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Elizabeth de Carvalhaes, presidente da Ibá

Setor florestal fecha 2017 com 
superávit de US$7,5 bilhões

Balança Comercial do Setor - US$ Milhões FOB

O encerramento do ano de 2017 foi 
positivo para a indústria de base flo-
restal, que registrou um avanço de 
12,9% no saldo da balança comer-

cial do setor, quando comparado com o ano 
anterior, alcançando o valor de US$7,5bilhões. 
As exportações puxaram esta alta, com aumen-

to de 14,0% para celulose, o que representa 
US$6,4 bilhões em receita; variação positiva de 
2,2% para papel, resultado financeiro de US$1,9 
bilhão; e crescimento de 15,6% para painéis de 
madeira, atingindo números finais de US$289 
milhões. Em termos de representatividade, 
as exportações do setor produtivo de árvores 

plantadas foram responsáveis por 3,9% de todo 
o volume de bens e produtos negociados pelo 
Brasil com outros países. 

 Confira a seguir os indicadores de desempe-
nho do setor de árvores plantadas, na 44ª edi-
ção do Cenários Ibá, boletim mensal da Indús-
tria Brasileira de Árvores (Ibá).

Exportações em volume - O ano de 
2017 foi de avanço nas negociações 
com o mercado externo em todos os 
segmentos da indústria. Celulose re-

gistrou aumento de 2,3%, na comparação com 
o ano anterior, atingindo 13,2 milhões de to-
neladas; os painéis de madeira se destacaram 
e avançaram 21,1%, alcançando 1,3 milhão de 
m³; por fim, o papel demonstrou crescimen-
to de 0,5%, com um total de 2,1 milhões de 
toneladas.

Destino Das exportações - A China 
se manteve como principal compradora da ce-
lulose brasileira durante todo 2017, aumen-
tando seu consumo em 18,7% com relação ao 
ano anterior, chegando a US$2,6 bilhões inves-
tidos na commodity. Na sequência está a Eu-
ropa, que aumentou em 7,5% a importação 
da celulose brasileira, alcançando US$2,0 bi-
lhões. Já a América Latina se manteve à fren-
te das demais regiões do mundo quando o as-
sunto é destino de painéis de madeira e papel. 

Para os painéis, a região representou 52,2% de 
todo o volume exportado pelo país, o que re-
presentou US$151 milhões, avanço de 11,0% 
em relação a 2016. Vale mencionar o avanço 

da Ásia/Oceania neste segmento, que aumen-
tou em 74,1%. Já em papéis, o crescimento foi 
de 10,7%, que soma US$1,3bilhão, na Améri-
ca Latina. 

proDução - O ano de 2017 também foi 
de variação positiva para a produção no se-
tor de celulose, que avançou 3,8%. Destaque 
para as 19,5 milhões de toneladas produzidas, 
o maior volume já registrado no período de 
um ano. Papel, por sua vez, com 10,5 milhões 
de toneladas produzidas, teve alta de 1,4%, em 
comparação com 2016.

VenDas Domésticas - O mercado inter-
no de painéis de madeira registrou avanço de 
4,0% em suas negociações, totalizando 6,5 mi-
lhões de m³ vendidos. Já o segmento de pa-
pel encerrou 2017 com saldo positivo de 0,7%, 
somando 5,5 milhões de toneladas comerciali-
zadas. Papelcartão (+4,2%) e Tissue (+4,1%) 
foram os principais responsáveis pelo desem-
penho. 
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Fibria apresenta projetos 
vencedores de sua plataforma de 

inovação aberta, Fibria Insight

A Fibria, empresa brasileira líder mundial 
na produção de celulose de eucalip-
to a partir de florestas plantadas, apre-
sentou em dezembro, os projetos sele-

cionados na sua plataforma de inovação aber-
ta, a Fibria Insight, lançada em agosto. Até ou-
tubro, foram recebidos 50 projetos, dos quais 
15 foram selecionados para passar por um pro-
cesso de desenvolvimento do negócio em par-
ceria com profissionais da empresa. Na última 
fase, de demonstração dos projetos, batizada de 
“Demo Day”, os classificados apresentaram suas 
soluções para uma banca formada por executi-
vos e especialistas, que escolheram sete vence-
dores, dos quais três foram considerados des-
taque.

Na estreia da plataforma foram lançados 
dois desafios: o primeiro, relacionado à celu-
lose microfibrilar, buscando ideias que ajudem 
a Fibria a descobrir aplicações inovadoras para 
esse produto em diferentes ramos de negócio; 
o segundo desafio consistia na busca por me-

lhorias no processo de embalagem dos fardos 
de celulose, hoje feito com arames. Os três pro-
jetos de destaque foram das startups Nanomix, 
CTNano, ligada à Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), e Cellugam, ligada à Univer-
sidade Federal de Pelotas.

