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ABAF comemora os 30 anos 
de sucesso da Fenagro

Maior evento do segmento do Norte/
Nordeste e um dos cinco mais im-
portantes do Brasil, a Feira Interna-
cional da Agropecuária (Fenagro) – 

que comemora 30 anos este ano – aconteceu de 
25/11 a 03/12 no Parque de Exposições Agrope-
cuárias de Salvador (BA). “Além do caráter eco-
nômico, a Fenagro tem como objetivo viabilizar 
oportunidades de negócios e ações de fomen-
to ao setor agropecuário. Parabenizamos a fei-
ra pela sua perenidade e importância para este 
que é um dos setores produtivos mais impor-
tantes do Brasil”, informa o diretor executivo da 
Associação Baiana das Empresas de Base Flores-
tal (ABAF), Wilson Andrade.

Este ano, a ABAF participou novamente da 
feira com um estande - localizado na Avenida do 
Agronegócio, ao lado da Secretaria da Agricultu-
ra, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Se-
agri) –, onde promoveu o ‘Programa Ambiente 
Florestal Sustentável’ (PAFS) e divulgou dados 
atualizados do setor florestal na Bahia.  “Para se 
ter uma ideia, o setor de base florestal se colo-
ca mais uma vez em primeiro lugar no montan-
te das exportações da Bahia. De acordo com da-
dos disponibilizados pela Federação das Indús-
trias do Estado da Bahia (FIEB), a Bahia expor-
tou U$S 6.8 bilhões em 2016. O setor florestal 
teve participação de 18%, com U$S 1,2 bilhão. 
Na sequência, outros setores importantes como 
o de Química e Petroquímica, com 13% (U$S 

880 milhões); o setor de Cobre e outros Metais 
com 12% (U$S 816 milhões) e o de Produtos do 
Agronegócio com 11,4% (U$S 780 milhões)”, in-
forma Andrade.

Além disso, a ABAF coordenou, em parce-
ria com a indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 
o workshop “Cadastro e Governança de Terras” 
promovido pelo Instituto Nacional de Coloniza-
ção e Reforma Agrária (Incra) e pela Receita Fe-
deral em 29/11, das 15h às 18h, no auditório da 
ABCN (Associação Brasileira dos Criadores de 
Nelore). “Além da regularização ambiental das 
propriedades, que são 750 mil na Bahia, é im-

portante que os produtores cuidem também da 
regularização fundiária e fiscal, através do novo 
Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) e 
do Imposto Territorial Rural (ITR). Na Bahia, a 
regularização ambiental se dá através da Secre-
taria do Meio Ambiente (Sema) que tem como 
braço executor o Instituto do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos (Inema); e a parte fundiária 
e fiscal através das superintendências locais do 
Incra e a Receita Federal. Na oportunidade, dú-
vidas serão esclarecidas e orientações serão for-
necidas visando o necessário enquadramento 
nos conceitos do novo CNIR”, explica Andrade.

O secretário Vitor Bofim (Seagri) no workshop Estande da ABAF na feira



tam questões cruciais para o cresci-
mento sustentável do estado nas áre-
as social, econômica e política.  “O 
Codes elaborou um calendário de 
seminários temáticos, que começam 
em novembro e terminam em de-
zembro com os temas Infraestrutu-
ra, Formação, Ciência e Tecnologia, 
Mundo Rural e Recursos Hídricos, 
Segurança Pública e Direitos Huma-
nos e Petróleo e Gás”, afirma o coor-
denador executivo do Codes, Jonas 
Paulo. Os encontros deste ano estão 
previstos para acontecer nos municí-
pios de Juazeiro, Barreiras, Irecê, Ala-
goinhas, Feira de Santana, Guanam-
bi, Vitória da Conquista, Itabuna, Eu-
napólis e Salvador.  

