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bricas, 22 no Brasil e 1 na Argentina.


3 fá

de 25 mil colaboradores diretos e indiretos.

1,6 milhão de toneladas anuais de
+

capacidade de produção de celulose de mercado.


2
,6 milh es de toneladas de capacidade
anual de produção de pap is.

õ

é

Maior recicladora de pap is do Brasil.
é

284 mil hectares de florestas cultivadas de pínus e eucalipto,
o equivalente a 284 mil campos de futebol.


265 mil hectares de florestas nativas conservadas, o que
representa 42% do total.


1ª empresa brasileira a obter a certificação FSC – Forest
®

Stewardship Council® (FSC-C0172336 e FSC-C006109) para a
lignina Kraft de pínus e do licor preto, subprodutosdo processo,
garantindo a sustentabilidade da cadeia.


Única empresa latino-americana convidada a integrar
o grupo Business Leaders da 26ª Conferência Climática da ONU,
realizada em novembro de 2021 em Glasgow, na Escócia.


Melhor desempenho

Klabin

Títulos

ForYou

sustentáveis

econômico da história
da empresa

R$ 16,481 bilhões


de Receita líquida (38% a mais que em 2020).


R$ 6,865 bilhões


de Ebitda Ajustado, excluídos efeitos não
recorrentes (46% superior a 2020).


3,8 milhões


de toneladas foi o volume de vendas,  
6% acima do registrado em 2020.

Mais de 100%


de aumento nas vendas de
embalagens para o  
e-commerce em 2020 e 2021.


81%


S$ 5
milhões


U

00

emitidos no
i ii
i
(SLB), com metas
vinculadas a consumo de
gua, reutili ação e reciclagem
de resíduos, e biodiversidade.
Susta nab l ty

L nked Bond

de aumento nos acessos à
plataforma, chegando a mais
de 620 mil pessoas.

á

z

Reconhecimentos:
Nível 2 de
governança da
Bolsa de Valores
de São Paulo (B3)

2º ano no Índice
Dow Jones de
Sustentabilidade
(DJSI)

Compromissos:

9º ano no Índice de
Sustentabilidade
Empresarial (ISE)
da B3

Triple A no CDP
(Disclosure Insight
Action)

WorldStar Global
Packaging Awards

Bonds & Loans Latin
America &
Caribbean Awards
2021

Supplier
Engagement
Leaderboard (CDP)

Sustainable
Procurement
Leadership
Awards (EcoVadis)

Ambiental

Mudanças do cl ma
Certificação FSC

®

B od vers dade

U

i

i

so de água

(FSC-C023492) inédita

Manejo hidrossolidário: iniciativa pioneira

para três serviços ecossistêmicos -

voltada a verificar as melhores práticas de

Conservação de Biodiversidade, Sequestro e

manejo florestal para extinguir ou minimizar

Armazenamento de Carbono e Serviços em

impactos em microbacias.

2% de área florestal são dest nadas à
conversação e à manutenção da
b od vers dade
R$ 1 5 m lhão foram nvest dos em
n c at vas e projetos l gados à restauração
de florestas nat vas e à conservação da
b od vers dade em 2021
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Percentual de redução do consumo
específico de água ndustr al
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permitiu que, entre 2003 e 2021, a Companhia

i

atingisse redução de 67% na emissão de

i
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Bacias Hidrográficas. 

A adoção de tecnologias de baixo carbono

i

i

i

.

16%

CO2 eq por tonelada de produto.

Gestão de res duos

Gestão de em ssões

í

i

4,9 milhões de toneladas de CO2eq foi o

A Companhia manteve o mesmo patamar

saldo positivo do balanço de carbono da

de reaproveitamento de res duos, mesmo

Klabin em 2021.


com o aumento da geração de res duos

í

í

Percentual de operações de colhe ta florestal sob
gestão própr a com manejo h drossol dár o

devido ao in cio de produção da Unidade

i

155 kg CO2eq por tonelada produzida foi a

i

intensidade de emissões em 2021, redução

i

i

í

Puma II.

i

de 6% em relação a 2020.


esíduos sól dos gerados
em m lhões de toneladas
i

R

Redução de 44% na intensidade de

i

(

)

emissões de escopo 2 em função da
emissão de certificados de energia
renovável (I-RECs - International Renewable
Energy Certificates) da Unidade Puma.

