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WestRock Brasil comemora
					sólida atuação no País
Ao completar 75 anos no mercado brasileiro, multinacional
anuncia projeto de nova fábrica de embalagens de papelão
ondulado em São Paulo

A

o completar 75 anos de atuação no mercado brasileiro em
2017, a fabricante de papel e embalagens de papelão ondulado
WestRock renova o compromisso de agregar valor aos negócios
de seus clientes com o anúncio de um novo investimento no segmento
de embalagem. Serão mais de US$ 125 milhões destinados à construção de uma nova planta de embalagens de papelão ondulado em Porto
Feliz-SP. “Comemoramos o sucesso ininterrupto da empresa ao longo
desses 75 anos, atravessando gerações de colaboradores que contribuíram para o sucesso de nossos clientes nos mais variados setores
da economia e que fizeram da WestRock o que é hoje. Tais contribuições para a indústria de papel e, em especial, de papelão ondulado,
podem ser notadas na constante busca por novas tecnologias e inovações que viabilizam e valorizam o papelão ondulado em comparação com outros substratos no segmento de embalagens”, afirma Jairo
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Lorenzatto, presidente da WestRock Brasil. “Este é nosso core; é o que
fazemos de melhor, onde sempre nos concentramos e pelo que somos
amplamente reconhecidos por nossos clientes”, completa.
Com essa forma de agir, a WestRock tem agregado um valor inegável
ao mercado e ajuda a moldar a forma como outras indústrias da área
enxergam aplicações de fibra como solução para os mais variados desafios operacionais.
Neste ano, a empresa celebra o início de um renovado ciclo de investimentos, que casa com a confiança no sucesso e no crescimento de
seus clientes, após um longo período de recessão em muitos setores
da economia. A construção da nova planta em Porto Feliz vem com a
ambição de ser a melhor em tudo o que faz: de produtos a serviços, de
cultura à sustentabilidade, reflete em um novo marco para o setor, na
forma de atendimento aos clientes.
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Lorenzatto: “Com a fusão entre as fortalezas das gigantes
mundiais, nasceu uma nova empresa, com uma cultura ágil,
de alta performance e com propósito de construir soluções e
vencer desafios junto com nossos clientes”

Com mais de 2.200 funcionários no Brasil, um time engajado e que vivencia
diariamente os valores essenciais da empresa – integridade, respeito, responsabilidade e excelência –, o resultado é comemorado por todos. Cada um entende
que o sucesso se faz com valores essenciais e uma sólida visão de longo prazo na
cadeia integrada do negócio.
Somando 45 mil profissionais em mais de 300 operações e escritórios sediados
nas Américas do Norte e do Sul, Europa e Ásia, a atual WestRock surgiu da fusão entre as norte-americanas MWV e RockTenn, concretizada em 2015. Lorenzatto afirma
que foi um movimento muito interessante, tanto culturalmente quanto em capacitações organizacionais. “Com a fusão entre as fortalezas das gigantes mundiais, nasceu uma nova empresa, com uma cultura ágil, de alta performance e com o propósito
de construir soluções e vencer desafios com nossos clientes. O foco é sempre no e do
cliente, e isso adere muito à tradição então instaurada na operação Brasil.”
Para a operação da WestRock no Brasil, Lorenzatto garante que foi algo muito
intenso, com impacto em vários aspectos: na cultura interna da empresa, nas suas
capacitações organizacionais, nas trocas de melhores práticas com outros segmentos de uma empresa gigante em âmbito global, mas principalmente em como
se desenvolver uma empresa de alta performance, não somente para os acionistas,
mas para todos os demais stakeholders, em especial os clientes.
Ainda de acordo com Lorenzatto, a operação brasileira foi particularmente beneficiada com a vasta expertise da RockTenn em papelão ondulado. “Em 2015,