 O Projeto da CTNano propõe o uso da na-
nocelulose em uma tinta especial condutora de 
eletricidade, que pode ter vários tipos de aplica-
ção, desde circuitos elétricos até baterias de ce-
lular e monitoramento de estruturas. A Nano-
mix apresentou um papel blister para embala-
gens da indústria farmacêutica que traz vanta-
gens como maior barreira de proteção e menor 
custo que o alumínio. E o projeto da Cellugam 
trouxe uma solução de embalagem em novo 
formato para os fardos de celulose, que utiliza a 
nanocelulose como ‘cola’.

 “Vamos agora construir planos para tirar es-
ses negócios do papel. A riqueza de todo o pro-
cesso está em construir interações. Vimos que 
as próprias startups já fizeram parcerias com 

seus projetos. E o anúncio dos vencedores não 
quer dizer que os outros projetos selecionados 
para a final vão ficar de fora. Encontramos mui-
tas soluções que podem ser aproveitadas em al-
gum momento”, avalia Cesar Bonine, gerente 
do Centro de Tecnologia da Fibria.

 A iniciativa prosseguirá com novas rodadas 
de negociação com os criadores dos sete proje-
tos para aquisição por parte da Fibria ou defi-
nição de uma parceria para investimento con-
junto, caso o projeto ainda precise de recursos 
para se tornar operacional. Durante todo o pro-
cesso, a Fibria contou com a parceria da Tech-
mall, empresa especializada em aceleração de 
startups, que atuou no refinamento das propos-
tas e construção dos planos de negócio.

 Para Fernando Bertolucci, diretor de Tecno-
logia e Inovação da Fibria, “esse foi o primei-
ro passo de uma grande jornada, uma constru-
ção conjunta e de diálogo aberto. Ficamos mui-
to otimistas com a qualidade dos trabalhos re-
cebidos”.

Sobre a Fibria
Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda 

global por produtos a partir da floresta plantada. Com capacidade produtiva de 7,25 milhões de toneladas de celulose por ano, a companhia conta 
com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-ope-
ration com a Stora Enso. A companhia possui 1,056 milhão de hectares de florestas, sendo 633 mil hectares de florestas plantadas, 364 mil hectares 
de áreas de preservação e de conservação ambiental e 59 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para 
mais de 35 países e matéria-prima para produtos de educação, saúde, higiene e limpeza. Saiba mais em www.fibria.com.br
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MoselloLima é o escritório mais 
admirado do país em papel e celulose

Entender exatamente como funcio-
na a operação do cliente, da peque-
na muda até a exportação da celulo-
se, provavelmente é o diferencial que 

levou a MoselloLima Advocacia a receber o re-
conhecimento como escritório mais admira-
do do Brasil no setor de papel e celulose. O 
prêmio é resultado de uma criteriosa pesquisa 
feita pela Análise Editorial desde 2006 e que, 
anualmente, consulta os diretores jurídicos 
das 1.500 maiores empresas do país.

Dividida em 12 áreas de direito: ambiental, 
cível, consumidor, contratos comerciais, ex-
portação e importação, infraestrutura e regu-
latório, operações financeiras, penal, proprie-
dade intelectual, societário, trabalhista e tri-
butária, a análise também indicou a Mosello-
Lima Advocacia como segundo escritório mais 
admirado na categoria Advocacia Abrangente 
na Bahia.

A MoselloLima Advocacia tem sede em Eu-
nápolis, extremo sul da Bahia. No entanto, a 
estrutura total é de 130 profissionais espalha-
dos por oito unidades em três estados: Bahia, 
Espírito Santo e Paraná. Apesar do reconheci-

Brasil, país poupador de terras

Devastação de matas e agricultura pre-
datória são dois temas frequentes 
quando se avalia a preservação am-
biental no Brasil, num falatório mal 

informado, muitas vezes desonesto e frequente-
mente repetido, no País, pelos bem-pensantes 
de plantão. Quem se dispõe a discutir seriamen-
te o assunto pode agora recorrer a informações 
da Nasa, a agência espacial americana. Segun-
do a agência, as lavouras ocupam 65,91 milhões 
de hectares, apenas 7,6% do território brasilei-
ro, e a vegetação nativa é preservada em mais de 
dois terços da superfície do País. Esses números 
são muito mais compatíveis com os objetivos de 
conservação ambiental do que os encontrados 
na maior parte do mundo, incluídos os países 
mais desenvolvidos e apontados, costumeira-
mente, como os menos devastadores.

