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POR CAROLINE MARTIN
Especial para O Papel

WESTROCK APOSTA EM FORMATOS 
DE TRABALHO VARIADOS E 

ANUNCIA QUE MODELO 
WORK FROM ANYWHERE

SE ESTENDERÁ APÓS 
CONTROLE DA PANDEMIA

U ma experiência prévia à pandemia do novo coronavírus, 
com um modelo de trabalho híbrido, no qual o 
funcionário podia adotar o formato Home Office por no 
mínimo um e no máximo dois dias da semana, facilitou 
a iniciativa da WestRock de evoluir para o modelo de 
trabalho Work From Anywhere (WFA), totalmente 

remoto, quando a necessidade de minimizar as situações de exposição ao vírus 
se instalou, a partir de março de 2020. A prática tem funcionado tão bem que 
a empresa tomou a decisão de adotar o formato WFA, mesmo depois que a 
pandemia estiver sob controle no nosso país.

Para tomar a decisão de assumir de vez o WFA, a WestRock fez uma pesquisa 
com a participação de cerca 300 funcionários das áreas corporativas e funcionais. “O 
resultado foi expressivo: 70% das pessoas  disseram preferir migrar defi nitivamente 
para este novo modelo de trabalho. A pesquisa também buscou entender como os 
funcionários avaliavam o modelo de trabalho fora de escritórios convencionais 
e 50% disseram que não houve queda na produtividade, ou seja, trabalharam 
com o mesmo empenho. A outra metade afi rmou que a produtividade aumentou 
trabalhando de casa”, revela Heloísa Lopes, diretora de Recursos Humanos, Saúde 
e Segurança da WestRock Brasil.

Na entrevista a seguir, Heloísa dá mais detalhes sobre o desenrolar do 
projeto, comenta quais são as diferenças entre os modelos de trabalho praticados 
atualmente e faz uma refl exão sobre como a cultura organizacional da WestRock 
vem se alinhando às tendências atuais, mas – mais do que isso – priorizando o 
cuidado dos profi ssionais que formam os times da companhia.
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DIVULGAÇÃO W
ESTROCK

Heloísa: “Poder atuar 
de forma remota 
ampliou muito a 
possibilidade de 
atrairmos pessoas 
diversas para a nossa 
empresa, seja pela 
diversidade regional, 
de gênero ou raça”



 ENTREVISTA

8  Revista  O Papel  •  Junho/June  2021

O Papel – Na prática, como vem fun-
cionando o WFA e a quais áreas da 
companhia se destina? 

Heloísa – Hoje, nossos funcionários 
corporativos de áreas como Recursos 
Humanos, Tecnologia, Financeiro, Co-
mercial, Comunicação, entre outras, 
cujas atividades podem ser exercidas 
remotamente, estão trabalhando no mo-
delo WFA com Flexibilidade. Isso signi-
fica que essas pessoas podem mudar de 
cidade, de estado, ficar mais perto da fa-
mília, viver em um lugar mais tranquilo 
ou onde sempre desejaram e que antes 
não conseguiam por conta do trabalho 
presencial. Vale destacar que o WFA 
com Flexibilidade adota um formato 
100% remoto, mas os escritórios conti-
nuam existindo, com outras finalidades. 
O Home Office também seguirá sendo 
adotado, com número de dias definidos 
em casa e no escritório, assim como o 
100% presencial, com todos os dias na 
empresa/escritório, conforme a área de 
atuação dos profissionais. No modelo 
híbrido, teremos aproximadamente 160 
funcionários. No modelo WFA com Fle-
xibilidade, em torno de 300 funcioná-
rios, lembrando que não haverá mudan-
ça na jornada/carga de horas de trabalho 
desses profissionais. Por conta da pande-
mia, atualmente os funcionários elegí-
veis ao modelo Home Office das nossas 
unidades fabris continuam trabalhando 
totalmente remotos e só se tornarão hí-
bridos quando estivermos em um perío-
do controlado da disseminação do novo 
coronavírus.

O Papel – A empresa tem avaliado o 
funcionamento prático do formato re-
moto e já consegue mensurar os prós 
e contras?

Heloísa – O peso que se dá para as 
vantagens e desvantagens de cada for-
mato depende única e exclusivamente 
da cultura que a organização vivencia – 

O Papel – Como surgiu a ideia de alte-
rar o formato de trabalho da empresa?