esse segmento representava 72% do total das vendas da
RockTenn (US$ 10 bilhões), com cerca de 100 unidades
fabris. A troca de experiências e benchmarks tornaram-se
rotina também em nossa fábrica de papel, que hoje se posiciona entre as de maior produtividade e baixo custo do
sistema global WestRock”, contextualiza, destacando que,
atualmente, a operação brasileira é a de maior rentabilidade
dentro do universo WestRock.
O sucesso das operações no Brasil é também atribuído
à sua estrutura integrada de florestas para produção de fibras, uma unidade de produção de papel e quatro plantas
de conversão de papelão ondulado, com incessante busca
pela excelência em desempenho em todos os segmentos. A
empresa posiciona-se, sobretudo, como um fornecedor de
soluções baseadas em fibra virgem, visto que endereça uma
gama mais ampla e confiável de propriedades físicas fundamentais aos seus produtos finais. Como uma multinacional
presente em várias partes do globo, a WestRock reconhece
a vantagem da fibra virgem em seu negócio no Brasil como
algo a se replicar e ampliar, com promissor futuro como uma
plataforma de fornecimento global de papéis kraftliner.
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Por dentro das unidades
fabris brasileiras
Com matriz em Campinas-SP, a WestRock Brasil contempla uma fábrica de papel em Três Barras-SC e quatro
plantas produtoras de embalagens de papelão em Valinhos-SP, Araçatuba-SP, Blumenau-SC e Pacajus-CE.
A fábrica de papel catarinense iniciou as operações
em 1974. Nos últimos anos, a unidade de Três Barras
passou por um projeto de expansão, fruto de investimento de US$ 480 milhões que contemplou a aquisição
de uma nova máquina de papel, a MP4, que detém a
mais avançada tecnologia instalada para fabricação de
papel kraft. Com os recentes avanços, a empresa praticamente dobrou a capacidade de produção da unidade,
a partir de 2015, garantindo o abastecimento de um
mercado que cresce continuamente no Brasil e na América Latina. A unidade produz a linha HyPerform®, nova
geração de papéis kraft e miolo para embalagens, que
oferece resistência superior com gramaturas reduzidas
e melhor uniformidade dos perfis de gramatura, espessura e umidade. Além da performance premium e diferenciada, o novo processo produtivo de Três Barras proporciona significativos ganhos ambientais, com redução
de 10% nas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE),
de 61% no consumo de água e de 58% na geração de
resíduos sólidos. A linha HyPerform® ainda é duplamente certificada pelo Forest Stewardship Council® (FSC),

organização internacional que reconhece a produção
responsável dos produtos florestais, e pelo Programa
Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor).
As fábricas de embalagens são responsáveis por
transformar os papéis HyPerform® em papelão ondulado de alta performance, em soluções ideais para diversos setores da economia. A fabricação dos produtos
se dá pensando-se na embalagem como um importante
componente de toda a cadeia produtiva. Para isso, a
WestRock trabalha com um dos mais modernos e bem
estruturados departamentos de desenvolvimento de
produtos do Brasil.
As operações da unidade de Valinhos tiveram início
em 1943, com a mudança das instalações de Campinas,
onde a empresa havia estabelecido inicialmente a produção de papel e papelão ondulado. Em 1974, com o
início da produção de papel em Três Barras, a unidade
de Valinhos concentrou a produção em chapas e embalagens de papelão ondulado.
Em Blumenau, a fábrica da WestRock também é
responsável pela fabricação de embalagens de papelão ondulado destinadas a armazenar e transportar
os mais diversos tipos de produtos antes de chegarem às prateleiras de lojas e supermercados de toda
a região Sul. Há 39 anos no mercado, a fábrica, com
certificação ISO9001:2000, é considerada uma das
mais modernas da região.
DIVULGAÇÃO WESTROCK BRASIL

