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Na sexta-feira (23/03/18), 
em Salvador/BA, a Asso-
ciação Baiana das Em-
presas de Base Flores-

tal (ABAF) promoveu o II Encon-
tro de Assessores de Comunicação 
que contou com a participação de 
coordenadores de comunicação das 
empresas associadas, das Estaduais 
Florestais, instituições empresariais, 
governamentais e mídia local. O en-
controu tratou de discutir a visão 
conjunta do setor florestal na Bahia, 
com foco na comunicação. 

Durante o evento, jornalistas, 
profissionais de imprensa, publici-
tários, relações públicas e empre-
sários, debateram temas relevantes 
para o aperfeiçoamento das asses-
sorias das entidades. A reunião (re-
alizada no restaurante Amado) con-
tou com apresentações dos espe-
cialistas em comunicação Rose Ga-
telli e Moisés Brito, que abordaram 
as relações e a comunicação interna 
como ativos de marca e reputação.

A abertura do encontro foi feita 
por Wilson Andrade, diretor-execu-
tivo da ABAF, que apresentou o se-
tor brasileiro e baiano de árvores 
plantadas; e foi seguido pela Coor-
denadora de Comunicação da Ve-
racel Celulose e do Grupo de Tra-
balho de Comunicação (GT-Com) 
da ABAF, Débora Jorge; e pelo dire-
tor do Capítulo Bahia da Associação 
Brasileira de Comunicação Empre-
sarial (ABERJE), Marcelo Gentil. Na 
ocasião, Milena Serro, Gerente de 
Comunicação da Indústria Brasilei-
ra de Árvores (Ibá) apresentou a es-
tratégia de comunicação da entida-
de e os principais desafios e metas 
nesta temática para o ano de 2018. 
“Esta é uma iniciativa que preci-
sa ser replicada em outros estados. 
Todos nós enfrentamos os mesmos 
desafios para comunicar a atuação 
do setor”, analisou Serro. 

“Este é o segundo encontro, 
neste formato, do GT-Com da ABAF. 
Este grupo é formado pelos coorde-
nadores de comunicação das em-
presas associadas - BSC, Ferbasa, Fi-
bria, Suzano, Veracel, entre outras – 
que trazem suas experiências para a 

ABAF promove encontro para discutir o setor 
florestal e os desafios atuais da comunicação

formação da visão conjunta dos as-
suntos analisados e, assim, definir 
posicionamento e tomadas de de-
cisões coletivas de comunicação da 
ABAF. Neste segundo encontro, o 
grupo esteve reunido mais uma vez 
para ampliar o leque de informa-
ções e troca de ideias, visando ain-
da a formulação de uma melhor e 
mais dinâmica estratégia de comu-
nicação corporativa. Além disso, de 
forma a otimizar a comunicação in-
terna entre as associações e suas as-
sociadas, a reunião contou com a 

troca de experiência sobre endoma-
rketing e relações públicas, contan-
do com a presença de especialistas 
na área”, explicou Andrade.

O encontro contou com a parti-
cipação das associadas: Bahia Spe-
cialty Cellulose (BSC), Suzano, Vera-
cel e Associação Gaúcha de Empre-
sas Florestais (Ageflor); e de empre-
sas e entidades: Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá), Fundação Odebre-
cht, Associação Comercial da Bahia 
(ACB), CDL, Federação das Indús-
trias do Estado da Bahia (FIEB), 

Federação do Comércio do Esta-
do da Bahia (Fecomércio - BA), Se-
cretaria da Agricultura, Pecuária, Ir-
rigação, Pesca e Aquicultura do Es-
tado da Bahia (SEAGRI), Secretaria 
do Meio Ambiente (SEMA), Associa-
ção de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (AIBA), Sindicato das Indús-
trias do Papel, Celulose, Papelão, 
Pasta de Madeira para Papel e Artefa-
tos de Papel e Papelão no Estado da 
Bahia (Sindpacel) e Associação Bra-
sileira de Comunicação Empresarial 
da Bahia (Aberje-BA), entre outros.