Heloísa Lopes, diretora de Recur-
sos Humanos, Saúde e Segurança 
da WestRock Brasil – Em janeiro de 
2019, bem antes da pandemia ter iní-
cio, a WestRock implementou para as 
áreas corporativas e funcionais, o mo-
delo de trabalho híbrido, o já conheci-
do Home Office, e esses profissionais 
passaram a poder trabalhar por no 
mínimo um e até dois dias por sema-
na de suas casas. O formato híbrido 
mostrou-se efetivo e tivemos um bom 
feedback dos nossos funcionários. Em 
março de 2020, já com a pandemia 
em curso, além de muitas alternativas 
de cuidado e segurança com a nossa 
gente, com foco em reduzir a expo-
sição ao vírus, implementamos para 
os funcionários elegíveis, o formato 
totalmente remoto. Foi a partir deste 
momento que surgiu a ideia de evoluir 
para o Work From Anywhere (WFA): 
trabalharmos remotamente de onde 
quiséssemos, mesmo após o controle 
da disseminação da doença. 

O Papel – Como o projeto se desenro-
lou inicialmente?

Heloísa – Para tudo acontecer de for-
ma responsável, respeitosa e com total 
olhar de cuidado com as nossas pessoas, 
em outubro de 2020, realizamos uma 
pesquisa com cerca de 300 funcioná-
rios aptos a trabalhar no modelo WFA. 
O objetivo era ouvi-los para podermos 
compreender como os times gostariam 
de trabalhar e como essa mudança po-
deria acontecer a partir das necessidades 
das pessoas. O resultado foi que 70% dos 
nossos funcionários disseram que que-
riam migrar para o formato de trabalho 
WFA. Com a decisão tomada de forma 
coletiva, em fevereiro de 2021, passamos 
para uma segunda fase de preparo para 
apoiar e orientar nossas pessoas.

quão aberta e pronta ela está para uma 
transformação disruptiva como no mo-
delo WFA e o quanto as pessoas que 
trabalham nela se sentem preparadas 
para esse movimento. Por isso come-
çamos o processo ouvindo as pessoas. 
Juntos tomamos a decisão pelo formato 
WFA com Flexibilidade, 100% remo-
to, mas ainda assim mantendo parte 
da estrutura do nosso escritório em 
Campinas-SP para outras finalidades. 
Assim que estivermos em um momen-
to mais seguro para a saúde de todos, 
o nosso espaço físico ganhará um novo 
propósito com uma configuração de 
área de troca e colaboração, sendo pen-
sado para uma conexão positiva entre 
as pessoas, onde elas possam intera-
gir para construir juntas novas ideias, 
deixando as atividades individuais e 
reuniões pautadas para os dias em que 
estarão em trabalho remoto. 

O Papel – Há desafios envolvidos nes-
se processo de adaptação dos profis-
sionais envolvidos na mudança? De 
que forma a empresa vem atuando 
para dar o suporte necessário à supe-
ração de tais desafios?

Heloísa – Sabemos que não se trata 
de uma mudança simples. Passar a tra-
balhar totalmente remoto, reduzindo as 
relações presenciais é, no mínimo, um 
momento de transformação. São muitos 
os desafios, principalmente relaciona-
dos à saúde física e mental das nossas 
pessoas. E foi por isso que pesquisamos 
e planejamos maneiras de tornar essa 
mudança o mais confortável e menos 
impactante possível. Criamos diversas 
ações com o objetivo de apoiar e orien-
tar os funcionários em assuntos, como: 
gestão do tempo, comunicação assín-
crona, meditação, exercícios laborais, 
ferramentas digitais que facilitam o dia 
a dia, atendimento com especialistas em 
ergonomia, entre outros. Ainda con-
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forme a política de WFA e Home Office 
definida pela nossa empresa, direciona-
mos auxílios que foram pensados cuida-
dosamente para trazer conforto, saúde 
e segurança para o dia a dia das nossas 
pessoas. Como exemplo, temos o auxílio 
mensal para cobrir despesas com inter-
net; auxílio ergonomia (reembolso para 
compras de mobiliários ergonômicos); 
auxílio acessórios de TI; vale refeição 
para quem almoçava nas fábricas e ago-
ra está em casa. Também repensamos 
nossas ações e entendemos que a sus-
tentabilidade deveria fazer parte desse 
processo. Para os funcionários que se 
interessaram, a empresa doou móveis 
que antes faziam parte do escritório e 
que agora fazem mais sentido estar nos 
espaços de trabalho em que as pessoas 
estão. Todas essas ações foram aplica-
das a partir dos resultados da pesquisa, 
que nos orientou para que pudéssemos 
construir juntos o nosso ambiente de 
trabalho do futuro.

O Papel – De que forma a WestRock 
alia a sua cultura organizacional e os 
seus princípios às tendências atuais?

