
 

 

Box Print se renova aos 63 anos e implanta 
nova Gestão de Pessoas e Cultura 

 

O ano de 2021 marcou uma intensa transformação cultural na Box Print, em 
Campo Bom (RS). Fabricante de embalagens e displays de papel e 
microondulados para os segmentos alimentício e de bebidas, farmacêutico e 
veterinário, de cosméticos, eletrônicos, autopeças e calçados, a empresa 
fornece para grandes marcas, e é reconhecida pela excelência de seus produtos 
em 63 anos de existência. 

O alinhamento de algumas situações, porém, criou o ambiente para que 
uma grande transformação tivesse início na Box Print. Passados nove 
meses da pandemia do novo coronavírus, a empresa havia se adaptado, 
alterado rotinas e adotado as medidas para controlar a contaminação entre seus 
colaboradores. Mas a mudança de comportamento que a pandemia causou no 
mundo inteiro, somada à renovação que a terceira geração de acionistas da Box 
Print buscava, resultou em um movimento maior. Tornou-se essencial estar 
próximo das pessoas e entender suas carências. Para isso, a Gestão de 
Pessoas e Cultura (GPC) foi implantada. 

Até então, a área de Recursos Humanos executava apenas ações burocráticas. 
Em 2021, o antigo RH se modificou para um setor participativo e atuante. 
Passou a ser referência quando o sentimento coletivo era ‘se cuidar e ficar 
em casa’. As lideranças também assumiram um novo papel, com um olhar mais 
voltado às pessoas. 

Produzindo embalagens para setores essenciais, a empresa contou com toda a 
equipe em atividade presencial (com atenção especial para os grupos de risco), 
sem nenhum óbito registrado. Foram cerca de 17.000 horas de treinamento em 
2021. Os indicadores de RH melhoraram e todas as demandas do mercado 
foram atendidas, mesmo com crescimento geral superior a 30% no ano. 

Hoje a Box Print conta com uma Gestão de Pessoas e Cultura instituída. Os 
resultados demonstram a sustentabilidade de suas operações.  
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