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Teixeira de Freitas recebe evento 
do setor de Madeira e Movelaria

Com o objetivo de fortale-
cer o setor empresarial de 
madeiras e movelaria, foi 
realizado em Teixeira de 

Freitas o Sebrae Conecta - Encontro 
com o Especialista na última terça-
-feira, 25/04. Representantes de en-
tidades do setor florestal, madeirei-
ro, serraria e movelaria estiveram 
presentes para conhecer soluções 
do segmento e trocar experiências.

O Brasil tem hoje cerca de 8 mi-
lhões de hectares de madeira plan-
tada que abastecem diversos setores 
como o de papel e celulose, cons-
trução civil, mineração, energia elé-
trica e produção de aglomerados e 
peças de madeira. E a Bahia contri-
bui para o crescimento da base flo-
restal do país, em especial, na re-
gião Extremo Sul, com cerca de 5% 
ao ano. Além disso, de acordo com 
um dos palestrantes do evento e di-
retor executivo da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), Wilson Andrade, o Estado 
tem a maior produtividade do mun-
do em metros cúbicos por hectare 
de madeira. “Cada setor que cres-
ce, como o de energia elétrica ou da 
construção civil, envolve e alavanca 
a produção de madeira, e a Bahia 
tem que aproveitar mais isso”, disse. 
Ainda segundo ele, o Sebrae Conec-
ta veio para contribuir com o avan-
ço do setor da madeira, integrando 
o pequeno e médio produtor e es-
timulando pequenas empresas no 
processamento da matéria prima.

De acordo com o gerente regio-
nal do Sebrae, Alex Brito, o setor de 
madeira e móveis pode possibilitar 
um grande desenvolvimento para a 
região, agregando valor ao mercado 
de forma sustentável. “A região tem 
total capacidade para atender a to-
das as demandas do setor, desde a 
matéria prima à produção indus-
trial, e o Sebrae vem construindo 
junto aos empresários as soluções 
que indiquem o melhor aproveita-
mento quanto ao gerenciamento do 
negócio, redução de custos e até au-
mento de faturamento”, finalizou.

O diretor executivo da ABAF 
apresentou o “Programa Mais Árvo-
res Bahia” - uma iniciativa da ABAF, 
em parceria com uma série de en-
tidades ligadas à agricultura, indús-
tria e à qualificação de mão de obra, 
a exemplo do Sebrae. O objetivo é 
incentivar a inclusão de peque-
nos e médios produtores no plan-

tio, no manejo e no processamen-
to da madeira de florestas comer-
ciais para usos múltiplos. “O pro-
grama trabalha ao mesmo tempo 
com os três vértices: produtores de 
madeira; compradores e processa-
dores de madeira; e consumidores 
finais no estado, através das reven-
das de madeira, indústrias de mó-

veis e construção civil. Com isso, vi-
samos atender também a demanda 
por móveis, peças e partes de ma-
deira para construção civil na Bahia 
- hoje atendida, na sua maior parte, 
por outros estados brasileiros”, ex-
plica Andrade.

“Queremos – com o apoio do 
Sebrae, CNA, Senai, Fieb, Faeb/Se-
nar, entre outros importantes par-
ceiros - expandir nosso programa 
com o apoio a 40 médias serrarias 
nas quatro regiões da Bahia para 
atender a nossa demanda por par-
tes e peças de madeira e móveis; 
com produção e mão de obra lo-
cais. Também queremos otimizar 
a atração de quatro serrarias ânco-
ras (uma para cada região) para que 
abasteçam o mercado interno com 
tábuas serradas para o desenvolvi-
mento de pequenas e médias serra-
rias e carpintarias na Bahia”, acres-
centa Andrade.

O programa prevê a implantação 
de duas principais vertentes de atu-
ação, um chamado Projeto Indústria 
e outro Projeto Produção, em quatro 
polos na Bahia - Litoral Norte, Sul, 
Sudoeste e Oeste. Ambos contam 
com a coordenação local das entida-
des regionais que agregam os produ-
tores de eucalipto: Aspex (Associa-
ção dos Produtores de Eucalipto do 
Extremo Sul Bahia), Assosil (Associa-
ção dos Silvicultores do Sudoeste da 
Bahia), Sineflor (Sindicato das Em-
presas Florestais da Bahia que atua 
no Litoral Norte), e Aiba (Associação 
de Agricultores e Irrigantes da Bahia, 
no Oeste).

