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Infraestrutura, ambiente de negócios, opções 
de financiamento, redução da carga tributária 
e inovação foram alguns dos aspectos aborda-
dos no Encontro com Candidatos ao Governo 

do Estado, realizado pela Federação das Indústrias 
do Estado da Bahia (FIEB), Federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB) e Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Esta-
do da Bahia (Fecomércio-BA), na manhã de 07/08, 
no Hotel Mercure, em Salvador.

Dirigido a convidados, o encontro com Rui Cos-
ta (PT) e José Ronaldo (DEM) foi avaliado pelos se-
tores produtivos baianos como uma oportunida-
de de conhecer os planos dos pré-candidatos para 
desenvolver a economia do Estado. E, também, de 
apresentar a eles as demandas e prioridades dos se-
tores produtivos da Bahia. “Foi um momento im-
portante para a indústria, assim como para os de-
mais setores econômicos, pois nos permitiu uma vi-
são do que cada candidato pensa em propor para a 
Bahia”, avaliou o presidente da FIEB, Ricardo Alban.

Um dos empresários escolhidos para fazer uma 
pergunta a um dos candidatos, o diretor executi-
vo da Associação Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF), Wilson Andrade, dirigiu a questão ao 
candidato José Ronaldo. A pergunta foi: “A burocra-
cia e a insegurança jurídica são os entraves para o 
ambiente de negócios na Bahia mais citados pelos 
empresários. De acordo com o ranking de competi-
tividade por Estados, divulgado na Agenda da Indús-
tria elaborada pela Fieb e distribuída aos candidatos, 
a Bahia ocupa o 16º lugar em Eficiência da Máquina 
Pública, ficando atrás de Estados do Nordeste como 
Ceará e Pernambuco. A competitividade da indús-
tria baiana é pesadamente afetada por dificuldades 
na abertura e instalação de empresas, obtenção de 
licenças e autorizações relativas ao entendimento e 
recolhimento tributários, meio ambiente, relações 
de trabalho,  comércio exterior, além do retarda-
mento de reintegrações de posse já julgadas. Além 
disso, surgem sempre novos tributos, como a taxa 
sobre os distritos industriais e mesmo a redução dos 
incentivos fiscais em 10% com o recolhimento para 
o Fundo de Combate à Pobreza. Com certeza, pode-
remos atrair mais investimentos e aumentar os exis-
tentes se melhorarmos isso. Como o candidato pre-
tende tratar tais assuntos?”.

Na ocasião, a FIEB, FAEB e Fecomércio-BA en-
tregaram a ambos, respectivamente, a Agenda da In-
dústria, Agenda da Agricultura/Pecuária e a Agenda 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os do-
cumentos sintetizam a visão dos três setores produ-
tivos quanto aos caminhos que levam ao desenvolvi-
mento baiano, com sugestões que visam contribuir 
para a construção de uma economia mais competi-
tiva e socialmente justa.

Setores produtivos realizam encontro 
com candidatos ao governo da Bahia

Ao final da participação, cada candidato assi-
nou um termo de compromisso com as federa-
ções promotoras para criar, caso eleito, grupos de 
trabalho destinado a definir uma agenda conjun-
ta voltada à melhoria da competitividade dos seto-
res produtivos. 

“A assinatura do termo de compromisso foi 
um importante resultado do evento. Os dois can-
didatos se comprometeram, publicamente, a pen-
sar uma agenda comum e a Bahia tem muito a ga-
nhar com isso”, destacou Ricardo Alban. Ele lem-
brou aos dois candidatos que a FIEB coloca sua es-
trutura, especialmente o SENAI Cimatec, para co-
laborar com o setor público com ações que visem 
fortalecer a inovação, sustentabilidade e competiti-
vidade da economia baiana.

O presidente da FAEB, Humberto Miranda, afir-
mou que o objetivo da FAEB é “colaborar para uma 
gestão que ofereça condições de trabalho, através de 
políticas públicas bem estruturadas, ao protagonis-

ta desse setor, o produtor rural, para que ele tenha 
segurança para investir, empreender, continuar ge-
rando emprego e renda no campo, para que assim, 
consequentemente, siga fomentando o desenvolvi-
mento econômico e social da Bahia.”

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Sou-
za Andrade, ressaltou que, nesse momento, é im-
portante pensar na possibilidade de desenvolver 
parcerias junto aos três setores, através de um comi-
tê de gestão e fomento entre o comércio, indústria e 
agricultura. Assim, podemos promover o comércio 
na Bahia”, ressaltou. 

O encontro foi dividido em dois painéis, com 
cada candidato falando, separadamente, por 40 mi-
nutos para apresentar seus principais projetos para 
a indústria, agropecuária e comércio. Em seguida, 
cada postulante ao cargo de governador da Bahia 
respondeu a três perguntas formuladas pelas Fede-
rações e uma, com tema transversal, escolhida pela 
plateia, em votação eletrônica.
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A Suzano Bens de Consumo, unidade de ne-
gócios da Suzano Papel e Celulose, lança a 
marca de papel higiênico Mimmo. O produ-
to será fabricado na unidade de Mucuri (BA) 

e Imperatriz (MA), e é 100% baiano. Com qualida-
de e design únicos, o Mimmo foi desenvolvido para 
superar as expectativas do consumidor brasileiro e 
mostrar que ganhos em qualidade também trazem 
vantagens em termos de rendimento e custo-bene-
fício. O novo papel higiênico é mais macio e rende 
mais que os produtos de folha simples do mercado. 