Já o titular da SDR, Jerônimo Ro-
drigues, comentou a importância do 
evento, em que se aglutinam forças in-
ternas e externas do estado da Bahia, 
que incluem tanto empresários quan-
to prefeituras e movimentos sociais, 

para dialogar para além dos quatros 
anos do Plano Plurianual (PPA). “Um 
estado com as dimensões  da Bahia 
necessita pensar um plano de desen-
volvimento a longo prazo. São diver-
sos temas relevantes, mas é importan-
te incluir nesse debate a economia fa-
miliar, tanto na área rural, como a eco-
nomia solidária, na área urbana”. 

Dando destaque para um dos 
mais competitivos e promissores seg-
mentos do agronegócio da Bahia 
(e Brasil), o florestal, Wilson Andra-
de informou que o setor se coloca 
mais uma vez em primeiro lugar no 
montante das exportações da Bahia. 
De acordo com dados disponibiliza-
dos pela Federação das Indústrias do 
Estado da Bahia (FIEB), a Bahia ex-
portou U$S 6.8 bilhões em 2016. O 
setor florestal teve participação de 
18%, com U$S 1,2 bilhão. Na sequ-
ência, outros setores importantes 
como o de Química e Petroquímica, 
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Plano de Desenvolvimento Integrado 
2035 é debatido na capital baiana

Baseado nos eixos crescer, 
distribuir, inovar e compe-
tir, o Plano de Desenvolvi-
mento Integrado da Bahia 

(PDI 2035) foi discutido em 6/11/17, 
entre governo, universidades, sin-
dicatos, indústria, comércio e socie-
dade civil, em Salvador. A Associação 
Baiana das Empresas de Base Flores-
tal (ABAF) foi uma das convidadas 
e foi representada pelo seu diretor 
executivo, Wilson Andrade.

 Pensar a Bahia até o ano de 2035 
com estratégias que contemplem os 
diversos segmentos da sociedade é o 
grande desafio da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico (SDE), Se-
cretaria de Planejamento (Seplan) e 
Conselho de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (Codes), em parceria 
com a Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR). O objetivo é romper um 
histórico de 40 anos abaixo de 50% da 
renda per capita nacional.

 Descentralizar a economia da ca-
pital e região metropolitana, redistri-
buir a renda e os empregos para o 
interior são alguns dos desafios que 
devem ser superados. “Substituir as 
importações por produtos produzi-
dos aqui na Bahia e rastrear toda a ca-
deia produtiva dos principais setores 
que alavancam o PIB do Estado são 
alguns dos exemplos que irão com-
por este ciclo de estudos deste pla-
nejamento à longo prazo”, explica a 
Superintendente de Políticas Púbicas 
da SDE, Maria Lúcia Falcón. 

 Estes primeiros debates apresen-

ABAF participou e apoiou a realização do IV Fórum Bahia Econômica
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, 

realizou a conferência de abertura do IV Fórum 
Bahia Econômica que aconteceu em 20/11 no au-
ditório do 3° andar da Casa do Comércio (Salva-
dor - BA). A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) participou e apoiou a reali-
zação do evento que este ano teve o tema ‘O Bra-
sil e a Bahia - Novo Ciclo de Crescimento Econô-
mico e Governança: as novas formas de relacio-
namento entre o setor público e privado’. O fó-
rum reuniu cerca de 250 pessoas, especialmente 
lideranças empresariais e políticas. 

“Estamos vivendo um momento de recupera-
ção da economia nacional depois de três anos de 
crise e nós, empresários, temos que contribuir, 
temos que repensar nossas ações e investimen-
tos e contribuir com um novo planejamento de 
desenvolvimento nacional a partir as nossas em-

presas, das entidades empresariais, das nossas re-
giões e do Brasil como um todo. Portanto, esse 
evento é de singular importância para esta fase 
e estaremos sendo informados pelo líder do co-
mando do Governo que é o Ministro da Fazenda 
que, inclusive, já muito contribuiu na área priva-
da como gestor de bancos nacionais e internacio-
nais e como presidente do Banco Central do Bra-
sil”, declarou o diretor executivo da ABAF, Wil-
son Andrade.

