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O setor brasileiro de florestas plantadas demonstrou sua força ao suportar, sem per-

das expressivas, os impactos da crise política e econômica que estancou o crescimen-

to do Brasil nos últimos anos, e que se manteve preocupante em 2016.

Embora a situação atual indique que o ano que se inicia trará mudanças neste ce-

nário, apresentando aos investidores uma possível luz no fim do túnel da recessão 

nacional, é preciso cautela e paciência, pois não é no curto prazo que este panorama 

mudará drasticamente.

A nível nacional, o novo governo se consolida e se mostra favorável a propostas 

benéficas ao setor florestal, como a liberação da compra de terras por estrangeiros. 

Na esfera internacional, a imprevisibilidade do governo Trump nos EUA e a ascensão 

de políticas protecionistas nas grandes potências europeias (como o Brexit) podem, 

a longo prazo, fornecer desafios para a manutenção da competitividade brasileira no 

mercado mundial.

Estamos passando por um momento em que o profissional do setor florestal brasi-

leiro deve ter paciência, conter a ansiedade e buscar um otimismo sóbrio, realizando o 

que está ao nosso alcance, com a responsabilidade que nos cabe, para que as mudan-

ças necessárias aconteçam.

Neste contexto, a boa gestão de recursos humanos deve desempenhar um papel 

mais crucial do que nunca, tanto na necessidade de programas bem estruturados de 

recrutamento e seleção quanto na motivação efetiva de todos os colaboradores das 

empresas. Saiba mais sobre estes e outros temas nas reportagens desta edição.

E o primeiro entrevistado de 2017 é Moacyr Fantini Jr., diretor florestal da Veracel, 

que discute sua trajetória e as expectativas para o novo ano. Leia a entrevista na íntegra 

e confira a nova editoria sobre produtos não madeireiros para começar o ano atualiza-

do com as tendências do setor.

Saudações florestais!

A LUZ NO FIM DO TÚNEL
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A FEIRA FLORESTAL DE TODO O MUNDO
 
A Elmia Wood é uma feira florestal dinâmica, realizada a cada quarto 
anos, na Suécia. Recebe mais de 50 mil visitantes e 500 expositores 
de 50 países. Se você quer descobrir as mais novas tendências na 
indústria florestal global, visitar a Elmia Wood é essencial. Aqui você 
poderá fazer negócios, atualizar seus conhecimentos sobre 
inovações tecnológicas (seja dos grandes fabricantes de máquinas 
ou de pequenos produtores), expandir sua rede de contatos, 
inspirar-se e adquirir muitas novas ideias.

Bem-vindo à Suécia (07 a 10 de junho, 2017)

Dúvidas? Entre em contato com  
nosso representante no Brasil:

Rafael Malinovski
Malinovski
+55 41 3049-7888
comunicacao@malinovski.com.br www.elmiawood.com

https://www.elmia.se/en/wood/Contact-us/international-representatives/Brasil/
https://www.facebook.com/elmiawood/
https://www.elmia.se/wood/
https://www.instagram.com/explore/locations/100287145/
https://www.youtube.com/user/ElmiaWoodTube
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P    
or mais de uma década fora do país, 

mas sempre ligado ao setor florestal, 

o primeiro entrevistado de 2017, 

retorna ao Brasil com o mesmo gás 

que iniciou a carreira há mais de 30 anos. 

Moacyr Fantini Junior acaba de assumir a 

diretoria florestal da Veracel, empresa fruto 

da parceria entre a brasileira Fibria e a suéco-

finlandesa Stora Enso, e tem grandes desafios 

pela frente. Na entrevista exclusiva, confira sua 

visão sobre o mercado nacional, gestão de 

equipes e futuro do setor florestal nacional.                                                            

Como ocorreu o seu envolvimento com o 

setor florestal? Teve influência de alguém?

Sou curitibano, graduado pela Universidade 

Federal do Paraná. Busquei a área florestal 

por uma curiosidade natural pela biologia e 

a engenharia, e quando chegou o momento 

de decidir a carreira, vi essa carreira ainda não 

muito conhecida de Engenharia Florestal, 

que já era um curso bastante tradicional em 

Curitiba. Aí veio a oportunidade de juntar um 

interesse pessoal com a atividade de trabalho.

Não houve figura específica de influência, 

mas sim minha participação no escotismo, 

com a prática em grupo de muitas atividades 

ao ar livre, e essa exposição à natureza me 

levou a pensar que seria uma oportunidade 

interessante exercer uma profissão com a 

possibilidade de estar em contato com a 

natureza.

Tem mais de 32 anos de experiência com 

passagem por grandes empresas florestais 

do Brasil e do mundo. Quais são os principais 

ensinamentos que carrega delas?

O que tenho de mais interessante ou rico 

de experiências é o contato com as pessoas, 

as culturas diferentes, valores alinhados com 

o crescimento, com a produção, com buscar 

fazer bom uso dos recursos naturais, com 

visão de pessoas que estão inseridas em 

contextos que às vezes variam muito. Uma 

pessoa que está inserida em um contexto 

de Moçambique, ou da China, EUA, Uruguai, 

Indonésia, é afetada por ele, pelas condições 

econômicas, sociais, religiosas. Para mim, 

Experiência Global
Moacyr Fantini Junior
Diretor florestal da Veracel
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“Creio que o grande desafio 

para o ano de 2017 é a manutenção 

da produtividade das florestas 

plantadas brasileiras”
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portanto, a diversidade das pessoas ou entre as 

pessoas e a maneira com que buscam dentro 

das organizações em que trabalhei os mesmos 

objetivos de produção e crescimento foi o que 

mais me impactou.

Houve algum gestor que tenha 

influenciado sua trajetória profissional?

No início da minha carreira, na Klabin, fui 

exposto a um grande número de pessoas 

que influenciaram minha trajetória. E dentre 

esse grupo, me encontrei dentro da empresa 

com uma grande oportunidade de conhecer 

profissionais de tradição na área florestal 

e na área industrial e foi muito inspirador 

trabalhar com esses profissionais. Não houve 

uma pessoa específica. O mesmo vale para a 

universidade: tanto na graduação quanto mais 

tarde, no contato com organizações como o 

IPEF, encontrei diversas pessoas inspiradoras.

Tem princípios de gestão que carrega por 

todas as empresas que já passou?

Diria que são dois princípios: o primeiro é o 

trabalho em equipe, que sempre dá melhores 

resultados do que a ação individual. Quanto 

mais tive a oportunidade de sair da posição de 

liderado e passei a ter pessoas para liderar, mais 

isso se tornou evidente. O outro é respeitar a 

diversidade entre as pessoas e entender que as 

diferenças são boas. 

Analisando os diversos países que já atuou 

como avalia os potenciais competitivos do 

Brasil e em quais aspectos acredita que ainda 

podemos evoluir?

Retornei ao Brasil há praticamente 

quatro meses após 12 anos no exterior. 

Indiscutivelmente, o Brasil tem uma condição 

de crescimento, seja por seu território, seja 

por seu potencial com o clima. Temos menos 

restrições na proporção do território do 

que outros países. Temos mercado interno 

e externo, ou seja, temos pessoas, técnicos 

e universidades que podem abastecer 

muito bem uma indústria de base florestal. 

Basicamente, não é necessário recorrer a 

recursos humanos externos, pois temos 

recursos disponíveis no Brasil, com formação 

atualizada e uma tradição, principalmente na 

indústria de celulose, e na indústria de florestas 

(nas áreas de carvão mineral, siderurgia, chapas 

e painéis), que estão em linha com o que se faz 

de melhor no mundo.

Quais são seus principais desafios frente à 

diretoria florestal da Veracel?

A área florestal da Veracel tem como 

em todas as indústrias a responsabilidade 

de abastecer a fábrica com madeira dentro 

das especificações, dentro do custo e nas 

condições de produção que são as desejadas. 

