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LLaura Maria Paolinetti da Camara, gerente de Recursos Humanos, 

Comunicação e Marketing Institucional da Lwarcel Celulose, premia-
da como Pro� ssional de Destaque, na Categoria RH/Desenvolvimento 
Humano e Organizacional, iniciou sua carreira na área de Tecnologia 
da Informação. “Sou graduada em Ciências de Computação, pela Uni-
versidade de São Paulo (USP), e migrei para a área de RH, quando me 
especializei em Gestão de Negócios e Gestão da Educação Corporativa 
em 2000”, conta sobre a trajetória, que inclui passagens pela indústria 
química, pelo varejo e pelo setor de logística, antes do ingresso na 
indústria de celulose e papel, ocorrido em 2011.

A premiação da ABTCP representou um marco na carreira de Lau-
ra. Segundo ela, o reconhecimento reflete valorização profissional 
e pessoal, e vai além disso: ”este reconhecimento não foi apenas 
a mim, mas sim uma conquista celebrada por todo o time Lwar-
cel. Acredito que recebi este reconhecimento por ter tido a oportu-
nidade de estar em uma empresa que realmente enxerga o seu RH 
como um parceiro estratégico, que valoriza as pessoas em todas as 
suas práticas e acredita no potencial do desenvolvimento humano, 
sendo uma grande formadora de profissionais no setor de celulose, 
sem esquecer de cuidar do seu clima organizacional, de investir na 
sua  comunidade”, faz o balanço.

Ao traçar o planejamento sobre a própria carreira, Laura diz que 
prospecta trabalhar fortemente no desenvolvimento de Educação 
Corporativa, dando enfoque à gestão do conhecimento, compartilha-
mento, acesso a conteúdo e disponibilização a custos viáveis e ágeis, 
incentivando novas práticas e metodologias para aprendizagem de 
adultos. “Para termos ambientes mais colaborativos e compartilhados, 
que propiciem maior aprendizagem, tanto entre pro� ssionais como en-
tre empresas, precisamos atuar em processos de mudança cultural”, 
aponta os caminhos estratégicos para conquistar tais objetivos.

A � m de colocar esse planejamento em prática, Laura revela que 
almeja estar sempre em linha com o plano estratégico da organização, 
aproximando-se cada vez mais do negócio e construindo soluções de 
RH em conjunto com as diversas áreas que compõem a empresa, fazen-
do o “hoje sem desconectar do futuro que se deseja construir”. 

Outra ação que colabora com a construção da vida pro� ssional que 
Laura deseja para os próximos anos é a atuação como diretora regional 
ABRH-SP, região centro-oeste do estado de São Paulo,  “onde tenho 
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a oportunidade de fazer um grande networking com pro� ssionais de 
diferentes setores, empresas e universidades, em um ambiente propício 
ao enriquecimento de todos”.

Fazendo uma análise do setor de celulose e papel, Laura a� rma que 
se trata de uma indústria com grande atratividade no mercado, tanto 
pela organização que apresenta como pelo trabalho desempenhado 
pela ABTCP. “É uma associação que se destaca pelo respeito e visibili-
dade internacional como entidade técnica do setor brasileiro, além de 
atuar como parceira importante na atração e retenção de talentos”, 
de� ne ela. Quanto aos pro� ssionais, Laura sinaliza a tendência de al-
mejarem permanecer em empresas que deem oportunidades para o 
seu desenvolvimento, com participação ativa em projetos, envolvimen-
to com novas tecnologias, inovação e sistemas de gestão modernos, 
em que possam expor suas ideias e desfrutar de um clima organiza-
cional favorável. “Além disso, os pro� ssionais buscam empresas que 
contribuam para o meio ambiente e sejam parceiras no desenvolvi-
mento das comunidades em que atuam. A indústria de celulose e papel 
proporciona tudo isso”, conclui.              n

Laura: “Recebi ess e reconhecimento por ter tido a oportunidade de estar em 
uma empresa que realmente enxerga o seu RH como um parceiro estratégico, 
que valoriza as pessoas em todas as suas práticas e acredita no potencial do 
desenvolvimento humano”


