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Após meses de planejamento 
e divulgação junto às maio-
res empresas, associações e 
entidades dos setores ma-

deireiro e florestal, a 2ª SIM (Sema-
na Internacional da Madeira) reu-
niu os grandes players do segmen-
to em Curitiba (PR) junto a um pú-
blico especializado. Dos dias 19 a 22 
deste mês, a capital paranaense se 
tornou o coração da indústria ma-
deireira nacional, fornecendo aos 
visitantes sete eventos distintos que 
contemplaram, em conjunto, toda a 
cadeia produtiva do setor industrial 
madeireiro.

Os principais eventos da SIM fo-
ram a segunda edição da Lignum 
Brasil – Feira de Transformação, Be-
neficiamento, Preservação, Energia, 
Biomassa e Uso da Madeira e o 3º 
Expo Madeira & Construção. Em to-
dos os quesitos, as feiras tiveram re-
sultados expressivos, superando a 
edição 2016, em que 71 expositores 
e 5.100 visitantes estiveram presen-
tes, propiciando negócios avaliados 
em R$ 53 milhões. Nesta edição, as 
duas feiras, realizadas paralelamente 
no Expo Renault Barigui de 20 a 22 
de setembro, reuniram 86 exposito-
res e 6.188 visitantes altamente quali-
ficados, gerando mais de R$ 98,2 mi-

lhões em vendas e prospecções.
Além das feiras, a programa-

ção da 2ª SIM também trouxe cinco 
eventos técnicos de alto nível de es-
pecialização. Dois deles, o 2º Woo-
dTrade Brazil e o 2º Encontro Bra-
sileiro de Energia da Madeira, for-
taleceram conceitos já trabalhados 
na edição anterior, ao mesmo tem-
po em que trouxeram novos te-
mas e discussões atualizadas para 
os 435 conferencistas presentes.

Para completar a Semana, fo-
ram realizadas duas novas confe-
rências, que também contaram 
com expressiva participação do 
público especializado: a ProWood, 

Semana Internacional da Madeira 
impulsionou o setor

que abordou as tecnologias para 
transformação e beneficiamento 
de madeira, e a WoodProtection, 
que teve como foco as mais atuais 
soluções para proteção de madei-
ra. Fechando a SIM, a APRE (Asso-
ciação Paranaense de Empresas de 
Base Florestal) organizou o 4º Sim-
pósio Madeira & Construção. Ain-
da, a Semana contou com reuniões 
internas das principais Associações 
e entidades do país.

Nesses quatro dias de eventos, 
os participantes da SIM tiveram a 
oportunidade de acompanhar a to-
dos aqueles que acreditam no setor 
florestal e madeireiro, e que bus-

cam crescer em qualidade, tecnolo-
gia, relacionamento e rentabilidade 
de seus negócios. “Acreditamos que 
os números alcançados comprovam 
o sucesso desta segunda edição. Te-
mos convicção de que cumprimos 
a nossa missão de promover o Po-
der da Madeira”, afirma Jorge Mali-
novski, diretor geral da Malinovski, 
empresa organizadora da Semana 
Internacional da Madeira.

Com o objetivo de incentivar o 
desenvolvimento e consolidação do 
setor industrial madeireiro, os even-
tos contaram com o apoio das as-
sociações e instituições mais repre-
sentativas do setor industrial madei-
reiro e florestal, a exemplo da Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF). “O Brasil madei-
reiro esteve lá. Além dos importan-
tes eventos, tivemos encontros que 
estreitaram ainda mais o diálogo en-
tre os atores do setor. No dia 20/09, 
pela manhã, tivemos a reunião com 
os representantes das estaduais flo-
restais e a Ibá. No período da tarde, 
tivemos outra com a Câmara de Flo-
restas do MAPA e ainda uma inédita 
reunião com os representantes da 
comunicação dessas estaduais. A vi-
sita à Embrapa foi outro ponto for-
te”, aposta Andrade.
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Fibria inicia movimentação de madeira 
com guindastes em terminais marítimos

O projeto, que deman-
da investimento de R$ 
54,4 milhões, possibi-
litará que menos cami-

nhões de transporte de madeira se-
jam usados nas rodovias capixabas 
e baianas.

Já estão em operação nos Ter-
minais Marítimos da Fibria em Bar-
ra do Riacho (Aracruz-ES) e em Ca-
ravelas (BA) os primeiros dois guin-
dastes – de um total de quatro – 
que fazem parte do projeto de mo-
dernização do transporte de madei-
ra por via marítima entre o sul da 
Bahia e o norte do Espírito Santo. 
A movimentação de madeira com 
guindastes garante operações mais 
seguras, sustentáveis e produtivas. 
A Fibria está investindo R$ 54,4 
milhões nesse projeto, incluindo 
obras civis e equipamentos.

