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O Programa Mais Árvores Bahia ganhou 
mais uma área de atuação com a cria-
ção do Grupo de Trabalho (GT) Pesqui-
sa em Madeira. Em reunião realizada dia 

28/06/17 na Escola Politécnica da UFBA, o grupo de-
finiu algumas ações prioritárias para otimizar a par-
ceria entre a academia e as empresas do setor de 
base florestal. “Pretendemos que os alunos tenham 
uma visão mais ampla e positiva do uso da madei-
ra plantada na Construção Civil e na Arquitetura. As 
empresas e a universidade podem trabalhar juntas 
em pesquisas que vão atender as demandas dos alu-
nos, mas também do mercado”, declarou Sandro 
Fabio César, professor da área Disciplinar de Cons-
truções de Madeira do Departamento de Constru-
ção e Estruturas (DCE) da Escola Politécnica.

Além do professor, o grupo é formado por ou-
tros docentes da UFBA, graduandos, mestrandos e 
doutorandos da UFBA, professor representante da 
Católica e Estácio, Sebrae Bahia, Sindifibras, Mo-
veba, empresas do setor de madeira e Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF).

O responsável pela Letto Móveis, Fernando 
Barreto, acrescentou que falta conhecimento por 
parte de quem trabalha com madeira, a exemplo 
das serrarias e revendedoras. “A academia deve es-
tar atenta a isso e nos auxiliar bastante para que 
o conhecimento sobre os tipos de madeira, o tra-
tamento que cada uma deve receber e a finalida-
de delas seja mais difundido”, disse. Sócia geren-
te da Venturolli, Maíra Venturolli, concordou e su-
geriu novos estudos a serem realizados pela acade-
mia e que podem ajudar no desenvolvimento do 

Programa Mais Árvores Bahia ganha 
apoio da academia para incentivar 

o uso múltiplo da madeira plantada

mercado. “Precisamos descobrir novos clones (ti-
pos de mudas) e se os que já usamos aqui na Bahia 
podem ser utilizados para a produção de madeira 
para uso múltiplo”, acrescentou.

Para o diretor executivo da ABAF, Wilson An-
drade, a academia tem muito a oferecer para me-
lhorar as vantagens competitivas do setor. “Preci-
samos trabalhar para que o mercado atenda as de-
mandas locais por madeira. Temos, aqui na Bahia, 
ótimas iniciativas no setor de celulose e papel, por 
exemplo, mas o mercado tem que se desenvolver 
de forma mais ampla. Precisamos produzir madei-
ra para a construção civil e, por outro lado, mos-
trar para este segmento que madeira plantada é 
um ótimo material e pode ser até mais competiti-
vo que os demais”, informou.

Ele reforçou que este trabalho já tem sendo de-
senvolvido, através do Programa Mais Árvores Bahia, 
pela ABAF em parceria com uma série de entidades li-
gadas à agricultura, indústria e à qualificação de mão 
de obra. “O programa tem o objetivo de incentivar a 
inclusão de pequenos e médios produtores no plan-
tio, manejo e processamento da madeira de florestas 
comerciais para usos múltiplos. O programa trabalha, 
ao mesmo tempo, com três vértices: produtores de 
madeira; compradores e processadores de madeira; e 
consumidores finais (através das revendas de madei-
ra, indústrias de móveis e construção civil). Com isso, 
visa atender também a demanda por móveis, peças 
e partes de madeira para construção civil na Bahia - 
hoje atendida, na sua maior parte, por outros estados 
brasileiros”, explicou.

JSL investe em mercado de papel e celulose
Em sua última divulgação de resultados 

(1T17), o segmento registrou fatia de 14% na 
composição da receita bruta da companhia nos 
últimos 12 meses, à frente de 13% no resulta-
do consolidado de 2016. A receita bruta total de 
serviços foi de R$ 1,1 bilhão — um crescimento 
de 6,2% em comparação ao mesmo período do 
ano passado com isso é inevitável o investimen-
to em logística no mercado de celulose e papel.

Após a entrada de três novas fábricas aqui no 
Brasil nos últimos anos, o mercado de celulose 
especificamente tem apresentado um cenário 
de forte crescimento e otimismo. Segundo da-
dos da Ibá (Indústria Brasileira de Árvores), a pro-
dução de celulose entre janeiro e maio de 2017 
foi 5,3% maior que no mesmo período de 2016.

