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Princípio,
Filosofia
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futuro
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Princípio
O desenvolvimento dos
negócios deve ser um fator de
transformação para uma sociedade
sustentável. Orientados por
ações economicamente viáveis,
socialmente justas e ambientalmente
corretas, buscamos a melhoria
da vida do país e a construção
de um mundo equilibrado e justo,
que respeite as limitações naturais
do planeta.
Filosofia empresarial
O Grupo trabalha na busca de
seu crescimento econômico,
aliado à geração de riqueza para
a sociedade, atuando de forma
justa e equilibrada em todas as
relações: comerciais, industriais,
sociais e com o meio ambiente. A
empresa procura ser uma “semente
maior” de transformação, apoiando
atividades socioambientais que
possam ser replicadas como
políticas públicas ou privadas.
Adota uma filosofia empresarial que
busca, acima de tudo, qualidade,
eficácia, ética e transparência
como pilares da governança
corporativa, além de investir na
melhoria da qualidade de vida das

pessoas, para que tenham um
papel fundamental dentro de uma
estrutura sustentável de sociedade.
Destina 1% de seu faturamento
aplicado por meio da Fundação
Orsa para o desenvolvimento
de projetos socioambientais,
como compromisso da execução
dessa filosofia.
Visão de futuro
Contribuir com nossas atividades
empresariais para estabelecer
uma sociedade que promova
hoje o bem estar de todos, sem
comprometer as oportunidades de
segurança social e ambiental das
gerações futuras.

Identidade

Grupo ORSA
Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010

Sob a inspiração
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Expressão da busca pelo
desenvolvimento equilibrado, a política
dos 3Ps é uma ferramenta mobilizadora
para pensar e conduzir uma organização
em três dimensões: Planet, People e Profit,
na versão em inglês da sigla
Para o Grupo Orsa, trata-se da
maneira correta de administrar seus
negócios, adotada de forma vertical
na gestão de todas as operações e
um instrumento de referência para
qualquer tomada de decisão. Ao
atuar em sinergia, sob a inspiração
dos 3Ps, as empresas do Grupo
promovem o desenvolvimento
sustentável e desempenham o
papel de agente transformador
da sociedade.
Na dimensão Planeta, a
companhia repensa continuamente
os cuidados que precisa tomar para
minimizar os impactos ambientais
de suas atividades e trabalha por
uma melhor utilização dos recursos
naturais.

Na dimensão Pessoas, adota
uma visão da sociedade e das
comunidades baseada em relações
equilibradas e justas e no constante
investimento na autonomia e
qualidade de vida das pessoas e
na sua relação harmônica com a
natureza.
Na dimensão Lucro, o
crescimento econômico passa
pela geração de riqueza para a
sociedade. Para o Grupo Orsa,
a perenidade da organização se
garante pela meta da rentabilidade
conquistada com eficiência
operacional, controle rígido dos
custos e comportamento baseado
na ética e na transparência com
todos os públicos.

People
Pessoas

+

Planet
Planeta

+

Profit
Lucro

=

Desenvolvimento
Sustentável
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Destaques
operacionais,
financeiros e
socioambientais
2010
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Volume de vendas (t/ano) (2.8)
Volume venda líquida – embalagens

283,7 mil

Volume venda líquida – celulose branqueada de eucalipto

346,5 mil

Produção
Capacidade instalada – celulose branqueada

410 mil t/ano

Floresta plantada – eucalipto*

60 mil ha

Plantio próprio de pínus

23 mil ha

Plantio pínus por fomento

16 mil ha

Resultados (R$ mil)
Receita bruta

1.592.280

Receita líquida

1.247.878

Lucro bruto

181.712

Ebitda

185.954

Lucro (prejuízo) líquido

27.462

Margens
Margem bruta

11%

Margem Ebitda

15%

Margem líquida

2%

Social
Número de empregados

5.644

Terceiros

2.854

Contratos de fomento

688

Ambiental
Consumo de água (m3)

56.770.831

Consumo de energia direta (GJoules)

10.110.211

Área própria – Região Amazônica

1,3 milhão ha

Área própria – Sudeste

30 mil ha

Área de manejo florestal

545 mil ha

Investimento ambiental (R$) – 2010

7.127.006

*Possui certificação FSC. Área total autorizada para plantio 120 mil ha
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O Grupo Orsa apresenta
neste relatório o registro
do desempenho de suas
quatro empresas sob a
abordagem da gestão da
sustentabilidade durante
o período de janeiro a
dezembro de 2010
7

Os 10 anos da presença do
Grupo Orsa no Vale do Jari,
comemorado em 2010, representam
a demonstração concreta das
crenças que orientam a companhia
desde sua fundação, em 1981.
Nas prioridades assumidas e
nos resultados obtidos com o
empreendimento instalado na região,
está visível o compromisso com a
política dos 3Ps, ou Planet, People
e Profit (em português, Planeta,
Pessoas e Lucro), responsável pela
busca permanente do crescimento
econômico integrado à conservação
ambiental e ao desenvolvimento
social. A tomada de decisões
estratégicas, seja na orientação
dos investimentos ou na criação
de novos negócios, é balizada por
esses três pilares.
Atuante em toda a cadeia
produtiva de celulose, papel e
embalagens, a companhia mantém
uma estrutura verticalizada e
integrada a partir da Jari Celulose,
Papel e Embalagens. Seus
empreendimentos na área florestal
e em produtos não madeireiros
são conduzidos pela Orsa Florestal
e pela Ouro Verde Amazônia. O

conjunto de empresas se completa
com a Fundação Orsa, responsável
pelo investimento social em
projetos de geração de renda,
empregabilidade, educação e saúde,
realizados nas comunidades com as
quais o Grupo mantém vínculos.
Responsável por uma área
total de 1,3 milhão de hectares na
Floresta Amazônica, a companhia
adotou um modelo de gestão que
concilia a rentabilidade da atividade
econômica com a preservação
da floresta e a geração de renda
para as comunidades da região.
Com a finalidade de tirar a
pressão sobre a floresta, o Grupo
segue a tecnologia do manejo
florestal, fortalece os fundamentos
empresariais do extrativismo e da
produção de madeira certificada e
de produtos derivados, incentiva o
fomento florestal de eucalipto para
os pequenos produtores e investe
na formação empreendedora dos
moradores da região e na criação
de novos negócios a partir dos
elementos da floresta. Os resultados
desse modelo, ao longo de uma
década, apontam para a viabilidade
e o valor de manter a floresta em pé.

Celulose branqueada de eucalipto
produzida na Região Amazônica destina-se
aos mercados europeu e asiático

O Grupo Orsa atua
com uma estrutura
verticalizada e
integrada formada
pelas empresas Jari
Celulose, Papel e
Embalagens, Orsa
Florestal e Ouro Verde
Amazônia, apoiadas
pela Fundação Orsa.
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A forma de elaboração dos capítulos
procura expor os resultados
alcançados nas esferas social,
ambiental e econômica. Foi dada
ênfase à apresentação do perfil e
da estratégia da companhia em
razão das importantes mudanças
consolidadas em 2010 na estrutura
organizacional e no planejamento
estratégico. Nesta edição, a
companhia retoma a análise
dos indicadores econômicos,
descontinuada em 2009 em razão
da estruturação interna realizada nas
unidades de negócios. Os dados
utilizados neste documento foram
captados em todas as operações
do Grupo. Não houve mudanças
na organização durante o período
coberto pelo relatório.
O Grupo relata pelo quarto
ano consecutivo seus indicadores
de desempenho com base nas
diretrizes da Global Reporting
Initiative (GRI) – organização
internacional responsável pela
metodologia de comparação –,
que têm como base os princípios
da sustentabilidade. As respostas
seguem o roteiro de indicadores da
terceira versão da GRI, a partir do
princípio de materialidade, conforme

estabelecido pela GRI. O relatório
se propõe a atingir o nível B de
aplicação.
As informações financeiras do
Relatório de Sustentabilidade 2010
do Grupo Orsa foram verificadas pela
empresa de auditoria independente
PricewaterhouseCoopers. A versão
completa dos dados avaliados
está disponível no endereço
www.grupoorsa.com.br. Com
a produção deste informe, a
companhia tem como objetivos
consolidar um canal de diálogo
com seus diversos públicos
de relacionamento, dar mais
transparência à sua atuação
empresarial, refletir sobre a própria
atuação em busca de melhorias e
registrar as conquistas já realizadas
no campo da gestão sustentável.

Comentários e sugestões sobre o
Relatório de Sustentabilidade, sempre
bem-vindos, serão recebidos pelo
e-mail cgo@grupoorsa.com.br.
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Em 2010, o Grupo Orsa iniciou
um processo de consultas
para identificar os assuntos
estratégicos e relevantes
em suas atividades e assim
estabelecer sua matriz de
materialidade

Sociedade (externo)

Matriz de Materialidade
do Grupo Orsa
—

X Empresa (interno)

Temas Relevantes
—
 elacionamento com as comunidades
R
afetadas
Uso da terra e sustentabilidade das
florestas plantadas
Treinamento e desenvolvimento
Impactos na biodiversidade e mudanças
climáticas
Tratamento de efluentes e resíduos
Relação das atividades com as mudanças
climáticas
Investimentos em projetos sociais
Resultado financeiro

Para este primeiro teste de materialidade, conduzido
com o apoio de consultoria externa, foram selecionadas
quatro fontes de consulta. No âmbito externo, pesquisa
com um grupo de 217 funcionários e um comparativo
com cinco empresas do setor de celulose e papel;
no interno, entrevista com a alta gestão e consulta de
documentos corporativos, como código de conduta, e
documentos de gerenciamento de risco e voluntariado.
Para formalizar a lista de questões relevantes, foram
selecionados 48 tópicos, divididos nos seguintes
temas: colaboradores, meio ambiente, temas do
setor, comunidades e fornecedores. Para expressar
as percepções da sociedade, os temas foram
buscados em referências setoriais: Indicadores Ethos
para o Setor de Papel e Celulose, do Instituto Ethos;
Desenvolvimento com Menos Carbono – Respostas da
América Latina ao Desafio da Mudança Climática, do
Banco Mundial; Relatório de Sustentabilidade 2009, da
Bracelpa (Associação Brasileira de Celulose e Papel);
The Sustainability Yearbook, da SAM; e Páginas Verdes
– Guia de Compras de Produtos Certificados FSC, do
extinto Banco Real, atual Banco Santander.
As questões foram submetidas às diferentes fontes
de consulta para que se estabelecesse sua relevância.
Parte fundamental do processo foi a realização de uma
pesquisa abrangente, conduzida pela consultoria externa,
com uma amostragem de funcionários de cada uma das
bases de operação do Grupo. Convidados a opinar sobre
os temas críticos para a companhia, 217 funcionários
responderam por meio de formulário impresso.
Matriz de materialidade
Para a construção da matriz de materialidade,
a classificação dos temas teve como critérios a
importância da sustentabilidade para a gestão da
empresa, o impacto desses temas no presente e no
futuro e sua relevância na percepção dos seus públicos.
O resultado final se fechou em um conjunto de oito
questões estratégicas que são abordadas ao longo
deste relatório. Um nono tema, Cumprimento legal, foi
considerado muito relevante para empresa, embora não
tenha figurado entre os temas materiais, presentes no
quadrante superior direito da matriz de materialidade.
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Preparados para
novas conquistas

Ao finalizar o ano de 2010, pudemos
constatar com satisfação o quanto o Grupo
Orsa superou questões desafiadoras nas
esferas econômica, social e ambiental e
avançou em seus processos e indicadores
de resultados. Olhamos com otimismo as
perspectivas que se apresentam para o
Grupo sem deixar de manter total atenção
aos crescentes desafios para sermos cada
vez mais eficientes e competitivos

Em 2010, o Grupo Orsa viveu um dos seus maiores
desafios – concluir o pagamento da dívida assumida
10 anos antes com a aquisição do antigo Projeto Jari,
constituído por uma fábrica de celulose e uma área de
1,3 milhão de hectares em plena Floresta Amazônica.
Em dezembro, a última parcela foi paga, encerrando um
período de muito esforço e investimentos pesados para
sanar os déficits históricos herdados do passado. Ao
encerrar seu compromisso com os credores, justamente
às vésperas de o Grupo comemorar seus 30 anos,
temos o orgulho de presenciar um empreendimento
sanado do ponto de vista econômico, tecnológico
e ambiental e que descortinou para o mundo as
possibilidades de preservar a região de floresta e o modo
de vida de seus habitantes, adicionando valor a suas
vocações.
Hoje, as atividades conduzidas na região do Vale do
Jari, sejam de cunho econômico, social ou ambiental,
são parte intrínseca do Grupo. Em 2010, concluímos o
processo de verticalização e integração das operações,
consolidadas na Jari Celulose, Papel e Embalagens. Ao
mesmo tempo, aprofundamos as iniciativas dos outros
braços do Grupo, alinhadas a uma visão de futuro para
as nossas atividades e à transformação da região em um
polo econômico constituído em pilares sustentáveis.
Vencida esta longa etapa, chegamos a 2011
preparados para retomar o ciclo de expansão. Desafios
inéditos se impõem para fazer da Divisão de Celulose da
Jari Celulose, Papel e Embalagens um empreendimento
de classe mundial capaz de competir em condições de
igualdade com os players internacionais.
Por enquanto, contamos com a convicção que
norteia nossas atividades empresariais desde a fundação
do Grupo: crescer apoiados em uma gestão sustentável.
Foi esta atuação, inspirada pela política dos 3Ps, que
nos possibilitou atravessar os momentos críticos da crise

econômica global em 2009 sem abrir mão de opções
feitas há longo tempo. Mantendo um compromisso
ferrenho com a saúde financeira da companhia,
garantimos a decisão de investir 1% do faturamento
bruto do Grupo nos programas da Fundação Orsa e
demos continuidade às ações que visam à preservação
ambiental e ao compartilhamento das riquezas geradas
por nossas atividades.
Lidamos com resoluções complexas. A manutenção
de um modelo como o que procuramos implantar na
região amazônica exigiu canalizar para as comunidades
e as ações de preservação ambiental uma parte dos
recursos financeiros que poderiam ter sido destinados a
produção e novos negócios. Liberados do esforço que
foi necessário para pagar a dívida, vislumbramos uma
nova condição de desenvolvimento para o Grupo Orsa.
Olhamos com otimismo as perspectivas que se
apresentam para o Grupo sem deixar de manter total
atenção aos crescentes desafios para sermos cada vez
mais eficientes e competitivos, objetivos perseguidos há
três décadas. Levar a companhia ao patamar planejado
requer um exercício obsessivo de controle de custos,
de aperfeiçoamento de processos, de superação da
qualidade e de disseminação das boas práticas da
gestão sustentável.
Ao finalizar o ano de 2010, pudemos constatar
com satisfação o quanto o Grupo Orsa superou
questões desafiadoras nas esferas econômica, social e
ambiental e avançou em seus processos e indicadores
de resultados. A Jari Celulose, Papel e Embalagens
soube aproveitar o bom momento vivido pela economia
brasileira e a recuperação de alguns mercados
estratégicos no exterior para alavancar melhorias em
processos, controle de custos e relacionamento com
clientes, tanto no segmento de celulose quanto no de
papel e embalagens.

>
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“Nas atividades
produtivas, analisamos
com otimismo a
possibilidade de
alavancar a fase
de expansão com
parcerias estratégicas.
Para os projetos
socioambientais na
região do Vale do Jari,
previmos que se torna
inadiável a formação
de um pacto entre
governos, empresas e
organizações sociais
para enfrentar os
desafios e garantir
uma perspectiva
de longo prazo ao
empreendimento.”