Fabricados na Finlândia, os 
guindastes de grande porte ope-
ram no carregamento das barcaças 
que transportam madeira, no Ter-
minal de Caravelas, e no descarre-
gamento das embarcações, em Bar-
ra do Riacho. Cada barcaça compor-
ta uma carga equivalente a 100 via-
gens de caminhões tritrem, contri-
buindo para desafogar o tráfego nas 
rodovias.

Além de contribuir para a segu-
rança nas estradas, reduzindo o trá-
fego de caminhões, a operação com 
guindastes oferece mais seguran-
ça ao operador, que fica na cabine 
do equipamento, sem contato pró-
ximo com a carga. Sob o aspecto 
da sustentabilidade, a utilização de 
guindastes resulta em menor uso 
de combustível derivado do petró-
leo (em Barra do Riacho, os equipa-
mentos são movidos a energia reno-
vável produzida pela própria Fibria 

em sua unidade industrial), menor 
uso de pneus e redução das emis-
sões de CO2, gás que provoca o 
efeito estufa.

O gerente geral Florestal da Fi-
bria, Carlos Nassur, enfatiza que a 
instalação dos guindastes é um pas-
so importante para a modernização 
das operações. “Entre as vantagens 
desse novo sistema podemos des-
tacar o aumento da produtividade, 
melhor aproveitamento do espaço 
interno das barcaças, redução das 
emissões de gases de efeito estufa 
e aumento da segurança nas estra-
das, além de redução de custos ope-
racionais”, salienta ele.

Luiz Geraldo Micheletti Goes-
sler, gerente de Logística Florestal 
da Fibria, explica que os dois guin-
dastes começaram a operar há pou-
co mais de um mês e estão na fase 
de curva de aprendizagem, até al-
cançarem a produtividade espera-
da. Os operadores desses equipa-
mentos receberam treinamento es-
pecífico e sua performance também 

vem evoluindo com as atividades. 
“A expectativa é de que a operação 
com guindastes reduza em mais de 
40% o tempo de carregamento/des-
carregamento das barcaças, quando 
o projeto estiver operando a plena 
capacidade, com os quatro equipa-
mentos”, disse.

Em operação há 15 anos, os Ter-
minais Marítimos da Fibria em Bar-
ra do Riacho e em Caravelas contri-
buem para dar mais equilíbrio à ma-
triz de transportes da empresa. O 
modal marítimo responde por uma 
fatia de 25% do transporte de ma-

deira da empresa, que também utili-
za ferrovias e rodovias.

A execução do projeto de mo-
dernização do transporte marítimo 
também contribui para movimen-
tar a economia nas respectivas re-
giões. No pico do projeto, foi mo-
bilizado um efetivo de cerca de 150 
pessoas, metade no Espírito Santo 
e metade no sul da Bahia. Como 
ocorre em projetos dessa nature-
za, a Fibria fez parceria com o Sine 
(Sistema Nacional de Empregos), 
e priorizou a contratação de traba-
lhadores locais.
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A Suzano Papel e Celulose foi eleita uma 
das Empresas que Melhor se Comuni-
cam com os Jornalistas em pesquisa pro-
movida pela revista Negócios da Comu-

nicação, em parceria com o Centro de Estudos 
da Comunicação (CECOM). A Suzano apareceu 
pela quarta vez entre os destaques na categoria 
Papel e Celulose.

Em sua 7° edição, o prêmio “Empresas que 
Melhor se Comunicam os Jornalistas 2017” tem 
como objetivo contemplar as organizações com 
ações de comunicação adequadas, eficientes e 
que visam construir um bom relacionamento 
com os profissionais das redações. Os vencedo-

res foram conhecidos por meio de pesquisa or-
ganizada pela H2R Pesquisas Avançadas e audita-
da pela BDO Brazil. 

Para Marcela Porto, Gerente Executiva de Co-
municação da Suzano Papel e Celulose, o prêmio 
é um reconhecimento às relações mantidas entre 
a empresa e seus diferentes stakeholders, incluin-
do os jornalistas. “Acreditamos que o relaciona-
mento entre empresa e stakeholders é construído 
por meio da transparência e da confiança, é uma 
via de mão dupla. Estamos muito felizes com o 
prêmio e continuaremos a trabalhar nessa relação 
tão importante para nós” diz a executiva. A divul-
gação dos vencedores aconteceu nesta semana.

FSC® Brasil lança campanha 
de comunicação nacional

Relatório Ibá 2017
A Ibá lançou o Relatório 2017, em que reú-

ne os principais resultados econômicos, sociais 
e ambientais do setor de árvores plantadas re-
ferentes ao ano de 2016; e traz capítulos com 
análise sobre desafios setoriais, múltiplos usos 
e biodiversidade e mercado de papel imune.

A indústria brasileira de árvores plantadas 
é, atualmente, uma referência mundial por sua 
competitividade, inovação e sustentabilidade, 
que são destinadas à produção de celulose, pa-
pel, painéis de madeira, pisos laminados, car-
vão vegetal e biomassa; além de ser fonte de 
centenas de produtos e subprodutos presentes 
em nosso dia a dia. Confira e boa leitura!