E as exportações, também analisando os cin-
co primeiros meses do ano, avançaram 4,7%. No 

geral, o setor manteve suas vendas estáveis no 
mercado doméstico em comparação com 2016, 
não sendo abalado pela crise financeira que 
ocorreu no país.

Diante disso, é inevitável o aumento na de-
manda por processos logísticos ágeis, criativos 
e simples que atendam de forma assertiva os 
objetivos de negócios e, especialmente, que 
ofereçam custos viáveis e investimento em lo-
gística no mercado de celulose e papel de pa-
pel e celulose.

“O setor de papel e celulose apresenta uma 
cadeia logística extensa complexa e muito di-
nâmica. Desde a floresta, passando pelo pro-
cesso produtivo, até o embarque do produto fi-
nal nos portos, por exemplo, muitas variáveis 
podem surgir no percurso que impactam de 
forma direta nos serviços. Por isso, diariamen-

te revisamos nossos planejamentos e tomamos 
decisões rápidas e efetivas para oferecer o me-
lhor serviço ao cliente”, afirma Valmir Oliveira 
Filho, gerente de operações florestais da JSL.

Após anos de estudos e investimentos, atu-
almente os equipamentos são mais leves, têm 
maior comprimento e permitem transportar 
maior capacidade/peso atendendo a legislação 
brasileira.

Além disso, as tecnologias também vêm se 
aprimorando, como, por exemplo, os sistemas 
de rastreamento de cargas e a telemetria em-
barcada nos caminhões, que auxilia no desen-
volvimento de relatórios operacionais sobre a 
forma de condução do motorista, para redução 
nos custos, especialmente, com combustível, 
manutenção do veículo e no aumento da segu-
rança das operações.
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Wilson Andrade toma posse no Comitê Consultivo 
do Fundo Comum de Commodities da ONU

O empresário e economista 
brasileiro Wilson Andra-
de é o mais novo mem-
bro do Comitê Consulti-

vo (CC) do Fundo Comum de Com-
modities (CFC) da Organização das 
Nações Unidas (ONU). Os mem-
bros do CC se reuniram na sede do 
CFC, em Amsterdam (Holanda), de 
03 a 06/07, para análise de projetos 
apresentados por diversos países 
em desenvolvimento e têm, dentre 
outras, atribuições de aconselhar a 
Diretoria Executiva sobre priorida-
des e ações do CFC; e aprovar re-
latórios de projetos em andamento. 

O Fundo Comum de Commo-
dities (www.common-fund.org) é 
uma instituição financeira intergo-
vernamental autônoma estabeleci-
da no âmbito da Organização das 
Nações Unidas (ONU) e tem 101 Es-
tados-membros, dentre estes o Bra-
sil. Sua visão e missão incluem: con-
tribuir para o crescimento social e 
econômico, o desenvolvimento sus-
tentável, o acesso aos alimentos e a 
integração dos países em desenvol-
vimento com os mercados interna-
cionais e regionais através da adição 
de valor sustentável a commodities 
e cadeias de valor relacionadas. Es-
pera-se que o CFC seja um parceiro 
líder na operacionalização de ativi-
dades para commodities em países 
em desenvolvimento. 

O CFC seleciona, aprova e apoia 
cerca de 12 projetos por ano com 
um compromisso total indicativo de 
US$ 10 milhões. Cada projeto rece-
be de US$ 300 mil a US$ 1.5 milhão, 
com até 7 anos de prazo de execu-
ção. São propositores elegíveis: ins-
tituições públicas e privadas, insti-
tuições de desenvolvimento bilate-
rais e multilaterais, cooperativas, or-
ganizações de produtores, peque-
nas e médias empresas, empresas 
de transformação e comercial e ins-
tituições financeiras locais. 

Entre 2012 e 2015, o CFC apro-
vou 348 projetos no valor total de 
US$ 600 milhões atendendo deman-
das, inclusive do Brasil, de madeira, 
algodão, gado, juta, sisal, cacau, café, 
couro, batata, caju, chá, frutas, peixe, 
mel, milho, flores, bambu e leite. 