O Encontro com o Especialis-
ta integra o conjunto de ações do 
Sebrae Conecta e busca o fortale-
cimento empresarial, suprindo do-
nos de Micro e Pequenas Empresas 
(MPE) do Estado com ações inova-
doras em 18 segmentos. No setor 
de Madeira e Móveis, a ação conta 
com o apoio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), 
Associação dos Produtores de Euca-
lipto do Extremo Sul da Bahia (AS-
PEX) e da ABAF.
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Fibria implanta mais 6,5 mil hectares 
de áreas protegidas na Bahia

Uma iniciativa desenvolvida pela Fibria 
vem contribuindo para ampliar a co-
bertura florestal nos estados em que 
atua, entre eles a Bahia. A empresa 

desenvolve, desde 2010, um dos maiores pro-
gramas de Restauração Ambiental conduzidos 
pelo setor privado no Brasil. A meta da empre-
sa é alcançar o patamar de 40 mil hectares im-
plantados até 2025.

Nos últimos sete anos, foi realizada a im-
plantação de mais de 20 mil hectares de áreas 
de restauração no país, sendo 6,5 mil hectares 
somente na Bahia. Nesse estado, foram con-
templados os municípios de Alcobaça, Carave-
las, Ibirapuã, Mucuri, Nova Viçosa, Prado, Tei-
xeira de Freitas e Vereda.

O Programa de Restauração Ambiental em 
terras baianas consiste principalmente na uti-
lização de técnicas como plantio de mudas de 
espécies nativas, condução da regeneração na-
tural e isolamento.

A Fibria mantém parcerias com universida-
des, agências governamentais (BNDES), clien-
tes e ONGs, como a The Nature Conservancy 
(TNC), buscando sempre o aperfeiçoamen-
to dos métodos de restauração e alternativas 
para otimização dos recursos.

Resultados
Para o gerente de Meio Ambiente Flores-

tal da Fibria, João Augusti, os bons resulta-
dos mostram o compromisso da empresa 
com a conservação da Mata Atlântica e do 
Cerrado. “Conseguimos superar a meta de 
restauração em 2016, com 2.808 hectares 
implantados em 49 municípios de cinco es-
tados brasileiros. Além disso, o programa é 
um laboratório a céu aberto em função das 
diferentes metodologias adotadas e ambien-

tes trabalhados”, afirmou.
A restauração traz inúmeros benefícios am-

bientais, sociais e econômicos. Dentre os ser-
viços ambientais destaca-se o controle da ero-
são, o controle da proliferação de pragas e do-
enças, a regulação da disponibilidade de água 
e do microclima regional, a melhoria da quali-
dade do ar, ganhos de biodiversidade e outros 
benefícios para a sociedade.

A restauração também contribui com a ge-
ração de renda e oportunidades. São cerca 
de 500 empregos diretos e indiretos relacio-
nados às atividades desenvolvidas no progra-
ma da empresa, o que inclui trabalho de cam-
po, escritório, viveiros de mudas nativas e ou-

tros fornecedores. O trabalho também ajuda 
a fortalecer a economia regional, por meio da 
aquisição de mudas e insumos (adubo, herbi-
cida, equipamentos e outros), capacitação de 
prestadores de serviços e equipes de monito-
ramento.

“A Fibria vem aperfeiçoando essa cadeia 
produtiva para, junto aos desafios dos gover-
nos e proprietários rurais, atender aos desa-
fios do atendimento do novo Código Florestal 
e da meta da Contribuição Nacionalmente De-
terminada (NDC), que prevê medidas como a 
redução das emissões dos gases de efeito estu-
fa e o sequestro e estoque de carbono”, com-
plementa João Augusti.

Fibria investe R$ 54,4 milhões na modernização do transporte marítimo de madeira
 A Fibria está investindo R$ 54,4 milhões 

na modernização do transporte marítimo de 
madeira, realizado entre o sul da Bahia e o 
norte do Espírito Santo. As obras, iniciadas 
no mês de dezembro, geram 145 empre-
gos temporários. A primeira fase do projeto 
tem início de operação previsto para o mês 
de maio e a segunda e última fase começa a 
operar no mês de agosto de 2017. A madeira, 
proveniente de florestas plantadas de euca-
lipto e com certificados internacionais de ma-
nejo florestal, irá abastecer a unidade indus-
trial da Fibria em Aracruz (ES).

