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Mais de 200 pessoas, principalmente pe-
quenos e médios produtores rurais, 
participaram no último dia 30 de agos-
to, na Câmara de Vereadores de Itama-

raju, do encontro ‘Oportunidades de negócios na 
cadeia produtiva da silvicultura (bens madeirei-
ros e não-madeireiros) e seus benefícios para a re-
gião’. O evento, promovido pelo Programa Am-
biente Florestal Sustentável (PAFS) - uma iniciati-
va da Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF) com a ADAB – contou com a parce-
ria do Sindicato Rural de Itamaraju e apoio da Câ-
mara de Vereadores e da Prefeitura de Itamaraju. 
O encontro teve início com a abertura do presiden-
te da Câmara de Vereadores, Francisco Chagas, se-
guido pelo discurso do presidente do Sindicato Ru-
ral, Everaldo Melo que reforçou a importância do 
debate para a cidade. “Itamaraju carece de alterna-
tivas sustentáveis e acredito que a silvicultura pode 
ser mais uma opção de desenvolvimento, visto que 
nossa atividade agrícola é bastante diversificada e 
nossas condições edafoclimáticas são as melhores 
para o cultivo de florestas”, reforçou.

Seguindo a programação, foram realizadas qua-
tro palestras: ‘Apresentação sobre o Setor Florestal 
na Bahia e Brasil’, por Wilson Andrade (Diretor Exe-
cutivo da ABAF); ‘Programa Ambiente Florestal Sus-
tentável’, por Paulo Andrade (Coordenador do pro-
grama); ‘Aspectos Sociais, Econômicos e Ambientais 
das Plantações Florestais’, por Sebastião Valverde 
(Universidade Federal de Viçosa) e ‘Regularização 
e Licenciamento Ambiental’, por Leandro Mosello 
Lima (Consultor Jurídico). Posteriormente, todos os 
participantes foram convidados a debater os temas.

Durante o evento, 98 pessoas responderam a 
um questionário sobre diversificação da produção 
rural e a silvicultura, entre outros assuntos. Desses 
92% acreditam na diversificação de atividade nas 
propriedades rurais; 78% gostariam de ter uma ren-
da adicional; 67% disseram que o eucalipto poderia 
ser uma opção. 

Mais de 200 pessoas participam de encontro 
sobre os benefícios da silvicultura em Itamaraju

O produtor rural Guido Carimã, presente no 
evento, informou ser favorável à silvicultura. “Te-
mos áreas à vontade para plantar. Áreas que não 
dá capim, não dá nada. É plantar eucalipto que 
dá e ainda gera emprego. Além disso, eucalipto 
ajuda a conservar as florestas que existem; e não 
seca as nascentes. É planta, é árvore!”, disse. O 
produtor Laércio Gomes Correia declarou que 
este tipo de debate promovido é muito impor-
tante porque sempre que se fala em algo novo, o 
natural é as pessoas terem medo. “As palestras de 
hoje nos ajudaram a entender mais o assunto. O 
eucalipto é mais uma alternativa de negócio para 
incrementar as propriedades rurais dos produto-
res”, informou.

O ambientalista conhecedor da região, João 
Esteves, concordou que toda e qualquer discus-
são é viável. “Não podemos desprezar que novas 
culturas venham a incrementar a economia, não 
só da cidade, como da região. O eucalipto, como 
as demais culturas, é uma boa oportunidade que 
deve ser estudada com critérios definidos”, disse. 

De acordo com Wilson Andrade, o encontro 

foi muito positivo porque abre a oportunidade 
de trazer mais conhecimento sobre o setor e suas 
vantagens. “A Bahia ainda não produz (e proces-
sa) a madeira plantada suficiente no estado e 
muito disso se dá pela falta de conhecimento so-
bre o setor. Trabalhamos, inclusive, para a inclu-
são dos pequenos e médios produtores e proces-
sadores de madeira para uso múltiplo, visando 
o atendimento da demanda por móveis, peças e 
partes de madeira na Bahia - hoje atendida, na 
sua maior parte, por outros estados brasileiros. 
Em resumo, a atividade adicional com plantio de 
eucalipto aumenta a renda do produtor, reduzin-
do o risco de concentração em uma só cultura 
e, no município gera renda, emprego, impostos 
e demanda por produtos e serviços”, explicou.

