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Congresso Madeira 2017 será na Bahia

O próximo Congresso Internacional de 
Desenvolvimento Econômico Susten-
tável da Indústria de Base Florestal e 
de Geração de Energia será em Salva-

dor (BA), em junho do próximo ano. O anúncio 
foi feito pela presidente do Instituto Besc de Hu-
manidades e Economia, Jussara Ribeiro, organiza-
dora do evento Madeira 2016, no término da 8ª 
edição, que foi realizada no Palácio Araguaia, em 
Palmas (TO), em 16 e 17 de junho.

De acordo com Jussara Ribeiro, o tema para o 
próximo ano será o uso da madeira para a cons-
trução civil e outras finalidades de maior valor 
agregado, seja com eucalipto e pinus, ou com ma-
deira nobre. Cerca de 200 personalidades do se-
tor florestal participaram do Madeira 2016 – o 
nome fantasia do congresso. “O resultado foi po-
sitivo porque conseguimos reunir um bom nú-
mero de profissionais ligado ao setor florestal em 
tempos de cenário econômico adverso”, disse Jus-
sara Ribeiro.

O diretor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson Andra-

de, participou do evento e foi o mediador do pai-
nel ‘Impacto dos Grandes Acordos Internacionais 
no Comércio de Produtos Madeireiros’, realiza-
do em 16 de junho, às 16h30. Este ano, o evento 
trouxe como tema “a produção de madeira para 
uso múltiplo e a competitividade do setor de base 
florestal no mercado internacional”. 

Empresário e economista com vasta experiên-
cia nas áreas de fusões e aquisições empresariais, 
relações internacionais e comércio exterior, in-
dústria e agronegócio, Wilson Andrade tem presi-
dido várias entidades setoriais no Brasil e exterior. 
Há 5 anos tem se dedicado ao setor florestal, na 
diretoria da Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF), a qual participa de  mais de 
30 diferentes fóruns estaduais e nacionais, onde 
ocorre uma constante troca de informações e ex-
periências que contribuem para a formulação de 
políticas públicas e privadas para o desenvolvi-
mento contínuo e sustentável das atividades flo-
restais. 

“Além do apoio institucional que oferecemos 
todos os anos ao evento, o que também inclui 

apoio na divulgação, realização de palestras e a 
presença durante os dias de encontro, a ABAF 
procura participar ativamente das discussões. 
Este ano, estaremos mediando um dos painéis 
que vão tratar de um dos aspectos importantes 
para o setor madeireiro: o de comércio exte-
rior. Hoje o mundo comercializa algo em torno 
de US$ 250 bilhões de produtos de madeira por 
ano. Apesar de todas as suas vantagens competi-
tivas no setor, o Brasil participa com apenas 3% 
desse montante. É importante estarmos bem in-
formados e preparados para competir com pro-
fissionalismo e competência dentro deste mer-
cado global que cresce a cada ano”, declarou 
Andrade.

O objetivo do próximo congresso da madei-
ra é atrair engenheiros civis, arquitetos, decorado-
res, designers e profissionais de marketing ligados 
à indústria da construção civil, promovendo uma 
interação com o setor de base florestal. A ABAF já 
ofereceu apoio para que o Madeira 2017 seja em 
Salvador, ou em qualquer município baiano com 
vocação florestal.

Presidente da Suzano Papel e Celulose é escolhido CEO do ano
Walter Schalka, presidente da Suzano Papel 

e Celulose, foi eleito pela RISI, principal forne-
cedor de informações para a indústria global de 
produtos florestais, o CEO do ano da América 
Latina pelo segundo ano consecutivo. Ele foi in-
dicado por analistas de mercado que cobrem o 
setor de papel e celulose por sua atuação asser-
tiva no direcionamento estratégico da empresa 

que lidera.
A premiação, que existe desde 2007, será 

concedida na Conferência da América Latina, 
no dia 16 de agosto, em São Paulo, e contará 
com apresentações de líderes e especialistas da 
indústria, bem como de economistas da RISI, 
que apresentarão seus insights para áreas-cha-
ve do segmento florestal.
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Empresários e governo alinham política 
de comércio exterior mais agressiva 

O representante da Fede-
ração das Indústrias do 
Estado da Bahia (FIEB) 
na Coalizão Empresa-

rial Brasileira (CEB) - constituída 
por entidades empresariais que 
atuam no mercado externo -, Wil-
son Andrade, esteve presente na 
reunião (20/06) com os ministros 
das Relações Exteriores, José Serra, 
e da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços, Marcos Pereira, quan-
do foi entregue uma série de pro-
postas para uma recuperação mais 
consistente do comércio exterior, 
como uma forma de atenuar a cri-
se no mercado interno brasileiro. 
Batizado de ‘Agenda Internacional 
da Indústria 2016’, o documento 
propõe medidas para a política co-
mercial, como a busca de acordos 
com países de fora da América do 
Sul, apoio ao processo de interna-
cionalização das empresas brasilei-
ras e atração de investimentos.  