Mas também é preciso ter o equilíbrio entre 
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essa visão de produção e os desafios e 

oportunidades da parte ambiental, da parte 

social, dos processos de certificação, que aqui 

na Veracel são bastante consolidados, tanto 

de FSC, como de CERFLOR e ISO 14000. É 

uma excelente plataforma de como a parte 

produtiva deve agir, quais são suas limitações, 

quais aspectos exigem mais atenção para que 

o negócio seja realmente sustentável.

Meu desafio é liderar esse processo com 

uma equipe que está bem composta de gente 

jovem, com diferentes formações, e de gente 

com muita experiência, que está aqui na região 

ou mesmo na Veracel há bastante tempo. O 

desafio é liderar e manter o equilíbrio entre 

todas as partes interessadas internas e externas.

A empresa tem hoje cerca de 2000 

colaboradores. Qual é seu princípio de 

gestão para manter todos com o mesmo 

engajamento?

Parte desses colaboradores são diretos e 

outra parte terceiros. O engajamento deve ser 

feito por uma comunicação clara e simples, 

mas também eficaz. Parto do princípio de 

que todas as pessoas na cadeia de produção 

ou gestão devem ser capazes de explicar por 

que estão fazendo determinada atividade e, 

caso não possam ou deixem de fazê-la quais 

seriam as consequências para o próximo na 

cadeia ou alguém paralelo a ela. Se as pessoas 

conseguem dar esta explicação, a equipe 

estará caminhando em uma direção adequada. 

E a comunicação deve ser feita para levar as 

correções de curso que são normais durante o 

desenvolvimento de um ano de trabalho ou de 

um plano de cinco anos. A comunicação parte 

da direção da empresa, passa pelos níveis de 

gerência e coordenação e chega até as pesso-

as que estão executando as tarefas, operando 

as máquinas e viveiros, que precisam ter uma 

clara visão de quão sólida tem que ser essa ca-

minhada. A comunicação é fundamental para 

isso.

Quais são as tecnologias que enxerga 

como diferenciais da Veracel nas atividades 

silviculturais? Acredita que estes processos 

podem sofrer mudanças nos próximos anos?

A Veracel enfrenta a realidade de que daqui 

a alguns anos, a maioria dos plantios estarão 

em áreas de reforma, já em segundo ciclo. Esta 

condição exige o preparo de solo com pre-

sença de tocos que ainda não se deterioraram 

naturalmente. Em alguns locais há também 

alguns realinhamentos de preparo de solo, 

com mudanças de espaçamento, e o desafio 

é conviver com essa realidade de não ter mais 

os campos novos para plantar e sim fazer as 

reformas. Precisamos agregar conceitos dis-

tintos de tecnologia e mecanização. Estamos 

testando diversas alternativas de trituração e 
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rebaixamento de tocos, seguindo modelos já 

disseminados no mercado. Outro desafio, que 

é ao mesmo tempo uma oportunidade, é o uso 

de tecnologias embarcadas, ter mais máqui-

nas operando no campo em silvicultura onde 

se possa fazer um acompanhamento através 

de sistemas de GPS e sensores para medir o 

desempenho, grau de utilização e a eficiência 

dessa máquina para as diferentes atividades 

(fertilização, aplicação de herbicidas, preparo 

de solo, etc.). Em suma, a utilização em cada 

vez maior escala das tecnologias embarcadas 

nas máquinas de silvicultura.

Qual sua visão sobre os desafios e 

oportunidades que o setor florestal deve 

enfrentar em 2017?

Creio que o grande desafio para o ano 

de 2017 é a manutenção da produtividade 

das florestas plantadas brasileiras. Houve um 

grande avanço, uma melhoria na produtividade 

nos últimos 25 anos e chegamos em um 

patamar de produtividade muito bom, a melhor 

do mundo na questão do eucalipto, e agora 

são necessários ajustes finos para continuar a 

aumentar ou melhorar a produtividade, mas 

também ter um cuidado com a manutenção 

da produtividade. Isso se deve, principalmente, 

à questão das mudanças climáticas. O país, 

em algumas regiões, já é afetado por efeitos 

de clima que se poderia atribuir às mudanças 

climáticas. Nós florestais teremos ainda esse 

fator como um desafio para a manutenção da 

produtividade florestal.

Quais outras prioridades o setor deve ter 

nos próximos anos?

A busca por recursos humanos cada 

vez mais capacitados. Existe uma condição 

bastante complexa de desafios tecnológicos, 

porque ferramentas e tecnologias vão sendo 

disponibilizadas a custos cada vez mais 

acessíveis, seja o uso de drones, a transmissão 

de dados através de redes celulares, ou mesmo 

condições de automação como as tecnologias 

embarcadas. Um dos desafios é a necessidade 

de que os profissionais que ingressam em uma 

empresa tenham um conhecimento de como 

é a aplicação desse tipo de tecnologia no 

contexto de trabalho. Uma empresa florestal 

também atua em áreas como construção e 

manutenção de estradas, em manutenção 

mecânica, e essas são áreas que também 

estão sendo alcançadas por essas tecnologias 

que vão sendo incorporadas à medida em que 

ficam mais acessíveis. Empresas que não são 

especificamente as florestais também utilizam 

cada vez mais essas tecnologias e é preciso 

estarmos preparados para incorporá-las da 

forma mais rápida possível dentro da indústria 

florestal. É um desafio para os profissionais 

que estão chegando agora no mercado.
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https://www.youtube.com/watch?v=rDMK7nsSeA4&t=3s
http://roderbrasil.com.br/
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O que esperar de 2017?

Após permanecer competitivo em um cenário econômico adverso, agravado 

pela crise política nacional, o setor brasileiro de florestas plantadas inicia um 

novo ciclo de atividades neste ano de 2017. Embora o novo ano deva seguir muitas 

tendências mercadológicas de 2016, mudanças no cenário político internacional 

podem alterar, a longo prazo, o panorama mundial do segmento.
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N
ão é novidade que o setor brasileiro 

de florestas plantadas é um dos mais 

resilientes segmentos do país, capaz 

de enfrentar os piores impactos da crise eco-

nômica responsável pelo baixo crescimento 

nacional há alguns anos. Os dados compro-

vam a força do setor: apesar das dificuldades 

enfrentadas pelo país em 2016, a Ibá (Indústria 

Brasileira de Árvores) aponta a evolução nos 

volumes exportados na comparação com o 

mesmo período do ano anterior. 

De janeiro a novembro, foram embarcadas 

11,7 milhões de toneladas de celulose (+11,6%), 

1,9 milhão de toneladas de papel (+2,5%) e 

932 mil m³ de painéis de madeira, (+65,2%). 

No mercado interno, as vendas de papel re-

gistraram 4,9 milhões de toneladas (-0,4%), 

entre janeiro e novembro de 2016, enquanto 

as do segmento de painéis de madeira totali-

zaram mais de 5,7 milhões de m³ (-3,3%). Por 

sua vez, a produção brasileira de celulose to-

talizou 17,1 milhões de toneladas (+8,5%) e a 

de papel permaneceu estável, em 9,5 milhões 

de toneladas.
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Fonte: IBA

COMPARATIVO DAS EXPORTAÇÕES 2015/2016

Crescimento
de +9,7%

Papel

US$ 0,9
bilhão

US$ 1
bilhão

JAN-NOV
2016

JAN-NOV
2015

Crescimento 
de +29,4%

Painéis de madeira

JAN-NOV
2016

JAN-NOV
2015

US$ 220
 milhões

US$ 170
milhões

Celulose

Retração
de -0,1%

JAN-NOV
2016

JAN-NOV
2015

US$ 4,8
bilhões

US$ 4,8
bilhões
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Para Jefferson Bueno Mendes, diretor da 

área de consultoria para América Latina da 

Pöyry, são números que devem apresentar 

pouca variação em 2017. “Em geral, não 

devemos esperar mudanças profundas. O setor 

de papel e celulose deve seguir prosperando. 