ProPosta - “O nosso setor 
contribui muito – para a economia, 
a sociedade e o meio ambiente – e 
nós precisamos comunicar isso de 
forma correta e para o maior núme-
ro de pessoas. Aqui estamos fazen-
do nosso dever de casa”, disse Dé-
bora Jorge.  “Além da integração, a 
proposta do evento foi informar, 
trocar experiências sobre a imagem 
institucional e a importância de tra-
balhar a comunicação de forma in-
tegrada, fazendo o relacionamento 
com os públicos de interesse. É im-
portante também a conexão entre 
relacionamento com todos os pú-
blicos na preservação da identida-
de e reputação corporativa, incluin-
do neste contexto, a relação com o 
publico interno. Comunicar-se bem 
é fundamental para as entidades no 
exercício de seu principal papel que 
é o de defender os interesses do se-
tor.”, declarou Rose Gatelli.

Para Moisés Brito, alguns pon-
tos se destacam, como a importân-
cia das organizações cultivarem uma 
boa relação com a mídia sem esque-
cer que existem muitas outras formas 
de se comunicar com o público; o pa-
pel de destaque que as novas tecnolo-
gias detêm no momento atual viven-
ciado pela sociedade; e a importân-
cia da integração de todos os departa-
mentos de comunicação. “É a primei-
ra vez que temos o desafio de comu-
nicar com pessoas de cinco gerações 
diferentes e que, todas, têm também 
poder de fala, de decisão. Assim, pre-
cisamos olhar mais para as pessoas; sa-
ber o que elas necessitam”, explicou.

Professores Moisés Brito e Rose Gatelli
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Após 65 anos de história, 
Sindpacel elege uma mulher 

para presidir a entidade

Ela é jornalista e radialista de forma-
ção, possui MBA em Gestão Empre-
sarial e Gerenciamento de Projetos, 
mestre em desenvolvimento e ges-

tão territorial, coach profissional, dentre ou-
tras formações, e carrega bagagem uma expe-
riência de dar inveja a qualquer concorren-
te. Desde 2013 atuando na gestão do Sindpa-
cel, Sabrina de Branco é a nova Presidente da 
entidade que atua na defesa da sustentabili-
dade, do desenvolvimento social e econômi-
co e das melhores práticas corporativas e am-
bientais das indústrias de Papel, Celulose, Pa-
pelão, Pasta de Madeira para Papel e Artefa-
tos de Papel e Papelão, localizadas no Esta-
do da Bahia. Na entrevista abaixo, fique por 
dentro do perfil da nova presidente do Sin-
dpacel, que neste dia da mulher, comenta so-
bre os avanços e as conquistas que o gêne-
ro feminino conquistou no mercado de tra-
balho e na vida.

Profissionalmente, 
quem é sabrina?
Sou profissional da área de Comunicação e 

Relações Institucionais, já trabalhei em veícu-
los de imprensa no Sul da Bahia, assim como 
em assessorias de imprensa de empresas pri-
vadas e órgãos públicos. Ingressei no mundo 
corporativo em 2008, ocupando o cargo de 
Coordenadora de Relacionamento Institucio-
nal e, posteriormente, Gerente de Comunica-
ção e Desenvolvimento Sustentável da Bahia 
Mineração, por onde permaneci por 5 anos e 
meio, liderando o processo de relacionamen-
to com todas as partes interessadas do Proje-
to Porto Sul, em parceria com o Governo do 
Estado da Bahia. Em 2013, ingressei na Bahia 
Specialty Cellulose, assumindo as áreas de Re-
lações Institucionais, Relacionamento com Co-
munidades, Comunicação e Responsabilidade 
Social. Logo, em 2016, duas outras áreas foram 
colocadas sob minha responsabilidade dentro 
da empresa: Meio Ambiente e Certificações 
Florestais. Assim, passei a ocupar o cargo de 
Gerente de Relações Institucionais e Sustenta-
bilidade. Durante esses cinco anos, muitas mu-

danças foram notadas em minha área de atua-
ção, especialmente no que tange ao relaciona-
mento com públicos diversos. A BSC passou a 
ocupar importantes assentos em diversas insti-
tuições do setor e fora dele.

O que te motivou a se candidatar para 
assumir um cargo de direção do Sindpacel?

Na realidade, assumir a presidência do Sin-
dpacel não estava exatamente nos meus pla-
nos neste momento. Mas na reunião para 
a composição da nova chapa diretora, meu 
nome foi indicado pelos colegas das outras 
empresas que compõem a atual Diretoria. Em-
bora tivesse ficado surpresa,  foi uma grande 
demonstração de confiança e reconhecimento 
por parte das empresas. Isso me motiva ainda 
mais a desenvolver um bom trabalho à frente 
do sindicato, e mantê-lo com uma gestão parti-
cipativa, como vem sendo feito pelo Jorge Ca-
jazeira há tantos anos. Além disso, o Sindpacel 
hoje é um sindicato que tem feito história. O 
atual presidente e sua diretoria trabalharam ar-
duamente para elevar a representatividade do 
nosso sindicato. Isso é muito visível e reconhe-

ABAF participa de reunião do pdi Bahia

cido por todos os representantes das empre-
sas do setor. Por isso, meu grande desafio será 
o de manter essa boa imagem e entrada do sin-
dicato em todas as esferas, em prol da defesa 
dos interesses do setor.