A linha HyPerform® é a nova
geração de papéis kraft e
miolo para embalagens
da WestRock, que oferece
resistência superior com
gramaturas reduzidas
e melhor uniformidade
dos perfis de gramatura,
espessura e umidade
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Presente na região Nordeste há mais de 20 anos, a
WestRock foi uma das primeiras empresas a se instalar
na cidade de Pacajus-CE. Essa operação é estratégica
para a expansão dos negócios de papelão ondulado da
empresa nas regiões Norte e Nordeste, e os investimentos próprios vêm possibilitando crescimento sustentável
muito acima do mercado nos últimos anos, notadamente no mercado de frutas.
Os investimentos recentes da WestRock na fábrica de
Pacajus foram de aproximadamente US$ 40 milhões. O
aporte inclui a aquisição de duas novas impressoras de
última tecnologia, incluindo capacidade de alta qualidade
de impressão, uma impressora realocada de uma unidade
dos Estados Unidos, um novo sistema de movimentação
de materiais e uma nova onduladeira da BHS Corrugated.
Na prática, a fábrica de embalagens de Pacajus detém
tecnologia de ponta para produção de caixas regulares
(pré-montadas para o cliente), além da capacidade de
produção de caixa aberta, que atualmente vai para o
mercado de fruticultura e está plenamente capacitada
e com altos níveis de qualidade para atender aos mais
variados mercados: de alimentos, eletrodomésticos, frigorificados e calçados, entre outros.
A empresa ainda projeta para a unidade de Pacajus
um substancial crescimento da produção nos próximos
anos, a partir do recebimento de novos equipamentos e
de um amplo projeto de expansão da fábrica, que passa
por novo leiaute fabril e novas áreas de armazenagem.
Araçatuba sedia a mais nova fábrica de embalagens
de papelão ondulado da WestRock. Fundada em 2011,
a unidade é responsável pela fabricação de embalagens
destinadas a armazenar e transportar os mais diversos
tipos de produtos antes de chegarem aos mercados e às
prateleiras de lojas e supermercados de São Paulo, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, entre outros estados. Em
2013, a fábrica recebeu duas novas impressoras, enquanto em 2015 houve a conquista da Certificação do Sistema
de Gestão da Qualidade na Norma NBR ISO 9001:2015.
O presidente da WestRock Brasil ressalta que a empresa acredita no crescimento sustentado de longo
prazo no mercado brasileiro e, por isso, vem investindo de maneira gradual e consciente em sua plataforma integrada. Com a confirmação do mais recente investimento na construção da nova fábrica de papelão
ondulado em Porto Feliz, a capacidade instalada da
WestRock no Brasil em papelão ondulado aumentará
em 25%. Quando a nova unidade estiver operando
em sua capacidade total, produzirá mais de 400 milhões de m2 de papelão ondulado.

“Mesmo diante
de cenários mais
desafiadores,
continuamos investindo
em modernização e
melhorias de nossa
estrutura com recursos
próprios e de forma
estratégica. Isso reflete a
confiança que temos no
crescimento do Brasil em
longo prazo”, diz Godoi

Além dos tradicionais diferenciais de qualidade de
produto, a WestRock reconhece na sua estratégia que
clientes demandam de modo crescente altíssimo nível
de serviço para endereçar seus desafios a suas cadeias
de produção e distribuição. Logo, a empresa buscará
atender a essas demandas com soluções diferenciadas,
como best in class lead time, flexibilidade de programação e confiabilidade de entrega. Por fim, a WestRock já
tem estudos avançados para uma nova expansão de sua
linha de papéis HyPerform® na fábrica de Três Barras
nos próximos anos.
O aporte de mais de US$ 125 milhões destinados à
construção da nova unidade em Porto Feliz será feito
com recursos próprios. “A WestRock é uma empresa que
cresce acima do mercado de papelão ondulado no Brasil já há alguns anos. Nos últimos sete, investimos mais
de US$ 600 milhões nas unidades fabris brasileiras. Em
2012, olhamos com mais cautela para o mercado nacional e adiamos para 2017 nosso plano de construção
de uma nova fábrica de embalagens de papelão ondulado, já diante dos sinais de estabilidade da economia
doméstica”, contextualiza João Paulo Godoi, diretor
financeiro da WestRock Brasil. “Mesmo diante de cenários mais desafiadores, porém, continuamos investindo
em modernização e melhorias de nossa estrutura com
recursos próprios e de forma estratégica. Isso reflete a
confiança que temos no crescimento do Brasil em longo
prazo. Com muito planejamento estratégico e foco no
cliente, continuamos ofertando soluções únicas e de alta
qualidade para impulsionar o negócio de nossos clientes, com nosso alto desempenho”, completa.
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Rocha informa que a nova planta da WestRock Brasil terá
condições de processar aproximadamente 100 mil toneladas
adicionais de HyPerform® anualmente