“O objetivo é sugerir uma nova 
e mais agressiva política de comer-
cio exterior para o Brasil. O setor de 
base florestal, por exemplo, é pre-
dominantemente exportador, sen-
do na Bahia o principal produto da 
pauta com cerca de 20% do total ex-
portado. As exportações do setor 
de base florestal baiano totalizaram 
US$ 1,67 bilhão em 2014, o que re-
presentou 15% das exportações do 
setor florestal brasileiro. Nesse con-
texto, os produtos da indústria de 
base florestal representaram 18% 
da pauta de exportações do estado, 
sendo que celulose e celulose solú-
vel responderam pela maior parte 

dessas exportações (90%). Os pro-
dutos de base florestal ocuparam, 
em 2014, o primeiro lugar, segui-
dos pela indústria química e petro-
química – tradicionalmente líderes 
nas exportações baianas. Além dis-
so, entre as 10 principais exporta-
doras do Estado, três são do setor 
florestal (Suzano, Veracel e BSC)”, 
informa Andrade que é também di-
retor executivo da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) e presidente da Comissão 
de Comércio Exterior e Relações In-
ternacionais da Associação Comer-
cial da Bahia (Comex-ACB). 

Acordos Ambiciosos - 
“Com a retração do mercado in-
terno brasileiro há a necessidade 
de uma política comercial interna-
cional mais forte”, afirma o diretor 
de Desenvolvimento Industrial da 
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), Carlos Abijaodi. “Tam-
bém precisamos trabalhar para que 

o país tenha ambiente confortável 
que permita atrair investimentos lo-
cais. A CNI defende, por exemplo, a 
conclusão de um acordo ambicioso, 
em termos de comércio e investi-
mentos, entre Mercosul e União Eu-
ropeia. Também sugere a definição 
de uma agenda de negociação com 
os Estados Unidos, por meio da ela-
boração de relatório de recomenda-
ções entre a CNI e sua contraparte 
americana, a U.S. Chamber of Com-
merce. Outra sugestão é o relança-
mento da agenda comercial e eco-
nômica da indústria no Mercosul e 
o apoio à atualização da agenda do 
multilateralismo comercial. “Tam-
bém precisamos nos inserir nos pa-
íses da Aliança do Pacífico”, diz Abi-
jaodi. 

Entre as prioridades apontadas 
está a conclusão das negociações 
com o México e o estabelecimen-
to futuro de livre-comércio com o 
país, assim como a promoção de 
novos negócios com a Argentina, 

25 toneladas de mel produzidas nas áreas da BSC/Copener
Os produtores de mel parceiros da BSC/Cope-

ner no Projeto de Apicultura produziram, juntos, 
25 toneladas de mel em 2015. O grupo, formado 
por 34 produtores de Alagoinhas, Entre Rios, Ara-
mari e Araçás, beneficia o produto na casa do mel 
construída há 2 anos na comunidade Rio Branco, 
em Alagoinhas.

Edmilson Gomes, presidente da Apirmna (Asso-
ciação dos Apicultores e Meliponicultores da Região 
Norte de Alagoinhas), comemora os resultados, mas 
acredita que o volume poderia chegar a 35 tonela-
das se houvesse mais organização e investimento 
por parte dos associados. “Se o apicultor não inves-
tir em produtividade, a produção não vai aumentar. 
É necessário investir e se dedicar. Com mais organi-

zação e investimentos é possível chegar a até 35 to-
neladas anuais na região”, acredita ele.

Mercado existe, mesmo levando em conside-
ração que a média de consumo do brasileiro é de 
apenas menos de meio quilo de mel por ano, en-
quanto em alguns outros países este volume passa 
de 2 quilos. “Se nós produzíssemos três vezes mais 
do que hoje ainda não daria para atender à deman-
da”, afirma Edmilson. A maior parte da produção 
local é comercializada para outros estados como 
São Paulo, Paraná e Ceará.