Heloísa – A decisão de transformar 
não foi feita com base no que vimos 
fora, mas no que ouvimos na nossa em-
presa de nossos funcionários. Fomos 
entender as suas necessidades e vimos 
que é possível estarmos juntos mesmo 
a distância, pois a nossa cultura orga-
nizacional, que tem por base os nossos 
valores de Integridade, Respeito, Res-
ponsabilidade e Excelência, é o que nos 
conecta, presencial ou virtualmente. 
Para a WestRock, colocar em prática o 
formato WFA significou adaptar-se às 
mudanças com um olhar de cuidado 
para os funcionários, proporcionando 
mais flexibilidade para as nossas pes-
soas. Outro fator considerado foi a am-
pliação da possibilidade de trazer mais 
diversidade cultural, de pensamento e 

de perfis por meio da quebra de bar-
reiras geográficas que resulta em uma 
atmosfera mais rica, fértil e, por isso, 
mais inovadora. Essa também é nossa 
cultura. A inovação que está presente 
nessa iniciativa é pioneira no setor e 
uma das primeiras do Brasil entre em-
presas da indústria de transformação.

O Papel – Estar atenta ao contexto 
atual, que hoje implica em uma série 
de consequências indesejáveis à saú-
de mental da sociedade, é uma forma 
de contribuição da WestRock em prol 
da segurança e saúde do seu quadro 
de profissionais? Neste sentido, como 
a empresa vem atuando?

Heloísa – Estamos todos aprenden-
do – e quando digo todos, me refiro a 
todo profissional que desde de março 
de 2020 passou a ter de lidar com o for-
mato 100% remoto e com o distancia-
mento social – e ainda parecemos es-
tabanados, nos debatendo sobre como 
conciliar a vida pessoal com a remo-
tamente profissional. Assim, nascem 
questionamentos, principalmente so-
bre como garantir o descanso e o tempo 
de desconexão. Já temos algumas res-
postas e implementamos boas soluções. 
Estamos investindo em treinamento 
que ajudam a nossa liderança a fugir 
do microgerenciamento, orientar seus 
times e priorizar o que realmente im-
porta. Além de focar em uma comuni-
cação acolhedora, orientativa e consis-
tente para apoiar as nossas pessoas, que 
estão construindo junto com a empresa 
esse ambiente de trabalho do futuro. 
Sabemos que para o trabalho remoto 
funcionar, é necessária uma mudança 
de mindset, de postura, que vai além da 
transformação digital. Todos esses de-
safios desse novo ambiente do trabalho 
estão sendo enfrentados por todos nós 
e estamos sendo incansáveis em pro-
porcionar a estrutura e o conhecimento 

necessário para auxiliar as nossas pes-
soas nesse momento de transformação. 

O Papel – O que você vislumbra a 
respeito do mercado de trabalho dos 
próximos anos e como a WestRock 
pretende estar sempre em linha com 
essas evoluções previstas?

Heloísa – Aprendemos que é possí-
vel trabalhar de onde quiser, sem afetar 
a produtividade e ainda proporcionar 
mais flexibilidade para os nossos fun-
cionários. Neste contexto, sem dúvida 
estamos colocando em prática um de 
nossos valores, que é a responsabilida-
de, e um de nossos comportamentos, 
que é o de empoderar as pessoas. Além 
disso, o formato WFA nos permitiu con-
siderar em nossos processos seletivos ta-
lentos que estão por todo o Brasil. Um 
exemplo é o nosso processo de seleção 
de estágio 2021. O processo foi realiza-
do totalmente de forma remota, desde a 
captação de currículo, entrevistas com 
o RH, dinâmicas em grupo e entrevis-
tas realizadas pelos gestores das áreas. 
Poder atuar dessa forma ampliou mui-
to a possibilidade de atraírmos pessoas 
diversas para a nossa empresa, seja pela 
diversidade regional, de gênero ou raça. 
Os resultados falam por si, atraímos e 
selecionamos estagiários de todo o Bra-
sil que hoje fazem parte de nossa empre-
sa e colaboram para um ambiente mais 
diverso e rico. Sinto-me tranquila em 
dizer: estamos aprendendo juntos com 
tudo isso, somos seres extremamente 
adaptáveis e quase nada é definitivo. Por 
isso, aqui na WestRock vamos continuar 
ouvindo e falando com as nossas pes-
soas para nos adaptarmos às mudanças 
de forma ágil e cuidadosa. E, se no fu-
turo, tivermos que mudar de novo, as-
sim faremos, sempre orientados pelos 
nossos valores que são a nossa base para 
vencermos juntos: integridade, respeito, 
responsabilidade e excelência.       