O setor de carvão vai continuar com desafios 

enormes em 2017, sem expectativas de 

recuperação. O setor de painéis reconstituídos 

ainda deve passar por relativa crise, porque 

depende muito do mercado de housing, e 

deve continuar operando entre 70 e 80% 

de sua capacidade instalada. Por isso, as 

empresas buscam a exportação para cobrir 

este gap. Apesar dos desafios, mostra-se um 

setor muito robusto e resiliente. Serragem e 

laminados têm condições de aumentar sua 

participação no mercado externo, a depender 

do câmbio. Para os silvicultores, os produtores 

florestais e investidores como as TIMOs, 

nacionais e internacionais, permanecem os 

desafios do ano anterior”, analisa Mendes.

Neste contexto, o planejamento para 

o novo ano é essencial. “Os exercícios de 

criação de cenários, busca de mercados-alvo, 

releitura de rentabilidade de operações, de 

produtos e de mercado, todas são atitudes 

que precisam ser incorporadas na gestão das 

empresas para que se tenha mais chances de 

encarar a realidade dinâmica do mercado. A 

disputa de mercado, atualmente, não permite 

erros”, alerta Ederson de Almeida, economista 

e diretor da Consufor.

Tendências internas 

Com o desenvolvimento engessado há 

dois anos pela crise, a economia brasileira 

vem pagando o preço da estagnação, e, de 

acordo com os especialistas, a recuperação 

deve ser lenta.
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Á

TOTAL DAS EXPORTAÇÕES 2015/2016

Crescimento
de +2,3%

JAN-NOV
2016

JAN-NOV
2015

US$ 5,8
bilhões

US$ 6
bilhões
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“Para isso, é fundamental ter medidas 

assertivas por parte do governo federal, 

que estimulem o setor produtivo, que nos 

permitam retomar a confiança, com políticas 

que garantam um câmbio competitivo para 

os exportadores, com regras mais maleáveis 

de acesso ao crédito, principalmente, 

para as pequenas e médias empresas, que 

normalmente não têm as mesmas condições 

das grandes empresas. Como exemplo, a 

recente proposta para o novo Refis Federal 

precisa ser melhorada para que as empresas 

que realmente precisam possam se beneficiar 

e ganhar novo fôlego em relação a encargos 

federais”, declara o superintendente executivo 

da Abimci (Associação Brasileira da Indústria 

da Madeira Processada Mecanicamente), 

Paulo Pupo.

O panorama econômico para 2017 pode 

ser similar, a nível nacional, àquele encontrado 

nos anos anteriores, mas há perspectivas 

de mudanças expressivas na legislação. De 

especial interesse para o setor florestal é a 

liberação da aquisição de terras para empresas 

com capital estrangeiro, congelada há mais 

de seis anos.

“Será outro desafio para 2017, visto que é 

um importante passo para atrair investimentos 

estrangeiros, gerando empregos e renda. 

Entre as associadas da Ibá, estão diversas 
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https://www.youtube.com/watch?v=sdnVs1-8Mcs
http://www.unibras.com.br/
http://www.unibras.com.br/
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companhias multinacionais de grande porte 

com investimentos paralisados, tanto em 

novas unidades como em ampliação das 

atuais”, diz Elizabeth Carvalhaes.

No momento, a questão continua 

representando um gargalo significativo para 

nvoos investimentos. Trata-se de uma pauta 

prioritária para o governo federal, mas que 

deve aguardar a resolução parcial da crise 

política e econômica, o que não se espera 

que ocorra antes do terceiro quarto deste ano.

Cenário global

À medida em que o mercado interno con-

tinua com dificuldades, as exportações ga-

nham força e devem novamente fornecer re-

sultados positivos, mesmo com uma provável 

valorização do real, possível consequência da 

consolidação de um governo mais favorável 

ao desenvolvimento econômico do país.

A maior mudança no cenário político 

internacional é o início do mandato de 

Donald Trump na presidência dos EUA. As 

reais consequências da eleição americana, 

contudo, ainda permanecem desconhecidas.

“Quando olhamos para os fatores externos, 

a política econômica de Donald Trump deve 

interferir no cenário cambial. Caso haja um 

crescimento de gastos do governo dos Estados 

Unidos para gerar empregos e aumentar a 

renda do trabalhador, é possível que haja uma 

valorização do dólar perante outras moedas, 

contribuindo positivamente com o preço das 

commodities e aumentando os ganhos com 

as exportações”, aponta Elizabeth Carvalhaes, 

presidente da Ibá.

“É difícil dizer de antemão o que o novo 

governo americano significará, mas pode-se 

imaginar que, se os EUA aprovar e a renúncia 

ao Tratado de Associação Transpacífico e ao 

NAFTA, nossas condições de competitividade 

no mercado americano devem melhorar, pois 

o Brasil não faz parte desses acordos”, prevê 

Jefferson Mendes, da Pöyry.

Ederson de Almeida, da Consufor, 

complementa: “Para o Brasil, esta medida é 

potencialmente positiva, uma vez que um dos 

principais parceiros comerciais do país volta 

a estar “apto” a comercializar produtos com 

o restante do mundo, sem dar preferência 

à troca de mercadorias intra-bloco. Por 

outro lado, Trump inicia um movimento de 

“proteção” da indústria americana, que deve 

elevar as dificuldades para a compra de 

mercadorias internacionais, inclusive para os 

produtos florestais exportados pelo Brasil.”

O economista explica que há um aumento 

gradual dos níveis de competição e exigên-

cias para o comércio internacional (medidas 

tarifárias e não tarifárias), um efeito em cas-

cata seguindo a onda protecionista instala-

da ao redor do mundo. “Assim, o exportador 
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brasileiro já opera hoje com a imposição de 

certificações, selos de origem, inspeções do 

comprador ainda na fase de fabricação do 

produto, licenças especiais dos órgãos adua-

neiros, aumento dos custos logísticos e várias 

outras barreiras que dificultam o comércio in-

ternacional. Em 2017, estes fatores devem au-

mentar”, detalha.

Paulo Pupo, da Abimci, enfatiza a 

importância de trabalhar para que o país 

tenha condições de disputar em igualdade 

e isonomia comercial com os demais países 

produtores e fornecedores de madeira, 

principalmente com os vizinhos da América 

do Sul, que possuem condições políticas e 

fiscais mais atrativas do que nossa política 

comercial internacional, principalmente, junto 

ao mercado americano.

Ainda referente às exportações, a presi-

dente da Ibá relata que a questão ambiental 

também contribuirá com o setor. “Os países 

que mais emitem gases de efeito estufa, como 
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por exemplo, a China, estão pressionados a 

melhorar seus processos industriais e com 

isso preferem importar produtos que tenham 

menor impacto ambiental. Neste caso, a in-

dústria de florestas plantadas brasileira é re-

ferência mundial, com produtos que mais ab-

sorvem carbono”, frisa.

Hora de agir

Para que o setor possa prosperar ao máxi-

mo nos 11 meses vindouros, é necessário que 

todas as empresas, associações, organizações 

e entidades (enfim, todos os profissionais atu-

ando na área) atuem ativamente para superar 

os desafios elencados acima.

“É papel das associações atuar para o for-

talecimento da representatividade interins-

titucional do setor de base florestal junto ao 

Executivo e Legislativo, defendendo seus inte-

resses seja no aspecto jurídico, seja no  técni-

co, auxiliando no crescimento do mercado e 

na estruturação da cadeia produtiva. Colocar 

o setor onde ele merece: recebendo o reco-

nhecimento que a sociedade em geral hoje 

não lhe confere”, comenta Mauro Murara Jr., 

diretor executivo da ACR.

“Serão necessárias medidas mais enérgicas, 

por parte do governo federal, para que o país 

volte a crescer. Novos mercados e produtos 

devem ser explorados pelas empresas. Além 

das questões macroeconômicas (investimen-

tos em infraestrutura, retomada da confiança, 

acesso a crédito, geração de emprego), na 

esfera estadual será importante avançarmos 

em uma política pública clara, que estimule o 

plantio floresta”, adverte Ailson Loper, gerente 

executivo da APRE.