Para a Orsa Florestal, o longo período de
investimentos necessário para a maturação dos
negócios na área começa a resultar em superávit, com
boas projeções para os próximos anos. Com forte
atuação em seu segundo ano como empresa do Grupo
Orsa, a Ouro Verde Amazônia trouxe soluções concretas
para a meta estratégica de agregar valor ao extrativismo
praticado pelas comunidades tradicionais da região
amazônica. Trabalhando em iniciativas fortemente
vinculadas às empresas do Grupo, a Fundação Orsa
aprofundou sua capacidade de atuação, especialmente
nos projetos de geração de renda.
Nas atividades produtivas, analisamos com otimismo
a possibilidade de alavancar a fase de expansão com
parcerias estratégicas. Para os projetos socioambientais
na região do Vale do Jari, previmos que se torna inadiável
a formação de um pacto entre governos, empresas e
organizações sociais para enfrentar os desafios e garantir
uma perspectiva de longo prazo ao empreendimento.
Ao fazer o balanço de 10 anos de atividades do
Grupo no Vale do Jari, não podemos negar as grandes
incógnitas que temos pela frente quando falamos em
desenvolvimento sustentável. Este aprendizado nos leva
a refletir sobre o desafio que se apresenta à sociedade
de como traduzir o conceito de sustentabilidade em
ferramentas modificadoras das relações existentes.
O futuro que desejamos para esta empresa vai
depender de uma transformação profunda do mercado.
Precisaremos sair de relações comerciais baseadas em
disputas por preços, com alto impacto para a sociedade,
para as relações de comércio justo, que levem em conta
toda a cadeia produtiva.
Um cenário favorável à sustentabilidade dependerá
do tratamento que o mercado financeiro dará às
empresas e às iniciativas sustentáveis, criando
instrumentos inovadores que incentivem tais ações.
Precisaremos ter a segurança de que o poder público
criará um ambiente institucional benéfico às atividades
sustentáveis, abrindo caminho para influenciar sua
própria estrutura, a sociedade e todos os atores nela
presentes. As organizações precisam estar convictas de
que não basta gerar valor somente para si mesmas. Para
que essa convicção seja mantida e fomentada, todos
devem focar esforços em um futuro mais equilibrado e
mais justo. Um futuro sustentável!
Sergio Amoroso
Jorge Henriques
Chairman	CEO
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Uma agenda
para o futuro
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Para o Grupo Orsa, o
crescimento econômico e
a geração de riqueza para
a sociedade constituem
objetivos indissociáveis da
estratégia de negócios

Ao longo de sua trajetória, a base sólida constituída a
partir da prática cotidiana da política dos 3Ps (Planet,
People e Profit) assegurou as competências e a confiança
necessárias para a condução de suas operações em
momentos críticos de desafios e de oportunidades. Da
mesma forma como, ao longo de uma década, a visão
estratégica da sustentabilidade deu sentido aos pesados
investimentos no antigo Projeto Jari, também orientou os
passos do Grupo para enfrentar a grande crise econômica
de 2008/2009, que afetou especialmente o setor de
celulose e papel. A companhia manteve os investimentos
planejados, finalizou o processo de reestruturação de
suas operações e, em dezembro de 2010, no prazo
estabelecido com os credores, pagou a última parcela da
dívida de US$ 112 milhões assumida em 2000.
O encerramento do contrato com os credores
representou a oportunidade de integrar definitivamente
as atividades produtivas e socioambientais mantidas
no Vale do Jari pelo Grupo às operações no restante
do país e formalizar a unificação das empresas,
fortalecendo seu posicionamento no setor de celulose e
papel. Nestes 10 anos, o Grupo superou as incertezas
históricas que cercam a região amazônica e demonstrou
a viabilidade do modelo de negócios adotado para o
empreendimento. Um modelo apoiado em um padrão de
desenvolvimento capaz ao mesmo tempo de proteger a
floresta e gerar riquezas para os 120 mil moradores e as
98 comunidades tradicionais da região.

Estratégia e
Gestão

Grupo ORSA
Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010

A origem do
Projeto Jari

O empreendimento que ficou
conhecido como Projeto Jari
teve início em 1967. Antevendo
a explosão da demanda por
celulose no mundo, o magnata
americano Daniel Ludwig conseguiu
autorização do governo brasileiro
para explorar uma imensa área
de floresta na região amazônica.
As terras se destinariam ao
plantio de uma espécie de árvore
própria para a produção de
celulose, à instalação da fábrica
e de uma usina termoelétrica e a
toda a estrutura logística que se
considerou necessária para tirar
a região do isolamento. Foram
abertas estradas e ferrovias e
construídos porto, aeroporto e vilas
operárias. As unidades fabris vieram
rebocadas por mar do Japão até
o rio Jari, na Vila Munguba, aonde
chegou em 1979.

>

A inadaptação do projeto às
condições da floresta e os prejuízos
crescentes levaram o magnata, em
1981, a repassar o empreendimento
a um grupo de empresários
brasileiros. Eles também não
conseguiram encontrar uma
solução equilibrada para os graves
problemas sociais e ambientais
que passaram a dominar o Vale do
Jari. Em 2000, após dois anos de
negociação, o BNDES transferiu
para o empresário Sergio Amoroso,
presidente do atual Grupo Orsa,
a administração dos ativos então
existentes, sob o compromisso
de quitar a dívida com o grupo
de credores e tratar o passivo
econômico, social e ambiental da
região de forma conjunta.
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Novo ciclo de
Investimentos
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O Grupo Orsa assume o início de um novo ciclo
de investimentos e desenvolvimento, definido em
duas linhas que contemplam o modelo de gestão
dos 3Ps. No dia a dia, dará mais ritmo às iniciativas
de melhora da eficiência operacional e financeira,
favorecidas pela estrutura verticalizada e integrada que
garante competitividade à companhia. E, liberada do
compromisso de direcionar recursos para a quitação do
débito do empreendimento no Vale do Jari, a companhia
atinge as condições para implantar um programa de
expansão com o objetivo de, além de alcançar escala
nas operações de celulose e papel, concretizar o
potencial das vocações da Floresta Amazônica.
A gestão de custos terá tratamento prioritário nesta
fase, diante do desafio de tornar as operações de
celulose da Jari Celulose, Papel e Embalagens uma
competidora de peso no mercado internacional. Já
a diversificação dos negócios na região amazônica,
prioridade do planejamento estratégico, vem sendo
colocada em prática com a exploração de espécies
nativas por meio do manejo sustentável e dos
investimentos em produtos florestais não madeireiros,
como a castanha-do-pará.
O estágio favorável em que se encontram os
negócios do Grupo Orsa demonstra sintonia com o
bom desempenho da economia brasileira e com a
retomada do ritmo de expansão do cenário econômico
internacional. O mercado externo de celulose, depois
de passar por uma fase de depreciação dos preços,
consolidou-se em 2010 e propiciou um movimento
de ajuste com reflexos positivos por toda a cadeia
produtiva. Internamente, diante do movimento
consistente de ampliação de renda das classes C e
D e do acesso ao consumo de amplas parcelas da
população brasileira, são promissoras as perspectivas
para o setor de papel e embalagem.
A par com as perspectivas trazidas por sua nova
dimensão econômica, o Grupo Orsa aprofunda a
sinergia entre suas empresas para fortalecer a atuação
na esfera social e a adoção de novas tecnologias para
diminuir os impactos ambientais de seu negócio e
promover uma melhor utilização dos recursos naturais.

A partir de 2010, a
companhia atinge
as condições para
implantar um
programa de expansão
com o objetivo de,
além de alcançar
escala nas operações
de celulose e papel,
concretizar o potencial
das vocações da
Floresta Amazônica.

16

Estratégia e
Gestão

Grupo ORSA
Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010

Perfil do
Grupo Orsa

Gestão verticalizada
e integrada

O Grupo Orsa é uma sociedade anônima fechada
formada por capital 100% nacional. Atua de forma
verticalizada e controla todas as etapas no processo
de produção de celulose, papel para embalagens e
embalagens de papelão ondulado, desde o plantio da
floresta de pínus até o produto final, além de toda a
cadeia produtiva da celulose branqueada de eucalipto,
destinada ao mercado internacional. Com operações
instaladas nos Estados de São Paulo, Goiás, Pará, Mato
Grosso, Amazonas e Amapá, desenvolve em sua área
florestal atividades madeireiras e não madeireiras.
A partir do escritório corporativo em Barueri, São
Paulo, o Grupo Orsa se organiza nas empresas Jari
Celulose, Papel e Embalagens S/A, Orsa Florestal e Ouro
Verde Amazônia. As três atuam integradas ao braço de
iniciativas sociais do Grupo, a Fundação Orsa. Estruturada
como uma empresa e financiada com o repasse de 1%
do faturamento bruto anual das empresas do Grupo, a
fundação tem seus resultados medidos por indicadores
de desenvolvimento social.
O Grupo Orsa se posiciona no Brasil entre os
maiores produtores de embalagens de papelão
ondulado e, no mercado internacional, é responsável
por aproximadamente 3% da celulose de eucalipto
comercializada no mundo. Trabalha na companhia
um efetivo de 5.644 colaboradores diretos e 2.854
indiretos. A receita líquida do Grupo em 2010 atingiu
R$ 1,24 bilhão.

Dentro do modelo verticalizado de atuação, o Grupo
Orsa cultiva pínus e eucalipto em áreas florestais próprias
e de terceiros, localizadas no interior do Estado de São
Paulo e na região amazônica. A celulose de eucalipto
produzida no Norte do país se destina à exportação para
Europa e Ásia. A celulose produzida a partir das florestas
de pínus do interior paulista se transforma em papel
(de diversas gramaturas e tipos) na Unidade de Nova
Campina. Esse papel abastece as unidades produtoras
de embalagem do Grupo (Suzano, Paulínia, Manaus I
e II e Rio Verde) e parte é vendida ao mercado. Essas
unidades também recebem papel reciclado, produzido
nas unidades de Paulínia e Franco da Rocha a partir de
aparas compradas no mercado. A combinação dos dois
papéis gera chapas de papelão ondulado, que depois se
transformam em embalagens.
Localizadas estrategicamente próximas à base de
clientes, as unidades produtoras de embalagem têm
know-how e capacidade técnica para suprir os diversos
estágios da cadeia de valor. Estas atividades estão, na
maior parte, certificadas pelo FSC (Forest Stewardship
Council), instituição internacional que coordena a
aplicação de programas de manejo florestal sustentável.
São vantagens competitivas essenciais para atuar em
um mercado em transformação no Brasil e no mundo.
Em paralelo às operações de celulose e papel, o
Grupo atua no mercado madeireiro a partir das florestas
nativas próprias no Vale do Jari. A área de colheita e a
produção encontram-se totalmente certificadas pelo
FSC. A madeira serrada atende as indústrias moveleira e
de construção civil.
Também previsto como meta estratégica, o
desenvolvimento de negócios florestais não madeireiros,
a partir de uma plataforma de extrativismo, encontra-se
inserido na visão que orienta o comportamento
empresarial do Grupo, de criação de valor nas esferas
econômica, social e ambiental. Os primeiros investimentos
se destinaram ao beneficiamento da castanha-do-pará,
em parceria com as comunidades extrativistas.

>

8.498

é o número de colaboradores diretos e
indiretos da companhia

R$ 1,2 bi
foi a receita líquida do Grupo atingida em 2010

>
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Perspectivas

>

Ao saldar a última parcela da dívida assumida em 2000
com a aquisição do antigo Projeto Jari, o Grupo se
encontra apto a buscar novas fontes de investimento
para alavancar seu crescimento. Ao longo destes 10
anos, o compromisso com os credores e a necessidade
de manter separada a gestão das operações na
Amazônia, com a consequente duplicidade de estrutura,
limitaram a expansão da companhia ao crescimento
orgânico e aos investimentos próprios.
Durante este período, além da gestão cuidadosa do
débito, a companhia fez vários aportes em melhorias
ambientais no empreendimento, compensou a
acentuada defasagem tecnológica dos processos
e investiu em aumento de produção de celulose,
passando de 280 mil para 410 mil. Da área de 1,3
milhão de hectares que o Grupo detém na Amazônia,
765 mil hectares estão certificados pelo FSC, sendo
545 mil hectares referentes a florestas nativas e 120 mil
hectares autorizados para plantio de florestas plantadas
(destes 60 mil já plantados). Novos investimentos
devem ser feitos nos próximos anos para que a
divisão se torne competitiva em padrões mundiais,
com a quadruplicação da fabricação de celulose e alta
eficiência em termos de custo. Para alavancar o projeto
de expansão, a companhia estuda opções de captação
de recursos, como a formação de parcerias estratégicas,
abertura de capital e outros desenhos de oportunidades.
Entre as vantagens oferecidas pela expansão da
produção de celulose no Vale do Jari, a conquista
de escala terá um impacto decisivo no custo pelo
aproveitamento da infraestrutura já existente no
empreendimento. Os amplos recursos mantidos pela
companhia incluem porto próprio, com capacidade
para 30 mil toneladas, 70 quilômetros de estradas de
ferro, aeroporto próprio, 9 mil quilômetros de estradas e
autonomia energética. Com o aumento da produção, o
frete de transporte por navio e o custo da energia, entre
outros pontos, tendem a diminuir e a empresa poderá se
beneficiar da posição geográfica estratégica que ocupa
em relação à Europa, seu principal mercado consumidor.
Dadas estas condições, a operação de celulose no
Vale do Jari estará entre as mais produtivas do mundo.
Se forem consideradas apenas as melhorias técnicas
previstas para acontecer na atual unidade fabril no prazo
de três anos, o custo da produção deve cair para um
valor entre 100 e 120 dólares.

Na Região Amazônica, a
infraestrutura do Grupo Orsa inclui
porto próprio, com capacidade para
30 mil toneladas, 70 quilômetros de
estradas de ferro, aeroporto próprio,
9 mil quilômetros de estradas e
autonomia energética

Jari, marca
mundial

>

Na unificação das operações de
celulose às de papel e embalagem,
realizada em 2009, o Grupo Orsa se
deparou com a necessidade de criar
uma marca para a empresa surgida
da fusão. A importância estratégica
da iniciativa, que poria um fim ao
funcionamento em duplicidade
das operações da companhia
e consolidaria o processo de
verticalização e integração de suas
atividades, cobrindo toda a cadeia
do setor, motivou a escolha do
nome Jari. Além da exposição que a
marca tem há décadas no exterior,
foi decisiva a intenção do Grupo de
sinalizar com a escolha a confiança
depositada na nova empresa.
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Área de floresta nativa do Grupo
Orsa na Região Amazônica
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As vocações
da floresta

>

Quando assumiu a gestão do antigo Projeto Jari, em
2000, o Grupo Orsa se comprometeu a não apenas
recuperar e estabilizar a produção de celulose,
transformando-a em um negócio organizado e
rentável, mas também em fazer da região um polo de
desenvolvimento econômico e social. A criação de um
novo padrão de crescimento, voltado ao mesmo tempo
para proteger a floresta e gerar riquezas para quem vive
ali, traduziu-se em incentivos a novos negócios.
Entre os segmentos com potencial identificados
no mapeamento, tiveram andamento a exploração
de espécies nativas de madeira de grande valor e
a variedade de ativos retirados da natureza pelas
comunidades extrativistas. O modelo proposto pelo
Grupo para as duas atividades expurgou o caráter
predatório adotado até então, ao seguir a orientação
estrita e cuidadosa de manejo sustentável estabelecida
pelo FSC e ao manter o foco nos habitantes da floresta,
de forma a dar viabilidade ao seu jeito de viver.
A perspectiva de agregação de valor ao extrativismo
se tornou realidade por meio da Ouro Verde Amazônia,
empresa do Grupo beneficiadora de produtos florestais
não madeireiros que se conduz dentro das práticas do
comércio justo. Já o modo de atuar da Orsa Florestal,
responsável pela produção de madeira certificada FSC,
foi apontado em 2010 pela Organização das Nações

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) como
um dos melhores exemplos de manejo florestal na
América Latina e Caribe. Dentre as linhas de negócios
da empresa, destaca-se a busca de parcerias com
empresas atuantes no ramo de decks e pisos de
madeira, de largo uso na construção civil.
Um terceiro segmento viabilizado na região foi
a implantação de projetos de fomento florestal em
áreas degradadas com o objetivo de gerar renda
para as comunidades, evitando, assim, a pressão
sobre a floresta nativa. Outra atividade de grande
potencial, a comercialização de crédito de carbono,
encontra-se em fase de estudos. Embora a recuperação
dos empreendimentos do Vale do Jari seja um processo
em andamento, que continua a exigir a superação de
desafios, investimentos e permanente aprendizado, os
movimentos realizados até agora foram fundamentais
para completar o processo de preservação da Floresta
Amazônica. Representam opções concretas de negócios
para a companhia estabelecer uma agenda para o futuro
de forma a ampliar sua atuação além do universo de
celulose e papel.
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32

milhões

foi o número de mudas distribuídas desde
o início do projeto de fomento florestal na
Região Sudeste

