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 DE CHAPAS
           

 DE CAIXAS  SOLUÇÕES

SOMOS IBÉRIA  MAIS DE 
   COLABORADORES
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PAPEL

EMBALAGEM

      MILHÕES DE 

KG FATURADOS 

81%19%

890

66

6.680



NOSSO COMPROMISSO COM O  A QUALIDADE
E O MEIO AMBIENTE

1997

Normas técnicas que
estabelecem um
modelo de gestão da
qualidade, para o bom
desempenho das
organizações.

1998

Norma internacional
que prioriza o
desempenho
ambiental correto,

para a proteção do
meio ambiente.

2021

Certificação internacional que
garante que a matéria-prima é de
origem do bom manejo florestal, de 

 forma ecologicamente correta,

socialmente justa e
economicamente viável.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


NOSSOS                         
SOCIAL
Relacionamentos com base
em um código de ética
único, prezando pela
transparência e
integridade das relações.

FINANCEIRO
Práticas assertivas
quanto a gestão
financeira, de recursos e
investimentos.

HUMANO
Desenvolvimento humano
constantemente engajado através de
capacitação, inclusive uma plataforma 

 online de treinamento, programa de
integração, campanhas de
reconhecimento e eventos para
motivação e networking.

MANUFATURA
Ampla estrutura física e
transporte exclusivo para
garantir a entrega em
tempo hábil e a qualidade
de nossos produtos. 

INTELECTUAL
Busca constante por
inovações no processo para a
melhoria contínua.

Programas que incluem e
engajam os colaboradores a
oferecer novas soluções.

NATURAL
Reaproveitamento de resíduos
para a produção de um novo
produto, poupando o meio
ambiente e sendo um
instrumento de desenvolvimento
econômico e social. 

CAPITAIS    



FORNECEDORES
255.556.666

A SOCIEDADE
160.928.526

AOS COLABORADORES
29.539.375

PARCEIROS
26.458.070

ADICIONAMOS A
SOCIEDADE R$ 472

MILHÕES EM 2021

FORNECEDORES
Através da compra de
matéria-prima.

PARCEIROS
Através da prestação
de serviços

COLABORADORES
Através de remuneração
e benefícios

SOCIEDADE
Através de impostos
 e contribuições

IMPOSTOS PAGOS A
UNIÃO
R$ 32.106.827,22

IMPOSTOS PAGOS
AO ESTADO
R$ 37.016.257,34



NOSSOS CAPITAIS

Média anual  de

 turn over de

1,10%.

Mais de 11 mil

horas de

treinamento aos

colaboradores.

Todas as nossas vagas são

destinadas conforme os

requisitos, independente de

genêro, orientação sexual, etc.

66 mil investidos

em qualificação

profissional.

Redução de

16% no índice

de acidentes

de trabalho.

Mais de 2 milhões

investidos em benefícios

aos nossos colaboradores

e seus familiares.

HUMANO

FINANCEIRO

Crescimento de 55%

na receita liquida,

comparado a 2020.

Crescimento de margem

EBITDA em dois dígitos
Restruturação financeira 

de operações.

Apoio  esportivo e

educacional   aos nossos

colaboradores, através do 

 Grêmio D2G.



NOSSOS CAPITAIS
Mais de 330 mil

investidos em projetos

sociais e esportivos

para a sociedade.

Apoiadora como empresa

cidadã a projetos

humanitários junto a The

Rotary Foundation. 

SOCIAL

Apoiadora como empresa

solidária junto a AACC no

apoio a crianças e

adolescentes com câncer.

Mais de 100 cobertores

doados a comunidade,

através de campanha

interna e apoio de

parceiros.

Apoio ao hemocentro,

com campanha interna

e transporte para a

doação de sangue.

Apoio a sociedade através de

campanhas sociais internas, como

Panetone Rotário da Amizade, Pizza

Solidária e Cestas Básicas.

MANUFATURA

100% do negócio de

embalagens certificado

pela ISO 9001 e 14001.

100% do negócios 

 certificados pela

FSC.

Investimento de 

 aproximadamente 3,5 milhões

de reais  em iluminação natural

no parque fabril.

Redução de 60% de

consumo energia, através

da substituição de mais de

1.300 lâmpadas HO por led.

Redução de 80% de consumo

de energia, devido a

substituição das lâmpadas de

vapor de sódio.

Ações de apoio

financeiro junto aos

nossos colaboradores

para ações voluntárias.



NOSSOS CAPITAIS

Manutenção de

104.500m² de terras

de preservação

ambiental.

INTELECTUAL

NATURAL

Mais de 94 eucaliptos

preservados com a

Programa de Redução

de Impressão.

350 mil litros de água

reutilizados no processo

de fabricação.

Utilizamos matéria prima de

fontes renováveis,

biodegradáveis e recicláveis,

engajando a sustentabilidade e

a economia circular.

Redução de 7% no consumo de energia

geral, ou 315MWh, o equivalente a 1

mês de produção.

Redução de

aproximadamente

30% no consumo de

água.

Ações e campanhas internas

com a participação ativa de

nossos colaboradores,

engajando a criação de ideias.

Apoio educacional, através de

convênios com  faculdades e

através de cursos

profissionalizantes do Grêmio D2G.

Grupos de estudos, encontros

mensais e treinamentos on the

job, para garantir a integração e

o aprendizado coletivo.



CAMINHANDO JUNTO AS ODS DA ONU

Alinhamos nossas ações, a fim de contribuir de forma gradativa para

alcançar os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030.



NOSSOS COMPROMISSOS ESG - 2021

Conscientizações,

convênios e programas

que estimulam o  bem

estar de nossos

colaboradores.