A informação da Nasa, divulgada no fim de 
dezembro, foi pouco difundida e escassamente 
comentada no Brasil. Nenhuma pessoa hones-
tamente interessada no assunto deveria, no en-
tanto, desconhecer os dados e negligenciar as 
comparações. A agricultura ocupa entre 20% e 
30% da área na maior parte dos países, de acor-
do com o relatório, e em algumas economias 
importantes a parcela usada na produção rural 
é muito maior.

A proporção fica entre 45% e 65% na maior 
parte da União Europeia, em 18,3% nos Estados 
Unidos, em 17,7% na China e em 60,5% na Ín-

dia. Na Dinamarca a área cultivada corresponde 
a 76,8% do território. No Reino Unido, a 63,9%. 
Na Alemanha, a 56,9%.

Embora as lavouras ocupem uma pequena 
porcentagem do território brasileiro, o País é 
uma potência agrícola e um dos líderes no co-
mércio global de vários produtos. Quem acom-
panhou a evolução do agronegócio desde as 
décadas finais do século passado entende facil-
mente como esse quadro se tornou possível.

A explicação principal está nos ganhos de 
produtividade, centrados, no caso brasileiro, 
no volume produzido por hectare. Isso depen-
de da fertilização e da preservação da fertilida-
de do solo, assim como das técnicas de manejo 
da terra e também do melhoramento e da sele-
ção das plantas. Graças a esses avanços, duran-
te um longo período foi possível aumentar mui-
to mais a produção de vários grupos de lavou-
ras do que a superfície cultivada. Em outras pa-
lavras, a agricultura brasileira tornou-se uma ati-
vidade poupadora de terra.

A produção de grãos é o exemplo mais vi-
sível dos ganhos de produtividade. O aumen-
to da eficiência, observado desde os anos 1980, 
tornou-se mais ostensivo neste século. Entre a 
safra de 1997/98 e a de 2006/2007, a produção 
geral foi sempre superior a 2 toneladas e infe-
rior a 3 toneladas por hectare. Oscilou nas duas 
temporadas seguintes e a partir de 2009/10 fi-
cou sempre acima da nova marca. Em 2009/10 

foram colhidas 3,15 toneladas por hectare. Em 
2016/17, 3,91 toneladas. A proporção caiu para 
3,67 na safra seguinte, mas o volume produzido 
por unidade de área ainda foi 29,29% superior 
ao de 2006/07. Esse conjunto inclui algodão, ar-
roz, feijão, milho, soja, trigo e cereais de inver-
no. São produtos fundamentais para o merca-
do interno, para a produção de aves e suínos e 
para a exportação.

A cafeicultura, outra área de liderança brasi-
leira, também tem acumulado ganhos de efici-
ência na produção por área. Em 2004 foram co-
lhidas 17,75 sacas por hectare. Em 2006, 19,75. 
Entre 2010 e 2014 a produção ficou sempre aci-
ma de 20 sacas, tendo atingido 24,80 em 2012. 
Em 2016 foram 26,33 sacas por hectare. No ano 
passado, 24,10. Em 2017 completaram-se três 
anos de problemas climáticos e, além disso, o 
ano foi de ciclo baixo (uma das características 
da cafeicultura). Mesmo assim, o rendimento 
foi muito maior do que o de uma década atrás.

Nenhum desses fatos é justificativa para des-
cuidar da preservação ou para deixar de punir 
devastadores da Amazônia ou de qualquer ou-
tro bioma. Mas os dados da Nasa permitem uma 
discussão mais informada e mais honesta sobre 
como os brasileiros cuidam dos compromissos 
ambientais. São também um testemunho a mais 
sobre o sucesso e a enorme importância da Em-
brapa e de outras instituições de pesquisa agro-
pecuária. Fonte: Estadão (09/01/18)

mento na área de Papel e Celulose o escritó-
rio atua também nas áreas de Direito Ambien-
tal, Fundiário, Agrário, Certificações, Criminal, 
Compliance e Trabalhista.

“Temos um perfil de atuação direta. Além 
da matéria jurídica, conhecemos as frentes de 
trabalho diretamente, tanto industrial, logísti-
ca e florestal, o que nos permite a busca de 
resultados efetivos e que se consolidam como 
soluções duradouras”, explica o sócio funda-

dor Leandro Henrique Mosello Lima.
Advogado, especialista em direito Ambien-

tal e Florestal, Leandro também recebeu o re-
conhecimento da publicação na área de Papel 
Celulose (2º no Brasil), Advocacia Abrangen-
te (3º na Bahia) e Ambiental (3º no Brasil). Le-
andro também é professor de Direito Ambien-
tal, Florestal e Urbanístico, membro da comis-
são do agronegócio da OAB/BA, da comissão 
de meio ambiente da OAB/BA, do comitê de 
resolução de conflitos do FSC e presidente 
da PRODEN, entidade que ajudou a criar.

