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Andresa Garcia de Barros, gerente geral de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Fibria

O Papel – O que caracteriza o modelo de gestão de pessoas 
da Fibria e quais resultados positivos traz ao dia a dia operacio-
nal das unidades da empresa?

Andresa Garcia de Barros, gerente geral de Desenvol-
vimento Humano e Organizacional da Fibria – O modelo 
de gestão de pessoas na Fibria é pautado por suas crenças de ges-
tão, que definem os comportamentos desejados por todos os pro-
fissionais e principalmente pela liderança. Quando nos referimos 
a capacitação e desenvolvimento dos profissionais, acreditamos 
muito no modelo de aprendizado em que experiências práticas são 
mais efetivas que somente a educação formal. Todas as ações de 
recursos humanos estão sempre alinhadas com nossa estratégia. 
A Fibria está em um momento de crescimento, e nossas posições 
mais críticas são geralmente desenvolvidas dentro do mercado de 
celulose. Assim, nossa atuação deve seguir as crenças de gestão 
de pragmatismo com foco no essencial: cultivo de talentos para 
desenvolver ao máximo o potencial das pessoas, mas sempre res-

peitando a meritocracia, em que serão priorizados os profissionais 
que hoje estão desempenhando muito bem suas funções.

O Papel – Quais exemplos de atividades e programas volta-
dos a desenvolvimento humano e capacitação técnica das equi-
pes foram colocados em prática neste ano?

Andresa – Neste ano trabalhamos com muita força na opera-
ção industrial, com a revisão dos conhecimentos necessários para 
cada uma das posições e identificação dos gaps de capacitação 
dos profissionais para atendermos às exigências de nosso proces-
so produtivo, gerando um programa focado nas reais necessidades 
da operação de cada planta fabril. Como suporte para essa capa-
citação, mas também como forma de promover a disseminação 
do conhecimento organizacional, desenvolvemos um e-learning 
de conteúdo totalmente criado em conjunto com nossos executi-
vos reconhecidos como referência e que também atuaram como 
“atores” desse e-learning, causando maior identificação dos alu-
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Perfil Empresarial

Empresa: Fibria 

Ano de fundação: 2009

Sede: São Paulo (SP)

Países onde atua: Exporta sua produção para mais de 
40 mercados da Europa, da Ásia e da América Latina, bem 
como para os Estados Unidos. Conta com escritórios em 
Miami (EUA), Lustenau (Áustria) e Hong Kong (China), além 
de centros de distribuição no Golfo do México, no nordeste 
e no sudeste dos Estados Unidos, no norte da Europa, no 
Mediterrâneo, na costa da China e no Sudeste Asiático.

Maiores conquistas na história da empresa: Líder 
mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é 
uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à 
crescente demanda global por produtos oriundos da flores-
ta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas 
anuais de celulose, a companhia conta com unidades in-
dustriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três La-
goas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel 
em joint operation com a Stora Enso. A companhia possui 
969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil de florestas 
plantadas, 338 mil de áreas de preservação/conservação 
ambiental e 63 mil destinados a outros usos. A celulose 
produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. 
Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade 
de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade 
produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano 
com início de operação no quarto trimestre de 2017.

O Papel – De que forma a empresa atua para agregar a própria 
cultura organizacional aos conhecimentos técnicos necessários para 
ingressar no setor?

Andresa – A Fibria é uma empresa que valoriza sua excelência ope-
racional e a qualificação técnica dos profissionais. Esta busca pela ex-
celência com pragmatismo nunca deixará de ser marca da organização, 
mas, vislumbrando novos desafios, agregamos ao negócio uma busca 
de diferenciação em produtos e serviços que podem gerar valor para o 
cliente e temos trabalhado para entrar em novos negócios de biotecnolo-
gia. Todos os conhecimentos necessários para a evolução da cultura são 
sempre levados em consideração com as ações desenvolvidas – entre as 
quais Carreira Y, programas específicos de desenvolvimento para poten-
ciais com diversidade de experiências, Rota de Desenvolvimento e outras.