O Portal Bahia Econômica realiza o Fórum 
Bahia Econômica, com o apoio das associações 
vinculadas ao comércio e a indústria, com o ob-
jetivo de reunir lideranças empresariais e dis-
cutir os rumos da economia baiana e brasilei-
ra. “É a primeira vez que Meirelles veio à Bahia 
desde que tomou posse do ministério e o even-
to foi simbólico tendo dois objetivos principais. 

O primeiro foi de reunir as lideranças empresa-
riais e políticas da Bahia para discutir com a prin-
cipal autoridade econômica do governo as pers-
pectivas econômicas do país em 2018. O segun-
do foi dar início a um movimento para recolo-
car a Bahia – maior economia do Nordeste e sé-
timo maior PIB do país – na mesa das discussões 
sobre o futuro do Brasil, retomando o seu papel 
de estado líder do Norte e Nordeste”, explica Ar-
mando Avena. 

O evento contou com o apoio da ABAF – As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal, 
da Federação do Comércio, Bens Serviços e Turis-
mo do Estado da Bahia – Fecomércio-BA, da ACB 
- Associação Comercial da Bahia, da FCDL – Fede-
ração dos Clubes de Diretores Lojistas, da CDL – 
Clube de Diretores Lojistas de Salvador, do gover-
no do Estado e da Prefeitura de Salvador. 

com 13% (U$S 880 milhões); o setor 
de Cobre e outros Metais com 12% 
(U$S 816 milhões) e o de Produtos 
do Agronegócio com 11,4% (U$S 
780 milhões). “Além disso, nosso se-
tor representa 5% do PIB estadual e 
gera mais de 200 mil empregos, en-
tre diretos, indiretos e de efeito-ren-
da, tendo como principal caracterís-
tica a descentralização da geração de 
riqueza. Nossos negócios estão pre-
sentes principalmente em quatro pó-
los: Litoral Norte, Sudoeste, Sul e Ex-
tremo Sul e Oeste”, acrescenta.

 A série de diálogos com todas 
as esferas da sociedade permite que 
se construa um plano em que todos 
os atores sintam-se inseridos. “A Fieb 
apóia qualquer ação que traga a so-
ciedade para discutir o seu futuro, as-
sim como as possibilidades, as poten-
cialidades, as limitações e a forma de 
superá-las. Certamente teremos um 
plano dinâmico e adaptável à reali-
dade”, desta o diretor da Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia 
(Fieb), Vladson Menezes. O coorde-
nador da Federação dos Trabalhado-
res na Agricultura Familiar da Bahia 
(Fetraf-Bahia/CUT), Rosival Leite, es-
pera que o PDI ajude a desenvolver 
ações com os pequenos agricultores 
e os enxergue como um vetor de de-
senvolvimento para o Estado. Alguns 
estados brasileiros já possuem seus 
planos de desenvolvimento a longo 
prazo, como Minas Gerais, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte, Piauí e 
Rio de Janeiro. 
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“Florestas plantadas: oportunidades de investi-
mentos sustentáveis” é o tema da palestra que o di-
retor executivo da Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, realizou 
em 09/11, às 10h15, como parte da I Semana Aca-
dêmica de Engenharia Florestal do Recôncavo da 
Bahia (SAEFLOR). O evento, promovido pelo dire-
tório acadêmico de Engenharia Florestal da Univer-
sidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) acon-
teceu de 8 a 10/11 no Anfiteatro da Reitoria UFRB, 
Campus Cruz das Almas (BA).

Tendo como tema ''Preservação, Produtivida-
de e Profissionalismo'', a semana teve como objeti-
vo promover a capacitação e atualização dos discen-
tes em temas relacionados à área de produção flo-
restal e do meio ambiente por meio de um espaço 
de integração entre grupos acadêmicos e profissio-
nais. Além da ABAF, empresas como a Suzano Papel 
e Celulose e a BSC/Copener também compartilha-
ram suas experiências.