Para Mendes, da Pöyry, é importante discu-

tir a questão estratégica do setor. Nós temos 

um gargalo que é muito prejudicial: a falta de 

uma política governamental a nível federal de 

desenvolvimento deste setor. “É impressio-

nante, mas, em síntese, após o término dos 

incentivos fiscais de 1986, o governo brasileiro 

não implementou uma política efetiva de de-

senvolvimento. O setor não quer incentivos, 

não quer dinheiro, mas carece de tal política. 

Temos, hoje, uma área florestal disponível a 

novos investimentos de no mínimo 600 mil 

ha, do total de 7,8 milhões de ha, e o gover-

no não atua para capturar essa oportunidade”, 

ressalta. Não seria, portanto, um problema de 

falta de investidores, e sim a falta de marcos 

legais, de logística e infraestrutura que permi-

tam a esses investidores, de uma forma orga-

nizada, beneficiar o país.

“Se as reformas do governo brasileiro 

acontecerem com foco em potencializar a 

competitividade dos produtos brasileiros, as 

exportações poderão continuar o ritmo de 

crescimento visto neste ano”, corrobora a pre-

sidente da Ibá.
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www.saudeambiental.bayer.com.br

Faça o Manejo Integrado de Pragas. Descarte corretamente as 
embalagens e restos de produtos. Uso exclusivamente agrícola.

Proteção garantida
e produtividade
assegurada
desde o plantio.

Evidence® 700WG é eficiente no controle de cupins e
vespa da galha em eucalipto. O produto apresenta
excelente efeito residual protegendo as mudas destas
pragas que causam grandes prejuízos a Silvicultura.

Anuncio Evidence.indd   1 10/11/16   11:54

http://www.environmentalscience.bayer.com.br/ForestryPlus/Produtos/Evidence-700WG
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Por trás de cada árvore plantada no mundo, há um grande número de profissionais 

altamente especializados, dedicados a obter o máximo rendimento de cada uma 

delas. É por isso que a boa gestão dos recursos humanos desempenha um papel 

cada vez mais importante para o sucesso das empresas do setor. Saiba mais sobre as 

principais tendências quando o assunto é o lado humano das nossas florestas!

O lado humano das f lorestas
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E
mbora muito se fale sobre novas tec-

nologias e suas aplicações nos mais 

diversos setores da indústria, o pano-

rama econômico atual demonstra que não é 

possível prosperar com foco apenas nas má-

quinas e softwares envolvidos nos processos 

industriais. De fato, as previsões do rumo que 

o Brasil deve tomar (assim como o mercado 

mundial) indicam que é mais necessário do 

que nunca compreender o papel fundamen-

tal da gestão eficiente dos recursos humanos 

para que qualquer empreendimento industrial 

obtenha os melhores resultados possíveis.

A regra também vale, é claro, para o 

setor florestal, que apresenta igual tendência 

de valorização dos recursos humanos e 

de elaboração de novos programas de 

recrutamento, seleção, treinamento e incentivo 

dos colaboradores das empresas.

Daviane Chemin, vice-presidente da ABRH 

(Associação Brasileira de Recursos Humanos) 

resume o contexto em que vivemos hoje como 

um tempo de transição, em que a dinâmica 

humana vem experimentando transformações 

significativas na maneira de se relacionar, tra-

balhar, aprender e conviver. “As empresas im-
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Paraná: (41) 3317-1414
Santa Catarina: (49) 3227-1414 
Rio Grande do Sul: (51) 3491-8191 

@TimberForest_Eq

@TimberForest_Eq

timberforestequipamentos

made in 

sweden

A Iggesund Forest é 
um dos maiores 
fabricantes mundiais 
de sabres. projetam e 
produzem sabres  
desde 1986.

sabres desenvolvidos com foco no operador!

- Extremamente rígida e durável;
- Força e flexibilidade;

- Ótima largura para máxima estabilidade.

sabres 

é na 

https://www.facebook.com/timberforestequipamentos/
https://twitter.com/timberforest_eq
https://www.instagram.com/timberforest_eq/
http://timberforest.com.br/
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pactadas por este fenômeno podem funcionar 

como vetores do desenvolvimento acelerado 

dos negócios e das pessoas. No contraponto, 

empresas também se revelam como gerado-

ras de sofrimento organizacional ao não terem 

a consciência de que podem conduzir esta 

transição de uma forma pensada, refletida, 

olhando o impacto das mudanças no todo e 

nas partes. Assim, não existe mais espaço para 

o RH meramente processual, e tampouco para 

lideranças que fundamentam suas ações em 

modelos de comando e controle de suas equi-

pes”, analisa.

“O que as empresas fazem hoje, através 

dos departamentos de recursos humanos, é 

estudar cada vez mais as necessidades dos 

indivíduos. Afinal, estas pessoas possuem 

um conjunto de necessidades próprias. Na 

medida que a empresa consegue suprir essas 

necessidades, mais rapidamente o indivíduo 

chega à sua realização profissional,” diz Bernt 

Entschev, consultor em recursos humanos.

Neste contexto, realizar ações de incenti-

vo é fundamental para os gestores. “Não se 

pode motivar pessoas, pois a motivação vem 

de dentro. O que fazemos é preparar as pesso-

as e desafiá-las. É preciso identificar potencial, 

pois o profissional com potencial, preparado e 

desafiado corre o risco de dar resultados sur-

preendentes. Para desafiar alguém, é preciso 

estabelecer metas que sejam realmente difí-

ceis de atingir, mas não impossíveis. Pessoas 

preparadas e desafiadas tendem a estar moti-

vadas. O que nos motiva é saber que podemos 

produzir coisas interessantes”, resume José 

Totti, diretor florestal da Klabin.

Qualidades desejadas

É certo que as características desejáveis 

para um profissional que queira ingressar 

no setor florestal, ou ocupar novo cargo ou 

função dentro dele, variam de acordo com a 

vaga, a demanda da empresa e o contexto em 

que está inserida. Contudo, é possível apontar 

certas tendências particulares ao longo dos 

tempos. Atualmente, valoriza-se características 

como criatividade e iniciativa. 

“As empresas podem criar um terreno 

fértil para o desenvolvimento de todos, mas 

é o profissional quem sabe ou deveria saber 

dos seus talentos, das suas vulnerabilidades 

e de suas ambições. Portanto, ele é quem 

deve construir seu caminho de crescimento, 

e responder por suas escolhas. Deve colocar 

todas as maneiras de aprender: a leitura, a 

convivência, o desenvolvimento de projetos, 

a troca e as suas experiências a serviço do 

seu desenvolvimento”, salienta Daviane, vice-

presidente da ABRH. 

“As distâncias que muitos profissionais do 

setor florestal percorrem requer que estejam 

fortemente preparados para levar uma vida em 



      B. FOREST   .   GESTÃO   29

condições externas, e muitos não percebem 

isso até o momento em que têm que exercitar 

essa função no campo. Para os profissionais 

que não têm esse perfil, voltado ao interior, 

isso pode ser um problema, pois é preciso 

estar preparado para atuar onde a floresta se 

desenvolve”, aponta Bernt Entschev.

Para que o profissional que ingressa no 

mercado seja capaz de cumprir as atividades 

de que a empresa necessita, é preciso que os 

processos seletivos estejam bem estruturados 

para encontrar as características desejadas nos 

candidatos. Na Klabin, o recrutamento para 

vagas disponíveis é realizado primeiramente 

com os recursos humanos internos como 

prioridade, ou seja, o foco está em dar 

oportunidades para o crescimento de 

colaboradores que já fazem parte da empresa. 

Quando não há disponibilidade de profissional 

com o perfil desejado, a busca é realizada 

externamente.