 O dia 8 de março marca a luta das 
mulheres pela garantia de direitos. Você 
acaba de ser eleita a primeira mulher 
a ocupar a presidência de um sindica-
to com 65 anos de atuação, o Sindpacel. 
Como você vê a inclusão das mulheres no 
mercado de trabalho de papel e celulose?

Historicamente, as mulheres vêm aumen-
tando sua participação no mercado de for-
ma geral. As mulheres têm buscado alçar no-
vos vôos, ocupar novos espaços que até então 
eram vistos como “masculinos”. O setor de pa-
pel e celulose é um excelente exemplo desse 
avanço. Temos hoje uma mulher como nossa 
maior representante e referência do setor no 
Brasil e no mundo. Elizabeth Carvalhaes, pre-
sidente da IBÁ, é uma inspiração não só para 
as mulheres como para todos os profissionais 
do setor. Hoje, temos grandes executivas de 
diversas empresas do setor, responsáveis por 
importantes departamentos. E isso vem au-
mentando a cada dia.

De que forma, para você, o trabalho 
feminino contribui para a excelência de 
uma empresa?

Até mesmo pela comparação com os pro-
fissionais do sexo masculino, as mulheres es-
tão a cada dia se preparando mais. As mudan-
ças são visíveis e a tendência é melhorar. Mui-
tas empresas preferem as mulheres para ocu-
par determinados cargos, muitas vezes pelo 
nível de detalhes e busca por perfeição que 
são características da maioria das mulheres. 
As mulheres se envolvem de corpo e alma 
em uma missão, não desanimam mediante 
qualquer obstáculo, são persistentes e resi-
lientes, são criativas e tentam se reinventar 
a cada momento. Definitivamente, a história 
das mulheres em cargos de liderança e con-
fiança, está apenas começando.

A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF),  por meio do 
Diretor Executivo Wilson Andrade, es-
teve representada na reunião do Co-

mitê Articulador do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social da Bahia – CODES, 
realizada em 27/02, das 9h00 às 12h30, no Au-

ditório da Desenbahia, Rua Ivone Silveira, 213, 
Av. Paralela, Salvador.

A reunião foi articulada pela Coordena-
ção Executiva do Conselho de Desenvolvimen-
to Econômico e Social da Bahia – CODES, em 
parceria com a Secretaria do Planejamento – 
Seplan e a Secretaria de Desenvolvimento Eco-

nômico – SDE. Com a presença do titular da 
SDE, secretário Jaques Wagner, o evento teve 
como pauta o balanço das ações realizadas até 
o momento para elaboração do Plano de De-
senvolvimento Integrado – PDI Bahia 2035 e a 
definição de cronograma de debates no âmbi-
to do CODES.
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O 4º Encontro Fibria de 
Sustentabilidade, re-
alizado na Casa do 
Saber em São Pau-

lo, no dia 22/02, foi marcado 
pela transparência e pelo diálo-
go aberto. Isso porque a compa-
nhia levou a debate o modelo de 
engajamento adotado pela Fi-
bria em relação a árvores geneti-
camente modificadas. A compa-
nhia entende que o tema é sen-
sível e, por isso, conta com um 
grupo de trabalho formado por 
representantes da empresa, so-
ciedade civil e academia para es-
tudar quais os impactos socio-
ambientais desses organismos. 
Participaram desta edição do 
Encontro de Sustentabilidade 
48 pessoas.

 O clima foi de troca de ex-
periências, percepções e apren-
dizado. Diversas questões a res-
peito dos Organismos Genetica-
mente Modificados (OGMs) pu-
deram ser esclarecidas, e outras 
tantas foram trazidas pelos con-

Transparência e diálogo aberto

ABAF na V Semana de Engenharia Florestal da Bahia

A Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), 
por intermédio do Centro 
Acadêmico de Engenharia 

Florestal e Pós-graduação em Ciên-
cias Florestais, realizou no período 
de 14 a 16 de março de 2018, em 
Vitória da Conquista (BA), a V SEE-
FLOR – Semana de Engenharia Flo-
restal da Bahia e II Mostra de Pós-
-Graduação em Ciências Florestais 
da UESB. A Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF) 
participou pela segunda vez e, nes-
te ano, o diretor executivo Wilson 
Andrade fez a palestra “O Mercado 
Nacional de Produtos Florestais”, às 
10h50 do dia 16/03, no Teatro Glau-
ber Rocha, na UESB.