A modernização consiste na instalação de 
guindastes de grande porte no Terminal Ma-
rítimo de Caravelas (BA), onde a madeira é 
embarcada, e no Terminal Marítimo de Bar-
ra do Riacho (ES), onde é feito o desembar-

que. São equipamentos com tecnologia de 
vanguarda, fabricados na Finlândia, que ga-
rantirão operações mais seguras e sustentá-
veis, mais produtivas e com mais conforto er-
gonômico para os operadores.

“Com essas máquinas, vamos reduzir em 
42% o tempo de carga e descarga das barca-
ças que transportam madeira”, disse Luiz Ge-
raldo Micheletti Goessler, gerente de Logís-
tica Florestal da Fibria. Atualmente, o ciclo 
de viagem da barcaça que transporta madei-
ra entre o Terminal de Caravelas (BA) e o de 
Barra do Riacho (ES) é de 12 horas.

Goessler destaca os ganhos em seguran-
ça no transporte e os benefícios ambientais, 
com menor emissão de CO2, menor uso de 
combustível derivado do petróleo e redu-
ção no consumo de pneus. Cada barcaça que 

atua no sistema de transporte marítimo de 
madeira da Fibria (quatro no total) compor-
ta carga equivalente a 100 viagens de carreta 
do tipo tritrem.

O gerente geral florestal da Fibria, Carlos 
Alberto Nassur, destaca que a modernização 
do transporte marítimo contribui para a es-
tratégia da Fibria de dar mais equilíbrio à sua 
matriz de transportes. A cabotagem marítima 
de madeira, iniciada pela empresa como al-
ternativa de transporte há mais de 10 anos, 
foi uma inovação numa época em que o sis-
tema praticamente não era utilizado no País. 
“O Brasil ainda concentra no modal rodovi-
ário boa parte do transporte das cargas que 
circulam por aqui, mas a Fibria vem contri-
buindo para dar mais equilíbrio a essa equa-
ção”, observa Nassur.
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Comissão de Meio Ambiente e Energia – ICC Brasil

A Ibá assumiu a presidência 
brasileira da Comissão de 
Meio Ambiente e Energia 
da International Chamber 

of Commerce (ICC) do Brasil, orga-
nização que reúne os membros bra-
sileiros da ICC – maior organização 
empresarial mundial, presente em 
mais de 130 países. 

A comissão, lançada em 27/04 
na sede da ICC Brasil, tem como 
principal objetivo participar ativa-
mente das discussões, de forma a 

prover insumos para a elaboração 
de policy-papers multissetoriais glo-
bais, destacando soluções do busi-
ness para questões ambientais, de 
energia e economia verde; e pro-
jetar a posição brasileira nos te-
mas em que o Brasil tem vocação e 
preponderância nata, como clima, 
energia, biodiversidade e recursos 
hídricos.

O lançamento da Comissão con-
tou com a participação de diversas 
lideranças empresariais, e apresen-

tações de Daniel Feffer, presidente 
da ICC Brasil; Jose Carlos Carvalho, 
ministro do Meio Ambiente (2002); 
Shelley Carneiro, gerente executi-
vo de Meio Ambiente e Sustentabi-
lidade da Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI), Pedro Passos, 
sócio-fundador da Natura; Ricar-
do Diniz, vice-presidente do Bank 
of América; Gabriel Petrus, diretor 
executivo da ICC Brasil; e da Ibá.

Em sua apresentação, Daniel Fe-
ffer destacou que a Comissão será o 

ponto focal do setor brasileiro para 
participar da Convenção da ONU 
sobre Mudanças Climáticas, com 
assento no steering committee do 
Programa das Nacões Unidas para 
o Meio Ambiente (UNEP) e da Con-
venção da Biodiversidade; e lançou 
a Carta Empresarial para o Desen-
volvimento Sustentável, que deve-
rá ser um conjunto orientador de 
princípios para empresas estabele-
cerem sistemas de gestão ambiental 
e de pessoas.

Joésio Siqueira, Vice Presidente da  STCP - Engenharia de 
Projetos Ltda, esteve na sede da ABAF para desenvolver 

projetos conjuntos. A empresa possui uma equipe 
multidisciplinar, com profissionais experientes na 

mais diversas especialidades: engenharias (ambiental, 
florestal, civil, elétrica, mecânica, processos, industrial 

madeireira), arquitetura, biologia, geografia, economia, 
administração, comercio exterior, e outros. Na foto, 

Siqueira com Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF.