Ainda de acordo com Godoi, o fato de a
WestRock ser uma companhia de atuação
global, com unidades fabris e comerciais
distribuídas por inúmeros países, facilita a
busca pelo que há de melhor e mais inovador no negócio, incluindo em termos tecnológicos. Acreditar, contudo, que a atuação
global facilita a injeção de capital é um
engano. “O investimento só se concretiza após a realização de muitas pesquisas,
estudos de mercado, projetos estruturados
com a comprovação de resultados e consistência”, corrige o diretor financeiro. “Isso é
muito positivo, pois leva todos os colaboradores a pensar de maneira estratégica e
saber a importância de atuar com responsabilidade e excelência”, avalia.
A iniciativa de desenvolver o projeto
de uma nova fábrica de embalagens de
papelão ondulado no País ficou evidenciada pelo sucesso da empresa nos últi-

mos anos. Aliou-se a esse cenário uma
capacidade fabril próxima ao limite, em
um ambiente macroeconômico desafiador. Com a nova fábrica, a WestRock
estará pronta para atender às crescentes
demandas de seus clientes em um ambiente macroeconômico mais promissor,
ampliando a oferta de produtos e serviços de alta qualidade.
O cenário atual vai ao encontro das
estratégias traçadas. O terceiro trimestre
de 2017 mostrou uma estabilidade maior
do consumo entre os brasileiros, fator
que desponta como um importante termômetro para o setor de embalagens de
papelão ondulado. De acordo com dados
da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), as expedições brasileiras
de papelão mostraram recuperação em
2017 e fecham o ano positivamente, depois de dois anos de quedas superiores a

