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SOBRE A FIBRIA

+1 mi hectares

de floresta

34% designado para 

conservação da mata nativa

7,25 mi t/ano de

capacidade produtiva

91% do produto final 

destinado à exportação

+18 mil empregados 

e terceiros

+8 mil famílias beneficiadas 

pelos projetos sociais



2013 a 2015

NOSSA JORNADA

maio 2016

outubro 2016

maio 2017

Leia mais: 
http://ww
w.fibria.co
m.br/wp-

content/upl
oads/2018/
04/Fibria_e
xternal_cas
e_study_Po
rtugues_VF.

pdf



IMPACTO NO 

NEGÓCIO

IMPACTO 

AMBIENTAL E 

SOCIAL

O QUE É VALOR COMPARTILHADO?



2x2 DO VALOR COMPARTILHADO

Soluções de Problemas Sociais/Ambientais em Escala
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Impacto no Negócio

Responsabilidade social 

corporativa estratégica
Valor Compartilhado

comunitárias Business as usual

A iniciativa gera um lucro 
ou déficit liquido?

A inciativa soluciona um 
problema social/ambiental 

em escala?

Fonte: © FSG



PROGRAMA POUPANÇA FLORESTAL

1.799 proprietários 

rurais

171 municípios em

7 estados

+67 mil hectares

plantados
~20% de abastecimento das 

necessidades de madeira em 

Aracruz

Gera renda de R$1.200 

por hectare por ano



MAS É VALOR COMPARTILHADO?

IMPACTO NO 

NEGÓCIO

IMPACTO 

AMBIENTAL E 

SOCIAL

A iniciativa gera um lucro ou 
déficit liquido?

A inciativa soluciona um 
problema social/ambiental 

em escala?



PRONTIDÃO

PRÓXIMOS PASSOS

ADOÇÃO EXPANSÃOPRONTIDÃO

o O valor compartilhado é visto como 

parte integrante da estratégia em 

todos os níveis e departamentos

o Iniciativas de valor compartilhado 

são medidas, refinadas e 

dimensionadas

o Iniciativas de valor compartilhado 

são lançadas em toda a empresa

o Iniciativas de valor compartilhado 

são parte integrante da estratégia e 

das metas de todas as unidades 

de negócio

o Sistemas são implantados para 

estimular a inovação contínua do 

valor compartilhado na empresa

o A empresa é reconhecida pela 

sociedade como líder na criação de 

valor

o O valor compartilhado é visto pela 

alta liderança como parte 

integrante da estratégia da empresa

o Executivos se comprometem a 

explorar o valor compartilhado 

o Primeiras iniciativas identificadas 

estabelecendo a base de criação de 

valor

ADO



OBRIGADA!
Bianca Conde

bianca.conde@fibria.com.br