O professor Sebastião Valverde acrescentou 
que as atividades florestais não são competitivas 
em relação a outras culturas já existentes. “As flo-
restas plantadas vêm para somar, a complemen-
tar as atividades de uma região, ocupando áre-
as que estão social e ambientalmente não corres-
pondendo aos anseios da sociedade”, declarou.
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16º Congresso Brasileiro do Agronegócio

O 16º Congresso Brasi-
leiro do Agronegócio, 
promovido pela As-
sociação Brasileira do 

Agronegócio (Abag), contou com 
a participação do governador do 
estado de São Paulo, Geraldo Al-
ckmin, que ressaltou a vanguar-
da do setor brasileiro de agrone-
gócio e de todos seus segmentos, 
que são marcados por inovação, 
empreendedorismo e tecnologia 
aplicada. Embora o setor seja alta-
mente competitivo na produção, 
problemas incluídos no chamado 
Custo Brasil acabam por atrapa-
lhar a competitividade do agrone-
gócio brasileiro e devem ser mais 
bem compreendidos e sanados 
para o benefício e o desenvolvi-
mento do País.

Na ocasião foi assinado o Ter-
mo de Compromisso entre a Abag 
e o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) para esti-
mular engajamento do setor do 
agronegócio a participarem do 
Censo Agropecuário 2017.

Participaram também do even-
to autoridades como o presidente 
Frente Parlamentar da Agropecuá-
ria (FPA), deputado Nilson Leitão, 

Fibria é eleita a Empresa do Ano pelo Anuário Época Negócios 360°

A Fibria, empresa brasileira de base flores-
tal e líder mundial na produção de ce-
lulose de eucalipto, foi eleita a melhor 
companhia do setor de Papel e Celulo-

se e a Empresa do Ano pelo Anuário Época Ne-
gócios 360º. A publicação analisou as empresas 
brasileiras levando em consideração seis dimen-
sões: resultados financeiros, governança corpo-
rativa, capacidade de inovação, políticas de re-
cursos humanos, responsabilidade socioambien-
tal e visão de futuro (habilidade de projetar e pla-
nejar o futuro).

 Das seis dimensões analisadas, a Fibria ficou 
em primeiro lugar em quatro delas: governança 
corporativa, capacidade de inovação, 
visão de futuro e responsabilidade so-
cioambiental. Das mais de 500 compa-
nhias analisadas, foram selecionadas 
as 300 melhores para o ranking da pu-
blicação, agrupadas em 27 setores da 
economia. A cerimônia de premiação e 
o reconhecimento da Fibria como Em-
presa do Ano aconteceu ontem, duran-
te evento realizado em São Paulo (SP).

 “A Fibria se sente honrada por ter 
sido eleita a empresa do ano pelo Anu-
ário Época Negócios 360°. Esse amplo 
levantamento mostra que a nossa em-

presa busca ter um bom desempenho e ser refe-
rência em todas as dimensões: na governança, na 
responsabilidade socioambiental, na capacidade 
de inovar e na visão de futuro. Esse é um prêmio 
coletivo, de toda a equipe, que busca fazer o me-
lhor, todos os dias, na nossa organização”, disse 
Marcelo Castelli, CEO da Fibria.

 A Empresa do Ano é escolhida entre as ven-
cedoras de cada uma das 27 categorias, com a 
soma das pontuações que receberam nas seis di-
mensões analisadas. Antes da escolha da grande 
vencedora, as campeãs setoriais passam pelo cri-
vo de um júri formado pelos executivos da revis-
ta Época Negócios, por representantes da Funda-

ção Dom Cabral e um conselho de especialistas 
em cada uma das seis dimensões.