Uso de energ a
i

Percentual de local dades com n c at vas para
aumento da segurança hídr ca
i
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i

esíduos sól dos reaprove tados
i

R

89,5% da matriz energética proveniente de

i

fontes renováveis.

820.490 MWh foram entregues ao Sistema
Elétrico Brasileiro pela Unidade Puma em
2021.

90 MWh/h é a previsão de energia que
será disponibilizada com o terceiro

o

S cial

turbogerador na Unidade Puma.

Colaboradores e comunidades

ILP p
L

ara todos: Incentivo de

3

Realização do

destinados ao apoio no

madeira utilizada no processo

Programa de Avaliação da

cargos de gestão, foi estendido a

enfrentamento da Covid-19 a

produtivo são adquiridos de

Responsabilidade

todos os colaboradores.


mais de 30 munic pios em

florestas de terceiros, parceiros

Socioempresarial de

dez estados onde a

de iniciativas como o Plante com

Fornecedores, com o apoio

Companhia está presente,

a Klabin ou de produtores

da EcoVadis.

entre março de 2020 e

independentes.


L

ongo Prazo (I
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P), voltado aos

7

% e 81,

í

% foram os ndices de

aceitação da Klabin nas
comunidades locais,
respectivamente, no Paraná e em

í

í

dezembro de 2021.

D

Santa Catarina. A meta KO
alcance m nimo de

0 milhões

8

S é o

3

8

º

ciclo do

parcerias foram firmadas com

produtores paranaenses desde o

í

0% de

in cio do Plante com a Klabin, em

percepção positiva.


Governança

3

Cerca de 40% do total da

80,

Mais de R$

ornecedores

F

2020.

Práticas

Integr dade

Estrutura

Direito de tag along: estatuto

100% dos colaboradores

P

social garante aos titulares de

pr

re

Administração da Klabin

ações preferenciais o direito ao

sobre práticas anticorrupção.


e os principais indicadores de

ocorrem, ao menos, a cada

recebimento de 100% do valor da

3

desempenho da Klabin,

dois meses para discussão de

reforçando a transparência e

estratégias do neg

governança do tema.


avaliação de resultados. 


i

ação paga ao controlador, no caso
de venda da empresa.


titulares de ações ordinárias,

Units

(respeitando a proporção de

5

quantidade de dividendos.


Novas Políticas de Endividamento

D

ividendos conferem

mais transparência

3

% foram treinados

sobre o tema em 2021.


Conduta da Klabin

para 1) recebem a mesma

Financeiro e

2,4

608 casos envolvendo
violações do Código de

Direitos econômicos iguais:
ações preferenciais e

óprios foram comunicados

à gestão

financeira e de riscos da Klabin.

registrados no Canalde

D

úncias foram apurados,

en

sendo 31%confirmados. Em
todos os casos, a empresa

ainel

ASG, lançado em 2021,

úne os compromissos, as metas

ê de Auditoria e Partes

Comit

Reuniões do Conselho de

ócio e

A Klabin tornou-se

TCFD

Relacionadas, criado em 2021,

Supporter, formalizando seu

assessora o Conselho de

apoio p

Administração, avaliando os

recomendações do

mecanismos de controle das

on Climate-Related Financial

exposições dos riscos.


procedeu com as sanções

Também foi criado o Comitê de

indicadas no documento.

Sustentabilidade, trazendo
aprimoramento
tema.


à governança do

úblico às

D

isclosure. Apoiar o

Task Force
TCFD e

aperfeiçoar a adoção de suas
recomendações representa
aumento na transparência de
informações.