“Há três questões que valorizamos muito no 

profissional: o comprometimento, a iniciativa 

e o trabalho em equipe. O desafio é que 

não é simples identificar essas características 

de imediato, em especial quando é preciso 

recorrer ao espaço externo para novos 

recrutamentos. Só é possível verificar 
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se o profissional realmente possui essas 

características ao longo do tempo, conforme 

realiza suas atividades. Felizmente, a utilização 

de uma série de entrevistas e testes e de 

diversas pessoas responsáveis conjuntamente 

pela contratação faz com que a possibilidade 

de acerto supere a de erro”, explica o diretor 

florestal da companhia.

Convívio de gerações 

Outro desafio para uma gestão de 

recursos humanos capaz de dialogar com as 

necessidades específicas de cada colaborador 

dentro da empresa é conciliar os diferentes 

modos de pensar e agir de diferentes gerações 

de profissionais em uma mesma área.

Daviane Chemin destaca a importância 

da liderança na busca pela convivência 

harmoniosa entre os colaboradores. “Líder 

estratégico é aquele que cria as melhores 

condições para que cada colaborador, com 

seu talento único possa fazer a sua parte no 

propósito da empresa. Isto só é possível se 

ele conhecer as pessoas do seu time: seu 

estilo, suas dificuldades, suas preferências, sua 

forma de se relacionar. Se os negócios de uma 

empresa são plurais e as pessoas são diferentes, 

o líder que se apropria destas duas dimensões 

(a diversidade e a essência dos negócios e a 

diversidade e natureza das pessoas) terá toda 

condição de, conciliando estes dois mundos, 

entregar resultados de verdade”, orienta.

Bernt Entschev frisa a importância de criar 

equipes compostas por profissionais com 
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Tecnologias e pessoas

Apesar de compreenderem cada vez mais 

o papel fundamental dos recursos humanos 

nos processos industriais, muitas empresas 

e gestores ainda cometem o equívoco 

de acreditar que o avanço tecnológico é 

capaz de sustentar o desenvolvimento sem 

demandar evolução pessoal dos profissionais 

do segmento.

“A capacidade criativa do ser humano 

deixou de ser um atributo de poucos e os 

avanços tecnológicos em todas as áreas fazem 

parte da vida de muitos. A questão é que 

parte das escolas, universidades e agentes de 

educação no país continuam preparando as 

pessoas para modelos que não dão conta das 

respostas do presente, e assim fortalecem uma 

dinâmica empresarial que não agrega valor 

aos negócios do agora. Preparar indivíduos 

para o exercício da autonomia, para aprender 

diferentes vivências: “É preciso aproveitar a 

“impetuosidade” dos jovens e mesclá-la com a 

vivência daqueles que já têm bagagem, que já 

têm a experiência de já terem errado e acertado 

muito. O mais importante para a convivência 

harmoniosa, então, é a troca de informações 

sobre as experiências de cada um”.

“A geração com mais experiência no 

mercado foi criada em um ambiente de 

“submissão”, formada na lógica do “manda 

quem pode, obedece quem tem juízo”. A 

geração atual não aceita mais isso. Buscam 

diálogo, buscam compreender por que as 

coisas são de certa forma ou não, e querem 

interferir nos processos. Isso traz ao ambiente 

de trabalho algo importantíssimo: a crítica. Só 

existe crescimento quando há o debate de 

ideias”, conclui Totti, da Klabin.

https://www.youtube.com/watch?v=MnbW76wG6dA
https://www.youtube.com/watch?v=MnbW76wG6dA
https://www.youtube.com/watch?v=MnbW76wG6dA
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a aprender sempre, para correr atrás do seu 

desenvolvimento não é uma tarefa trivial, mas 

pede urgência”, ressalta Daviane.

No setor de florestas plantadas, esse 

desafio de gestão de recursos humanos pode 

ser representada pelo foco na mecanização 

da silvicultura como único futuro. 

“Se hoje se fala em uma indústria 4S, 

é preciso também imaginar uma “floresta 

4S”, totalmente mecanizada. Essa é uma 

tendência que afeta as pessoas de diversas 

formas, exigindo cada vez mais especialização 

e aprofundamento do conhecimento no 

ramo específico e demandando inovações 

na própria formação de engenheiros e 

técnicos florestais, que precisam lidar com o 

manejo, aprimoramento e melhoramento da 

produtividade das florestas”, comenta Bernt 

Entschev.

Fato é que aliar o propósito da empresa 

à tecnologia e ao desenvolvimento e 

envolvimento dos indivíduos nas atividades 

diárias, tende a ser o futuro da gestão de 

qualquer empresa, especialmente das que 

precisam entregar grandes resultados. Com as 

companhias florestais não é diferente.
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N as operações florestais, nem sempre é necessária a alta precisão no corte e 

descascamento da madeira, que pode resultar em custos elevados. Em certos 

setores da indústria, o uso de garras traçadoras é uma opção mais veloz e viável. No 

Brasil, empresas nacionais se especializam em atender essa demanda.

Ágeis e versáteis
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A
s florestas plantadas nacionais são 

cultivadas com diversos objetivos, 

desde o uso mais nobre da madeira 

como a produção de móveis maciços até a 

geração de energia em forma de cavaco e 

carvão vegetal. A futura aplicação da madeira 

é fator decisivo para a escolha do método de 

colheita empregado. Empresas que utilizam a 

madeira para fins energéticos ou produção de 

celulose e papel toleram, em alguns casos, a 

entrada de madeira com casca e sem precisão 

de comprimento. Nestes casos, o uso das 

garras traçadoras surge como uma solução 

adequada para o processamento, devido à 

velocidade e agilidade que proporcionam à 

operação, pois conseguem cortar diversos 

troncos simultaneamente. 

Empresas nacionais como a J de Souza 

oferecem ao mercado uma ampla linha 

de garras traçadoras para atender as mais 

diversas demandas. “Hoje temos garras com 

área de secção de 0,18, 0,30, 0,40, 0,58, 

0,85, 1,00, 1,20, 1,45 e 2,00 m², opções com 

corrente passo ¾” ou 0,404”, motores de 

19, 30, 40, 60, 80, 90 e 110 cc, versões com 

um ou dois traçadores”, detalha Anderson 
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de Souza, diretor de comércio, indústria 

e serviço da J de Souza Equipamentos 

Florestais. As garras podem ser aplicadas em 

escavadeiras de pequeno, médio e grande 

porte, tratores com carregadores florestais, 

caminhões com carregadores ou guindastes, 

e em casos mais raros até em carregadeiras, 

triciclos, escavadeiras ou carregadores 

estacionários, entre outras possibilidades, o 

que proporciona uma diversidade de opções 

para os produtores florestais no momento do 

traçamento da madeira.

As primeiras unidades da empresa foram 

fabricadas por volta de 1995 para atender 

uma demanda regional, inicialmente para 

garras com secção de área de 0,58 m² para 

escavadeiras de 20 t. Na década de 2000 

,vieram os primeiros modelos com áreas 

de 0,30 e 0,40 m² que foram aplicados em 

tratores agrícolas, sendo uma solução para 

as empresas que produziam o chamado 

“metrinho”. Na última década, foram pioneiros 

com o modelo com Traçador TJPG com 

motor de 80 cc e garra com área de secção 

0,85 m², colaborando com o aumento da 

produção e da produtividade de diversas 

empresas, e na redução de custos. 

“Em 2013, lançamos a primeira garra tra-
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çadora dupla, também voltada ao mercado de 

produção do chamado “metrinho”, aumentando 

ainda mais a produtividade das empresas que 

necessitam produzir toras deste comprimento, 

reduzindo também custos de carregamento no 

campo e descarregamento nas fábricas. Desde 

2014, trabalhamos no desenvolvimento de gar-

ras traçadoras para escavadeiras de 30 e 36 t, 

com modelos de 1,0, 1,2 e 1,45 metro de secção 

que já estão disponíveis no mercado. As mesas 

traçadoras iniciaram com berços com secção 

de área de 0,60 m², e hoje são disponibilizadas 

também com áreas de 1,00 e 2,00 m². Existem 

ainda modelos com batentes móveis regulá-

veis, com acionamento manual ou hidráulico, 

os comprimentos dos berços também são va-

riáveis”, relembra Anderson. A J de Souza ainda 

desenvolve projetos especiais com áreas maio-

res para garras traçadoras e mesas traçadoras. 