Sobre a Fibria - Líder mundial na produ-
ção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma em-
presa que procura atender, de forma sustentável, 
à crescente demanda global por produtos oriun-
dos da floresta plantada. Com capacidade pro-
dutiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de ce-
lulose, a companhia conta com unidades indus-
triais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e 
Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde 
mantém a Veracel em joint-operation com a Stora 
Enso. A companhia possui 1,056 milhão de hec-

tares de florestas, sendo 633 mil hecta-
res de florestas plantadas, 364 mil hec-
tares de áreas de preservação e de con-
servação ambiental e 59 mil hectares 
destinados a outros usos. A celulose 
produzida pela Fibria é exportada para 
mais de 35 países. Em maio de 2015, 
a Fibria iniciou a expansão da unida-
de de Três Lagoas, que terá uma nova 
linha com capacidade produtiva de 
1,95 milhão de toneladas de celulose 
por ano, que entrará em operação no 
terceiro trimestre de 2017. Saiba mais 
em www.fibria.com.br.

Caio Carvalho (pres. ABAG) e Wilson Andrade

o secretário de agricultura e abas-
tecimento de São Paulo, Arnal-
do Jardim, o presidente da Con-
federação da Agricultura e Pecuá-
ria (CNA) João Martins; e o pre-
sidente do IBGE, Roberto Olinto 
Ramos.
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RISI: Melhor CEO 
Latino Americano

Walter Schalka, presidente da Suzano 
Papel e Celulose, recebeu, pelo terceiro ano 
consecutivo, o prêmio de melhor CEO Latino-
-Americano, entregue pela RISI, durante a Con-
ferência anual da provedora de informações 
para a indústria global de produtos florestais, 
em São Paulo. Schalka foi escolhido por meio 
de pesquisa entre analistas de investimentos e 
gestores de carteira que cobrem a indústria de 
celulose e papel na América Latina.

É na região conhecida como Costa do Des-
cobrimento, na qual se concentram im-
portantes fragmentos da mata atlântica, 
que as empresas de base florestal – con-

siderando os impactos potenciais de suas opera-
ções – devem assegurar a adoção das melhores 
práticas de manejo florestal. 

Antes mesmo da criação da Lei da mata atlân-
tica, o manejo florestal da Veracel já previa o plan-
tio em mosaico – plantio de eucalipto entreme-
ado com fragmentos da mata atlântica, associa-
do  a um programa próprio de restauração flo-
restal, com o principal objetivo de criar uma pai-
sagem equilibrada entre o plantio comercial e re-
manescentes desse bioma. 

Ações de restauração florestal, iniciadas em 
1994 e com metas de plantio em torno de 400 
hectares por ano, permitiram à Veracel a conexão 
de mais de 65 mil hectares de fragmentos flores-
tais nativos, favorecendo a criação de corredores 
ecológicos, o que possibilita a troca genética de 
fauna e flora entre os fragmentos anteriormen-
te isolados. Até o ano passado, 6,1 mil hectares 
já haviam sido reflorestados e distribuídos em di-
versos pontos dentro das áreas da empresa e, até 
2030, totalizarão cerca de 16 mil hectares revege-
tados com espécies nativas. 

Monitoramento independente: A segunda 
boa notícia são os dados do Monitoramento In-
dependente da Cobertura Vegetal, uma iniciativa 
do Fórum Florestal do Extremo Sul da Bahia, da 
qual a empresa também é uma das patrocinado-
ras. De acordo com o levantamento, imagens de 
satélite mostram a progressão da paisagem nas 
áreas da mata atlântica, ao longo de 23 anos, e 
revelam informações precisas sobre a influência 
da atividade humana e suas implicações sobre os 
cursos d’água, a cobertura vegetal e as atividades 
econômicas.

Só na Costa do Descobrimento, são mais de 
um milhão de hectares, cujas imagens de satélite 
mostram dados precisos sobre a evolução da pai-
sagem, com foco na cobertura vegetal. É um fato 
inédito! No Brasil, não há escala de um diagnósti-
co dessa magnitude e com esse nível de detalhes.