Suzano Papel e Celulose recebe prêmio

O FSC Brasil lançou, no dia 28 de setem-
bro, sua primeira campanha de comu-
nicação: “Florestas para Todos para 
Sempre”, assinada pela agência Gia-

cometti. Com patrocínio da Tetra Pak, a principal 
peça é um filme de 60 segundos que será veicula-
do no canal por assinatura Discovery entre setem-
bro e novembro. O objetivo é conscientizar o con-
sumidor final sobre a importância de ser conser-
var as florestas e mostrar que ele pode – e deve 
– fazer a sua parte ao dar preferência aos produ-
tos certificados.

No vídeo, o ator Elam Lima caminha pela flo-
resta enquanto fala sobre o selo FSC, seu significa-
do e sua importância. Surpreendentemente, o ce-
nário começa a revelar produtos florestais de di-
versos tipos, criando um contraste entre a nature-
za e os artigos manufaturados. A ideia é mostrar 
que a floresta está presente na vida cotidiana e que 
as escolhas diárias de consumo têm impacto sobre 
o meio ambiente. 

“A floresta está muito mais presente no nosso 
dia a dia do que costumamos imaginar: são mó-
veis, alimentos, papeis, livros, revistas, brinque-
dos... E ao comprar um produto certificado FSC, 
tem-se a certeza, por exemplo, de que não houve 
desmatamento ilegal nem uso de trabalho escra-
vo ou infantil; que o solo e a água não foram con-
taminados, os animais estão seguros e os trabalha-
dores e as comunidades do entorno foram respei-
tados”, explica Aline Tristão, diretora executiva do 
FSC Brasil. “Com essa campanha, queremos mos-
trar que você pode usar o selo como uma ferra-
menta para agir de forma responsável”, completa. 

Hoje, quase 200 milhões de hectares de flores-
tas são certificados FSC no mundo. No Brasil, são 
mais de 7 milhões e ainda com um potencial enor-
me a ser explorado. Comunicar a certificação - que 
vai muito além de um “selo verde” - faz com que o 
consumidor reconheça a importância de levar em 
consideração aspectos socioambientais em suas 
escolhas. “Quando as pessoas se dão conta disso, 
o selo torna-se um diferencial estratégico que agre-

ga valor às marcas certificadas", completa Vanessa 
Momesso, diretora de atendimento da Giacomet-
ti. E entre elas estão grandes empresas, pequenos 
produtores, comunidade tradicionais e indígenas. 

“A busca pela excelência ambiental é um dos 
pilares estratégicos globais da Tetra Pak e faz parte 
dos nossos objetivos de longo prazo utilizar cada 
vez mais matérias-primas de fontes renováveis, 
como papel certificado pelo FSC. Essa campanha 
é um canal direto com o consumidor para mostrar 
que escolher produtos em embalagens longa vida 
com o selo FSC é uma maneira simples de consu-
mir de forma consciente e contribuir para a con-
servação dos recursos naturais”, afirma Valéria Mi-
chel, diretora de Meio Ambiente da Tetra Pak. 

Toda a campanha, desde a sua produção até a 
veiculação, será carboneutralizada. Este é o primei-
ro filme carbono neutro a ser veiculado na Disco-
very Networks Brasil e a primeira campanha carbo-
no neutro do FSC no mundo. A produção e todas as 

ações envolvidas na campanha geraram 11,96 tone-
ladas de CO2, que serão compensadas com o plan-
tio de 41 árvores nativas, recuperando uma área de 
aproximadamente 500 m2. Em parceria com o Ide-
sam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia), a compensação será feita 
em dezembro, na Reserva de Desenvolvimento Sus-
tentável do Uatumã, no Amazonas.  

A campanha é consequência direta de uma 
pesquisa feita pelo FSC Internacional que resultou 
na revisão e no reposicionamento global da marca 
FSC. Foram entrevistadas cerca de nove mil pesso-
as com idades entre 21 e 64 anos, em 11 países di-
ferentes, incluindo o Brasil. Os resultados mostra-
ram que enquanto 68% dos entrevistados nunca ti-
nham ouvido falar do FSC, para 24%, ele soava fa-
miliar e 8% realmente o conheciam. O novo slo-
gan, Florestas para Todos para Sempre (Forests For 
All Forever), reafirma a visão do FSC de proteger 
as florestas do mundo para as gerações futuras, e a 
nova identidade visual, que inclui animais e pesso-
as que vivem e interagem nas matas, reforça a abor-
dagem holística do manejo florestal responsável.  

Agora, o que se quer é que ainda mais pessoas 
saibam – e usufruam – dessa ferramenta de desen-
volvimento sustentável que é o selo FSC. 

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=airb8d4xYCA
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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:

As árvores plantadas  são uma 

matéria-prima renovável, reciclá-

vel e  amigável ao meio ambiente,  

à biodiversidade e à vida humana.

21 de Setembro 
Dia Da Árvore

Se uma árvorE 
já traz benefícios, 

imagine muitas florestas!