O evento teve como tema cen-
tral “Valoração das Formações Flo-
restais Brasileiras”. De acordo com 
Dalton Longue Júnior, Professor 
Adjunto do Departamento de Ci-
ência Florestal da UESB, a motiva-
ção para este evento e tema par-
tiu de uma demanda dos estudan-
tes do curso de Engenharia Flo-
restal para poder atualizar e dis-
cutir o papel das florestas brasilei-
ras não apenas em seus aspectos 
ecológico, social e ambiental, mas 

também no seu valor econômico. 
“Também é importante para apro-
ximar os setores públicos e priva-
dos, estudantes de graduação e 
pós-graduação, universidades e 
empresas, bem como os profissio-
nais do setor que atuam no esta-
do da Bahia, promovendo um mo-
mento de ampla discussão técnico-
-científica sobre as várias perspecti-
vas da valoração das formações flo-
restais no Brasil”, completa.

Segundo Andrade, os traba-
lhos desenvolvidos por universida-
des são fundamentais para a ativi-
dade florestal. “A parceria entre ini-
ciativa privada e academia já provou 
que colhe bons resultados, como o 

aumento da produtividade por hec-
tare, controle eficiente de pragas e 
uma convivência comprovada entre 
lavoura, pecuária e floresta. O setor 
é reconhecido pelo uso de alta tec-
nologia empregada e aperfeiçoada 
pelas empresas do setor, com base 
em experiências internacionais e 
parcerias com a Embrapa e pesqui-
sadores nacionais”.

Para Andrade, além de tudo isso, 
a academia tem muito a oferecer 
para melhorar as vantagens compe-
titivas do setor. “Precisamos traba-
lhar para que o mercado atenda as 
demandas locais por madeira. Te-
mos, aqui na Bahia, ótimas iniciati-
vas no setor de celulose e papel, por 

exemplo, mas o mercado tem que se 
desenvolver de forma mais ampla. 
Precisamos 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 desenvolvido, através 
do Programa Mais Árvores Bahia, 
pela ABAF em parceria com uma sé-
rie de entidades ligadas à agricultu-
ra, indústria e à qualificação de mão 
de obra. “O programa tem o obje-
tivo de incentivar a inclusão de pe-
quenos e médios produtores no 
plantio, manejo e processamen-
to da madeira de florestas comer-
ciais para usos múltiplos. O pro-
grama trabalha, ao mesmo tempo, 
com três vértices: produtores de 
madeira; compradores e processa-
dores de madeira; e consumidores 
finais (através das revendas de ma-
deira, indústrias de móveis e cons-
trução civil). Com isso, visa atender 
também a demanda por móveis, pe-
ças e partes de madeira para cons-
trução civil na Bahia - hoje atendida, 
na sua maior parte, por outros esta-
dos brasileiros”, explicou.

vidados para aprofundamento 
dos estudos. Atualmente, nos-
sos pesquisadores conduzem 
estudos sobre o eucalipto gene-
ticamente modificado, conhe-
cido como EucaGM. Esse pro-
cesso é integralmente condu-
zido de acordo com as instru-
ções da Comissão Técnica Na-
cional de Biossegurança (CTN-
Bio), órgão federal. O Encontro 
Fibria de Sustentabilidade é um 

momento de discussão e apren-
dizado promovido pela compa-
nhia para o qual são convida-
dos representantes da socieda-
de, ONGs, pesquisadores e aca-
dêmicos.

 “É um sonho falar disso. Mas 
não temos pretensão de respon-
der a todas as perguntas agora. 
Por enquanto, estamos focan-
do nas grandes questões”, disse 
Fernando Bertolucci, diretor de 

Tecnologia e Inovação da Fibria.
“Vimos que, neste assunto, o 

único caminho é ser transparen-
te. Então, nós nos perguntamos: 
o que precisamos estudar para 
verificar todos os riscos e be-
nefícios, e como formatar esses 
dados de modo que as pessoas 
possam entendê-los?”, explicou 
Cesar Augusto Bonine, gerente 
de Assuntos Regulatórios e Pro-
priedade Intelectual da Fibria.
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38º reunião da Câmara Setorial da 
Cadeia produtiva de Florestas plantadas

Em 14/03 foi realizada a 38º 
reunião da Câmara Setorial 
da Cadeia Produtiva de Flo-
restas Plantadas do Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA), em que foi apresen-
tada, pelo pesquisador da Embrapa, 
Erick Shaitza, a versão mais atual do 
plano nacional de florestas plantadas 
contendo gargalos e potenciais ações.