16

mil hectares

de florestas cultivadas estão voltadas para o
fomento na Região Sudeste

Fomento
Florestal

>

Diretriz macro do Grupo Orsa, o fomento florestal é um
dos principais exemplos de materialização da filosofia
dos 3Ps (People/Pessoas, Profit/Lucro e Planet/Planeta)
adotada pela organização. Conduzido pelo Grupo Orsa
desde 2001, incentiva pequenos proprietários de terra a
plantar pínus e eucalipto, utilizados como matéria-prima,
em áreas ociosas ou degradadas de suas propriedades,
com o compromisso de compra da produção da
madeira pela Jari Celulose, Papel e Embalagens.
Em 2010, no interior de São Paulo, cerca de 100 dos
600 proprietários que participam da iniciativa começam
a receber as receitas do programa. Em nove anos,
os agricultores participantes foram apoiados com a
doação de mudas de pínus e apoio técnico. Desde o
primeiro acordo feito com os proprietários, a companhia
manifestou a intenção de comprar a produção a
preço de mercado. A madeira de pínus comprada de
fomentados em 2010 totalizou 26.254 toneladas, que
representam 4,45% do volume total consumido para a
produção de papel kraft na unidade de Nova Campina.
São 16 mil hectares de florestas cultivadas voltadas para
o fomento. Desde o início do programa na região, foram
distribuídas aproximadamente 32 milhões de mudas.
No Vale do Jari, os participantes começarão a receber
o retorno financeiro em 2013. Atualmente, 88 pequenos
agricultores participam da iniciativa na região amazônica,

totalizando 1.313 hectares plantados
de florestas de eucalipto.
Nas áreas de fomento do
Grupo Orsa, a companhia
orienta os agricultores a realizar o
reflorestamento em partes menos
nobres da propriedade, para não
impactar as atividades de pecuária
e agricultura familiar. Além de
permitir a inserção de pequenos
proprietários em um mercado
dominado pelas grandes empresas
de reflorestamento, o programa de
fomento florestal aumenta a renda
familiar, incentiva a permanência
dessas famílias em suas terras e
beneficia a preservação ambiental.
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Os 3Ps orientam as
práticas de gestão

>

Apoiado em um modelo que utiliza a
política dos 3Ps de forma vertical em todas
as operações da companhia e baliza o
planejamento estratégico, o Grupo Orsa
mantém as boas práticas de governança
corporativa no dia a dia da administração.
Neste esforço, dedica especial atenção à
comunicação com seus públicos de interesse,
baseada na transparência do diálogo.
O Conselho de Administração, o mais alto órgão de
governança, responsável pela tomada de decisões
estratégicas, é constituído por dois membros do Grupo
Orsa e pelos acionistas da organização. O órgão tem a
missão de avaliar a implementação da política dos 3Ps
em todas as ações nas áreas de negócios e verificar a
qualidade do desempenho apresentado.
Nesta estrutura, o corpo de executivos tem o papel
de internalizar as decisões e verticalizar os processos
para que a estratégia seja seguida, assim como a
aplicação dos valores e conceitos que sustentam
a gestão. Para a definição de rendimentos e bônus
oferecidos à equipe de gestores, entre outros quesitos,
tem importante peso na avaliação de performance
o cumprimento de metas traçadas em relação ao
desempenho ambiental e social da empresa.
Em fase de expansão, na busca de novas fontes de
recursos, a companhia trabalha para os próximos anos
com a perspectiva de abrir o capital ou estabelecer
parcerias estratégicas. A partir da definição do modelo
a ser adotado, pretende adequar e ampliar o alcance de
sua estrutura de governança.

Acionistas
—
Sergio Amoroso
Chairman e principal acionista
do Grupo Orsa e instituidor da
Fundação Orsa. Suas atividades como
mobilizador social incluem:

> Membro fundador do WWF Brasil
> Presidente do GRAACC – Grupo de

Apoio ao Adolescente e à Criança
com Câncer, em São Paulo
> Conselheiro do Fies – Fundo Itaú de
Excelência Social
> Conselheiro do Instituto Sidarta para
o desenvolvimento da educação
> Conselheiro do Consocial – Conselho
Superior de Responsabilidade Social
da Fiesp/IRS
> Conselheiro de Governança do Gife
– Grupo de Institutos, Fundações e
Empresas
> Sócio-fundador do Compromisso
Todos pela Educação
> Membro do Conselho de
Administração do IRM – Instituto
Ronald McDonald
> Membro do Conselho Consultivo do
Fundo Ecomudança do Banco Itaú
> Membro do Conselho Estratégico do
Grupo Voith
Jorge Henriques
CEO e acionista minoritário do
Grupo Orsa. Engenheiro civil e
industrial, integra a organização
desde 2001, inicialmente como gestor
das unidades de Paulínia e Nova
Campina, nas áreas de Planejamento
de Estratégias para Novos Mercados
e Planejamento e Controle do Setor
Produtivo. Suas atividades anteriores
incluem a atuação durante 15 anos
na Rodhia S/A, na área de assessoria
técnica de investimentos.
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> Zelar pela manutenção dos princípios e valores
da empresa

Responsabilidades do
Conselho de Administração
—

> Definir e aprovar as decisões e ações estratégicas
> Proteger o patrimônio e maximizar o retorno dos
investimentos

> Selecionar e avaliar os principais executivos
> Assegurar o cumprimento da ética e da legislação
> Monitorar o desempenho quanto a recursos
tecnológicos e humanos

> Atuar como agente vetor de mudanças

Organograma

>

O corpo de executivos tem o papel de internalizar
as decisões e verticalizar os processos para que a
estratégia seja seguida, assim como a aplicação dos
valores e conceitos que sustentam a gestão.
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Sergio Amoroso
Chairman

Jorge Henriques
CEO

Luis Fernando Laranja
da Fonseca

João Eduardo Peres

Lari Papaleo

Dino Ranzani

Ricardo Galan

Diretor de Controladoria

Gerente de TI

Diretor Industrial de
Celulose e Papel

Diretor Industrial de
Embalagem

Valdir Maioli

Marliete Martins

Gerente de Contabilidade

Gerente Jurídica

Diretor executivo da
Ouro Verde

Daniel De Chiaro
Gerente de
Planejamento da
Holding

Teresinha Mauro
Gerente da
Fundação Orsa

Patrick Nogueira

João Prestes

Diretor Comercial

Diretor de Recursos
Naturais e Negócios
Florestais

Sandra Lima
Gerente Financeira

Ana Paula Trilho
Gerente de Logística
Internacional

Luiz Bezerra
Gerente de RH e
Infraestrutura

Denilson Ferreira
Gerente de Negócios
Florestais

José Mário Rossi
Luiz Cláudio Ribeiro
Gerente de
Suprimentos
Ana Paula Trilho
Gerente de Logística

Gerente de Meio
Ambiente e Qualidade
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Ouvidoria
corporativa

>

Comunicação com a Ouvidoria
—

Desde 2009, o Grupo Orsa mantém
um sistema de Ouvidoria Corporativa
para garantir o diálogo com seus
colaboradores e terceirizados
e ampliar a transparência
neste relacionamento. Desde o
lançamento, em outubro daquele
ano, até dezembro de 2010, o
sistema registrou 289 manifestações
relacionadas ao esclarecimento de
dúvidas e questões de trabalho,
inclusive reclamações e denúncias.
Os contatos são recebidos por
telefone em canal de comunicação
amplamente divulgado por meio
das ferramentas de comunicação
interna. O solicitante tem a opção de
manter sua identidade em sigilo e a
ligação pode ser feita gratuitamente
de qualquer lugar.
O atendimento das
manifestações conta com uma
equipe externa, que as encaminha
para a área de Responsabilidade
Social e Qualidade de Vida. Cabe a
este setor dar prosseguimento ao
processo, que inclui a checagem
das ocorrências e o posterior
esclarecimento ao reclamante.
O prazo para feedback depende
do tipo de ocorrência, já que
cada caso é analisado e tratado
individualmente.

Ouvidoria Interna
0800-724004

Reclamação

112

Denúncia

17

Sugestão

15

Crítica

5

Elogio

4
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Princípios e Normas
Gerais de Conduta

>

Entre os instrumentos desenvolvidos para fortalecer
este canal de comunicação e incentivar sua utilização
por parte dos colaboradores, foi lançada em 2010
uma versão de bolso do Código de Conduta. De fácil
consulta, contém os princípios e as normas adotados
pelo Grupo Orsa, entre os quais orientações sobre
direitos humanos, ambiente de trabalho, meio ambiente,
ética e lei, e relação com fornecedores, clientes,
parceiros, governos e comunidades.
Todos os colaboradores do Grupo Orsa, desde a
entrada na companhia, são informados, por meio do
documento do que a empresa espera de sua atuação.
A publicação reúne os principais valores e princípios e
traz orientações para um relacionamento transparente e
equilibrado com os públicos interno e externo e também
com a comunidade. Além de verticalizar os valores que
sustentam a gestão da empresa e que sempre foram
praticados, o código têm o objetivo de deixar mais
uniforme e homogênea a comunicação das políticas
voltadas para a sustentabilidade adotadas pelo Grupo. A
partir de 2011, fará parte da grade de cursos obrigatórios
da UniOrsa – a universidade corporativa do Grupo.
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Marcos
institucionais

>

Desde suas origens, o Grupo Orsa pauta
suas atividades pelo cuidado em gerar
valor para a sociedade

1981

Sergio Amoroso monta o próprio
negócio na Vila Zelina, periferia de
São Paulo

1986

Inauguração da primeira fábrica
da Orsa Celulose, Papel e
Embalagens, em Suzano (SP)

1990

Aquisição de fábrica de celulose e
papel kraft em Nova Campina (SP)

1992

Aquisição de fábrica de caixas,
chapas e papel reciclado em
Paulínia (SP), uma das maiores
unidades fabris especializadas em
reciclagem da América Latina

2001

Inauguração da fábrica de
embalagens e chapas de Rio
Verde, na época uma das mais
modernas do setor

2003

Criação da Orsa Florestal,
empresa responsável pelo
programa de manejo florestal no
Vale do Jari

2004

Orsa Florestal e Jari Celulose
recebem o grau máximo da
certificação FSC

2008

Inauguração da fábrica de Franco
da Rocha (SP), a unidade mais
ecoeficiente do Grupo

1994

Ano de criação da Fundação Orsa,
responsável pelos programas
sociais desenvolvidos pelo Grupo

2009

1995

Aquisição de área florestal com
35 mil hectares de pínus no
sudeste do Estado de São Paulo
e início do programa de fomento
florestal do Grupo

Aquisição da Ouro Verde
Amazônia; estruturação da Jari
Celulose, Papel e Embalagens e
aquisição de uma nova unidade
de embalagens em Manaus

2010

A companhia salda a dívida de
112 milhões de dólares assumida
em 2000 com a aquisição do
Projeto Jari

1999

Inauguração da unidade Manaus
da Orsa Celulose, Papel e
Embalagens

2000

O Grupo assume o controle
acionário da Jari Celulose e a
gestão do Projeto Jari. Em alguns
anos, a empresa transforma essa
experiência falida em referência
mundial de desenvolvimento
sustentável
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Resultados
consolidam
conquistas de
gestão

>

Para o Grupo Orsa, o ano foi
marcado pela retomada de
crescimento, assim como
por movimentos destinados
a preparar a companhia para
um novo ciclo de expansão
Cenário setorial
No ano de 2010, os esforços de
recuperação marcaram a economia
em geral e, em especial, o setor de
celulose e papel, seriamente afetado
pela crise econômica de 2008/2009
e pela consequente queda de
consumo em todo o mundo. Para o
segmento de embalagens, voltado
para o mercado interno, foi um
ano de retomada do crescimento,
beneficiado pelo expressivo
desempenho da economia
brasileira. Em alguns momentos
a demanda cresceu acima de
20%. No segmento de celulose
branqueada, os resultados se
mostraram mais contidos em razão
do perfil amplamente exportador da
produção, com forte vínculo com
o mercado europeu, um dos mais
afetados pela queda da economia.
No entanto, foram contrabalançados
pelo desempenho da China, assim
como de outros países emergentes,
que mantiveram a vitalidade de suas
contas, favorecendo o aumento da
receita para o setor exportador.

Volume de Vendas — 2010 (mil t)
—
EMBALAGENS

283.765
Celulose branqueada
de eucalipto

346.551
MADEIRA SERRADA

36.319
Um novo ciclo de expansão
O encerramento da dívida contraída com a compra do
antigo Projeto Jari e a reorganização das operações
produtivas e da estrutura interna de gestão, incluindo a
fábrica de embalagem de papelão ondulado comprada
em 2009 em Manaus, desenharam um novo contexto
de mercado para o Grupo. As iniciativas contribuíram
para tornar mais clara a aplicação da política dos
3Ps, com o alinhamento das diretrizes econômicas
em relação às questões socioambientais em todas as
áreas de negócios. No esforço exigido para lidar com
desafios vindos de tantas direções, foi fundamental para
a companhia ancorar-se nos valores que conduzem sua
gestão da sustentabilidade.
Intensificados diante da retração de mercado em
2009, esses esforços se encontram organizados sob
o Sistema Orsa de Produção, orientado pelo método
Lean. As ferramentas do sistema foram aplicadas
no aperfeiçoamento de processos, no controle dos
custos operacionais e dos desperdícios na produção
e na redução do consumo de energia, água e insumos
necessários ao processo de fabricação. Atenção
redobrada foi dirigida para obter maior agilidade no
atendimento às demandas de clientes e em ampliar
a capacidade de inovação, com o objetivo de
conquistar uma melhora geral da competitividade e
eficiência da companhia.
O forte crescimento do mercado no primeiro
semestre expôs a necessidade de repassar os custos
que cresceram na maioria dos insumos usados na
produção do papelão ondulado. Como uma organização
exportadora, o Grupo vê com otimismo os sinais dados
pelos países consumidores de celulose de retomar suas
operações, com a consequente alta do preço pago pelo
produto. Internamente, o aumento da capacidade de
produção torna a companhia preparada para aproveitar
a melhora das condições de consumo que o Brasil vive.
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Demonstração do Valor
Adicionado 2010
—
4%

27%

31%
2010

38%
Colaboradores
Governo
Lucro retido
Juros e aluguéis

Tabela – DVA Completa
Demonstração de Valor
Adicionado DVA 2010
Receitas (R$ mil)

1.672.110

Valor econômico distribuído

Principais resultados – Grupo Orsa

Custos operacionais

994.455

Volume de vendas (mil t)

Salários e benefícios de
empregados

240.724

Pagamentos ao governo

173.524

Investimentos na comunidade

5.982

2008

2009

2010

Embalagens

227.597

220.774

283.765

Celulose

384.628

349.441

346.551

Madeira Serrada*

23.067

28.770

36.319

*Madeira serrada em metros cúbicos:

Valor econômico acumulado
257.425
(valor econômico gerado menos
valor econômico distribuído)

2008, 18.163; 2009, 22.654; 2010, 28.598.

Resultados (R$ mil)

1 Receitas

1.672.110

2009

2010

2 Insumos adquiridos
de terceiros

1.000.437

2008
Receita bruta

1.549.804

1.322.613

1.592.280

3 Valor adicionado bruto

671.673

Receita líquida

1.225.420

1.022.737

1.247.878

4 Retenções

206.216

5 Valor adicionado líquido
produzido pela entidade

465.457

Lucro bruto

182.109

(7.086)

181.712

Ebitda

214.519

19.902

185.954

Lucro (prejuízo) líquido

(477.975)

373.690

27.462

6 Valor adicionado recebido
em transferência

174.803

12%

(1%)

11%

7 Valor adicionado total a
distribuir

640.260

8 Distribuição do valor
adicionado*

640.260

Margens
Margem bruta
Margem Ebitda

18%

2%

15%

Margem líquida

(39%)

37%

2%

Em agosto de 2009, houve a incorporação da Orsa Celulose, Papel e
Embalagens S.A. pela Jari Celulose S.A., dando origem à Jari Celulose, Papel e
Embalagens S.A. Para os evolutivos apresentados neste relatório utilizamos o
demonstrativo pro forma, que contempla as operações consolidadas de ambas
as empresas, guardando assim comparabilidade com o ano de 2010.

