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CAMILA COMÉRCIO DE PAPÉIS

Desde o mês de janeiro, a
Camila Papéis está em nova
sede. Instalada à rua
Evangelina, 1004, na Vila
Carrão, Zona Leste de São
Paulo, a empresa ocupa área
de 1200 metros quadrados,
compreendendo departamento
administrativo, depósito e
estacionamento.

A executiva Joana Herrera, à frente da distribuidora, faz questão de explicar que a mudança
é só de endereço. “Aqui, como na sede anterior, tudo está bastante organizado. Pudemos
adequar ainda melhor o estoque, porque o depósito tem elevado pé direito. Continuamos
da mesma forma. Temos agilidade na entrega e nos dedicamos a nossos clientes, que são
principalmente os gráficos. Temos flexibilidade na negociação de prazos e procuramos
estreitar laços com muitos deles.”
Superação é palavra incorporada ao estilo de gestão da Camila Papéis. A empresa surgiu
em novembro de 1996, por iniciativa de Alcides Herrera Pain e da esposa, Joana. Ele era
conhecedor do mercado papeleiro. Tinha experiência em vendas e decidiu ter a própria
empresa. No começo era uma pequena revenda e com a carteira de clientes e volume de
negócios evoluindo, passou a distribuir também papéis de indústrias de grande porte. “O
momento era outro. A concorrência era menor e o mercado mais equilibrado”, recorda-se
Joana, que concentrava esforços na gestão administrativa.
Alcides foi diretor comercial da Camila Papéis desde a fundação até quando veio a falecer,
em 2006. Era o primeiro grande desafio: readequar a equipe para seguir em frente. José
Antonio Teixeira assumiu a gerência comercial e José Milton passou a coordenar a
expedição. À Joana coube liderar a empresa sem seu braço direito. Cabeça erguida seguiu
em frente. Mas, em 2011, Teixeira faleceu. Nova reestruturação.
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Desde então, Joana é uma das poucas
executivas no setor de Distribuição de
Papel - onde predominam dirigentes
masculinos - e é reconhecida pela
competência na gestão da Camila
Papéis. “Por trás de mim tem uma equipe
dedicada, que sempre me apoiou e na
qual confio. Estas pessoas fazem a
diferença e sei que posso contar com
elas que me ajudaram a superar muitas
fases difíceis”, afirma.
A Camila Papéis conta com frota própria e distribui diversos tipos de papéis, como ofsete,
cuchê, papéis especiais, cartões, além de uma linha de insumos gráficos. Atende a todo o
país. Joana acompanha atentamente as mudanças no segmento gráfico, na economia e
no setor de distribuição e aposta que o papel tem vida longa. “Trabalhamos com empresas
de pequeno e médio porte e precisamos observar esses clientes e apoiá-los. Devemos
estar próximos deles. O momento econômico é difícil e muitas mudanças estão ocorrendo”,
analisa.
Com tantas atribuições, Joana ainda encontra tempo para também se dedicar às entidades
setoriais. Participa ativamente do Cecomercio – Centro do Comércio do Estado de São
Paulo, na defesa dos interesses dos segmentos de comércio e serviços. A Camila Papéis
é associada ao SINAPEL desde novembro de 1998. Joana Herrera exerce o cargo de
tesoureira na atual gestão e já ocupou esta mesma posição na gestão anterior. Acompanha
todas as atividades do Sindicato e destaca o bom trabalho desenvolvido em diversas
frentes, desde a negociação coletiva até as consultorias jurídica e tributária, além do
suporte aos associados com informações que alertam para a condução correta dos
negócios.
Para finalizar, Joana aceita a proposta de um bate-rebate:
PAPEL: Uso diário
VENDA: Tem que ter o dom
GRÁFICO: Tem que ser bom; competente
DISTRIBUIDOR: Honesto
FORNECEDOR: É corresponsável
ETICA: Todos deveriam ter
BRASIL: Bom de viver. Apesar de tudo!
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