Projeto de Apicultura - A BSC/Copener é par-
ceira dos produtores ao ceder os plantios de eu-
calipto e entornos ocupados com vegetação silves-
tre para a instalação das melgueiras. Desenvolvido 

nas áreas de plantio e seu entorno destinado à ve-
getação nativa, o projeto incentiva a atividade apí-
cola nas regiões agreste e do litoral norte da Bahia. 
Segundo Edmilson Gomes, da Apirmna, o mel à 
base de flor de eucalipto corresponde a cerca de 
60% do total da produção. Os demais 40% corres-
pondem a mel de floradas silvestres.

O projeto foi aprimorado em 2015, com a me-
lhor organização das atividades dos 152 produto-
res parceiros nas áreas da empresa. As ações exe-
cutadas em 2015 foram baseadas em um extenso 
diagnóstico realizado em parceria com a Universi-
dade do Estado da Bahia (Uneb) entre os anos de 
2013 e 2014, envolvendo todos os apicultores que 
desenvolvem suas atividades na região.

hoje menos propensa a medidas 
restritivas. A agenda que será entre-
gue a Serra e Pereira também defen-
de a desburocratização para as em-
presas exportadoras e estudos que 
identifiquem barreiras comerciais 
na China, União Europeia e Esta-
dos Unidos. “Essas barreiras são, 
muitas vezes, difíceis de identificar, 
mas podem ter um impacto signifi-
cativo sobre as exportações e os in-
vestimentos brasileiros, além de po-
derem desestimular a entrada de 
novas empresas na atividade expor-
tadora”, informa o documento. 

Boa parte das propostas colo-
cadas no documento depende de 
ações governamentais, mas a CNI 
também se propõe a assessorar, 
prestar consultoria e capacitar em-
presas para atuar no comércio in-
ternacional por meio das entidades 
coligadas em todo o País. O setor 
externo tem mostrado sinais de re-
ação, embora os números positi-
vos sejam mais influenciados pela 
queda das importações por causa 
da forte recessão que atinge a eco-
nomia brasileira. Em maio, as ex-
portações brasileiras alcançaram 
US$ 17,5 bilhões e as importações, 
US$ 11,1 bilhões. No acumulado 
do ano, o saldo comercial está po-
sitivo em US$ 19,6 bilhões, núme-
ro recorde para o período. Para o 
ano todo, o governo projeta um sal-
do positivo entre US$ 45 bilhões e 
US$ 50 bilhões que, se concretiza-
do, será o maior já registrado na his-
tória. 

(com informações do jornal O 
Estado de S. Paulo)



Bahia Florestal
Junho de 2016

InformatIvo DIgItal

3

Nova tecnologia desenvolvida pela Fibria contribui para 
reduzir consumo de água no plantio de eucalipto

Uma nova tecnologia de-
senvolvida pela Fibria 
pretende contribuir para 
reduzir o uso de água na 

irrigação das mudas após o plan-
tio. A solução foi criada na unidade 
da empresa, em Aracruz (ES), em 
uma parceria entre o Centro de 
Tecnologia e a área de Desenvolvi-
mento Operacional Florestal. Tra-
ta-se do colar de proteção de mu-
das, que consiste na aplicação de 
uma mistura de resíduos de celulo-
se ao redor da planta. Essa mistu-
ra forma uma camada de proteção 
do solo, reduzindo a temperatura 
e mantendo a umidade na cova de 
plantio.  Como resultado, a neces-
sidade de irrigação é menor.

Essa tecnologia foi desenvolvi-
da com base em pesquisas inicia-
das em 2007 e, nos últimos anos, o 
método de aplicação da mistura foi 
aprimorado. Estudos conduzidos 
em campo demonstraram que é 
possível eliminar, pelo menos, uma 
operação de irrigação nos períodos 
mais secos do ano, reduzindo o uso 
de água em cerca de 6.500 litros/
hectare de plantio. “Esses resulta-
dos motivaram a empresa a solicitar 
a patente da nova tecnologia”, dis-
se o coordenador de pesquisa da Fi-
bria, Reginaldo Mafia, um dos auto-
res da patente.

Em períodos de estiagem, a irri-
gação das mudas de eucalipto geral-
mente é feita nos primeiros 30 dias Fibria disponibiliza relatório 

2015 e infográfico sobre a 
cadeia de valor da empresa
Gerar valor para o negócio e toda a sociedade é o principal compro-

misso da Fibria. Além das iniciativas e resultados econômicos e socioam-
bientais em 2015, a empresa reuniu no relatório 2015 os desafios, apren-
dizados e a estratégia de crescimento futuro. Além disso, a empresa 
produziu um material à parte com dados e modelo de negócio da empre-
sa. Destaque para o infográfico que apresenta a cadeia de valor da Fibria – 
Da floresta ao consumidor.