O levantamento do Instituto BioAtlântica – 
IBIO, instituição que liderou um consórcio con-
tratado pelo Fórum Florestal, mostrou a evolu-
ção temporal da cobertura florestal em uma área 
contínua de 2,3 milhões de hectares, que inclui 
as áreas atuais de influência da Veracel Celulose. 
O resultado desse trabalho forneceu informações 
mais precisas da distribuição dos diferentes tipos 
de vegetação e de uso do solo na região. Também 
servem de subsídio para ações de conservação, 
manejo de paisagens, incremento da conectivida-
de de fragmentos florestais, sequestro de carbo-
no e planificação territorial. 

Um recorte do estudo, na extensão dos 10 

Manejo responsável e sinergia

municípios em que a Veracel atua, mostrou tam-
bém um aumento expressivo da vegetação nati-
va nas terras da empresa e dos produtores flo-
restais vinculados ao seu programa de fomento. 
O incremento observado nas comparações en-
tre as imagens de 2007 e 2013 foi da ordem de 
12 mil hectares. Desse total, 9,5 mil hectares são 
de áreas da Veracel ou de produtores parceiros.  

Corredor eCológiCo: Parte importan-
te da gestão da paisagem é a conectividade de frag-
mentos de mata nativa. A partir dessa estratégia de 
criação de corredores ecológicos, destacamos o 
projeto de conexão da RPPN Estação Veracel com 
o Parque Nacional do Pau Brasil, unidade de con-
servação gerenciada pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade – ICMBio.

Um estudo da ONG The Nature Conservancy 
(TNC), em conjunto com o IBIO, avaliou o po-
tencial do corredor ecológico proposto. Com 
isso, o grupo de trabalho gerou uma sugestão de 
desenho entre o Parque Nacional do Pau Brasil e 
a Reserva Particular do Patrimônio Natural Esta-
ção Veracel – EVC, em uma área de 538 hectares 
e 12 quilômetros de extensão.

Soma-se ao manejo florestal a lógica da cria-
ção de mosaicos florestais sustentáveis, com base 
em trabalhos preliminares realizados em parceria 
com outras empresas do setor que atuam na re-
gião entre os rios Jequitinhonha e Doce, no sul 
da Bahia e no norte do Espírito Santo, respecti-
vamente. 

O objetivo principal foi construir um planeja-
mento integrado com ações de conservação em 
escala de paisagem, na área das empresas inseri-
das no Corredor Central da Mata Atlântica, terri-
tório que ocupa cerca de 8,5 milhões de hectares.

Com base na padronização, foi proposta uma 
análise integrada das informações geradas e uma 
avaliação das diretrizes em restauração florestal 
estabelecidas, frente a um novo contexto de dis-
ponibilidade hídrica na região. Esse trabalho está 
sendo finalizado e deverá nortear os próximos 
passos de monitoramentos de fauna e flora, bem 
como a restauração florestal.

Renato Gomes Carneiro Filho
Gerente de Sustentabilidade da Veracel

A Ibá sediou a reunião das Associações Es-
taduais de Florestas, em agosto, quando 
apresentou aos presidentes das Associa-
ções, as principais linhas de atuação da 

Ibá nas áreas de Assuntos Florestais, Comunica-
ção Institucional, Jurídica, Política Industrial e 
Relações Governamentais e Institucionais, com 
o objetivo de aproximar as associações regio-
nais à agenda nacional para potenciais sinergias 
e ações conjuntas.

Foram apontadas sugestões para estreitar os 
laços entre as associações de nível estadual e na-
cional como maior participação nos GTs e Co-
mitês da Associação, alinhamento de atividades 
voltadas para área de Comunicação, além de 
manter apresentações das áreas da Ibá, em es-
quema de rodízio, sempre que necessário.

Validada ainda a criação de um GT de Ener-
gia no âmbito da Ibá para endereçar e acompa-
nhar o assunto nas diversas instâncias de gover-
no e entidades; e ressaltada a necessidade de 
maior protagonismo das associações estaduais 
junto à Câmara Setorial de Florestas Plantadas 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), e a importância de focar ações 
no Poder Executivo.