Convênios com escolas

profissionalizantes e

faculdades, a fim de dar a

oportunidade aos nossos

colaboradores de se

desenvolver, como

também uma plataforma

online  exclusiva de

aprendizado.

50% de mulheres no

quadro de colaboradores

da alta gestão de

liderança.

Estação de tratamento de

água, para reutilização

em nosso processo.

Práticas internas de

consumo consciente e

ações de redução.

Ampla reforma no parque

fabril, a fim  viabilizar o

aproveitamento da luz

natural, e consequentemente

poupar energia elétrica.

Descarte de resíduos

consciente e de acordo

com as regulamentações 



Papel Kraft para 

Embalagem

Embalagem de
Papelão Ondulado 

Aparas

NOSSO NEGÓCIO 

Reciclagem de
Aparas

Produção e
Conversão de
Papel

Produção de
Embalagens 



97% DAS MATÉRIAS-PRIMAS
QUE UTILIZAMOS SÃO DE
FONTES RECICLÁVEIS

Nosso compromisso com o meio ambiente,

através de sua preservação esta em todo
nosso ciclo produtivo, seja através da
utilização de produtos renováveis, do
engajamento da economia circular ou mesmo
do descarte adequado de resíduos.



TIME DE ALTA
PERFORMANCE

FORMAÇÃO
DE LÍDERES QUINTA DO

NETWORKING

REC
ICLA

I B É R I A

CAFÉ COM

VISÃO

 

 

 

 

 

1ª Jornada de
Aprendizado

 

Mais de 40

colaboradores
contemplados com
análise de perfil
individual, promovendo
o auto conhecimento,

para desenvolver a
melhoria continua. Além
de treinamento em
grupo, abordando e
detalhando ferramentas
de gestão.

Implantado encontros
semanais, a fim de
proporcionar o
compartilhamento de
experiências e
conhecimentos, além
de fortalecer a
interação e as relações
interdepartamentais. 

Apropriamos do termo
RECICLAR tão presente
em nossas ações internas
em prol ao meio
ambiente, para também
reciclar nossos
colaboradores, junto aos
procedimentos e
propósitos da instituição,

reforçando o respeito
pela segurança e o
compromisso com o meio
ambiente.

Implantado um
momento de interação
com as gerências,

direção e convidados, a
fim de aproximar e
inspirar  através de suas
jornadas. Além de
propor um momento de
aprendizado em grupo
de forma informal, leve e
descontraida.

Uma semana
destinada a oferecer
treinamentos on the
job, propondo
conhecimento e
engajando a interação
e a empatia entre os
departamentos. 

Implantação de um
plataforma online, 

 centralizando reciclagens de
procedimentos, cursos de
aperfeiçoamento
profissional e uma biblioteca
repleta de conteúdo para
quem busca conhecimento e
quer se diferenciar na vida
profissional



INOVAÇÃO

Iber Ideias

Programa interno, que
possibilita os colaboradores
a propor inovações, serem
reconhecidos e
remunerados conforme os
resultados .

Valorizamos a interação e participação ativa de nossos
colaboradores em todos os nossos processos. Acreditamos e
apoiamos suas idéias.

6,2 Milhões 

de redução de gastos,

através de  nosso programa
"Time de Reduções".



PRESENTES DE VALOR

SUSTENTABILIDADE

Confeccionados através de restos de
insumos do processo que iriam para
o lixo, prolongando seu ciclo de vida.

IMPACTO SOCIAL

Apoio a Cooperativa de

Costureiras e Artesãs,

contribuindo para o

desenvolvimento econômico da

sociedade.

Com a implantação do Projeto Inovar, a Ibéria presenteia
seus colaboradores com brindes corporativos feitos com
materiais presentes em nosso processo, promovendo:



COLABORAÇÕES DE
SUCESSO

Através da alta tecnologia da Nanox,

lançamos ao mercado nosso papel
A3, capaz de inativar a função de
vírus, fungos e bactérias.

Nossa missão em promover o
desenvolvimento pessoal, tem o
apoio de grandes instituições, que
levam a sério o  conhecimento e o
desenvolvimento  do nosso
negócio.

Nosso relacionamento com o
fornecedor  transcende a simples
negociação. Nossos parceiros são
protagonistas de diversas ações,

inclusive treinamentos internos e de
boas práticas de utilização dos
produtos.

Capacitações profissionais e a busca
por inovação em nosso seguimento
são premissas que  valorizamos e
buscamos constantemente.



NOSSAS PREMISSAS PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INCENTIVOS

Somos apoiadores de
projetos sociais, culturais e
esportivos em benefício a

sociedade.

CADEIA DE VALOR

Por meio da Logística Reversa,

os resíduos que foram gerados
são reaproveitados, tanto em
seu ciclo de vida, quanto na

produção de um novo produto,

sendo um instrumento de
desenvolvimento econômico e

social.

EDUCAÇÃO

Promovemos o
capacitação profissional
através de convênios,

treinamentos e
disponibilidade de cursos

gratuitos através do
Grêmio D2G.

DOAÇÕES

Somos apoiadores do
Rotary International e da

AACC, a fim de
contribuir para causas

humanitárias.

VOLUNTARIADO

Fomentamos junto aos
nossos colaboradores ações
em benefício a sociedade,

através de doação de
alimentos, livros, roupas,

cobertores, etc.



COMBATE A
PANDEMIA

Monitoramento constante de casos.

Liberação para trabalho home office.

Afastamento de colaboradores em grupo de risco.

Implantado um comitê de crise corona, para validação
e tomada de decisão.

Aumento da frota de transporte coletivo.

Distribuição de 16 mil mascáras aos colaboradores.

Contratação de desinfecção diária com quaternário
de amônia em toda a unidade.

227 mil reais

Destinado a ações de
combate.
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