Confira os relatórios em: http://www.fibria.com.br/r2015/

Veracel celulose divulga 
relatório de sustentabilidade
Os Relatórios de Sustentabilidade da Veracel contemplam este tema 

dentro das operações da empresa. Anualmente, são disponibilizadas para a 
sociedade informações 
com base nos indica-
dores GRI, buscando 
dar visibilidade aos ca-
minhos para os quais a 
empresa tem conduzi-
do seu negócio, apren-
dizado, conquistas e 
desafios.

O relatório 2016 já 
está disponível. Bas-
ta acessar o site da em-
presa:

http://www.vera-
cel.com.br/sobre-a-
-veracel/relatorio-de-
-sustentabilidade/

após o plantio. Além da redução no 
consumo de água, o uso do colar 
de proteção reduz a mortalidade e 
a necessidade de replantio. Durante 
o desenvolvimento do colar de pro-
teção de mudas, foram realizados 
vários testes em Aracruz (ES) e em 
Três Lagoas (MS), até chegar à for-
ma mais adequada de aplicação na 
atividade operacional.

O coordenador de Desenvolvi-
mento Operacional da Fibria e tam-
bém um dos inventores, Edmilson 
Bitti, explica que, após comprova-
ção da viabilidade técnica, a tecno-
logia está atualmente em fase de im-

plantação em âmbito operacional, 
para avaliação dos resultados em 
maior escala.

A fim de minimizar a necessida-
de do uso de água, a Fibria já uti-
liza no plantio um polímero hidro-
gel, que absorve grande quantidade 
de água e ajuda a manter a umidade 
do solo. “O uso do colar de celulose 
é mais uma tecnologia, totalmente 
desenvolvida pela própria empresa, 
que visa reduzir o uso de água nas 
operações de plantio”, afirma Gui-
lherme Christo, coordenador de Sil-
vicultura da Fibria na regional Ara-
cruz.
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ASSociAdoS:

diA MuNdiAL do MEio AMBiENtE 
05 dE JuNho

As florestas são, sem dúvida, umas das maiores riquezas naturais do nosso planeta. Pensar em Meio Ambien-
te é preservar nossas florestas nativas e contribuir para o desenvolvimento das florestas plantadas. A Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) aposta nisso e acredita no potencial desenvolvimentista 
- ambiental, social e econômico - do setor de florestas plantadas pois:

Florestas plantadas preservam florestas nativas!

Evento da Aspex vai reunir produtores florestais do sul da Bahia

Em comemoração aos seus dez anos, 
a Associação dos Produtores de Eu-
calipto do Extremo Sul Bahia (As-
pex) realiza o evento ‘Aspex Bahia 

Florestal 2016’, em Eunapólis (BA). Previsto 
para os dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, 
o evento pretende mostrar produtos e servi-
ços; palestras com oportunidades e novida-
des do setor; visita técnica na Veracel (que 
também comemora 25 anos) e o inédito 
workshop Jurídico Florestal. Com organiza-
ção do Painel Florestal, o evento congregará 
empresas, entidades, lideranças e profissio-
nais que atuam em toda a cadeia produtiva 
de base florestal além de formadores de opi-
nião. 

O evento já foi apresentado para executivos 
da Veracel, empresa âncora local, que confir-
mou sua participação. “A história do desenvolvi-

BAHIABAHIA
FLORESTAL

SEMANA DA CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL

SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SUL E EXTREMO SUL DA BAHIA

mento florestal sustentável na região se confun-
de com a nossa. Além disso, temos na Aspex um 
parceiro estratégico para a empresa”, comentou 
Ari Medeiros, diretor de operações da Veracel.

O prefeito de Eunápolis, Neto Guerrieri, 
também se posicionou em favor não só do 
Aspex Bahia Florestal mas também de ini-
ciativas que promovam o desenvolvimento 
sustentável em seu município. “Com certe-
za, estaremos juntos”, ressaltou Neto.

Os estandes já estão sendo comercializa-
dos e algumas empresas como 2Tree Con-
sultoria, Dinagro e Proden (Associação Asso-
ciação Empresarial Pró-Desenvolvimentista 
do Extremo Sul da Bahia) já confirmaram 
presença.

Para o presidente da Aspex, Gleyson 
Araújo, o evento será mais do que comemo-
rativo. “Será uma excelente oportunidade 

para geração de negócios, troca de informações 
e também muito conhecimento. Quem vier, te-
nho certeza, não vai se arrepender”, comentou.

Site: aspexbahiaflorestal.com.br