*Foram consideradas as seguintes empresas
na consolidação do DVA: Jari Celulose Papel e
Embalagens (consolidado); Orsa Florestal S.A.;
Ecoban Agroindustrial LTDA.
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Jari Celulose, Papel e
Embalagens S/A

>

Estruturada em 2009, a partir da fusão das empresas
de celulose e de papel e embalagem, a nova empresa
possui oito unidades industriais distribuídas nas regiões
Norte, Centro-Oeste e Sudeste, incluindo a planta
de celulose dentro do Vale do Jari. A produção da
Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A cobre toda a
cadeia do setor: florestas plantadas, celulose, papel e
embalagens de papelão ondulado. Com sede na Vila
Munguba, no município de Almeirim (PA), atende à
demanda brasileira de embalagens e exporta celulose
branqueada de eucalipto para a Europa e a China.
A empresa é a única no Brasil com sua área total
certificada pelo FSC para produção de celulose.
Além das fábricas, a empresa é responsável pelas
florestas plantadas de eucalipto e pínus, cultivadas em
áreas próprias ou arrendadas de terceiros ou em sistema
de fomento florestal. Na área do Vale do Jari localizada
no Pará, mantém uma base florestal de 60 mil hectares
plantados com eucalipto. No Estado de São Paulo, a
empresa possui uma base florestal própria plantada de
pínus de cerca de 23 mil hectares, acrescida de mais
16 mil hectares cultivados por meio do Programa de
Fomento Florestal.

60

mil hectares

plantados com eucalipto no Vale do Jari

23

mil hectares

de base florestal própria plantada de pínus
no Estado de São Paulo

16

mil hectares
de fomento florestal no Estado de São
Paulo, cultivados com pínus

Desempenho

>

No Grupo Orsa, a operação
comercial de celulose branqueada
de eucalipto, em 2010, alcançou
o volume de vendas de 353 mil
toneladas. A evolução do mercado
ao longo do ano e os efeitos da
recuperação econômica mundial
favoreceram o desenvolvimento dos
negócios, gerando um faturamento
superior ao do ano de 2009.
Inserida entre as produtoras
brasileiras de celulose, a Jari
Celulose, Papel e Embalagens
contribuiu para o movimento de
exportação do produto, que tem se
destacado no mercado internacional
como a fibra de melhor qualidade
para a produção de papel de
vários tipos (sanitário, imprimir e
escrever, especiais, entre outros).
Esse desempenho consolida o

parque industrial brasileiro como
o principal fornecedor de celulose
branqueada de eucalipto do mundo.
Em produção e vendas, o país
alcançou em 2010 os volumes de
9,7 e 9,5 milhões de toneladas,
respectivamente.
No segmento de papel e
embalagens, os resultados de
vendas em 2010 apresentaram
um volume 28,5% superior ao de
2009 e um total de venda líquida
de 283,7 mil toneladas. No Norte
do país, a compra de uma fábrica
de embalagens da concorrente
Rigesa, em Manaus, contribuiu para
consolidar a participação do Grupo
na região, fornecendo o produto para
a Zona Franca. Com a incorporação
dessa fábrica à linha de produção da
Jari Celulose, Papel e Embalagens,

a empresa se tornou uma das
mais importantes produtoras de
embalagens de papelão ondulado do
mercado nacional.
Em 2010, as unidades produtoras
de papel de Paulínia e Franco da
Rocha concluíram o processo de
certificação e obtiveram o selo FSC
reciclado pós-consumo, bem como
as produtoras de embalagens de
Paulínia, Suzano e Rio Verde. As
demais unidades da Jari Celulose,
Papel e Embalagens estão com
o processo em andamento. A
iniciativa se insere nos cuidados
ambientais do Grupo e se alinha
ao planejamento estratégico,
fortalecendo a posição dos produtos
e serviços para clientes que
demandam embalagens certificadas,
entre outras exigências.
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Sistema Orsa
de Produção

>

Iniciado como um projeto piloto em Paulínia em abril de
2008, o Sistema Orsa de Produção (SOP) tem como
objetivo tornar as empresas do Grupo mais competitivas
e mais preparadas para o futuro. O sistema adota
o método Lean de produção enxuta, desenvolvido
pela montadora japonesa Toyota com a finalidade de
racionalizar os recursos e reduzir o desperdício nos
processos produtivos.
Em três anos, por meio do SOP, foi possível
reconhecer quais eram as capacidades ociosas
que travavam os processos. A identificação desses
desperdícios (transporte de materiais, movimentação
de pessoas, esperas, defeitos, excesso de produção,
excesso de processamento e estoques) e a correção
das inconformidades fizeram com que o Grupo passasse
a direcionar esforços às etapas do processo que
realmente agregam valor aos produtos e serviços.
Em 2010, o sistema foi estendido para as unidades
de Suzano, Franco da Rocha e Nova Campina.
As outras unidades da companhia estão sendo
preparadas para iniciar a capacitação. No total, desde
que foi implantado o sistema, foram dedicadas 16,7
mil horas/homem, divididas entre os vários módulos
de treinamento.

Consumo Interno x Exportações
—
Celulose branqueada

95%

5%

Papel e embalagens

100%
Madeira certificada

70%
ME

30%
MI
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Jari Divisão Celulose

Onde estamos
—

RR
M

J ari Divisão Papel e Embalagem
A. Franco da Rocha
B. Manaus
C. Nova Campina
D. Paulínia
E. Rio Verde
F. Suzano

AP

H

N
AM

PA

MA
PI

AC
RO

G

BA
DF

K
MG
MS

ES
J

PR

O
P

PB

AL
SE

MT

SP

RN
PE

TO

GO

Orsa Florestal

CE

L
I F

SC
RS

RJ

Ouro Verde
G. Alta Floresta
H. Vale do Jari
Fundação Orsa
I. São Paulo
J. Itapeva
K. Rio Verde
L. Suzano
M. Vale do Jari
N. Manaus
O. Campinas
P. Alphaville – Barueri
Escritório Corporativo
Alphaville – Barueri

Perspectivas em
celulose e embalagem

>

Para os próximos anos, o Grupo acompanha com
otimismo as perspectivas para o setor de celulose. Os
planos de ampliação da unidade de Munguba, no Pará,
previstos para um prazo de cinco anos, coincidem
com a estimativa de crescimento da demanda mundial
de celulose de eucalipto em 3% ao ano até 2025. O
aumento previsto de produção da divisão de celulose do
Grupo reduzirá consideravelmente o custo da operação
no Vale do Jari, tornando-a competitiva mundialmente.
No segmento de embalagens, em 2011, prevê-se
um crescimento ancorado no ritmo do PIB. Mesmo
que a ampliação do mercado supere as expectativas,
diante da crescente capacidade de consumo da
população brasileira, o segmento de papelão ondulado
do Grupo se preparou para acompanhar a demanda
com investimentos em equipamentos, melhorias
técnicas e em processos realizadas em 2010. Além de
elevar a eficiência produtiva no segmento, as melhorias
repercutiram em economia de energia e melhor
aproveitamento de matéria-prima.

Entre as iniciativas voltadas para a expansão de
oferta e redução de custos, a companhia trabalha
para ampliar o uso e o conceito das embalagens de
papelão. A área de Inovação da empresa desenvolve
projeto para incentivar o uso das caixas de papelão em
segmentos que usualmente utilizam outros materiais,
como plástico, metal ou madeira, aumentando o valor
agregado das embalagens com novos recursos de
impressão e formatos. A própria caixa de transporte
se torna um display de produto para o ponto de
venda, uma vantagem reforçada pelo custo atrativo
e apelo ecológico, pois a embalagem de papelão
ondulado é biodegradável e 100% reciclável. Um dos
novos produtos da área de embalagens, já adotado
por empresas dos segmentos de massa corrida,
óleo de cozinha e frutas, verduras e legumes, tende
a ocupar um espaço cada vez maior no mix de
produtos da companhia.
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Madeira tropical serrada da Orsa
Florestal é produzida a partir de técnicas
de manejo florestal certificado FSC
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Orsa Florestal

>

Braço do Grupo Orsa encarregado da gestão do
patrimônio de florestas nativas do Vale do Jari, a empresa
é responsável pela produção de madeira tropical
serrada e beneficiada, certificada pelo FSC a partir do
manejo florestal sustentável e destinada especialmente à
indústria de construção civil. Seguindo os rígidos padrões
estabelecidos pelo FSC para a operação florestal e
o processamento industrial, a Orsa Florestal trabalha
com um portfólio de mais de 25 espécies nativas da
Amazônia, em uma área delimitada de 545 mil hectares.
O selo FSC garante a origem e a produção responsável
do produto, que tem 70% destinados ao mercado
externo, especialmente para a Europa e a Ásia.
Parte essencial da presença do Grupo na região
amazônica, a empresa alcançou em 2010 a maturação
necessária para um empreendimento com este
grau de inovação. A produção registrada no ano,
de 30.812 m³ de madeira serrada, trouxe o primeiro
superávit para o negócio, um crescimento de 12,8% para
um faturamento bruto de RS 43,7 milhões. Teve impacto
relevante para o resultado a inauguração da terceira
linha produtiva em 2009, com expressivo aumento de
produção. Para oferecer produtos com maior valor
agregado, a empresa investiu no desenvolvimento de
parcerias, como na fabricação de decks de madeira, e
trabalha com a perspectiva de equalizar a lucratividade
nas operações futuras.

30.812 m³
de madeira serrada foi a produção registrada
em 2010, um crescimento de 12,8%

R$ 43,7 mi
de faturamento bruto

Em 2010, foram iniciados os
processos de certificação FSC em
áreas da empresa correspondentes
a 246 mil hectares, situadas no
Amapá, com conclusão prevista
para 2011. Em outra iniciativa para o
próximo ano, a Orsa Florestal prevê
incrementar em 25% a produção
com a abertura da quarta linha
de operação, uma serraria que se
encontra em fase de certificação. As
operações da Orsa Florestal geram
cerca de mil empregos diretos e
indiretos na Amazônia.
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Ouro Verde

>

Baseada inicialmente em Alta
Floresta (MT), onde consolidou um
consistente modelo de negócios
que valoriza o trabalho das
comunidades extrativistas, a Ouro
Verde Amazônia passou, em 2009,
a operar também na região do Vale
do Jari, com o beneficiamento de
produtos florestais não madeireiros,
principalmente a castanha-do-pará.
A mais nova empresa do Grupo tem
a missão estratégica de viabilizar
as potencialidades da Floresta
Amazônica e construir um caminho
de diversificação para a companhia,
com a junção da agroindústria e a
plataforma do extrativismo.
O modelo de atuação da
Ouro Verde, inspirado na prática
do comércio justo, envolve a
formalização e a capacitação
dos coletadores, bem como o
armazenamento e a comercialização
dos produtos. Em seu trabalho com
a castanha-do-pará, a empresa
inovou ao desenvolver uma relação
harmônica com comunidades
tradicionais extrativistas, agricultores
familiares, comunidades indígenas
e seringueiros.
Em 2010, a empresa ampliou a
carteira de clientes de seus produtos
derivados da castanha-do-pará
– azeite extravirgem, creme e
granulado e castanha-do-pará
in natura. O contrato com a rede
gaúcha Zafari foi um dos destaques
no crescimento da Ouro Verde em
2010. Para atender ao aumento da
demanda, a empresa ampliou a rede
de fornecedores, principalmente
entre os grupos indígenas.
Em 2009, com a retração do
consumo provocado pela crise
mundial, a empresa garantiu a
continuidade da produção das
cooperativas de castanheiros
aumentando em 100% o preço
pago então aos extrativistas. O
movimento de preservação de
mercado possibilitou que o hectolitro

Principal plataforma de negócios da
Ouro Verde Amazônia tem base na
extração da castanha-do-pará
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da castanha-do-pará passasse de R$ 25 para R$ 100.
Em 2011, a empresa pretende dobrar o tamanho da
operação do ingrediente amazônico e derivados e
expandir sua linha de produtos.
Na análise de novos negócios, dois projetos se
destacam. A Ouro Verde iniciou os estudos para
explorar os ativos da floresta, identificados em um
inventário recente feito pela Orsa Florestal nos 545 mil
hectares de floresta nativa do Grupo. Igualmente com
o braço florestal, verifica a viabilidade do projeto Pomar
Amazônico, no qual se avalia a viabilidade técnica e
econômica de espécies frutíferas, como dendê, guaraná,
cupuaçu, cacau, banana, limão e laranja, à região. O
objetivo da diversificação dos produtos é assegurar
para as comunidades uma renda regular durante o ano
inteiro. Em 2011, a empresa passa a atuar também na
cadeia produtiva do açaí por meio de uma parceria com
uma empresa da região da Ilha de Marajó.
A Ouro Verde Amazônia recebeu a certificação
do Ecocert Brasil, o mais importante selo para
identificação de produtos orgânicos, válido para os
mercados nacional e internacional, pela excelência
da prática e os cuidados sociais e ambientais que
cercam toda a linha de produtos. Em 2010, o selo foi
conquistado também pelas comunidades extrativistas
do Vale do Jari, fornecedoras da matéria-prima para
a empresa. A iniciativa contou com o apoio do GTZ/
GIZ – Cooperação Técnica Alemã, empresa pública
de direito privado do governo da Alemanha que
atua internacionalmente em projetos de cooperação
para o desenvolvimento.
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Porto próprio do Grupo Orsa
no Rio Jari
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Certificações do
Grupo Orsa
—

Os processos produtivos
e os produtos e serviços
do Grupo Orsa estão
submetidos a diversas
certificações.

FSC

OHSAS 1800

Orsa Florestal – Certificação para todas
as atividades
Jari Celulose, Papel e Embalagens
Unidade Vila Munguba – Floresta
plantada
Unidade Suzano – Reciclado
pós-consumo
Unidade Franco da Rocha – Reciclado
pós-consumo
Unidade Paulínia – Reciclado
pós-consumo
Rio Verde – Reciclado pós-consumo

Jari Celulose, Papel e Embalagens
Manaus II

ISO 9001 – versão 2008
Jari Celulose, Papel e Embalagens
Unidade Vila Munguba – Indústria
Unidade Paulínia
Unidade Suzano
Unidade Manaus I
Unidade Rio Verde
Unidade Nova Campina
Unidade Manaus II

ISO 14001
Jari Celulose, Papel e Embalagens
Unidade Vila Munguba – Floresta
plantada
Unidade Paulínia
Unidade Suzano
Unidade Manaus I
Unidade Manaus II

Certificação Orgânica Ecocert
A obtenção do mais importante
selo de produtos orgânicos garante
ao consumidor dos produtos da
Ouro Verde Amazônia que, além de
orgânicos e livres de agrotóxicos,
eles são resultado de uma cadeia
produtiva (colheita, beneficiamento
e chegada às redes do varejo) que
passou pela avaliação da certificadora.
Isso significa que as condições de
trabalho e as relações entre empresa,
fornecedores e órgãos governamentais
foram aprovadas. A empresa teve a
certificação renovada em 2010.
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a Sociedade
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Uma rede
de valor

>

Para o Grupo Orsa,
crescimento econômico
e geração de riqueza para
a sociedade são fatores
inseparáveis
A crença na capacidade de
transformação pessoal e social
está na base das atividades da
companhia. Ao adotar as melhores
práticas para lidar com sua cadeia
produtiva e com os públicos de
relacionamento, busca influenciar
todos em benefício de uma
sociedade mais justa.
A valorização dos laços com os
colaboradores faz parte das metas
de desempenho social, avaliado
ano a ano. No relacionamento
com as comunidades, por meio da
Fundação Orsa, o Grupo procura
contribuir para o bem-estar social
apoiando políticas públicas e
desenvolvendo ações próprias.

Colaboradores

>

Dentro do Grupo Orsa, o compromisso com as pessoas
que diariamente constroem e transformam a organização
se expressa na promoção do crescimento pessoal e
profissional e no aprimoramento das condições de
trabalho, em um ambiente motivador, transparente
e participativo. Tarefa prioritária da área de gestão
de pessoas, o esforço de atrair, formar e preservar
profissionais de talento se apoia nos valores sintetizados
na política dos 3Ps.
Atualmente, trabalham no Grupo 5.644 pessoas
diretamente, divididas entre as operações na Região
Norte, com um efetivo de 2.713 funcionários, no
Centro-Oeste, com 426, e no Sudeste, com 2.505.
Os terceiros representam 2.854. A valorização dos
profissionais que trabalham para o Grupo se concretiza
na oferta constante de programas de capacitação e
formação para estimular potenciais e habilidades, nos
rígidos cuidados de segurança do trabalho, na cobertura
de benefícios e na promoção de possibilidades justas de
crescimento profissional.