Segundo Andrade, os trabalhos desenvolvidos 
por universidades são fundamentais para a ativida-
de florestal. “A parceria entre iniciativa privada e aca-
demia já provou que colheu bons resultados, como 
o aumento da produtividade por hectare, controle 
eficiente de pragas e uma convivência comprovada 

Florestas plantadas é tema na “I Semana Acadêmica
de Engenharia Florestal do Recôncavo da Bahia”

“Negócios internacionais, agri-
cultura e desenvolvimento: a ação 
das Nações Unidas no estado da 
Bahia” foi o tema do evento realiza-
do na manhã de 13/11/, pelo curso 
de Relações Internacionais da Uni-
jorge com instituições parceiras, no 
auditório Zélia Gattai, campus Para-
lela. O objetivo foi discutir as ações 
promovidas pelas Nações Unidas 
para o desenvolvimento agrícola 
baiano. Entre os palestrantes, Wil-
son Andrade - diretor executivo da 
Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) e membro do 
Comitê Consultivo (CC) do Fun-
do Comum de Commodities (CFC) 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) – que falou sobre “O Comi-
tê Consultivo do Fundo Comum de 
Commodities da Organização das 
Nações Unidas e suas ações interna-
cionais junto à Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO)”. 

No mesmo evento, Fabiana Vi-
terbo – gestora do Semear, progra-
ma do Fundo de Desenvolvimento 

Evento discutiu as ações das Nações Unidas 
para o desenvolvimento agrícola na Bahia

Agrícola das Nações Unidas (Fida) 
– abordou “O trabalho do Fida no 
Brasil: apoio aos Estados do Nor-
deste no combate à pobreza rural 
e panorama sobre a gestão do co-
nhecimento do programa Semear 
Internacional na região do Semi-
árido nordestino”. As palestras fo-
ram gratuitas, abertas ao público 
externo.

Matheus Souza, coordenador 
do curso de Relações Internacio-
nais da Unijorge, afirma que a ini-

ciativa atende a uma lógica conso-
lidada pelo curso, que é a de pro-
mover discussões de relevância 
para a sociedade. “Acreditamos 
que o papel da instituição de en-
sino vai além da formação de bons 
profissionais e cidadãos, e discus-
sões como esta demonstram que 
nossa instituição quer contribuir 
para fomentar o acesso, pela so-
ciedade, ao conhecimento nas di-
versas áreas que englobam a inter-
nacionalização”. O evento contou 

com a parceria do Programa SE-
MEAR Internacional, Fundo Inter-
nacional de Desenvolvimento Agrí-
cola (FIDA) das Nações Unidas, 
Instituto Interamericano de Coo-
peração para a Agricultura (IICA) 
- vinculado à Organização dos Es-
tados Americanos (OEA), Associa-
ção Baiana das Empresas de Base 
Florestal - ABAF, Sindifibras e Co-
missão de Relações Internacionais 
e Comércio Exterior da Associação 
Comercial da Bahia - Comex-ABC.

entre lavoura, pecuária e floresta. O setor é reconhe-
cido pelo uso de alta tecnologia empregada e aper-
feiçoada pelas empresas do setor, com base em ex-
periências internacionais e parcerias com a Embra-
pa e pesquisadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo isso a academia tem 
muito a oferecer para melhorar as vantagens com-
petitivas do setor. “Precisamos trabalhar para que 
o mercado atenda as demandas locais por madei-
ra. 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. Pre-

cisamos produzir madeira para a construção civil e, 
por outro lado, mostrar para este segmento que ma-
deira plantada é um ótimo material e pode ser até 
mais competitivo 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 
ligadas à agricultura, indústria e à qualificação de 
mão de obra. “O programa tem o objetivo de incen-
tivar a inclusão de pequenos e médios produtores 
no plantio, manejo e processamento da madeira de 
florestas comerciais para usos múltiplos.
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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:

A Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) participou em 23/11, às 
17h, da reunião da Missão Empresarial 
Boliviana que aconteceu no auditório da 

Associação Comercial da Bahia (ACB), no Comér-
cio (Salvador/BA). O encontro foi presidido pelo 
presidente da ACB, Adary Oliveira e, na ocasião, 
o vice-presidente da ACB, Carlos Cohin, apresen-
tou o setor de frutas do Vale do São Francisco.