No caso das mesas traçadoras (ou slashers), 

a precisão proporcionada à operação é maior, 

mas os índices de produtividade são mais 

baixos no geral do que as garras traçadoras. 

A fabricação dos produtos J de Souza 

é realizada no Brasil, com cadastro no 

Finame e a utilização de aços de qualidade, 

certificados e produzidos no país, e que 

oferecem alta resistência para as mais 

desafiadoras solicitações da atividade 

florestal. A assistência técnica disponibilizada 

pela companhia conta com técnicos 

qualificados e grande disponibilidade de 

peças de reposição, a partir das unidades em 

Lages (SC), Sete Lagoas (MG) e representantes 

em outros países do continente americano 

(uma nova unidade própria para abastecer 

as regiões Norte/Nordeste está em fase de 

estudos).
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MIREX-S é a única que coloca a seu lado uma equipe técnica 
experiente e altamente especializada em manejo tecnificado 
de formigas cortadeiras.  São os especialistas RESULT, um 
exclusivo programa customizado de serviços tecnológicos e 
planejamento para a gestão do controle em reflorestamentos.

Com RESULT, suas áreas obtêm os resultados esperados no 
controle das formigas cortadeiras, garantindo soluções 
eficientes nas operações de manejo, com máximo controle 
das infestações e redução de custos.

RESULT É UMA FERRAMENTA 
COMPLETA PARA:

Levantamento das infestações

Recomendação adequada para diferentes áreas

Acompanhamento de resultados

Otimização de recursos

Treinamento das equipes, com certificação

ATENÇÃO

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas 
no rótulo, na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por 
menores de idade.

Leia e siga as instruções do rótulo. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico.

http://mirex-s.com.br/
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MIREX-S é a única que coloca a seu lado uma equipe técnica 
experiente e altamente especializada em manejo tecnificado 
de formigas cortadeiras.  São os especialistas RESULT, um 
exclusivo programa customizado de serviços tecnológicos e 
planejamento para a gestão do controle em reflorestamentos.

Com RESULT, suas áreas obtêm os resultados esperados no 
controle das formigas cortadeiras, garantindo soluções 
eficientes nas operações de manejo, com máximo controle 
das infestações e redução de custos.

RESULT É UMA FERRAMENTA 
COMPLETA PARA:

Levantamento das infestações

Recomendação adequada para diferentes áreas

Acompanhamento de resultados

Otimização de recursos

Treinamento das equipes, com certificação

ATENÇÃO

Este produto é perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Leia atentamente e siga rigorosamente as instruções contidas 
no rótulo, na bula e receita. Utilize sempre os equipamentos de proteção individual. Nunca permita a utilização do produto por 
menores de idade.

Leia e siga as instruções do rótulo. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Venda sob receituário agronômico.

http://mirex-s.com.br/
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Nova previsão para o crescimento do PIB em 2017 já é mais baixa do que a anterior
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http://www.stcp.com.br/
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Indicadores Macroeconômicos

• Perspectivas Econômicas: A estimativa do crescimento do PIB brasileiro para o 

ano de 2017, segundo o BCB (Banco Central do Brasil), é de +0,50, o que representa 

queda em relação à previsão anterior (+0,58%). Já para 2018, a estimativa do BCB para o 

crescimento do PIB é de +2,20%. Para o FMI (Fundo Monetário Internacional) a projeção 

é de +0,2% em 2017 e de +1,5%, também com redução comparada à previsão anterior 

(+0,5%). Isso reflete a falta de expectativa de recuperação no curto prazo e crescimento 

menor que o esperado no segundo semestre de 2016.

• Inflação: A inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) 

encerrou 2016 com 6,29%, abaixo do teto da meta do governo, de 6,5% ao ano. O 

resultado ficou abaixo do IPCA de 2015 (+10,67%) e de 2014 (+6,41%). A estimativa do 

Banco Central é que o IPCA acumulado de 2017 atinja 4,80%, próximo do centro da 

meta estipulado pelo BCB (4,50%).

• Taxa de Juros: Na a primeira reunião do ano, o COPOM (Comitê de Política 

Monetária) do Banco Central reduziu a taxa básica da economia pela terceira vez 

consecutiva, de 13,75% para 13,0% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. Em 

nota, o BCB afirmou que a decisão foi tomada com base em indicadores que apontam 

para atividade econômica abaixo do esperado.

• Taxa de Câmbio: Em dezembro/2016, a taxa média cambial encerrou em BRL 3,35/

USD, resultando em leve desvalorização do Real em relação à média de dezembro/2016 

(+0,3%). A média cambial na primeira quinzena de janeiro/2017 atingiu BRL 3,22/USD, 

com oscilação entre BRL 3,17 e 3,26/USD. Analistas do BCB estimam taxa cambial média 

de BRL 3,25/USD para o final de Jan/2017 e média de BRL 3,36/USD para 2017.

STCP Engenharia de Projetos Ltda. – Copyright © 2016.

Endereço: Rua Euzébio da Motta, 450 - Juvevê - CEP: 80.530-260 - Curitiba/PR

Fone: (41) 3252-5861 - www.stcp.com.br – info@stcp.com.br
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Índice de preços de madeira em tora no Brasil

Índice de Preço Nominal de Toras de Eucalipto e Pinus no Brasil (Base Jan-Fev/14 = 100) 

Tora de Eucalipto:

Nota de Sortimentos de Tora: Energia: < 8 cm; Celulose: 8-15 cm; Serraria: 15-25 cm; Laminação: 25-35 cm; 

e Laminação Especial: > 35 cm. Preços de madeira em tora R$/m³ em pé.

Fonte: Banco de Dados STCP e Banco Central do Brasil (IPCA).

Tora de Pinus:
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“As pesquisas mais recentes na 

indústria de madeira sólida indicam 

que os produtores estão mais otimistas 

em relação ao mercado nos próximos 

meses.”
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Índice de preços de madeira em tora no Brasil

Índice de Preço Real de Toras de Eucalipto e Pinus no Brasil (Base Jan-Fev/14 = 100)

Tora de Eucalipto:

Nota de Sortimentos de Tora: Energia: < 8 cm; Celulose: 8-15 cm; Serraria: 16-25 cm; Laminação: 25-35 cm; 

e Laminação Especial: > 35 cm. Preços de madeira em tora R$/m³ em pé.

Fonte: Banco de Dados STCP (atualização bimestral).

Tora de Pinus:
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• Comentários - Tora de Eucalipto: 

Permanece em alta a oferta de tora fina 

de eucalipto principalmente nas regiões Sul 

e Sudeste. Diante deste cenário, produtores 

florestais enfrentam dificuldades em man-

ter estável o preço da tora, sentindo pressão 

para sua redução.

Algumas empresas têm mantido os pre-

ços da tora de eucalipto há mais de ano, 

chegando até dois anos sem repasses de in-

flação. Há produtores que têm optado por 

não cortar ou comercializar toras de euca-

lipto de menor diâmetro devido aos custos 

de colheita e carregamento serem superio-

res ao preço praticado pelo mercado.

O crescimento das exportações de celu-

lose em Dez/16 (+14% em relação à Nov/16) 

não foi suficiente para aumentar o consumo 

de mercado de madeira em tora de processo 

de eucalipto. Cabe ressaltar que em torno de 

80% das exportações brasileiras de celulose 

são de fibra curta do eucalipto. 

A oferta de madeira em tora de maior di-

âmetro de eucalipto continua limitada. Por 

sua vez, a demanda por sortimentos maiores 

depende principalmente do mercado exter-

no, já que o interno está desaquecido sem 

grandes perspectivas de retomada nos pró-

ximos meses. A relativa valorização da mo-

eda brasileira nos últimos meses tornou os 

produtos brasileiros menos competitivos no 

exterior, mas com oportunidades concre-

tas tanto para produtos de eucalipto quanto 

pinus.