O Comitê de Associadas Estaduais tem como 
coordenador interno Marcílio Caron (Ibá) e co-
ordenador externo Diogo Leuck, presidente da 
Ageflor (RS).
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ASSociAdoS:

Fórum Sustentabilidade e Governança 
apresenta oportunidades de crescimento 

com respeito ao meio ambiente

Uma das principais preocupações no 
mundo dos negócios, hoje, é como 
manter o resultado das grandes cor-
porações sem esgotar os recursos na-

turais. Com nomes internacionais reconhecidos 
pelo trabalho em prol do meio ambiente, a sexta 
edição do Fórum Sustentabilidade e Governan-
ça foi encerrada nesta quarta-feira (23). O desta-
que do evento, que reuniu cerca de 200 partici-
pantes, foram as inovações nos investimentos em 
sustentabilidade, apontando caminhos que po-
dem ser seguidos para que a economia cresça de 
forma responsável.

Abrindo o segundo e último dia de debates, 
o Diretor Executivo do Fórum de Florestas da 
ONU, Manoel SobralFilho, apresentou as metas 
das Nações Unidas para o desenvolvimento sus-
tentável, destacando onde a preservação de flo-
restas nativas se inclui nesses objetivos. Em segui-
da, a fala foi de representantes de duas empresas 
que fazem da manutenção de áreas naturais um 
negócio. Michael Jenkins, CEO da americana Fo-
rest Trends e David Brand, presidente do comi-
tê de investimentos da New Forests, da Austrália, 
demonstraram que florestas em pé, além de ne-
cessárias, são economicamente viáveis e lucrati-
vas. Por isso, elas são de interesse de investidores 
de grande porte.

Exemplos nacionais de conservação foram 
debatidos no segundo painel do dia. David Ca-
nassa, gerente corporativo de sustentabilidade da 
Votorantim e a gerente da Fundação Grupo Bo-
ticário, Leide Takahashi, falaram sobre o investi-
mento das empresas em reservas naturais. Cló-
vis Borges, da Sociedade de Pesquisa em Vida Sel-
vagem e Educação Ambiental (SPVS), enfatizou 
as práticas de gestão nas reservas mantidas pela 
ONG no litoral paranaense com o apoio da ini-
ciativa privada. Para mensurar e premiar o enga-

jamento de empresas com a sustentabilidade, a 
coordenadora técnica do Instituto Life, Regiane 
Borsato, falou sobre a Certificação Life.

No debate que encerrou o evento, Michael 
Jenkins e David Canassa dividiram o palco com o 
especialista em comunicação corporativa Eloi Za-
netti para uma conversa que abordou o papel das 
empresas na busca por uma economia sustentá-
vel, frisando que ainda há muito trabalho pela 
frente. A importância de gerar consciência am-
biental entre os tomadores de decisão das gran-
des corporações e de comunicar eficientemente 
as ações das empresas para o público foram con-
senso entre os debatedores.

Durante o evento, a geração de energia lim-
pa recebeu atenção especial. Weider Silva, mem-
bro do Conselho Administrativo da Mepen, em-
presa especializada em painéis fotovoltaicos, co-
mentou o desenvolvimento dessa forma de ener-
gia no Brasil. Mostrando que a energia solar não 

é mais a “energia do futuro” e sim um negócio lu-
crativo no presente, o gestor executivo de supri-
mentos da MRV Engenharia, Luis Henrique Ca-
panema, falou sobre o primeiro condomínio do 
programa Minha Casa Minha Vida com sistema 
de energia fotovoltaica. A hidrelétrica Itaipu Bi-
nacional também investe em fontes alternativas, 
como apresentou o superintendente de energias 
renováveis Paulo Afonso Schmidt, que falou so-
bre a geração energética movida a biometano de-
senvolvida pela empresa.

O português Luís Veiga, diretor da Sociedade 
Ponto Verde, entidade voltada para a gestão e re-
ciclagem de resíduos, falou sobre a responsabili-
dade das empresas fabricantes pelo lixo gerado 
por seus produtos, em especial as embalagens. 
Comparando as ações e metas da União Euro-
peia às brasileiras, Veiga concluiu: “Para que exis-
ta uma economia circular no Brasil, tem de haver 
vontade política clara”.