Relações com a
Sociedade

Grupo ORSA
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Total de trabalhadores, por tipo de emprego,
contrato de trabalho e região

Número total e taxa de rotatividade de
empregos, por faixa etária, gênero e região

Número de colaboradores por nível funcional

Número total de trabalhadores que
deixaram a organização por demissão,
aposentadoria ou morte em serviço

2008

2009

2010

Diretoria

8

7

7

Gerência

54

55

52

Chefia/coordenação

119

106

106

Técnica/supervisão

603

545

528

Administrativo

695

698

764

Operacional

4.446

3.948

4.056

Aprendizes

104

97

84

Estagiários

74

51

47

Total

6.103

5.507

5.644

2008

1.469

2009

2.070

2010

1.466

Taxa de rotatividade por gênero (%)
2008

2009

2010

Masculino

38,1%

29,8%

25,7%

Feminino

39,5%

32,5%

32,6%

Taxa de rotatividade por faixa etária (%)
2008

2009

2010

Abaixo de 30 anos

56,8%

42,2%

42,1%

25,5%

22,5%

17,4%

16,9%

12,6%

7,2%

Número de colaboradores por tipo de contrato*
2008

2009

2010

Tempo determinado

184

155

141

Entre 30 e 50 anos

Tempo indeterminado

5.919

5.352

5.503

Acima de 50 anos

Total

6.103

5.507

5.644

Número de desligamentos por Gênero

Número de colaboradores por tipo de emprego
2008

2009

2008

2009

2010

2010

Masculino

1.271

1.865

1.303

198

205

163

Jornada integral

6.020

5.425

5.577

Feminino

Meio período

83

82

67

Número de desligamentos por Faixa etária

Total

6.103

5.507

5.644

2008

2009

2010

Abaixo de 30 anos

911

1.141

848

2010

Entre 30 e 50 anos

510

847

568

48

82

50

Número de colaboradores por região**
2008

2009

Região Sudeste

2.528

2.518

2.505

Acima de 50 anos

Região Centro-Oeste

408

426

426

Número de desligamentos por Região

Região Norte

3.167

2.563

2.713

Total

6.103

5.507

5.644

* O Grupo não mantém programa de trainee
** O Grupo não atua nas regiões Sul e Nordeste

Número de colaboradores terceirizados
Terceiros

2008

2009

2010

2.485

2.809

2.854

O Grupo Orsa não possui dados sobre a divisão de tipo de contrato, tipo de
emprego e região de seus colaboradores terceirizados.

2008

2009

2010

Região Sudeste

496

562

508

Região Centro-Oeste

216

193

166

Região Norte

757

1.315

792

Obs.: As informações acima contemplam demitidos (parte empresa) e
demissionários (parte empregado).
Obs.: A soma de desligados e admitidos pode apresentar variação quando
comparada ao valor absoluto de empregados, uma vez que não são levadas em
consideração as transferências entre unidades.
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Número de colaboradores por região*
2008

2009

2010

Região Sudeste

2.528

2.518

2.505

Região Centro-Oeste

408

426

426

Região Norte

3.167

2.563

2.713

Total

6.103

5.507

5.644

Com o Programa de Aproveitamento
Interno, os próprios colaboradores
têm prioridade no preenchimento de
vagas disponíveis. Em 2010, houve 210
movimentações internas estimuladas
pela iniciativa. As atividades de
treinamento, dirigidas para todos os
níveis hierárquicos e desenvolvidas
por meio de ações específicas para
cada área da companhia e de acordo
com as necessidades individuais,
ocuparam em média 27,2 horas
de cada colaborador em 2010. Os
investimentos em desenvolvimento
e capacitação atingiram
R$ 352 mil no ano.

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados
ao trabalho, por região
Indicadores de saúde e segurança no trabalho
2008

2009

2010

Taxa de lesões

4,27

4,67

3,27

Taxa de Doenças Ocupacionais

2%

2%

6%

Total de Dias Perdidos

182

62

43

TA: Total de absenteísmo

2,32%

2,79%

2,45%

Total de óbitos no período

1

0

0

Média de horas de treinamento: por ano, por funcionário, por categoria funcional
Categoria Funcional
Carga Total de
Horas por
Carga Total de
Horas por
Carga Total de
Horas por
horária Colaboradores Colaborador horária Colaboradores Colaborador horária Colaboradores Colaborador
total
da categoria
total
da categoria
total
da categoria
2008
Gerência

27

2009

2010*

9

24

39

16

10

43

17

6

Administrativo 1.016

308

47,2

968

396

9,2

827,5

324

7,6

Produção

3.779

–

4.220,8 2.402

–

8.758,5 3.361

3.632,6

–

*Em 2010, não houve treinamento para o nível diretoria

Programas de educação, prevenção e controle de risco
Comunidade
Educação/Treinamento
Sim
Trabalhadores

Não

x

Aconselhamento
Sim

Não

x

Prevenção/Controle de risco
Sim

Não

x

Tratamento
Sim

Não

x

Famílias dos trabalhadores

x

x

x

x

Membros da comunidade

x

x

x

x

Obs.: O Grupo mantém programas direcionados para controlar as atividades
ocupacionais com alta incidência ou alto risco de doenças específicas.
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Os estímulos à carreira dos
funcionários preveem programa de
aproveitamento interno, identificação
de competências e atividades de
desenvolvimento e treinamento

38

Desenvolvimento profissional
Em 2011, a área de treinamentos ganhará em agilidade
e universalização dos cursos com a entrada no ar da
plataforma de ensino a distância desenvolvida pela
companhia. O Portal UniOrsa formalizará a universidade
corporativa e tornará disponível um amplo leque de
cursos em várias modalidades.
O sistema de avaliação de desempenho, instrumento
que orienta o desenvolvimento de carreira de cada
funcionário e a participação nos resultados da
companhia, passa a ser feito em 2011 em formato
eletrônico. Por meio de um processo de autoavaliação,
o colaborador terá papel ativo na construção de
suas competências e poderá acessar o plano de
desenvolvimento individual direto no computador.
Na área operacional, o programa Matriz de
Competências permite que o gestor identifique
prontamente a capacitação em qualidade e segurança
recebida pelos funcionários e atenda aos gaps
existentes. O treinamento para uso da metodologia de
melhoria contínua Lean Seis Sigma, iniciado em 2008,
envolveu no último ano mais de 2.021 funcionários. Entre
os cursos técnicos, a companhia manteve como meta
para 2011 implantar a certificação profissionalizante para
o curso de celulose, papel e papelão ondulado.
Durante o ano de 2010, a área de gestão de pessoas
deu continuidade ao processo de identificação e formação
de lideranças com o Programa de Desenvolvimento
de Líderes. Inicialmente, procurou-se estabelecer as
competências essenciais para o negócio, alinhadas
aos valores da companhia. Foram definidas como tais:
trabalho em equipe, foco nos resultados, comunicação,

foco no cliente, solução de problemas, visão global,
liderança e segurança. Em seguida, foi realizado o
mapeamento das competências e habilidades dos
colaboradores com potencial. O atual estágio consiste
em desenhar planos individuais de desenvolvimento
destinados especialmente a construir as competências
exigidas para liderar equipes, conduzir processos e
administrar recursos a partir dos desafios do dia a dia.
Mensurar a qualidade do relacionamento mantido
entre a empresa e os colaboradores faz parte dos
objetivos da Pesquisa de Clima. A ferramenta será
aplicada pela segunda vez nas empresas do Grupo em
2011 e a comparação dos resultados permitirá avaliar,
junto com os gestores das áreas, os avanços internos,
os pontos positivos que devem ser mantidos e os
pontos frágeis observados, para os quais se estabelece
um plano de melhorarias.
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Diversidade*

Variação do salário-base entre
homens e mulheres por categoria

QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR GÊNERO
Salário homens/mulheres (%)

Mulheres

Homens

2008

2009

2010

Diretoria

-

7

Diretoria

0%

0%

0%

Gerência

6

46

Gerência

90%

90%

81%

Administrativo

355

1.043

Administrativo

121%

123%

123%

Produção

168

3.888

21

63

Produção

120%

130%

137%

Aprendizes

Aprendizes

103%

120%

114%

Trainees

-

-

Estagiários

0%

0%

0%

Estagiários

24

23

QUANTIDADE DE EMPREGADOS POR FAIXA ETÁRIA

POR GÊNERO
Mulheres

Homens

Diretoria

0%

100%

Gerência

12%

88%

Administrativo

25%

75%

Produção

4%

96%

Aprendizes

25%

75%

Estagiários

51%

49%

POR FAIXA ETÁRIA

Abaixo
dos 30 anos

Entre
30 e 50 anos

Acima
dos 50 anos

Diretoria

-

4

3

Gerência

3

25

24

Administrativo

433

829

136

Produção

1.622

2.154

280

Aprendizes

84

-

-

Estagiários

46

1

-

Percentual de empregados portadores de deficiência

Abaixo
dos 30 anos

Entre
30 e 50 anos

Acima
dos 50 anos

Diretoria

0,0%

Diretoria

0%

57%

43%

Gerência

0,0%

Gerência

6%

48%

46%

Administrativo

3,0%
2,6%

Administrativo

31%

59%

10%

Produção

Produção

40%

53%

7%

Aprendizes

0,00%
0,00%

Aprendizes

100%

0%

0%

Estagiários

Estagiários

98%

2%

0%

Quantidade de empregados portadores de deficiência
Sim

Não

Diretoria

-

7

Gerência

-

52

Administrativo

42

1.356

Produção

106

3.950

Aprendizes

-

84

Estagiários

-

47

*O Grupo não mantém indicadores de diversidade
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As competências essenciais para o
negócio estão alinhadas aos valores do
Grupo Orsa e orientam o processo de
identificação e formação de lideranças:
>
>
>
>

Trabalho em equipe
Foco em resultados
Comunicação
Foco no cliente

>
>
>
>

Solução de problemas
Visão global
Liderança
Segurança

UniOrsa, aprendizado sem barreiras
Lançado no início de 2011, o Portal da UniOrsa dá
continuidade à implantação da universidade corporativa
do Grupo Orsa. Trata-se de uma plataforma de ensino
a distância formatada para estimular o desenvolvimento
profissional e pessoal dos colaboradores. O formato
escolhido, um portal na internet, soluciona um desafio
sempre presente nas atividades do Grupo, a enorme
distância geográfica entre suas operações. A ferramenta
traz mais agilidade ao desenvolvimento de cursos e mais
flexibilidade para o cumprimento da carga horária.
O Grupo Orsa investe na formação de seus
colaboradores há muitos anos, com a criação de
diversos cursos presenciais, como a Academia do Papel,
Formação em Serraria, Mecânica, entre outros. Agora,
esses cursos integram a grade da UniOrsa, com cursos
presenciais ministrados em sala e cursos a distância
disponíveis no Portal. A disponibilidade no computador
via internet possibilita a interação entre alunos e
professores das diferentes regiões do país sem limitação
de tempo e distância.
No portal da UniOrsa, os cursos se distribuem por
escolas de especialização, como a técnica, a de liderança,
a de Saúde e de Segurança Ocupacional. Com a
facilidade proporcionada pela internet, uma das escolas
será dedicada à cultura da organização, com informações
que facilitam a integração e o engajamento de todos.

 oluntariado – solidariedade
V
multidisciplinar
Entre as iniciativas sociais
desenvolvidas pelo Grupo Orsa,
faz parte da cultura corporativa o
trabalho voluntário dos funcionários
e familiares nas comunidades
onde a companhia tem bases.
A participação dos funcionários
ocorre nas áreas de educação,
saúde e bem-estar. Para o corpo
de agentes de segurança do
empreendimento no Vale do Jari,
o trabalho de vigilância sobre a
área de 1,3 milhão de hectares
pertencente ao Grupo não impede
que atuem de forma similar a
agentes sociais. Periodicamente,
em suas visitas, orientam as famílias
nas comunidades sobre saúde,
primeiros socorros, saneamento
básico, alimentação, cuidados com
crianças e emissão de documentos.
Em 2010, o projeto foi ampliado
com a inclusão da comunidade
Nova Vida, que também passou a
contar com o Alfabetizar, projeto de
alfabetização de jovens e adultos.

Projetos dos Conselhos
de Voluntariado
Corporativo em 2010:
McDia Feliz 2010 (Grupo)
Informatizar (Paulínia e Manaus)
Alfabetizar (Jari)
Escola de Futebol (Nova Campina e
Suzano)
Campanhas e Eventos Comunitários
(Grupo)
Escola de Música Jari
Palestras de Orçamento Familiar
(Paulínia e Rio Verde)
Capoeira (Suzano)
Coral Orsa (Alphaville)
Papai Noel Solidário (Rio Verde)
Agentes de Segurança como Agentes
Sociais (Jari)
Na Mão Certa (Grupo)
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Fundação
Orsa

>

Nas regiões em que mantém
operações, o Grupo Orsa busca
compartilhar os benefícios do
negócio por meio da Fundação
Orsa, seu braço de atuação criado
para promover o desenvolvimento
das comunidades com as quais se
relaciona. Estruturada como uma
empresa social, sem fins lucrativos,
desenvolve e compartilha tecnologias
inovadoras nas áreas de saúde,
educação, preservação ambiental,
garantia de direitos humanos, acesso
à cultura e geração de emprego e
renda. Em suas ações, a instituição
se orienta pela perspectiva de
transformação ao apoiar atividades
socioassistenciais que possam ser
replicadas como políticas públicas
ou privadas. Nesse sentido,
prioriza a atuação em parceria
com empresas, universidades e
organizações da sociedade civil e do
governo.

Perfil
Criada em 1994, a Fundação tem como principal
fonte de renda o repasse de 1% do faturamento
bruto anual das três empresas que compõem a
organização, efetivado sem contrapartidas fiscais e
independentemente do desempenho financeiro obtido.
As decisões sobre os investimentos e o monitoramento
de suas atividades são exercidas por um Conselho
Curador independente, composto de 11 integrantes
(sete externos e quatro membros do Grupo Orsa). No
período de 16 anos, até dezembro de 2010, o montante
aplicado em iniciativas de melhorias socioassistenciais
totalizava R$ 150 milhões, atingindo mais de 6,8 milhões
de atendimentos em todo o país.
Em 2010, a Fundação Orsa consolidou o novo
modelo de gestão implementado no ano anterior. As
mudanças no sistema administrativo e nas ferramentas
de relacionamento propiciaram uma inserção sinérgica
junto às unidades fabris e aos colaboradores e uma
avaliação mais precisa dos resultados obtidos. Da
integração de expertises no âmbito social e empresarial
surgiu um modelo capaz de colocar maior foco nas
demandas dos públicos atendidos – as crianças e os
adolescentes e suas famílias.