• Comentários - Tora de pinus: 

Como observado com o eucalipto, os 

preços da tora de pinus também apresenta-

ram pequena queda no final de 2016.

Na região Sul, além da sobre oferta de 

madeira fina, que tem persistido há alguns 

meses, a demanda por toras de todos os 

sortimentos caiu.

As empresas de um modo geral reduzi-

ram o processamento de toras em função da 

retração do mercado interno (consumidor 

final), que diminuiu a compra de produtos 

acabados no período. Empresas que traba-

lham somente com o mercado externo tam-

bém apresentaram uma pequena redução 

do ritmo de compra de toras em função da 

desvalorização do Dólar frente ao Real e do 

aumento de custos operacionais.

As pesquisas mais recentes nesta indústria 

de madeira sólida (serrarias e laminadoras 

principalmente) indicam que os produtores 

estão mais otimistas em relação ao mercado 

nos próximos meses. No entanto, deverão 

continuar com seus esforços na redução de 

custos e melhoria de competitividade.

MERCADO DE PRODUTOS FLORESTAIS | TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS
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“Além da Madeira” é a nova editoria da Revista B.Forest, que vai trazer mensalmente 

informações sobre o histórico e o potencial de um PFNM (Produto Florestal Não 

Madeireiro) diferente. Neste mês, saiba mais sobre a produção nacional de erva-

mate com informações fornecidas pelo analista Joel Penteado Jr. da Embrapa 

Florestas. Fique de olho nas próximas edições para informações sobre outros 

PFNMs de destaque!

Erva-mate: passado, presente e futuro

J
á descoberta pelos colonizadores 

europeus junto aos índios que 

habitavam a região que hoje é o oeste 

paranaense, a erva-mate é atualmente o 

principal produto florestal não madeireiro de 

toda a região Sul do Brasil.

A produção mundial atualmente está 

concentrada em três países sul-americanos: 

Brasil, Argentina e Paraguai. O Brasil, líder do 

setor, é responsável pela produção anual de 

erva-mate verde de, aproximadamente, 935 

mil toneladas, enquanto a Argentina produz 

778 mil e o Paraguai 85 mil.

A liderança brasileira neste mercado se 

deve ao passado ilustre do setor ervateiro 

brasileiro, que já teve um ciclo econômico no 

qual era chamado de “Ouro Verde”. Contudo, 

a erva-mate passou por um longo período de 

estagnação no país, com consequente queda 

nos investimentos e no desenvolvimento de 

tecnologias.

“Apesar de ainda pouco tecnificado, o setor 

ervateiro detém uma boa base produtiva. 

No entanto, por ter uma origem carregada 

de tradições quanto ao processamento e 

consumo, um dos principais gargalos que a 

cadeia produtiva de erva-mate apresenta é 

o processo industrial, que é praticamente 

o mesmo de 40 anos atrás. Devido, 

principalmente, a estes motivos, o “produto 

erva-mate” não consegue expandir-se no 

mercado nacional e internacional”, aponta 

Joel Penteado Jr., analista da Embrapa 

Florestas.

Atualmente, embora sem retomar as 

dimensões do passado áureo, o mercado 
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ervateiro vem mostrando reação positiva. 

Apesar dos desafios para a expansão, a 

descoberta do potencial da erva-mate pelo 

mercado internacional ainda é apontada 

como uma oportunidade de retomada de 

crescimento do setor.

O estado do Paraná é o maior produtor 

nacional, com 512.412 toneladas, seguido 

do Rio Grande do Sul, com 296.437, e Santa 

Catarina, com 123.810.

Aproximadamente 80% da produção 

brasileira de erva-mate é destinado ao 

mercado interno, sendo que 96% o consumo 

na forma de chimarrão corresponde a 96% e 

4% na forma de chás e outros usos.

Quanto ao mercado internacional, a erva-

mate brasileira já é exportada em pequena 

escala para 30 países, sendo o maior 

importador o Uruguai. A erva-mate está 

sendo utilizada nesses países como matéria-

prima para uso em uma ampla variedade 

de novos produtos. Diversos países têm 

descoberto o potencial da erva-mate para 

outros produtos, como chás, energéticos, 

suplementos alimentares, cosméticos, outras 

bebidas e produtos de limpeza. Estes países 

têm demandado matéria-prima bruta do 

Brasil e da Argentina, que podem encontrar 

grandes oportunidades para atuar não apenas 

como fornecedores do produto beneficiado, 

mas também como fabricantes destes novos 

produtos.
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EVENTO IRÁ REUNIR 
CADEIA PRODUTIVA DE PORTAS
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Curitiba (PR) recebe entre os dias 17 e 19 de maio o III ENCAPP (Encontro da Cadeia Produtiva 

da Porta). Os objetivos são reunir fornecedores desse segmento, aproximando-os das 

principais indústrias de portas do país, além de integrar a cadeia produtiva, apresentar novos 

materiais e tecnologias e disseminar a cultura da qualidade. Esta edição contará com feira de 

produtos e rodadas de negócios.

Realizado pela Abimci (Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 

Mecanicamente), o encontro também tem como objetivo promover as empresas participantes 

do PSQ-PME (Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações), que 

atua para proporcionar a isonomia competitiva entre os fabricantes, por meio da conformidade 

técnica, adequando o desempenho dos produtos às normas existentes, estimula a melhoria 

contínua, agrega valor às marcas e dá garantias ao consumidor final. O Programa possibilita 

ainda que as empresas sejam certificadas pela ABNT.

Os primeiros expositores confirmados são as empresas Jowat, de resinas, Primo, fabricante 

de borrachas, vedações e amortecimentos para batentes, a Real Fix, de tintas e vernizes e a 

Perfilisa, de perfis.

As inscrições para visitantes são gratuitas e poderão ser feitas, em breve, 

pelo site www.encapp.com.br.

http://www.encapp.com.br
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https://www.youtube.com/watch?v=ESNUvuFMX6w
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A Ibá (Indústria Brasileira de Árvores) acaba de lançar o teaser de seu vídeo institucional, que 

destaca como os principais atributos do setor (sustentabilidade, inovação e desenvolvimento 

socioeconômico) contribuirão para atender o desafio do crescente consumo mundial de 

madeira.

Em 60 segundos, o teaser destaca que o consumo de madeira no planeta deverá triplicar até 

2050. De acordo com as previsões da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação 

e a Agricultura), o mundo atingirá o número de 9,1 bilhões de habitantes em 2050, o que 

exigirá 250 milhões de hectares adicionais de florestas para atender a demanda crescente por 

madeira e os produtos dela provenientes, uma área equivalente à soma da área de países como 

Alemanha, Espanha, França, Finlândia, Noruega e Itália. Para atender esta carência, o mundo 

precisará plantar árvores. E para colher os resultados no futuro é preciso plantar hoje.

“O Brasil é um dos únicos países com potencial de atender o crescente consumo mundial de 

madeira de forma sustentável. Hoje 91% de toda a madeira produzida no País para fins industriais 

tem origem no setor de floresta plantada,” explica Elizabeth de Carvalhaes, presidente executiva 

da Ibá, que enaltece ainda o potencial do setor em contribuir para a preservação dos recursos 

naturais e para a melhoria das mudanças climáticas.

Confira o vídeo:

IBÁ LANÇA TEASER 
SOBRE A IMPORTÂNCIA DO SETOR
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https://www.youtube.com/watch?v=3USak113dZU
https://www.youtube.com/watch?v=3USak113dZU
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O Banco do Nordeste contratou operação para financiamento de duas novas linhas de 

produção de papel tissue da Suzano Papel e Celulose. As linhas serão construídas nas 

unidades da empresa localizadas em Mucuri (BA) e Imperatriz (MA). O valor do financiamento 

foi de R$ 346,4 milhões, com recursos do FNE Inovação.

