
Trezentos e cinqüenta e" um mil cam-

pos de futebol. Esse é o total de área

florestal da Klabin, maior produtora e

exportadora de papéis, cartões, papelões e

sacos para embalagem do Brasil. Dessa área,

mais de 210 mil hectares são de pínus e euca-

liptos, exclusivos para o consumo da indústria

de celulose, e mais de 170 mil de mata nati-

va preservada.

Apesar de ser a maior empresa reciclado-

rã de papel da América do Sul e de realizar

diversas ações em prol do desenvolvimento

sustentável, o website da Klabin não refletia

essa idéia de sustentabilidade, ponto crucial

para uma empresa de celulose. Pedra no sa-

pato dessa gigante, até a algum tempo atrás,

a defasagem no conteúdo on-line, bem como

o visual empobrecido e a tecnologia ultrapas-

sada, eram problemas que necessitavam de

uma rápida solução.

O desafio foi criar um ambiente que con-

seguisse se comunicar com públicos distintos

por meio do conteúdo e da forma do site,

além de transparecer a visão da Klabin sobre o

desenvolvimento sustentável: atividades exer-

cidas de forma economicamente viável, social-

mente justa e ambientalmente correta

Pesquisas

Um ano de intensas pesquisas, reuniões

de estratégia e o empenho de mais de 90 pes-

soas envolvidas no processo resultaram na cria-

cão de um novo website, muito mais fiel aos

conceitos da empresa. O reconhecimento

veio em fevereiro de 2007, quando o site foi

eleito pela Management & Excelente, Grow

Associates e Revista Razão Contábil como um

dos melhores em comunicar a sustentabili-

dade no Brasil.

Para atingir tal nível de excelência, o site

passou por uma reformulação geral e ganhou

novo formato. Além de dispor fotos e textos

de uma maneira agradável, acessível e de fá-

cil navegação, conta com rápida atualização.

Isso tudo sem deixar de enfatizar o fato de a

Klabin ser uma marca que se encontra pre-

sente no día-a-dia das pessoas.
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