Durante o encontro - que contou 
com a presença do diretor executivo 
da ABAF, Wilson Andrade foi reiterada 
a necessidade de contribuição de dife-
rentes setores, principalmente o pri-
vado, para a construção conjunta do 
plano.  O documento será comparti-
lhado com os membros e, no final de 
abril, ocorrerá uma reunião presencial 
na Embrapa Florestas para debater os 
principais pontos sugeridos e finalizar 
o documento.

A Assembleia Legislativa da 
Bahia concedeu, em sessão 
especial realizada em 23/02, 
o Título de Cidadão Baiano 

ao advogado Leandro Henrique Mo-
sello, especialista na área ambiental. 
Ao justificar a homenagem, o pro-
ponente da sessão, deputado Fábio 
Souto (DEM), observou que Mosello 
tem como clientes diversas empre-
sas do Estado, garantindo a regulari-
dade das atividades de geradores de 
emprego e renda para a Bahia. “Fa-
tores que trazem pontos positivos 
tanto para a sociedade baiana como 
para o meio ambiente de nossa que-
rida Bahia”, afirmou o parlamentar.

Fábio Souto destacou ainda que, 
além desta linha de atuação profis-

Leandro Mosello recebe título de Cidadão Baiano

sional, Leandro Mosello também 
se faz presente em associações e 
conselhos que são de suma impor-
tância para o desenvolvimento da 

Bahia. Como exemplo, ele afirmou 
que o advogado é, atualmente, pre-
sidente da Associação Pró Desen-
volvimento do Sul da Bahia, mem-
bro da Comissão de Meio Ambien-
te da Ordem dos Advogados do Bra-
sil/secção Bahia e também da Co-
missão de Agronegócio da OAB/BA. 
“Ou seja, além de sua atuação pes-
soal, busca atuar de forma veemen-
te em prol do coletivo baiano, dos 
empreendedores da Bahia e, conse-
quentemente, da comunidade baia-
na”, afirmou Souto.

Ao agradecer a homenagem, Le-
andro Mosello disse ter sido domi-
nado por dois sentimentos: o de 
gratidão com a Bahia e com a As-
sembleia, que lhe concedeu o títu-

lo, e o de lealdade com os baianos. 
“Quero agradecer à Assembleia por 
me permitir fazer parte desse tão 
seleto povo”, afirmou ele. Mosello 
contou que, apesar do sobrenome 
italiano, o seu avô era um “paraiba-
no arretado”, conhecido como Zé 
do Norte, que migrou para o Rio 
de Janeiro, onde venceu na vida e 
formou os filhos, a maioria enge-
nheiros. “Sou o primeiro advogado 
da família”, revelou, descontraído. 
Ele agradeceu ainda os seus clien-
tes, professores e alunos, “com que 
eu aprendi muito mais do que en-
sinei”. Ele destacou ainda sua “gra-
tidão profunda” a OAB e a família, 
pai, mãe e a mulher e os filhos, que 
estavam presentes na sessão.

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:

22 dE MArço
dia Mundial da Água

Florestas plantadas e nativas ajudam a preservar o 
solo e a água - elemento imprescindível para nossas vidas.

19 dE MArço
dia do carpinteiro e Marceneiro

Nossa homenagem a esses profissionais que, com talento e 
profissionalismo, ajudam a nos dar conforto com seu trabalho 
em móveis, peças para construção civil, entre outros.

20 dE MArço 21 dE MArço
dia Mundial da Agricultura dia Mundial das Florestas

Uma comemoração dupla! Floresta plantada é também agricultura! 
Florestas plantadas: 
matéria-prima renovável que preserva floresta nativa!

FLorEStAS, 
ÁgUA,
MEio AMBiENtE, 
MAdEirA 
PLANtAdA, 
ABAF E você -
tUdo A vEr!

Na ocasião da reunião da Câmara Setorial, o grupo das Estaduais Florestais também esteve reunido