Outro setor que foi apresentado para o gru-
po foi o de base florestal. Para isso, foi convidado 
o diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade. “O 
segmento, na Bahia, já recebe investimentos es-
trangeiros, especialmente na área de papel e ce-
lulose. E é um setor de alta produtividade. Para 
se ter uma ideia, o segmento se coloca mais uma 
vez em primeiro lugar no montante das expor-
tações da Bahia. De acordo com dados disponi-

bilizados pela Federação das Indústrias do Esta-
do da Bahia (FIEB), a Bahia exportou U$S 6.8 bi-
lhões em 2016. O florestal teve participação de 
18%, com U$S 1,2 bilhão. Na sequência, outros 
segmentos importantes como o de Química e Pe-
troquímica, com 13% (U$S 880 milhões); o se-
tor de Cobre e outros Metais com 12% (U$S 816 
milhões) e o de Produtos do Agronegócio com 
11,4% (U$S 780 milhões)”, informa Andrade. 

O grupo de lideranças e empresariado da 
Bolívia esteve em Salvador de 20 a 24/11 com 
uma agenda definida pela Câmara de Comér-
cio, Indústria, Serviços e Turismo de Yacuiba 
(Ccisty).  A comitiva foi formada pelo governa-
dor Adrián Oliva; pelo vice-presidente da Câ-
mara de Comércio, Indústria, Serviços e Turis-
mo de Yacuiba (Ccisty), Víctor Retamozo; e por 
uma dezena de empresários de Yacuiba - cidade 

do sul da Bolívia, capital da província de Gran 
Chaco, departamento de Tarija. Está localizada 
a 3 km da fronteira com a Argentina e, por estar 
em uma região fronteiriça, o ponto forte de sua 
economia é o comércio. 

O governador informou que a visita a Bahia 
fez parte de um esforço para integrar e desenvol-
ver um pólo petroquímico na cidade de Yacuiba. 
O vice presidente de Câmara de Comércio, In-
dústria, Serviços e Turismo de Yacuiba, Víctor Re-
tamozo, disse que o objetivo foi também conhe-
cer a experiência dos empresários de vinho do 
país. O grupo visitou o Complexo Petroquímico 
de Camaçari com a perspectiva de fechar parce-
rias e convênios para futuros investimentos no 
local. Além da palestra de Wilson Andrade, estão 
previstas visitas às vinícolas do Vale do São Fran-
cisco e ao Centro Universitário Senai.

ABAF recebeu missão boliviana que pretende 
estabelecer parcerias comerciais

Participação no Congresso Florestas Online 
que bateu recorde de inscritos

“Florestas plantadas – oportunidade de inves-
timentos na Bahia” foi o tema da palestra que o 
diretor executivo da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF, Wilson Andrade), 
realizou em 15/11, no congresso Florestas Onli-
ne 2017. O congresso, com 43 palestras dos mais 
variados temas ligados à cadeia produtiva de flo-
restas plantadas do país, pode ser conferido no 
site www.florestasonline.com.br. O primeiro 
congresso florestal online do Brasil bateu o seu 
próprio recorde de inscritos com mais de 11 mil. 
Ano passado o congresso chegou a 7.216 inscri-
ções e foi acompanhado em 34 países.  Assista a palestra de Wilson Andrade: https://www.youtube.com/watch?v=76AAgpG5xpk