Linha do tempo
Fundada em 1942 pela empresa Gerin, Focesi & Cia., com uma fábrica de papelão situada em Campinas-SP, a
atual WestRock passou por importantes marcos ao longo de sua trajetória.
1943 – Mudança das instalações de Campinas para o então distrito de Valinhos-SP, onde estabeleceu a produção de papel e papelão ondulado.
1948 – Gerin, Focesi & Cia. funde-se com o Grupo Parada de Limeira. Surge a Ribeiro Gerin & Cia. Ltda.
1953 – West Virginia, dos Estados Unidos, assume o controle da Ribeiro Gerin & Cia. Ltda. e adota a razão social Rigesa Ltda.
1955 – Criação do primeiro laboratório de embalagens da América Latina em Valinhos.
1956 – Aquisição das primeiras terras para operação florestal em Santa Catarina.
1958 – Início das atividades da Fazenda Experimental em Três Barras-SC.
1965 – Início do plantio de florestas comerciais em Planalto Norte, em Santa Catarina, e no sul do Paraná
1974 – Início da produção de celulose e papel em Três Barras-SC.
1978 – Inauguração da fábrica de embalagens de Blumenau-SC.
1996 – Inauguração da fábrica de embalagens de Pacajus-CE.
2002 – Fusão global entre West Virginia e Mead Corporation. Surge a Mead Westvaco – MWV.
2011 – Inauguração da fábrica de embalagens Araçatuba-SP.
2012 – Início da linha de produção de papel kraft HyPerform® em Três Barras.
2013 – Aquisição de uma nova onduladeira para a unidade de Pacajus-CE e implantação de duas novas impressoras em Araçatuba-SP.
2015 – Fusão das americanas MWV e RockTenn. Surge a WestRock.
2017 – Anúncio do investimento em duas novas impressoras e um novo sistema de movimentação de materiais operantes na unidade
de Pacajus e da nova fábrica de embalagens de papelão ondulado em Porto Feliz-SP.
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2,6%. Ainda segundo dados da ABPO, a projeção para os próximos 12 meses é de expansão
do mercado de 3,8%.
Conforme revelam Marcos Rocha, diretor de
Negócios, e Luiz Camargo, gerente de Papel
e Supply da WestRock Brasil, a nova unidade
terá uma configuração operacional inovadora,
com equipamentos de última geração – incluindo novas onduladeiras e impressoras – e
com o menor custo de conversão. Totalmente integrada às operações florestais e à produção de papel da unidade de Três Barras, a
nova planta terá condições de processar aproximadamente 100 mil toneladas adicionais de
HyPerform® anualmente. Os executivos afirmam que será a maior e mais produtiva fábrica de conversão da América Latina, apesar de
não abrirem mais detalhes técnicos do projeto
no momento.
Eles salientam, contudo, que a nova unidade
não será simplesmente um aumento de capacidade, mas sim uma nova maneira de servir
o mercado por meio de um conjunto arrojado
de capacitações organizacionais, que incluem
qualidade diferenciada de produto e altíssimo
nível de serviço, recursos de impressão de alta
qualidade, lead time best in class, flexibilidade
e confiabilidade.
Sobre a escolha da cidade, Rocha e Camargo
citam que Porto Feliz está estrategicamente localizada a 132 km de São Paulo (capital), o que
facilitará o atendimento a todos os segmentos
da indústria e mercados tanto da região altamente desenvolvida de São Paulo quanto de outras áreas em crescimento da região Sudeste. A
localização da unidade fabril, próxima à Rodovia
Castelo Branco, ainda privilegiará a otimização
logística e promoverá agilidade nas entregas.
A estrutura logística é parte importante do
projeto da nova planta em Porto Feliz. “Já temos
uma logística otimizada (interna e externa) entre
nossa fábrica de papel em Três Barras e nossas
quatro unidades de papelão ondulado. Desde a
fusão, temos uma vantagem competitiva considerável e vamos aprimorar ainda mais nossas
operações, com base no know-how e expertise
de nossas operações nos Estados Unidos”, resume Camargo. São mais de 100 unidades de papelão operando com o que há de mais moderno
em termos de supply, operações de vanguarda e
tecnologia ainda disponíveis no Brasil. “Avançaremos a passos largos em flexibilidade, confiabi-

lidade e lead time, pois já sabemos o que fazer,
como fazer e com quais equipamentos. Começaremos essa nova unidade com o estado da arte
também em logística”, completa.
O startup da nova planta está previsto para
o segundo trimestre de 2019. Assim que a operação tiver início, a unidade de Valinhos será
desativada. O encerramento das atividades
dessa unidade, segundo a WestRock, foi exclusivamente em virtude da antiga configuração e
estrutura física da unidade, aliadas à inviabilidade de expansão física e às dificuldades logísticas, que, juntas, levam a um alto custo fixo da
unidade e a impossibilidade de crescer de forma
rentável e sustentável para acompanhar o importante mercado do Sudeste.
Quanto à mão de obra, a WestRock Brasil
avalia a possibilidade de direcionar funcionários que já atuam na empresa à nova planta.
“Apesar de não termos visibilidade de quantos
serão convidados a permanecer em nossas
operações, estamos avaliando a opção de retenção dos funcionários”, conta Heloisa Lopes,
diretora de Recursos Humanos (RH) da WestRock Brasil. “A nova planta será gerida com
cultura diferenciada, profissionais altamente
capacitados para agir como times de alto desempenho, padrões de segurança e performance best in class em um ambiente colaborativo
e engajador. Nosso programa de capacitação
será robusto e passará, além da cultura, por
performance. Todos aqueles que forem operá-la
terão de ser altamente qualificados para poderem trabalhar com o que há de mais moderno
no setor”, adianta ela. Heloisa ressalta que,
dentro da gestão atual, não há espaço para
funcionários com boa performance operacional,
mas que infringem os valores da companhia –
que incluem integridade, respeito, responsabilidade e excelência. “Também é importante
que os profissionais vivenciem nossos comportamentos na rotina operacional, explicando o
por quê, alinhando os objetivos, empoderando
e reconhecendo. Além disso, foco no cliente é
um diferencial importante para quem deseja
trabalhar conosco”, completa.
Na prática, a empresa busca qualificar internamente os funcionários, recompensando-os
pelo desempenho e proporcionando um ambiente que gostam de trabalhar. “A Pesquisa
de Engajamento de Funcionários WestRock,
realizada pela IBM de forma anônima e confi-
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Os investimentos
recentes da
WestRock na
fábrica de
Pacajus-CE somam
aproximadamente
US$ 40 milhões e
incluem uma nova
onduladeira
da BHS Corrugated