De acordo com Leandro, o reconhecimen-
to é fruto de um trabalho de uma grande equi-
pe. “Nós investimos das crenças de nossos 
clientes e estamos sempre em busca de con-
fiança e resultados”, ressalta Leandro. Otimista 
por natureza, Leandro acredita que 2018 será 
um ano de recuperação para o país e reforça 
que continuará, como sempre fez, investindo 
no crescimento do seu escritório. “Nossa orga-
nização, voltada para especialização setoriza-
da, terá cada vez mais, investimentos para que 
o reconhecimento continue a ser consequên-
cia dos resultados que atingirmos”, finaliza.
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ASSociAdoS:

A Bahia é o Estado com as melhores prá-
ticas e com maior agilidade para libe-
ração de licenciamento ambiental para 
empreendimentos empresariais no 

país. Mat o Grosso do Sul, Paraná, Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul, nessa ordem, fecham os 
cinco primeiros lugares do ranking do Índice de 
Qualidade do Licenciamento Ambiental (IQL), 
instrumento inédito elaborado pela consultoria 
AFranco Partners que mapeia processos de go-
vernos estaduais na área ambiental.

O indicador surge de estudo sobre as impli-
cações do caminho percorrido por empresários 
até a obtenção do licenciamento ambiental para 
a tomada de decisão de investimentos. Segun-
do Augusto Franco, responsável pela pesquisa e 
fundador da AFranco Partners, a legislação am-
biental brasileira se organiza, nas três esferas de 
governo, como um conjunto complexo de leis, 
decretos e resoluções com propósito de preser-
var o ambiente, mas que acaba gerando insegu-
rança jurídica devido à falta de padrão, transpa-
rência e agilidade nos processos.

“Uma avalanche de legislações compõe o or-
denamento jurídico e regulatório para mediar 
desenvolvimento econômico e preservação am-
biental. Esse arcabouço é o espaço ideal para 
mediar isso, mas as regras são conflituosas e so-

brepostas e não dizem ao empreendedor o es-
sencial: onde ele pode empreender, quando, 
como, em que prazo”, avalia Franco. “Além dos 
riscos naturais do negócio, o empreendedor 
enfrenta ritual jurídico lento, complexo, caro e 
pouco isonômico. Mesmo se receber uma inter-
pretação inicial favorável, outro técnico ou ór-
gão de governo pode desqualificar sua deman-
da baseado em interpretação diferente.”

Embora cada esfera administrativa tenha au-
tonomia na execução da legislação ambiental, 
o estudo foca os Estados porque é sobre eles 
que recai a maior demanda por licenciamentos. 
A maior parte dos municípios repassa a respon-
sabilidade institucional para governos estadu-
ais, enquanto a União se encarrega majoritaria-
mente de grandes projetos como a construção 
de uma hidrelétrica, por exemplo.

Para formar o IQL, 18 variáveis foram para-
metrizadas em três blocos principais: transpa-
rência, burocracia e prazos. Existência de ma-
nuais de licenciamento, serviços on-line, quali-
dade no atendimento e apresentação de infor-
mações de forma clara e acessível são alguns cri-
térios do indicador.

Dentro dessa lógica, a Bahia alcança pontu-
ação máxima, com IQL 18. O desempenho está 
relacionado a várias mudanças implementadas 

desde 2012. Segundo Marcia Telles, diretora-ge-
ral do Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Inema), órgão governamental respon-
sável pela regulação ambiental no Estado, 179 
técnicos de nível superior e médio foram con-
tratados e todos os processos foram digitaliza-
dos e hoje são feitos pela internet.

Marcia ressalta, no entanto, que a deman-
da ainda é maior que a capacidade operacional 
do Inema, realidade que vale para o país todo. 
“Os Estados precisam se fortalecer, fortalecer a 
gestão municipal, pois muitos empreendimen-
tos podem ser feitos pelas prefeituras, e priori-
zar avaliações e licenciamentos que significati-
vamente tenham impacto. Atividades hoje mais 
conhecidas ou empreendimentos em áreas já 
vocacionadas [para atividade econômica] po-
dem ter um licenciamento mais pontual, dei-
xando os Estados mais livres para se debruçar 
sobre casos mais relevantes”, diz Marcia.

Na parte inferior do ranking do IQL, os prin-
cipais problemas em vários Estados são o uso 
reduzido da internet, a ausência de informa-
ções detalhadas, a não disponibilização das le-
gislações vigentes sobre o processo de licencia-
mento e a falta de definição, em lei, de prazos 
de tramitação dos pedidos de licença ou autori-
zação ambiental.

Bahia lidera o ranking de 
licenciamento ambiental
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