O contrato foi assinado no escritório administrativo da empresa em São Paulo (SP), com a 

presença dos diretores executivos da companhia, Carlos Anibal e Alexandre Chueri Neto, do 

superintendente estadual do banco Antônio Jorge Guimarães, do gerente geral da agência 

Salvador Pituba, Sidnei Reis, e da gerente de negócios Rosemary Braga. Os recursos serão 

aplicados em construções civis, instalações e aquisição de máquinas e equipamentos.

De acordo com o gerente Sidnei Reis, “a operação elevará o nível de competitividade 

da empresa com a agregação de novo produto ao seu portfólio e beneficiará a economia 

nordestina, com a geração de empregos diretos 

e indiretos nos municípios de Imperatriz e 

Mucuri”. Para o superintendente Antônio Jorge, 

o investimento traz também perspectivas de 

atrair novas empresas para a Região, tornando-se 

âncora para novos negócios.

“Os investimentos na produção de tissue 

reforçam o compromisso da Suzano com os 

estados da Bahia e do Maranhão, assim como 

evidenciam a importância dada pela empresa 

ao crescente mercado consumidor das regiões 

Nordeste e Norte”, afirma Guilherme Hirata, gerente 

executivo de Finanças Corporativas da Suzano. “O 

apoio do Banco do Nordeste foi fundamental para 

viabilizar o projeto e, a partir dele, contribuirmos 

para o desenvolvimento socioeconômico da 

região”, complementa o executivo.

BANCO DO NORDESTE FINANCIA 
PROJETO DE PRODUÇÃO DE PAPEL TISSUE 
DA SUZANO

C
ré

d
ito

: 
D

iv
u

lg
aç

ão



54   NOTAS   .   B. FOREST

O CÓDIGO FLORESTAL EM 
UMA VÍDEOAULA DE MEIA HORA

O IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) disponibilizou em seu 

site uma videoaula de 30 minutos que discute os principais conceitos que embasam o 

Código Florestal brasileiro e como se dá sua implementação na legislação do país. Ministrada 

pelo engenheiro agrônomo Luis Fernando Guedes Pinto, a aula visa atingir ONGs, produtores 

rurais de todos os portes e outros players do segmento.

O vídeo é fruto do trabalho do Observatório do Código Florestal, instituição integrada pelo 

IMAFLORA, ONG sem fins lucrativos que busca promover a conservação e o uso sustentável 

dos recursos ambientais nos setores florestal e agropecuário.

Com o objetivo de contribuir para o entendimento da complexidade da linguagem jurídica e 

das adaptações necessárias para a implementação do Código Florestal, o novo material segue 

a linha de trabalho do órgão, que já produziu outros no mesmo ramo, como o Guia para a 

Aplicação da Nova Lei Florestal.

Confira o vídeo:
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http://kolecti.com.br/
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A  Fibria publicou, no início deste mês, o aviso de encerramento da operação de emissão 

de CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio), que contou com a subscrição e a 

integralização do valor total de R$ 1,25 bilhão.

A companhia emitiu duas séries de Certificados de Recebíveis do Agronegócio: uma série de 

cinco anos (com vencimento em 2022), com volume de R$ 755,771 milhões e taxa de 99% do 

CDI (Certificado de Depósito Interbancário); e uma série de sete anos (vencimento em 2023), 

com volume de R$ 494,229 milhões e taxa de IPCA + 6,1346% ao ano. A emissão do CRA teve 

como lastro notas de crédito à exportação (NCEs) devidas pela companhia.

“Finalizamos nossa quarta operação de CRA e atingimos um volume de captação expressivo 

no mercado, o que mostra que a confiança dos investidores na Fibria continua em alta. Seguimos 

capitalizados e com o caixa robusto para 2017”, afirma Guilherme Cavalcanti, diretor de Finanças 

e Relações com Investidores da Fibria.

A captação tem como objetivo financiar as atividades da Fibria vinculadas ao agronegócio, 

assim como a produção e a comercialização no âmbito do programa de exportação da celulose 

da empresa.

A emissão do CRA da Fibria, coordenada pelos bancos Itaú BBA, Bradesco, Banco do Brasil, 

Banco Votorantim e Santander, foi classificada com nota brAAA pela agência de riscos Standard 

& Pooŕ s (S&P).

FIBRIA CAPTA R$ 1,25 BILHÃO
COM EMISSÃO DE CRA
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PNS 63: CONTRA OU A FAVOR?

Criada em 1960 no Brasil, a Engenharia Florestal foi vinculada ao Conselho de Engenharia, 

Arquitetura e Agrimensura. A profissão foi regulamentada em 1965 pela mesma lei 

responsável pela vinculação da Agronomia ao Sistema Confea/Crea. 

Agora, outro marco legal pode alterar expressivamente este sistema: a PNS 63 (Proposta 

Nacional Sistematizada nº 63), aprovada no 9º Congresso Nacional de Profissionais do Sistema 

Confea/Crea, retira a Engenharia Florestal do Grupo Agronomia e a inclui no Grupo Engenharia, 

criando uma nova modalidade na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema e regulamentando 

as Câmaras Especializadas de Engenharia Florestal.

A porposta, de complexas ramificações, divide opiniões de profissionais atuando nos 

diversos setores abrangidos pelo Confea/Crea. Estão disponíveis na plataforma Petição Pública 

manifestos favoráveis e contrários à proposta, nos quais os argumentos de cada lado da questão 

estão expostos.

Confira na próxima edição da B.Forest mais informações sobre o tema!
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http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR97272
http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR96608
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http://colheitademadeira.com.br/fotos/
http://colheitademadeira.com.br/fotos/
http://colheitademadeira.com.br/fotos/eco-log-harvester-560e/
http://colheitademadeira.com.br/fotos/tigercat-ls855c-2/
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http://colheitademadeira.com.br/videos/feller-buncher-tigercat-724g/
http://colheitademadeira.com.br/videos/morbark-223-flail-com-23-chiparvestor/
https://www.youtube.com/watch?v=4pPXvx4RJVU
https://www.youtube.com/watch?v=qCKVUEsogEY&t=52s
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http://colheitademadeira.com.br/videos/cabecote-multifuncional-roder-em-john-deere-160g/
http://colheitademadeira.com.br/videos/subsolador-florestal-em-trator-de-esteira-komatsu/
https://www.youtube.com/watch?v=WfjKikxQQ6A
https://www.youtube.com/watch?v=XyvDdZRH77I
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AGENDA
B.FOREST

ABRIL

04
6ª Feira da Floresta

Quando: 04 a 06                                                    Onde: Gramado (RS)

Informações: http://www.futurafeiras.com.br

MAIO

17
17

IUFRO

Quando: 17 a 19                                                   Onde: Viena (Áustria)

Informações: http://bfw.ac.at/internationalconference

ENCAPP - ENCONTRO DA CADEIA PRODUTIVA DA PORTA

Quando: 17 a 19                                                   Onde: Curitiba (PR)

Informações: http://encapp.com.br/

JUNHO

07
ELMIA WOOD

Quando: 07 a 10                                                   Onde: Suécia

Informações: http://www.elmia.se/wood/

29
Dia de Campo do Cedro Australiano

Quando: 29 a 30                                                   Onde: Campo Belo (MG)

Informações: http://conteudo.belavistaflorestal.com.br/dia-de-campo-do-cedro

JULHO

28
Três Lagoas Florestal 

Quando: 28 a 30                                                   Onde: Três Lagoas (MS)

Informações: http://treslagoasflorestal.com.br/

MARÇO

08
Expocorma 

Quando: 08 a 11                                                   Onde: Santiago (Chile)

Informações: http://www.expocorma.cl/

NOVEMBRO

http://www.futurafeiras.com.br/
http://bfw.ac.at/internationalconference
http://encapp.com.br/
http://www.elmia.se/wood/
http://conteudo.belavistaflorestal.com.br/dia-de-campo-do-cedro
http://treslagoasflorestal.com.br/tlf2017/index.php/em-breve/
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http://goo.gl/nCyRhS