dencial, nos ajuda a compreender, com fatos e dados, o que
potencializa o engajamento dos funcionários para fortalecer
a cultura de alta performance e sermos a melhor empresa
para trabalhar”, informa Heloisa sobre o método que agrupa
perguntas em quatro grandes pilares: Engajamento, Ativação de Desempenho, Eficácia do Gestor e Valores. “A participação dos funcionários no Brasil é fantástica: dos 2.026
convidados, 1.896 responderam à pesquisa, o equivalente a
94% de adesão, em todos os níveis da empresa”, pontua a
diretora de RH. A partir dos resultados da pesquisa, são elaborados os Planos de Ação Corporativos, que visam manter
os pontos fortes da empresa e melhorar aqueles que ainda
têm espaço para tal.
O tripé da sustentabilidade seguido pela WestRock também inclui pessoas. “Sustentabilidade é chave para a estratégia de longo prazo da WestRock. Trabalhamos para gerar
valor para todos os nossos stakeholders, operando nossos
negócios com segurança, usando recursos naturais de maneira responsável e investindo em nossas comunidades”,
resume Cynthia Wolgien, gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social da empresa.
Direitos dos funcionários, engajamento, segurança, diversidade de inclusão, transparência, postura ética e dignidade
humana são alguns exemplos de iniciativas encabeçadas em
prol dos profissionais que atuam na WestRock. No que diz
respeito à performance, Cynthia cita aspectos como saúde
financeira, respeito e compliance de fornecedores, competitividade de mercado, relacionamento com clientes, retorno
aos acionistas e inovação. Quando o foco se volta aos recursos naturais, a empresa dedica atenção às certificações de
fibras e terras, emissão de GEE, eficiência energética, uso de

água e gestão de resíduos e de riscos. “Para a WestRock,
atuar de maneira sustentável é agir com responsabilidade social e de forma a preservar os recursos naturais do
planeta, além de cuidar das pessoas e fazer uma gestão
bem-sucedida dos nossos negócios”, diz, informando que
a empresa elencou, globalmente, 18 iniciativas proativas e
targets a serem atingidos até 2025.
Entre os projetos recentes da WestRock Brasil, a gerente de Comunicação Corporativa e Responsabilidade Social
cita o recente projeto de expansão da fábrica de papel de
Três Barras, que trouxe ganhos ambientais significativos: o
consumo de água da unidade fabril foi reduzido em 61%, ao
passo que a produção própria de energia subiu em 14% e a
emissão de GEE caiu em 10%.
O Programa Aprendendo com a Árvore (PACA) destaca-se como projeto voltado às comunidades de entorno da
WestRock Brasil. Há mais de 23 anos, o programa fomenta a
atitude ambientalmente responsável de crianças do Ensino
Fundamental e as conscientiza sobre a preservação do meio
ambiente. “Neste ano, 180 professores de 14 municípios de
Santa Catarina e do Paraná receberam treinamento com o
tema Biodiversidade e Jardins Nativos, para trabalharem
com atividades lúdicas e práticas nas salas de aula. Mais de
19 mil alunos foram impactados”, detalha Cynthia.