Os projetos devem ser financeira-
mente sustentáveis, escaláveis e com 
amplo impacto no desenvolvimento 

das partes interessadas nas cadeias 
de valor das commodities. Devem 
criar emprego, especialmente para 
jovens e mulheres; aumentar a renda 
familiar; reduzir a pobreza; melhorar 
a segurança alimentar e criar colabo-
ração efetiva e econômica entre pro-
dutores, indústrias, governos, orga-
nizações da sociedade civil e outros 
interessados no desenvolvimento ba-
seado em commodities. 

OpOrtunidades - Para Wil-
son Andrade, que também é dire-
tor executivo da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), com a presença de um bra-
sileiro no CC, a Bahia e o Brasil ga-
nham pelo acesso às informações e 
pela maior interação entre os países 
no desenvolvimento de commodi-
ties. “A Bahia e o Brasil precisam se 
internacionalizar mais. O Brasil, por 
exemplo, participa com apenas 1% 
das exportações mundiais. E este es-
forço não pode ser só do Governo. 
Na participação do CC, temos a pos-
sibilidade de trazer informações im-
portantes para o Brasil e, com isso, 
estarmos mais perto das oportuni-
dades. E não apenas pela possibili-

dade de atração de financiamento, 
mas pela proximidade com outros 
fundos da ONU e de países-mem-
bros nas áreas sociais, ambientais e 
econômicas. Além disso, podemos 
levar a possíveis interessados as de-
mandas da área do agronegócio – o 
setor que mais ajuda o Brasil a cres-
cer”, explica o empresário. 

Os membros do Conselho Con-
sultivo, no total de nove, são sele-
cionados com base em representa-
ção geográfica ampla e equitativa, 

experiência individual em questões 
de desenvolvimento de commodi-
ties, são nomeados como experts 
por um período de dois anos e po-
dem ser reconduzido uma vez. 

O processo de indicação de Wil-
son Andrade teve início com o Sin-
dicato das Indústrias de Fibras Ve-
getais no Estado da Bahia (Sindifi-
bras), com a Federação das Indús-
trias do Estado da Bahia (FIEB) e 
a Associação Comercial da Bahia; 
com apoio da Secretaria de Agri-
cultura, Pecuária, Irrigação, Pesca 
e Aquicultura do Estado da Bahia 
(SEAGRI). Em nível nacional, apoia-
ram a Indústria Brasileira de Árvo-
res (Ibá), a Associação Brasileira 
de Indústria Têxtil e de Confecção 
(ABIT), a Associação Brasileira do 
Agronegócio (ABAG), a Câmara de 
Fibras do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA), a 
Associação Sul-Mato-Grossense de 
Produtores e Consumidores de Flo-
restas Plantadas (Reflore), a Asso-
ciação Gaúcha de Empresas Flores-
tais (Ageflor), a Associação Mineira 
de Silvicultura (AMS) e a Associação 
Catarinense de Empresas Florestais 
(ACR). Em nível internacional, An-
drade teve apoio da INFO (Interna-
tional Natural Fibres Organization). 
Com essas indicações, o processo 
foi encaminhado à Secretaria de Re-
lações Internacionais e do Agrone-
gócio do MAPA e ao Departamento 
Econômico do Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE) e, com isso, 
foi apresentado ao Fundo Comum 
de Commodities pela Embaixada 
do Brasil em Haia (Holanda). 
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Projetos ABAF em destaque na revista O Papel

ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207
Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia

www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102

ASSociAdoS:

12 de JULHO 
dia do Engenheiro Florestal

Uma homenagem da ABAF a 
esses profissionais que fazem o 
manejo responsável das florestas, 
ajudando a obter riquezas sustentáveis.

17 dE JULHo
dia de Proteção às Florestas

A Comissão de Agricultura da ALBA (Assembleia Legislativa da Bahia), presidida pelo deputado estadual Edu-
ardo Salles, realizou em 19/07, no Plenário da ALBA, uma audiência pública para discutir a Importância da De-
fesa Agropecuária na Bahia. A ABAF foi representada por seu diretor executivo, Wilson Andrade.

O Papel – Maio/17