Fundação Orsa – Atividades 2010

Fundação Orsa — Atividades 2010

251.061
6.926
atendimentos

atendidos

Territórios

Atendidos*

Atendimentos**

Jari

2.239

71.397

Rio Verde

340

16.320

Suzano

946

88.698

São Paulo

144

696

Campinas

397

14.858

Barueri

140

14.080

Manaus

34

79

Itapeva

1.016

26.573

Sede/Carapicuíba

1.670

18.360

Total

6.926

251.061

*Atendidos: público definido como beneficiário do programa e/ou projeto
e que utiliza ou participa das ações desenvolvidas, contabilizado por
beneficiário individual.
**Atendimentos: mensuração dos acessos diretos ou indiretos dos
atendidos às ações, atividades, serviços.
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Investimento social privado
Atualmente, são conduzidos 19 projetos nas
quatro plataformas definidas como estratégicas
– desenvolvimento econômico, desenvolvimento
social, desenvolvimento ambiental e gestão. São
programas e projetos na área de assistência social, com
transversalidade em educação, saúde, defesa e garantia
de direitos humanos, meio ambiente, cultura e geração
de emprego e renda. Dentre os projetos, destaca-se
a conquista de sete Bolsas Atleta do Ministério do
Esporte para o Atleta Solidário, projeto de inclusão
social por meio do esporte, apoiado pela Fundação
em conjunto com sete empresas privadas e duas
secretarias municipais.
O engajamento da Fundação Orsa na construção
de políticas públicas setoriais de direito se ampliou
em 2010 com a conquista de assento em conselhos
públicos ligados à inserção social e à defesa de direitos,
entre os quais estão:
> CMESCA – Comissão Municipal de Enfrentamento
a Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes
> CIPETP – Comitê Interinstitucional de Prevenção
e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
> Condeca – Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente
> Gife – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas
> Conseas – Conselho Estadual de Assistência Social
> Consad – Conselho Nacional de Secretários
de Estado da Administração
> Rede de Enfrentamento à Violência Infantojuvenil

Aplicação dos Investimentos
—
12,66%
23,39%

22,07%

1,41%

2010

9,78%
4,59%
5,75%
1,03%
Jari
Rio Verde
Suzano
São paulo
Campinas
Barueri
Manaus

7,61%
7,13%
4,58%
Itapeva
Sede
estrutura
sede
estrutura
jari
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Sinergia com a linha de negócios
A atuação integrada entre as operações do Grupo e os
projetos da fundação avançou em várias frentes. No Vale
do Jari, a intensificação da parceria com a Ouro Verde
Amazônia no projeto de extrativismo da castanha-do-pará
proporcionou uma renda de mais de R$ 1 milhão às
comunidades organizadas.
Na área florestal, entre os projetos desenvolvidos
na cadeia da madeira certificada, a Coopenharin
(Cooperativa de Artefatos Naturais do Rio das
Castanhas), em parceria com a Orsa Florestal,
estabeleceu um contrato com a rede varejista francesa
Leroy Merlin para o fornecimento de pisos para jardim.
O projeto Amarte (Associação de Mães Artesãs do
Vale do Jari) conquistou o Prêmio Mulher de Negócios,
concedido pelo Sebrae Nacional, como reconhecimento
de seu trabalho de promoção de renda e trabalho para
as mulheres da região. Na estratégia de fomento florestal,
prioridade estratégia para a empresa, destaca-se, além
da plantação de pínus e eucalipto, o cultivo do curauá.
Projeto Curauá
Na área agrícola, destaca-se a parceria firmada com o
Banco do Brasil para promover o acesso de mais de 100
produtores ao crédito para o plantio de curauá. Planta
nativa da Amazônia com fibra extremamente resistente,
vem sendo reconhecida como alternativa econômica
e sustentável para aplicações industriais, tendo uso
difundido na indústria automobilística como alternativa
para a fibra de vidro.
O Projeto Curauá nasceu de uma parceria entre
a Fundação Orsa, a prefeitura de Almeirim, no Pará,
e a indústria de placas moldadas para automóvel
Pematec-Triangel. Em 2006, um grupo de 15 agricultores,
orientados pelos técnicos da fundação, iniciou o cultivo
com 187.500 mudas de curauá em 7,5 hectares e, um
ano após, beneficiou 11 toneladas de fibra. A matériaprima tem utilização no segmento de autopeças para
a fabricação de componentes automotivos como
painéis, laterais de porta e porta-malas. Com o apoio
da Fundação, mais 72 agricultores foram integrados à
iniciativa, que teve sua área ampliada para um total de
60,5 hectares, avanço favorecido pela injeção de recursos
para aquisição de mudas e máquinas.
Atualmente, 80 agricultores participam do projeto. A
atividade gera uma renda média de R$ 400/hectare e
representa um importante estímulo para a permanência
dos pequenos proprietários na região. Eles são apoiados
pela Fundação Orsa no que tange a: assistência técnica;
acesso ao crédito para a aquisição de mudas e a
extração da fibra; e venda para o mercado.

Rede de parcerias –
Fundação Orsa
EMPRESAS PRIVADAS

UNIVERSIDADES

Ipiranga

Universidade Presbiteriana
Mackenzie

Microsoft
Dag Química
Locamérica
Brascin
Carglass
Associação Cultura Inglesa
São Paulo
Buscapé
GOVERNO
Prefeitura Municipal de
Suzano
Prefeitura Municipal de
Almeirim

Unifesp
Uninove
Universidade East Anglia
(Inglaterra)
Universidade de Wageningen
(Holanda)
Universidade de Freiburg
(Alemanha)
ORGANIZAÇÕES
INTERNACIONAIS
Icco

Prefeitura de Vitória do Jari

GTZ – Deutsche
Gesellschaft fur Technische
Zusammenarbeit

Prefeitura do Laranjal do Jari

Unesco

Sebrae

Childhood – WCF

Embrapa

Com. Kolping Nossa Sra.
Aparecida

Petrobras
Prefeitura de Rio Verde
Senai
Basa
Ideflor
Itesp
Banco do Brasil
OPERADORES DE DIREITOS
CNAS
Condeca
Conanda
CMDCA

CBM
Nine Dragon
ORGANIZAÇÕES NACIONAIS
GRAACC
Oela
Casa Vhida
ACIRV
Integrare
Instituto WCF
Associação Paulista de
Fundações

Conseas

Instituto de Oncologia
Pediátrica (IOP)

ABMP

Instituto da Visão / CBM
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Meio Ambiente

>

Os cuidados tomados para
diminuir os impactos ambientais da
atividade empresarial e promover
uma melhor utilização dos recursos
naturais estão na essência do pilar
estratégico Planet (planeta, em
inglês) e orientam as operações
do Grupo Orsa. Ao longo de duas
décadas, atuando em um setor
especialmente dependente do
equilíbrio ambiental, a organização
construiu um modelo em que a
geração de valor ocorre em sinergia
com a melhoria das comunidades
em que atua e com a garantia de
preservação do meio ambiente para
as gerações futuras.
Para a companhia, é impositivo
evitar o desperdício de insumos,
minimizar a emissão de elementos
poluentes, zelar pelo equilíbrio
das florestas nativas e plantadas
e integrar as comunidades às
atividades do negócio de forma
harmônica.
Esses princípios estão presentes
na comemoração de 10 anos
da presença do Grupo Orsa no
Vale do Jari e do pagamento
pontual da última parcela da
dívida assumida com o governo
e bancos privados para ter o

controle do empreendimento. As
relações da companhia com a
Amazônia e a floresta, em uma
década, constituíram um grande
aprendizado de gestão, consolidado
em mecanismos de atuação que
demonstram a viabilidade de
construir riqueza sem cercear a boa
utilização dos recursos naturais.
Para essa conquista, foi essencial a
sinergia estabelecida entre as três
empresas do Grupo que atuam na
região, apoiadas pela Fundação
Orsa. O volume de recursos
aplicados na área ambiental
pelo Grupo Orsa, em 2010, foi
de R$ 7,1 milhões, distribuídos
entre tratamento e disposição de
resíduos, tratamento de emissões
e pessoal para atividades gerais de
gestão ambiental, entre outros itens
de melhorias e serviços.
Em 2010, o Grupo Orsa aderiu
ao protocolo Empresas pelo Clima –
FGV, que trabalha ações alinhadas às
exigências do Protocolo de Quioto,
e ao Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (IPCC, em
inglês), da ONU.
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Perenidade para a floresta
A decisão de trabalhar a área de floresta nativa do Vale
do Jari por meio da tecnologia do manejo florestal do
FSC, algo inédito na época para uma área de tamanha
extensão, constituiu-se em um marco na abordagem de
desenvolvimento sustentável para a Floresta Amazônica.
Implicou manter grandes investimentos e busca contínua
de melhorias com perspectiva de longo prazo, sem
poder contar com resultados imediatos de superávit. Na
operação de produção de celulose da Jari, as florestas
plantadas com eucalipto também foram submetidas
aos padrões de exigência da certificação de cadeia de
custódia do FSC.
Do total da propriedade do Grupo na região do
Jari, correspondente a 1,3 milhão de hectares, a Orsa
Florestal explora 545 mil hectares de floresta nativa, dos
quais 92 mil são intocáveis. A produção de 30.812 m3
de madeira serrada se dá a partir do sistema de manejo
florestal de 25 espécies nativas da Amazônia. A técnica
consiste no corte das árvores identificadas previamente
e cuidadosamente mapeadas. Para respeitar o ciclo de
reposição da floresta, definido em 30 anos, e proteger
as árvores mais novas para o corte futuro, a área total
autorizada para exploração, de 545 mil hectares, foi
demarcada em 30 lotes. A cada ano, apenas um lote
pode ser explorado pela Orsa Florestal. O prazo de
30 anos representa o tempo necessário para que
a floresta se regenere. Com essa rotatividade, um
local já trabalhado permanecerá intocado pelas três
décadas seguintes, o que garante a perenidade dos
ciclos de exploração.
Os cuidados de manejo também se estendem à
fase de exploração de cada lote. Um ano antes, são
realizados os estudos, segundo os critérios do FSC,
para saber o exato potencial madeireiro da área e
sua viabilidade econômica. No período de corte, são
aplicadas técnicas que permitem controlar a direção
da queda da árvore e o máximo aproveitamento
da madeira. Encerrada a fase de colheita, a área é
mantida saudável com o corte de espécies que possam
prejudicar o restante ou influenciar na emissão de
gases de efeito estufa. Para assegurar o rastreamento
da madeira, de sua origem até o beneficiamento, cada
árvore inventariada recebe um número de certificação
inscrito em uma placa metálica fixada no seu tronco,
como um documento de identidade.
Nesse processo, não é possível separar a floresta
das comunidades que vivem em simbiose com ela. O
entrosamento com os habitantes da região precisa ser
trabalhado com afinco, como demonstra uma série de
cuidados da Orsa Florestal em suas ações, a começar
pelo respeito ao direito à caça e ao extrativismo de
subsistência. As espécies que, de alguma forma, são
úteis para a população – seja por fazerem parte da dieta
local, caso do pequiá e outras frutas, ou terem potencial
para gerar renda, como a andiroba e a copaíba – são

poupadas da produção de madeira
serrada. Obras de infraestrutura,
como abertura de estradas, pátios
e trilhas de arraste, seguem um
severo padrão de execução para
minimizar impactos no entorno.
Rotineiramente, a empresa zela pelo
controle de erosão do solo, pela
manutenção do leito original dos
cursos d’água, pela recuperação de
estradas e pela coleta seletiva de
lixo, entre outros pontos.
A empresa iniciou um projeto
experimental em conjunto com
a Embrapa (Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária) para
multiplicar espécies nativas a partir
de cultivo em viveiro próprio e
dentro da área manejada. As mudas
são usadas para recompor áreas
degradas na região e também são
doadas à população local para a
recuperação de suas propriedades.
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Preservação de áreas de proteção
Entre os cuidados ambientais imperativos em sua
atuação, o Grupo Orsa busca a preservação da
biodiversidade e a manutenção dos ecossistemas nos
locais em que estão instaladas suas operações. No
total, em todo o país, estão sob a responsabilidade
da companhia cerca de 58 mil/ha na Região Norte e
8.700/ha na Região Sudeste de áreas protegidas pela
legislação devido ao valor de seu patrimônio biológico.
As áreas correspondem a 4,6% e 15,7% do total de
terras próprias da companhia nas regiões Norte e
Sudeste, respectivamente.
No Vale do Jari, 92 mil hectares do total da área
certificada pelo FSC são destinados à preservação
absoluta. Nesse espaço, encontram-se sete reservas
genéticas e a área de proteção do entorno da Estação
Ecológica do Jari. Entre as ações de preservação,
a companhia mantém intocável 5% (cerca de 27
mil hectares) da área autorizada para manejo por
representar a floresta original, utilizada para estudos
sobre os impactos do manejo florestal. Mais de 82
mil hectares de mata preservada são mantidos como
corredores ecológicos para a proteção da fauna, objeto
de um sistema de monitoramento feito em conjunto com
centros de pesquisa de universidades estrangeiras. Um
mapeamento permanente identifica as áreas onde se
detecta a presença de espécies raras ou sob ameaça.
Um corpo de guarda-florestal se encarrega do controle
de caça e pesca ilegal na região.
Na Região Sudeste, o Grupo Orsa se preocupa em
reduzir o impacto ambiental nas áreas de Mata Atlântica
onde atua. No sul do Estado de São Paulo, as florestas
de pínus, que fornecem matéria-prima para a produção
da celulose utilizada na fabricação do papel kraft, estão
plantadas em mosaico. Nesse tipo de plantio, talhões
menores de pínus são entremeados por vegetação nativa,
formando pequenos corredores ecológicos que permitem
o aumento da cobertura vegetal, o deslocamento da
fauna, a dispersão de sementes e a variabilidade genética
das espécies entre essas áreas naturais.
Outra iniciativa que visa preservar espaços de alto
valor de conservação na região do Vale do Ribeira, no
Estado de São Paulo, é a proposta de criação de duas
áreas de Reserva Particular do Patrimônio Nacional
(RPPN), um tipo de unidade de conservação protegida
por lei com o objetivo de conservar a biodiversidade.
Uma delas abriga um cânion e a outra, a nascente do rio
Paranapanema. As duas áreas, uma com 500 hectares e
a outra com 800 hectares, constituem amostras de Mata
Atlântica e preservam um grande número de plantas e
espécies animais típicas desse tipo de formação florestal.

R$ 7,12 mi
total de investimentos e gastos
em proteção ambiental

Materiais usados por peso ou volume
Matéria-Prima Base e Insumos (em toneladas)
2008

2009

2010

Madeira de Pínus
para Celulose Parda

463.052

494.926

483.044

Madeira de Eucalipto
para Celulose Branca

1.619.709

1.534.514

1.531.587

Aparas
Intercompanhia

44.394

38.958

40.552

Aparas de Terceiros

187.195

196.350

228.068

Papel Intercompanhia 275.025

273.660

275.830

Papel de Terceiros

31.778

15.403

36.952

Total

2.621.153

2.553.811

2.596.034

23.067

28.770

36.319

Cal Virgem

34.652

31.505

33.399

Soda Cáustica

22.890

19.595

23.067

Amido

9.974

9.783

10.417

Tintas Flexográficas

781

898

970

61.780

67.852

Madeira Nativa para Serraria*
Total (toneladas)
Químicos

Total (toneladas) 68.296

*O item madeira para serraria foi convertido em toneladas. Para comercialização,
é utilizado como medida-padrão o m3, e o total em 2010 foi de 114.214 m3.

Madeira nativa para serraria (em m3)**
2008

18.163

2009

22.654

2010

28.598

**O resultado do volume total registrado em 2010 se deve ao aumento de 3% do
consumo de aparas em relação a 2009.
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Investimentos e gastos em
proteção ambiental

Prevenção e gestão ambiental

Unidades

Pessoal utilizado em educação e treinamento

Unidades

2010

2010

Disposição de resíduos, tratamento de
emissões e de mitigação

Marquesa/Itapeva

20.000,00

Munguba

3.359,78

Paulínia

1.051.990,37

Total

23.359,78

Franco da Rocha

938.648,00

Serviços externos de gestão ambiental

Manaus II

144.430,60

Franco da Rocha

23.966,88

Manaus I

43.920,00

Marquesa/Itapeva

19.500,00

Munguba

58.600,00

Manaus II

2.520,00

Rio Verde

214.520,61

Manaus I

2.520,00

Nova Campina (lodo)

355.000,00

Munguba

64.253,00

Nova Campina (carbonato de
cálcio)

1.242.000,00

Total

112.759,88

Nova Campina (aterro sanitário)

180.000,00

Paulínia

45.590,00

Total

3.177.119,21

Manaus II

12.864,40

Manaus I

14.110,00

Munguba

143.312,00

Rio Verde

17.349,59

Total

233.225,99

Certificação externa de sistemas de gestão

Tratamento de emissões
(ex.: gastos com filtros, agentes)
Manaus II

9.100,00

Manaus I

2.650,00

Munguba (troca multicicl.)

859.291,34

Munguba (troca elem. int.
lavador gases BRQ)

35.799,22

Munguba (troca lavador gases
planta quím.)