Florestas de pínus e eucalipto estão
prontas para atender à demanda da nova
fábrica de embalagens
Atualmente, a WestRock soma 54 mil hectares de florestas de pínus e eucalipto, dos quais 21 mil correspondem
a áreas de preservação. Os plantios estão distribuídos por
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17 municípios de Santa Catarina (Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Porto
União, Timbó Grande e Três Barras) e do Paraná (Antonio
Olinto, Fernandes Pinheiro, Lapa, Mallet, Paulo Frontin, Rebouças, São João do Triunfo e São Mateus do Sul). O raio
médio entre as florestas e a fábrica de papel de Três Barras
é de 50 km. Ricardo Paim, gerente florestal da WestRock
Brasil, diz que a quantidade atual de hectares já é suficiente para suprir a demanda da nova fábrica de Porto Feliz,
dispensando a necessidade de plantios complementares.
As atividades florestais brasileiras ficam a cargo de
278 profissionais divididos em Pesquisa & Desenvolvimento, Planejamento, Operações e Vendas, Logística e
áreas de suporte. O clima de ambos os estados que abrigam as espécies cultivadas pela companhia é favorável
ao plantio. Paim enfatiza que mais de 60 anos de pesquisas conduzidas nas florestas WestRock e laboratórios do
grupo garantem a excelente produtividade das florestas,
superiores às encontradas no Brasil e no mundo. “Além
da seleção das melhores árvores e condução rigorosa de
cruzamentos controlados para o avanço de gerações de
melhoramento, a empresa recentemente estabeleceu um
pomar de Pinus taeda de Terceira Geração (3G), levando
em consideração não apenas ganhos volumétricos, mas
também características de qualidade de fibra. O estabelecimento desse pomar e a produção operacional de
sementes de polinização massal controlada, produzindo
plantios com uniformidade significativamente superior,
são marcos inéditos no Brasil”, explica. “Na região de
Três Barras, centenas de testes são realizados com espécies florestais, criando alternativas para o setor, onde
atualmente se destaca o Eucalyptus benthammii, mais
resistente ao frio quando comparado ao Eucalyptus dunnii”, cita mais um exemplo.
A produtividade das florestas de pínus da WestRock
gira em torno de 51 m3/ha/ano, enquanto a das florestas
de eucalipto chegam a ultrapassar 60 m3/ha/ano. “Esses
números estão acima da média nacional e são mais do
que o dobro da produtividade encontrada na América do
Norte e na Europa”, constata o gerente florestal, salientando que a WestRock é líder mundial em melhoramento
genético de pínus e eucalipto, produzindo cada vez mais
madeira na mesma área plantada.
As florestas WestRock são duplamente certificadas:
pelo FSC e pelo Cerflor, com o reconhecimento internacional do Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), que promove a gestão florestal sustentável em todo o planeta. A dupla certificação do manejo
florestal é o resultado do compromisso WestRock com
uma atuação ecologicamente adequada, socialmente
justa e economicamente viável, passando pelo papel e
pelo papelão ondulado, até chegar ao destino final.

“Avançaremos a passos
largos em flexibilidade,
confiabilidade e lead
time, pois já sabemos o
que fazer, como fazer e
com quais equipamentos.
Começaremos esta nova
unidade com o estado da
arte também em logística”,
enfatiza Camargo

Hub de pesquisa dá enfoque
às necessidades do mercado
Desde 1955, a WestRock Brasil aposta na inovação de
suas embalagens, com o início das atividades do Laboratório de Embalagens, para o desenvolvimento de pesquisas e a entrega de produtos inovadores. Atualmente,
a empresa conta com um hub de pesquisa, design e
inovação pronto a dar suporte e trabalhar em conjunto
com todas as unidades brasileiras de papelão ondulado.
“Somos incansáveis em buscar melhorias, sejam incrementais ou disruptivas. Ao longo do último ano fiscal (de
outubro de 2016 a setembro de 2017), desenvolvemos
1.470 projetos inovadores, em um prazo médio de desenvolvimento de 24 horas”, revela Rocha, diretor de
Negócios da WestRock Brasil.
Após a fusão de 2015, as unidades brasileiras também passaram a ter acesso à biblioteca de inovação global da WestRock. “Só nos Estados Unidos, temos 1.990
patentes. Já no Brasil, reunimos 29, sendo uma global, o
SmartGuard™ 200l”, contextualiza Rocha, frisando que
desenvolvimentos em conjunto com os clientes são mais
um dos focos da companhia. “Conectamos estrategicamente tendências e insights de mercado e indústrias ao
redor do mundo para entregar novas soluções intuitivas
que atendem aos objetivos estratégicos dos clientes.
Nossa equipe tem profundo conhecimento do negócio
de nossos clientes, que, muitas vezes, acabam atuando
como parte do time.”
Como exemplo de desenvolvimentos recentes, Rocha
aponta a concessão da patente de embalagens para frutas vermelhas, recebida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). Válida por dez anos, a patente
diz respeito à criação de uma inovadora embalagem de
papelão ondulado para frutas vermelhas. “A ideia surgiu
da necessidade de produtores, atacadistas e varejistas
da região Sul de proteger e refrigerar morangos, amo-
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soma 54 mil hectares de
florestas de pínus e
eucalipto, dos quais
21 mil correspondem a
áreas de preservação