O Papel – Com base nos desdobramentos futuros previstos para 
a indústria global de celulose e papel, o que se vislumbra sobre esse 
mercado de trabalho? Novas oportunidades tendem a despontar nos 
próximos anos?

Andresa – Em um setor onde ainda existem oportunidades de cresci-
mento e consolidação, as empresas de celulose e papel têm o desafio de 
tornarem-se mais atrativas para que os talentos tenham interesse em cres-
cer nessas organizações. Para isso, temos de estar mais abertos à inovação, 
dando autonomia ao profissional com menos foco na tecnicidade.  n

nos com as mais de 70 horas de aula. Outro ponto que iniciamos neste 
ano: o conceito de Rota de Desenvolvimento para a área industrial, pro-
grama desenvolvido na área florestal em 2015 e implementado neste 
ano que está pautado na identificação das posições críticas da operação, 
para então determinar as competências, as experiências e as ações de 
desenvolvimento necessárias para a preparação focada nos potenciais 
para tais posições. Dando um exemplo mais claro, se tenho uma posição 
crítica e observamos que é imprescindível a gestão de relacionamento 
e crises com stakeholders, vamos promover essas experiências a nossos 
profissionais potenciais, de modo a prepará-los com maior assertividade 
e no tempo necessário. Acreditamos, portanto, que a Rota de Desenvol-
vimento é fundamental e substituirá o modelo que sempre nos gera a 
seguinte questão: “Qual é o plano de carreira das pessoas?”. Assim, 
acreditamos estar em um caminho muito mais estratégico e importante 
para a organização, a partir do momento em que vejo aquilo que é crítico 
e consigo aprender como desenvolver essas competências de forma mais 
estruturada e pautada por experiência práticas.

O Papel – O processo de capacitação dos profissionais que irão 
compor o quadro de funcionários da Linha 2 de Três Lagoas já teve 
início? Como tem se desenrolado?

Andresa – Para o Projeto Horizonte 2, temos o planejamento de 
contratar 988 profissionais próprios, sendo 144 para operação in-
dustrial e 844 para operação florestal. No processo de capacitação e 
desenvolvimento dos profissionais, foram definidas duas frentes de 
ação. A primeira começou já na definição das pessoas indicadas para 
a condução do projeto. A partir do ciclo de gestão de desempenho, em 
que avaliamos não somente conhecimento técnico – fator importante 
num projeto dessa magnitude –, mas principalmente os profissionais 
com potencial e possibilidade de serem desenvolvidos com os desafios 
a enfrentar. Mais uma vez estamos alinhados com nossas crenças de 
gestão de cultivo de talentos, meritocracia e excelência. Na segunda 
frente, voltada às novas vagas geradas pela expansão da unidade, en-
tendemos que deveria existir uma mescla de profissionais experientes 
e aqueles ainda em início de carreira provenientes da comunidade lo-
cal. Para a contratação desses novos profissionais, desenvolvemos em 
parceria com o Senai cursos de capacitação, ofertando vagas de está-
gio para os interessados e dando-lhes a oportunidade de participar dos 
processos seletivos. Na operação industrial, foram abertas 100 vagas 
de estágio, por um período de quatro meses, com foco no desenvolvi-
mento de pessoas na comunidade de Três Lagoas. Ao final do programa 
de estágio, contratamos 63 pessoas que apresentaram maior afinida-
de com o processo, além de terem se destacado nas avaliações técni-
cas e comportamentais. Nas posições onde precisávamos de pessoas 
mais experientes, buscamos profissionais de nossas outras unidades e 
também no mercado. No caso da indústria, todas as pessoas já foram 
contratadas e estão em desenvolvimento e preparação no dia a dia da 
fábrica em operação, visando dar a bagagem necessária para a nova 
planta, que parte em setembro. Para as 844 posições da operação flo-
restal, o impacto é um pouco diferente: a extensão de área de plantio 
nos levou a buscar profissionais nas três principais comunidades onde 
vamos operar: Brasilândia, Águas Claras e Três Lagoas. Essas contra-
tações serão mais espaçadas, de setembro de 2016 até a metade de 
2017, quando teremos os mais de 800 profissionais contratados.