207.954,23

Total

Pessoal para atividades gerais de gestão ambiental

1.114.794,79

Paulínia

220.000,00

Marquesa/Itapeva

95.937,00

Munguba

876.881,00

Total

1.192.818,00

Despesas com compra e uso de certificados de emissão

Pesquisa e desenvolvimento

Manaus II

7.000,00

Munguba

Manaus I

4.000,00

Total

11.000,00

Despesas extras para instalar tecnologias
mais limpas (ex.: custo adicional além das
tecnologias-padrão)

Depreciação de equipamentos específicos e despesas
com materiais e serviços de manutenção e operação,
além das despesas com pessoal para essa finalidade

Franco da Rocha

337.600,00

3.000,00

Outros custos de gestão ambiental

Munguba

237.246,00

Marquesa/Itapeva

11.065,07

Total

237.246,00

Manaus II

3.339,00

Munguba

12.000,00

Rio Verde

12.207,00

Custos de limpeza total, inclusive custos com
remediação de derramamentos

Total

38.611,07

Paulínia

8.800,00

Manaus II

153.531,00

Total

8.800,00

Manaus I

46.570,00

Munguba

20.000,00

Total

220.101,00

Seguro para responsabilidade ambiental
0,00

Percentual dos materiais usados
provenientes de reciclagem

Proteção ambiental

Custos de prevenção e gestão ambiental
Franco da Rocha

26.966,88

Manaus II

25.723,40

Manaus I

23.280,00

APARAS DE PAPEL (em toneladas)

Total

75.970,28

Aparas intercompanhia

44.394

TOTAL

7.127.006,00

Aparas de terceiros

187.195

196.350

228.068

TOTAL APARAS
DE PAPEL

231.589

235.308

268.620

2008

2009
38.958

2010
40.552

PERCENTUAL SOBRE A PRODUÇÃO DE PAPEL
71,2%

71,5%

79,4%
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Energia
O consumo de energia não
renovável pelo Grupo Orsa
apresentou elevação em 2010 em
razão da queda na quantidade de
biomassa disponível para produção
de celulose na unidade de Vila
Munguba, no Vale do Jari. Em 2010,
64% da energia direta utilizada pelo
Grupo foi proveniente de fontes
renováveis. Em condições normais,
a unidade de Vila Munguba tem
como principal fonte de energia
a casca do eucalipto, já que, por
seu isolamento, não se encontra
interligada ao sistema nacional
de energia. Em substituição à
biomassa, a companhia recorreu à
compra de BPF, carvão mineral e
outros combustíveis não renováveis.
No Grupo Orsa como um todo,
foi possível gerar uma economia de
3.511,05 Gj. O resultado deveu-se
à conscientização e mudança no
comportamento dos funcionários,
estimuladas pela capacitação
no Sistema Lean, de produção
enxuta, e em outros treinamentos.
Mesmo representando um custo
elevado no Vale do Jari, a empresa
dá preferência ao uso prioritário
de fontes de energia renovável
em suas operações. Nas outras
unidades industriais, a energia é
obtida da rede de fornecimento.
Permanentemente, a empresa
investe em ajustes e novas
tecnologias para reduzir o gasto
de energia e tornar a produção
mais eficiente. Para 2011, o grupo
estabeleceu um conjunto de metas
de redução de uso de energia. Entre
as medidas, está prevista a reforma
de equipamentos com alto índice
de consumo, como a máquina
1, a caldeira de biomassa e o
descascador.

Consumo de energia direta discriminado
por fonte de energia primária
2008

2009

2010

Energia não renovável (em Gjoule)
Carvão mineral

1.050.454

620.947

1.075.071

Óleo BPF

1.455.021

1.459.337

1.465.325

Coque de petróleo*

-

716.095

79.589

GNL (Gás Natural
Liquefeito)

879.079

873.464

1.045.436

Subtotal energia não
renovável

3.384.554

3.669.845

3.665.423

7.200.647

6.925.483

6.444.789

Energia renovável
Lenha e cavaco de
madeira

Percentual de energia renovável e não renovável 
Energia renovável

68%

65%

64%

Energia não renovável 32%

35%

36%

Consumo total de energia direta
10.585.200,83 10.595.328,41 10.110.211,81
*Em 2010, as oscilações de preço e de oferta levaram o Grupo a trocar o coque
de petróleo pelo carvão mineral

Consumo de energia indireta
discriminado por fonte primária
Consumo próprio

2008

2009

2010

2.085.470

2.019.804

1.944.580

Geração própria

1.690.807

1.612.252

1.502.806

Percentual sobre o total

81%

80%

77%

Consumo de energia direta por fonte
de energia primária (em Gjoules)
Hidrelétrica

511.454

531.642

562.017

Cogeração

1.574.016

1.488.162

1.382.563
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Emissões atmosféricas
Comprometido com as iniciativas
para enfrentar as mudanças
climáticas, o Grupo Orsa implantou
um programa para mapear o total
de emissões de suas operações,
ainda sem prazo para conclusão.
A intenção do Grupo é expandir o
inventário para todas as atividades
da organização e realizar o
mapeamento preciso de todas as
emissões envolvidas nas operações
de suas empresas. Com a conclusão
do inventário integral do Grupo, será
possível identificar ações e medidas
que possam mitigar as mudanças
climáticas mundiais.
Nos levantamentos já realizados,
foi avaliado o estoque de carbono
nas áreas florestais que pertencem
ao Grupo na região. As florestas têm
a capacidade de absorver e fixar uma
quantidade de carbono que, se fosse
liberada na atmosfera, contribuiria
para aumentar a concentração de
gases causadores do efeito estufa.
Os estudos seguem as diretrizes e os
princípios do GHG Protocol.
Em linha com sua estratégia
ambiental, em 2010, o Grupo Orsa
aderiu ao Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas (IPCC,

em inglês), da ONU; e ao Protocolo
Empresas pelo Clima (EPC-FGV),
que trabalha ações alinhadas às
exigências do Protocolo de Quioto.
Considerado o passo seguinte
ao Programa Brasileiro GHG
Protocol, o EPC tem como objetivo
auxiliar as empresas-membros
em suas estratégias de emissões
de GEE, além de apresentar
recomendações de políticas
públicas para uma economia de
baixo carbono no Brasil.
Em 2010, os esforços da
companhia para incrementar
medidas de redução de emissão
de gases de efeito estufa foram
afetados pela diminuição na
quantidade de biomassa disponível
para produção de celulose na
unidade de Vila Munguba, no Vale
do Jari, o que levou ao aumento
no uso de fontes de energia não
renovável e a uma consequente
piora nos índices de emissão de
poluentes. Nas demais unidades
do Grupo Orsa, buscou-se a
substituição de combustível fóssil
por alternativas menos poluentes,
assim como o aperfeiçoamento
de processos e a otimização das
operações de logística.
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Água
As unidades do Grupo Orsa
dependem da captação de água
de rios e poços artesianos. Por
isso, a companhia realiza um
monitoramento constante do
consumo e das condições em
que ele acontece, com avaliações
mensais, estudos para diminuir a
dependência e metas de redução.
Em 2010, foram utilizados 56,7
milhões de m³ de água, enquanto
em 2009 foram 54 milhões de m³.
Na maior parte das operações,
o volume de água reciclada e
reutilizada foi 2,9 milhões de m³.
Esse índice deve ter um aumento
substancial em 2011 com a
implementação de projetos de
reutilização de água nas unidades
industriais.
Efluentes
O Grupo Orsa adota diversas
tecnologias para dar destino a
efluentes e resíduos em suas
operações, inclusive com reúso
como fonte energética. O licor
negro, subproduto do cozimento
da madeira, transforma-se em
fonte de energia nas duas fábricas
de celulose, Nova Campina e Vila
Munguba. Em algumas unidades de
embalagem, a borra de tinta vem
sendo reutilizada na fabricação de
uma tinta de menor qualidade. Na
unidade Rio Verde, esse mesmo
resíduo é fornecido para empresas
da região para ser utilizado como
combustível e se evita o envio
para aterros.
Em 2011, as unidades
industriais têm previsão de receber
equipamentos que darão destinação
controlada aos resíduos, como a
prensa desaguadora de lodo, pela
qual o efluente pode ser aproveitado
como biomassa na caldeira da
fábrica, e prensas compactadoras
de resíduos sólidos.

Total de água retirada por fonte
Unidade

Uso

En8 – Consumo

En10 – Reúso

%

Água de superfície (rios, lagos, áreas úmidas, oceanos)
Itapeva

Florestal

6.480,00

0,00

0,00%

Monte Dourado

Florestal

1.276.274,00

0,00

0,00%

Munguba

Silvicultura

10.834,86

0,00

0,00%

Viveiro

74.275,00

0,00

0,00%

Fábrica

44.462.935,00

1.552.357,38

3,49%

Paulínia

Fábrica

1.275.456,00

1.071.380,00

84,00%

Franco da Rocha

Fábrica

369.946,00

345.530,00

93,40%

Nova Campina

Fábrica

8.997.585,00

569.400,00

6,33%

56.473.785,86

3.538.667,38

Total
Água subterrânea
Manaus II

Fábrica

29.912,00

0,00

0,00%

Manaus I

Fábrica

24.275,00

578,00

2,38%

Rio Verde

Fábrica

36.239,00

13.932,00

38,44%

Suzano

Fábrica

51.002,80

11.266,65

22,09%

Munguba

Viveiro

105.813,00

0,00

0,00%

Itapeva

Florestal

20.160,00

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

Total

267.401,80

Água de chuva coletada
N.A.

0,00

Efluentes de outra organização
N.A.

0,00

Abastecimento municipal ou outras empresas de abastecimento
Paulínia

Fábrica

20.935,00

0,00

0,00%

Franco da Rocha

Fábrica

6.740,00

0,00

0,00%

Itapeva

Florestal

1.969,00

0,00

0,00%

Total

29.644,00

0,00

Total

56.770.831,66

3.538.667,38

Pactos e protocolos assinados

> Conexões Sustentáveis – Instituto Ethos
> Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (IPCC)

> Empresas pelo Clima EPC-FGV
> Global Forest & Trade Network – WWF
> Biodiversity in Good Company – GIZ
> TAA – The Amazon Alternative – ICCO
> PCCF – Programa Cooperativo de
Certificação Florestal – Esalq

> Fomento Florestal – WWF
> ABTCP – Associação Brasileira Técnica de
Celulose e Papel – membro do Conselho
Diretor e da Comissão de Meio Ambiente

6,23%
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Prêmios e
reconhecimentos

>

Em 2010, os produtos e serviços do
Grupo Orsa receberam diversas
manifestações de reconhecimento.
Destaques

Homenagem

no 18º Prêmio Qualidade Flexo
Profº Sérgio Vay 2010, promovido
pela Abflexo:
> Primeiro lugar na categoria Papelão
Ondulado, subcategoria Traço até 4
Cores para a embalagem Converse
> Segundo lugar categoria Papelão
Ondulado, subcategoria Traço
Acima de 4 Cores para a embalagem
Notebook SIM Positivo

aos resultados do projeto de produção
de biojoias da Associação de Mães
Artesãs do Vale do Jari – Amarte
com a conquista do Prêmio Mulher
de Negócios, concedido pelo Sebrae
Nacional na categoria Negócios
Coletivos.

Reconhecimento
do Programa de Gerenciamento
de Terceiros da Unilever a um
funcionário da Jari Celulose, Papel
e Embalagens. Pela primeira vez no
histórico do programa, o certificado de
colaborador seguro é atribuído a um
prestador de serviços pelos cuidados
em evitar acidentes.

Escolha
da Orsa Florestal pela Organização
das Nações Unidas para a Agricultura
e Alimentação (FAO) como um
dos casos exemplares de manejo
florestal na América Latina e Caribe.
A experiência do Grupo se destacou
pelo tratamento abrangente das
questões ligadas ao processamento da
madeira, como o uso de energia limpa
e as ações voltadas para promover
o desenvolvimento social das
comunidades do Vale do Jari.

51
Patrocinador
institucional do Semana Mesa SP,
maior evento gastronômico da
América Latina. Todas as empresas do
Grupo participaram levando diferentes
ações voltadas à sustentabilidade.
> Orsa Florestal contribuiu com
a produção do Carbon Free por
meio da plantação de três hectares
de árvores nativas em Áreas de
Preservação Permanente
> Jari Celulose desenvolveu peças
de mobiliário, como mesas, bancos,
divisórias, lixeiras, balcões em
papelão ondulado
> Fundação Orsa forneceu as ecobags
distribuídas aos participantes e
patrocinou a apresentação da banda
Bate Lata
> Ouro Verde expôs os produtos
derivados da castanha

Participação
da Ouro Verde na Fipan, maior evento
da América Latina com foco no varejo
de alimentos.
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Índice Remissivo GRI

>

O Grupo Orsa relata pelo quarto ano consecutivo seus
indicadores de desempenho com base nas diretrizes da
Global Reporting Initiative. As respostas seguem o roteiro
de indicadores da terceira versão da GRI. O relatório se
propõe a atingir o nível B de aplicação.
Informações GRI
A tabela abaixo apresenta as informações e a referência
das páginas nas quais se localizam as respostas aos
indicadores GRI (G3) consolidados neste relatório.

INDICADORES DE PERFIL
DESCRIÇÃO
ESTRATÉGIA E ANÁLISE
Declaração do presidente
1.1
1.2

Declaração dos principais impactos, riscos e
oportunidades

2. PERFIL ORGANIZACIONAL
Nome da organização
2.1

LOCALIZAÇÃO DA RESPOSTA
Mensagem da Administração – 12 e 13
Mensagem da Administração – 12, 13, 14, 16 e 18

Estratégia e Gestão – 4

2.2

Produtos e serviços, incluindo marcas

Processo de relato – 7 e 17

2.3

Estrutura operacional

Perfil do Grupo Orsa – 17

2.4

Localização da sede da organização

Perfil do Grupo Orsa – 17

2.5

Países e região onde a organização atua

Perfil do Grupo Orsa – 17 e 30

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade

Perfil do Grupo Orsa – 17

2.7

Mercados atendidos

Gestão verticalizada e integrada – 17

2.8

Porte da organização

Principais indicadores – 5

2.9

Mudanças durante o período coberto pelo relatório Sobre o relatório – 8 e 27

3. PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO
Período coberto pelo relatório
3.1

Processo de relato – 7

3.2

Data do relatório anterior

Sobre o relatório – 8

3.3

Ciclo de emissão dos relatórios

Sobre o relatório – 8

3.4

Dados para contato em caso de perguntas
relativas ao relatório e seu conteúdo
Definição do conteúdo do relatório (temas,
prioridades, stakeholders)
Limite do relatório

Sobre o relatório – 8

Limitações específicas quanto ao escopo ou ao
limite do relatório
Base para relatório no que se refere a outras
instalações que possam afetar significativamente
a comparabilidade entre períodos e/ou entre
organizações
Técnicas de medição de dados e as bases de
cálculos
Reformulações de informações fornecidas em
relatórios anteriores
Mudanças significativas em comparação com
anos anteriores (escopo e/ou medições)
Tabela que identifica a localização das
informações no relatório
Política e prática atual relativa à busca de
verificação externa para o relatório

Sobre o relatório – 8

3.5
3.6
3.7
3.8

3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Materialidade – 9
Sobre o relatório – 8

Sobre o relatório – 9

Sobre o relatório – 9
Sobre o relatório – 8
Sobre o relatório – 8
Índice GRI
Não houve verificação externa.
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INDICADORES DE PERFIL
4. GOVERNANÇA, COMPROMISSOS E ENGAJAMENTO
Estrutura de governança da organização
4.1

Governança corporativa – 21

4.2

Presidência do grupo de governança

Mensagem da administração – 13

4.4

Mecanismos para acionistas e funcionários
fazerem recomendações ao Conselho de
Administração

4.6

Processos em vigor no mais alto órgão de
governança para assegurar que conflitos de
interesse sejam evitados
Qualificações dos membros do mais alto órgão
de governança

Ouvidoria corporativa
Reportado parcialmente. A empresa mantém ouvidoria
e auditoria interna. Os acionistas e os diretores realizam
semanalmente reuniões estratégicas. Os acionistas são
convidados a participar das reuniões de Conselho.
Governança corporativa – 22

4.7

4.8
4.9
4.12
4.13

Declarações de missão e valores, códigos de
conduta e princípios internos
Responsabilidades pela implementação das
políticas econômicas, ambientais e sociais
Princípios e/ou outras iniciativas desenvolvidas
externamente
Participação em associações

Acionistas
Como empresa de capital fechado, os membros do
Conselho são os acionistas ou indicados pelos mesmos.
Não há processo formal de avaliação e qualificação.
Princípios e normas gerais de conduta – 3, 23
Governança corporativa – 22
Certificações do Grupo Orsa – 33, 50
Pactos e protocolos assinados – 50

Engajamento dos stakeholders
Relação dos grupos de stakeholders engajados
Materialidade – 9
pela organização
Base para a identificação e seleção de
Materialidade – 9
4.15
stakeholders com os quais se engajar
Abordagens para o engajamento dos stakeholders Materialidade – 9, 41
4.16

4.14

4.17

Preocupações levantadas por meio do
engajamento dos stakeholders

Materialidade – 9
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FORMA DE GESTÃO E INDICADORES DE DESEMPENHO
INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO
Valor econômico direto gerado e distribuído
EC1
EC8