ras e framboesas”, esclarece o diretor de Negócios da
WestRock Brasil. “O desafio de preservar o produto, bastante sensível e perecível, em seu trajeto do campo até
as mãos do consumidor final, impulsionou um trabalho
conjunto entre a companhia e os clientes”, completa.
Aspectos também importantes e, por isso, incorporados
ao projeto: valorização da apresentação das frutas nos

pontos de venda e redução de custos com transporte e de
perdas. “A solução WestRock foi a criação de um design
diferenciado open topping, que aumentou a visibilidade do
produto e das áreas de ventilação, reduzindo a utilização
do papelão ondulado na embalagem, o que garantiu economia e competitividade para os clientes da região Sul do
Brasil. Além disso, as caixas possibilitam melhor circulação
de ar na câmara fria e têm travas angulares que proporcionam empilhamento perfeito”, cita mais diferenciais.
Outra solução inovadora criada pelo hub de pesquisa
se destina ao transporte de garrafas com uma caixa de
divisórias integradas. “Com design e conceito inteligentes, a nova embalagem acomoda de seis a 12 garrafas
e se apresenta como substituta às embalagens convencionais, do tipo maleta com divisórias manuais, trazendo
benefícios que vão desde o aumento da produtividade a
ganhos ambientais”, elenca Rocha. O diretor de Negócios da WestRock Brasil, no entanto, é taxativo: “Estes
são só alguns exemplos pontuais, pois há um universo de possibilidades de entrega de valor para nossos
clientes não só em produtos, como também em serviços, potencialmente ampliados pelo portfólio global da
WestRock no Brasil”.            n

Com portfólio extenso, WestRock explora todo o potencial da indústria de base florestal
Confira a lista dos produtos oferecidos pela multinacional nos quatro segmentos em que atua:
FLORESTA
• Sementes de Pinus e Eucalyptus WestRock geram árvores uniformes, resistentes e de fácil manejo.
• Mudas de Pinus e Eucalyptus, com alto rendimento, que proporcionam alta qualidade nas florestas comerciais. Resultado de mais de 60
anos de investimentos em melhoramento genético.
• Toras de Pinus e Eucalyptus: material de excelente qualidade e rendimento na indústria, proveniente de árvores com melhoramento
genético e total controle de qualidade na operação de colheita.
PAPEL
• HyPerform®, papel kraft e miolo de alta performance.
EMBALAGENS EM PAPELÃO ONDULADO WESTROCK
• BrightBox®, embalagens especiais para FLV.
• Fast Freeze® Alta Ventilação, embalagens especiais para frigorificados.
• Fast Freeze® Performance, embalagens especiais para frigorificados.
• Bag in Box WestRock, embalagens especiais para líquidos e pastosos.
• SmartGuard®, embalagens especiais para grandes volumes e produtos a granel.
• Embalagens customizadas para os mais variados mercados.
SOLUÇÕES EM PAPEL ONDULADO
• Impressão sofisticada que agrega ainda mais valor ao produto.
• Automated Packaging System, desenvolvimento de uma linha completa de equipamentos disponível em versões com configuração
padrão ou customizadas, que são capazes de atender a uma variedade de produtos e velocidades de linhas de produção.
• Soluções em paletização.
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