Impacto de investimentos em infraestrutura
oferecidos para benefício público

Demonstração de valor adicionado – 27
É prática do Grupo Orsa, em especial de sua Fundação,
fazer um estudo de viabilidade socioeconômica antes
de iniciar projetos e atividades nas regiões de atuação.
No caso do Vale do Jari, foram feitos alguns estudos,
entre eles, pelo Centro de Estudos de Administração
do Terceiro Setor da USP (Ceats) e pelo Programa de
Pobreza e Meio Ambiente (Poema), da Universidade
Federal do Pará. Ainda em relação ao Vale do Jari,
mais especificamente no Distrito de Monte Dourado,
a empresa é responsável pelo fornecimento de água,
energia elétrica, instalação e manutenção de estradas,
porto, aeroporto e hospital, o que acaba beneficiando
também moradores e comunidades de todo o Vale do
Jari. Por ter operações em regiões remotas, a empresa
opera algumas atividades de infraestrutura. Nas
localidades de Munguba, Monte Dourado, São Miguel
e Planalto, a energia elétrica disponível é proveniente
da geração industrial ou de grupos geradores operados
pela Empresa. Os residentes se beneficiam de
tratamento de água, saneamento e limpeza urbana.
Dada a natureza de bem público, a disponibilidade
desses serviços afeta positivamente a população local. A
maior parte dos investimentos corresponde a atividades
de manutenção da infraestrutura já em operação.
Investimento em Infraestrutura e
outros serviços públicos
Projeto (em R$ milhões)

EC9

Descrição de impactos econômicos indiretos
significativos

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTAL
Materiais usados por peso ou volume
EN1
EN2

2008

2009

2010

Geração de energia elétrica

13,6

12,1

12,9

Aeroporto

0,2

0,2

0,2

Tratamento de água

1,7

2,0

1,9

Saneamento/Tratamento
de esgoto

1,7

1,7

1,8

Não há estudos para compreender os impactos
econômicos indiretos gerados pela organização.
Entretanto, além das suas atividades fabris, o grupo
promove e implanta projetos de geração de emprego e
renda nas regiões onde atua, muitos deles resultados
de parcerias entre suas empresas e a Fundação Orsa.
Destaque para o fomento de negócios agroflorestais
(pínus, eucalipto e curauá); educação e qualificação
para o trabalho, estímulo ao empreendedorismo
(biojoias e cooperativa de jovens marceneiros);
capacitação e organização de comunidades extrativistas
(castanha-do-pará); e aproximação dos grupos
produtivos com o mercado. O projeto de fomento na
Região Sudeste rendeu para os pequenos agricultores
participantes cerca de R$ 1 milhão.
Preservação de áreas de proteção

Percentual dos materiais usados provenientes de Preservação de áreas de proteção – 47
reciclagem
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INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTA L
Consumo de energia direta discriminado por
fonte de energia primária
EN4 Consumo de energia indireta discriminado por
fonte primária
EN5 Energia economizada devido a melhorias em
conservação e eficiência

EN3

EN6

EN8

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com
baixo consumo de energia

Total de água retirada por fonte

EN10 Percentual e volume total de água reciclada e
reutilizada
EN11 Localização e tamanho da área possuída

Energia – 48
Energia – 48
Energia
Dados de unidades reportados. Cada unidade tem suas
metas para redução.
Na unidade de Franco da Rocha, houve redução de
consumo de energia devido a ações de padronização
e estabilização do processo, tais como: regularização
da unidade para receber certificação FSC e ISO,
implantação do Sistema Orsa de Produção (Lean), de
produção enxuta e controle de desperdícios.
Na unidade de Rio Verde, entrou em operação uma
caldeira Aalborg dimensionada para a necessidade atual
do processo. A substituição deverá contribuir para a
redução no consumo de energia. Porém, os valores só
poderão ser mensurados durante o decorrer de 2011.
Nas unidades de Paulínia e Franco da Rocha, a produção
de papel reciclado propicia baixo consumo de energia.
Em Franco da Rocha, iniciativas como conscientização
e melhorias na padronização de métodos no processo
proporcionaram a redução do consumo de energia.
O aumento do consumo constatado em Paulínia
deveu-se a condições de mercado.
Em Manaus e Munguba não foram previstas iniciativas
para reduzir as necessidades de energia de produtos e
serviços importantes.
Para o próximo ano, devemos dar continuidade às
atividades de educação ambiental, com informações
audiovisuais em todos os quadros e painéis de energia e
em especial na Semana da Qualidade e Meio Ambiente,
quando são realizados eventos com colaboradores
próprios e terceiros para correta utilização de energia.
Não foram estabelecidas metas para esse indicador nas
unidades do Grupo Orsa.
Água – 50
Dados de unidades reportados. Cada unidade tem
metas próprias – 50
Informações reportadas – 7, 18, 45 e 46

EN12

Impactos significativos na biodiversidade

Perenidade para a floresta – 45

EN13

Hábitats protegidos ou restaurados

Dados de unidades reportados – 45 e 46

EN14

Estratégias para gestão de impactos na
biodiversidade
Outras emissões indiretas relevantes de gases
causadores de efeitos estufa, por peso

Dados de unidades reportados – 45 e 46

EN17

Em Munguba, foram realizados investimentos para
aumento da eficiência de queima de combustível nas
caldeiras de biomassa, com a finalidade de redução de
combustível fóssil.
Também foi feita a cobertura da pilha de biomassa para
caldeiras de força (produção de vapor e energia).
Nas demais unidades, por não ter sido ainda
contabilizada a emissão de GEE, não foram
estabelecidos programas para redução. No entanto, a
reciclagem de papel evita emissões por decomposição
do material recolhido. – 49

56

Anexos

Grupo ORSA
Relatório Anual e de Sustentabilidade 2010

INDICADORES DE DESEMPENHO AMBIENTA L
EN18 Iniciativas para reduzir as emissões de gases de
efeito estufa e as reduções obtidas

Em Munguba, observa-se uma redução de 49.633
toneladas de CO2, principalmente em função da
cobertura da pilha de biomassa para as caldeiras de
força, reduzindo assim o consumo de óleo BPF e
combustíveis alternativos.
Em Paulínia, entende-se que a reciclagem de 55.000
toneladas por ano de papel evita a emissão de gases do
efeito estufa através de decomposição.
Nas demais unidades, não houve iniciativas para
redução de emissões de gases de efeito estufa.
EN26 Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de Dados de unidades reportados – 45 e 50
produtos e serviços
Informado parcialmente – 44, 46 e 47
EN30 Total de investimentos e gastos em proteção
ambiental
INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL
PRÁTICAS TRABALHISTA S
Total de trabalhadores, por tipo de emprego,
LA1
contrato de trabalho e região
LA2 Número total e taxa de rotatividade de empregos,
por faixa etária, gênero e região
LA3 Benefícios oferecidos a empregados de tempo
integral que não são oferecidos a empregados
temporários ou em regime de meio período,
discriminados pelas principais operações
(adicional)

Colaboradores – 36
Colaboradores – 36

Benefícios oferecidos a todos os empregados:
vale-alimentação; vale-transporte; seguro de vida;
plano de saúde; cobertura para incapacidade/invalidez;
licença-maternidade e licença-paternidade.
Não houve alteração na lista de benefícios oferecidos
entre os anos de 2008 e 2010. Não fazemos distinção
dos benefícios por jornada de trabalho ou tipo de
contratação.
Número total: 5.590. Percentual: 99,04%. O número não
LA4 Percentual de empregados abrangidos por
acordo de negociação coletiva
atinge 100% porque os contratos de estágio e alguns de
aprendizes não fazem parte de acordos coletivos.
LA5 Prazo mínimo para notificação com antecedência Não existe um período estabelecido nos acordos de
referente a mudanças operacionais, incluindo se negociação coletiva para a notificação. Assim que
esse procedimento está especificado em acordos as negociações começam, os itens são divulgados
de negociação coletiva
e, quando o acordo é fechado, a íntegra do texto é
disponibilizada na intranet, em murais e nas demais
ferramentas de comunicação interna.
O percentual é de 100%.
LA6 Percentual dos empregados representados em
comitês formais de segurança e saúde
Colaboradores – 37
LA7 Taxa de lesões, doenças ocupacionais, dias
perdidos
Colaboradores – 37
LA8 Programas de educação, prevenção e controle
de risco
Os acordos formais do Grupo Orsa com sindicatos
LA9 Temas relativos a segurança e saúde cobertos
por acordos formais com sindicatos
cobrem as seguintes questões de segurança e saúde:
• Equipamento de proteção individual;
• Comitês conjuntos de segurança e saúde constituídos
pela governança e por trabalhadores;
• Participação de representantes dos trabalhadores
em vistorias de segurança e saúde, auditorias e
investigações de acidentes;
• Treinamento e educação;
• Direito de recusar trabalho inseguro;
Compromissos relativos a padrões de desempenho
almejados ou nível de prática a ser aplicada.
Média
de
horas
por
treinamento
por
ano
Colaboradores – 37
LA10
Programas
para
gestão
de
competências
e
Colaboradores – 38, 40
LA11
aprendizagem contínua
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL
PRÁTICAS TRABALHISTA S
Percentual de empregados que recebem análises 70% dos empregados receberam avaliação em 2010.
de desempenho
Todos podem receber de seu gestor a análise do seu
desempenho por meio da avaliação de competências,
realizada até 2010 no mês do seu aniversário. Este é
um trabalho que visa à mudança de cultura e por isso
demanda tempo para atingir o resultado.
Informado parcialmente. A empresa não registra
LA13 Composição dos grupos responsáveis pela
governança corporativa e discriminação de
indicadores de diversidade. – 39
empregados por categoria, de acordo com
gênero, faixa etária, minorias e outros indicadores
de diversidade
Colaboradores – 39
LA14 Proporção de salário-base entre homens e
mulheres, por categoria funcional

LA12

INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL
direitos humanos
Descrição de políticas, diretrizes para manejar
todos os aspectos de direitos humanos

HR1

HR2

HR3

HR4
HR5

HR6

HR7

HR8

HR9

Empresas contratadas e fornecedores críticos
que foram submetidos a avaliações referentes a
direitos humanos e as medidas tomadas
Total de horas de treinamento para empregados
em políticas e procedimentos relativos a
aspectos de direitos humanos relevantes
para as operações, incluindo o percentual de
empregados que recebeu treinamento
Número total de casos de discriminação e as
medidas tomadas
Operações identificadas em que o direito de
exercer a liberdade de associação e a negociação
coletiva pode estar correndo o risco significativo e
as medidas tomadas para apoiar esse direito
Operações identificadas como de risco
significativo de ocorrência de trabalho infantil e as
medidas tomadas para contribuir para a abolição
do trabalho infantil
Operações identificadas como de risco
significativo de ocorrência de trabalho forçado ou
análogo ao escravo e as medidas tomadas para
contribuir para a erradicação do trabalho forçado
ou análogo ao escravo
Percentual do pessoal de segurança submetido
a treinamento nas políticas ou procedimentos
da organização relativos a aspectos de direitos
humanos que sejam relevantes às operações
Número total de casos de violação de direitos
dos povos indígenas e medidas tomadas

Informado parcialmente. Há uma cláusula em 100% dos
contratos que aborda a agressão aos direitos humanos e
prevê o cancelamento caso haja alguma ocorrência.
Não há processo formal de avaliação. O controle é
informal, por meio de relacionamentos com a rede de
parceiros, clientes e ONGs.
Informado parcialmente. Não contabilizamos em
separado o treinamento específico em direitos
humanos. A carga total de capacitação é de 5.500
horas. Todos os funcionários da empresa passam pelos
treinamentos gerais. A partir de 2011, será contabilizado
separadamente.
Não registramos nenhum caso desta natureza, seja por
meio do gestor ou pela Ouvidoria Interna.
Não há histórico de cerceamento da liberdade de
associação e negociação coletiva.

Não houve este tipo de ocorrência. Consta em cláusula
contratual que não aceitamos de nenhum fornecedor
a exploração de mão de obra infantil e/ou trabalho
escravo, sob pena de rompimento de contrato.
Não houve este tipo de ocorrência. Consta em cláusula
contratual que não aceitamos de nenhum fornecedor
a exploração de mão de obra infantil e/ou trabalho
escravo, sob pena de rompimento de contrato.
100% dos funcionários de segurança patrimonial
receberam treinamento sobre políticas ou procedimentos
de direitos humanos. Todo o efetivo é próprio, não
havendo empresas contratadas.
Não temos atividades em terras indígenas. A Ouro
Verde mantém relações com comunidades/cooperativas
extrativistas indígenas, mas sua unidade de produção
não fica em terras indígenas.
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INDICADORES DE DESEMPENHO SOCIAL
sociedade
Natureza, escopo e eficácia de quaisquer
programas e práticas para avaliar e gerir os
impactos das operações nas comunidades,
incluindo entrada, operação e saída
SO2 Percentual e número de unidades submetidas a
avaliações de riscos relacionadas à corrupção

SO1

SO3
SO4
SO5

SO6

SO7
PR2

PR3

PR4

PR5

PR7

PR8

PR9

Informações reportadas.

Não há processo formal de avaliação, porém as grandes
negociações são submetidas à governança. A Política
Integrada do Sistema de Gestão Orsa e o Código de
Conduta, aplicados a todos os funcionários do Grupo,
preveem o respeito à ética e às leis vigentes no país e
condenam quaisquer práticas ilícitas.
Percentual de empregados treinados nas políticas Não há realização de treinamentos anticorrupção.
e procedimentos anticorrupção
Medidas tomadas em resposta a casos de
Instauração de sindicância interna. Em 2010, não foi
corrupção
registrada nenhuma ocorrência.
Posições quanto a políticas públicas e
Rede de parcerias da Fundação – 41, 42 e 43
participação na elaboração de políticas públicas
e lobbies
Políticas de contribuições financeiras para
O Grupo Orsa eventualmente contribui com partidos
partidos políticos, políticos ou instituições
políticos e somente após aprovação do Conselho. As
doações realizadas podem ser conferidas no site do
Tribunal Superior Eleitoral.
Número de ações judiciais por concorrência
Em 2010 não foi identificada nenhuma ocorrência desta
desleal
natureza.
Número total de casos de não conformidades
Não se aplica. O produto só é entregue ao cliente
com regulamentos e códigos relacionados aos
depois de aprovado dentro dos processos de qualidade
impactos causados por produtos e serviços
(normas ISO 9001 e 14001 e FSC).
na saúde e segurança durante o ciclo de vida,
discriminados por tipo de resultado
Tipo de informação sobre produtos e serviços
Não se aplica. O produto não utiliza rótulos. As
exigida por procedimentos de rotulagem e o
embalagens levam informações dos clientes e
percentual de produtos e serviços sujeitos a tais características físicas.
exigências
Número total de casos de não conformidades com Não se aplica. O produto não usa rótulos.
regulamentos e códigos voluntários relacionados a
informações e rotulagem de produtos e serviços,
na saúde e segurança durante o ciclo de vida,
discriminados por tipo de resultado
Práticas relacionadas à satisfação do cliente,
Foi aprimorada a metodologia de Pesquisa de Satisfação
incluindo resultados de pesquisas que medem
de Clientes. Agora usamos os recursos da internet, que
essa satisfação
possibilitam um alcance maior de clientes entrevistados.
Esse novo formato foi utilizado para avaliar o segundo
semestre de 2010, que atingiu 311 pesquisados, com
um aumento de 136% no alcance do público-alvo.
Resultados ou conclusões das pesquisas de satisfação
dos clientes:
• Sobre a organização: 85%
• Sobre produtos e serviços: 80%
• Sobre locais de operações significativas: 87%
Casos de não conformidade relacionados à
Não se aplica. A relação empresa-cliente não é direta
comunicação de produtos e serviços
com o consumidor final e, sim, B2B. Portanto nossa
divulgação é apenas institucional.
Número total de reclamações comprovadas
Não há ocorrências. Quando se trata de assuntos
relativas à violação de privacidade e perda de
confidenciais, como desenvolvimento de novas
dados de clientes
embalagens, é assinado um termo de confidencialidade.
Valor monetário de multas (significativas) por não
Não houve ocorrência.
conformidade com leis e regulamentos relativos ao
fornecimento e uso de produtos e serviço
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Informações corporativas
Grupo Orsa – Escritório Corporativo
Alameda Mamoré, 989 – 25º andar – Alphaville
Barueri, SP – CEP 06454-040
Telefone: 11 4689-8700
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