O maior rendimento do Mimmo é resultado de 
matéria-prima de qualidade e alta tecnologia apli-
cada à produção, que garante alta maciez e absor-
ção. Outros diferenciais da marca são o exclusivo 
picote inteligente “corte aqui”, que indica a quan-
tidade ideal para uso, e o rolo abre fácil, que evita 
desperdício. A nova marca é representada por um 
ursinho, desenhado exclusivamente para ser mas-
cote do produto. A escolha traduz o cuidado e o 
carinho que a marca Mimmo busca trazer para o 
dia a dia dos seus consumidores, transmitindo a 
sensação de conforto, higiene, leveza e maciez. O 
ursinho Mimmo é destaque nas embalagens, nas 
folhas do papel e também nas campanhas publici-
tárias, as quais contam com Maiara e Maraísa, uma 
das duplas sertanejas de maior sucesso do País, 
como garotas propaganda.

A entrada no mercado de papel Tissue está ali-
nhada à estratégia de negócios da Suzano e de-
mandou investimento de R$ 540 milhões na cons-
trução de fábricas próprias. O produto Mimmo 
será produzido na unidade de Mucuri (BA), que 
passou por processo de expansão para intensifi-
car a produção de papel branco comum e iniciar 
a fabricação do papel higiênico – que será produ-
zido pela primeira vez na Bahia. Os equipamentos 
para a produção do Mimmo foram adquiridos pela 
empresa no início de 2018 e possuem capacidade 
para fabricar 60 mil toneladas por ano.

“A Suzano é responsável por todo o processo, 
desde o plantio do eucalipto até a fabricação de 
cada rolo de Mimmo. A produção verticalizada ain-
da permite mais agilidade e controle de qualidade 
em todas as etapas”, diz Fabio Prado, Diretor Exe-
cutivo da Suzano Bens de Consumo. No ano pas-
sado, a companhia adquiriu a Facepa e se tornou 
a terceira maior fabricante de papéis sanitários do 
Brasil, com uma capacidade instalada de 170 mil 
toneladas entre as unidades de Mucuri, Imperatriz 
(MA), Fortaleza e Belém. Dessa forma, a Suzano 
reforça seu compromisso com o desenvolvimen-
to das regiões em que atua, tendo como objetivo 
transformar a realidade socioeconômica local, esti-
mulando a geração de empregos, empreendoris-
mo e o desenvolvimento social.

AgendA ABAF

setemBro

CuritiBA (Pr)

04 a 
06/09

CiBio

Leia mais: http://congressobiomassa.com/2018/ 

são PAuLo (sP)

11/09
reunião iBá

Leia mais: http://iba.org/pt/

CuritiBA (Pr)

11 e 
13/09

Lignum

Leia mais: https://lignumbrasil.com.br/

sALvAdor (BA)

12/09
ConseLho 

inFrAestruturA FieB

Leia mais: http://www.fieb.org.br/ 

sALvAdor (BA)

20/09
ConseLho 

sustentABiLidAde FieB

Leia mais: http://www.fieb.org.br/ 

sALvAdor (BA)

13/09
reunião Conerh

Leia mais: http://www.meioambiente.ba.gov.br/mo-
dules/conteudo/conteudo.php?conteudo=382

sALvAdor (BA)

14/09
usuPort

Leia mais: http://www.usuport.org.br/

BrAsíLiA (dF)

27/09
reunião estAduAis iBá

Leia mais: http://iba.org/pt/ 

 sALvAdor (BA)

28/09
reunião CePrAm

Leia mais: http://www.meioambiente.ba.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=42 

BrAsíLiA (dF)

27/09
CâmArA de 

FLorestAs mAPA

Leia mais: http://www.agricultura.gov.br/

Prêmio CEO do ano
Walter Schalka, presidente da Suzano, foi homenageado como CEO do ano pela RISI. O exe-

cutivo foi indicado por sua eficiência, transparência com o mercado e pela maneira com que con-
duz a empresa. O executivo foi eleito para essa premiação pelo quarto ano consecutivo. “Este é um 
prêmio de todos os mais de 9.000 colaboradores da Suzano. O ano de 2017 representou um perío-
do muito especial na história da empresa, marcado por uma trajetória de crescimento e de prepara-
ção para o futuro”, afirmou Schalka, durante o Congresso Anual Latino-Americano da RISI deste ano.

Suzano apresenta 
papel higiênico Mimmo, 

produzido em Mucuri (BA)
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Veracel Celulose completa um 
ano sem acidentes com afastamento

Valorização da vida, respei-
tando às pessoas e cuidan-
do uns dos outros. Com 
essa motivação, a Veracel 

Celulose acaba de completar um ano 
sem acidentes com afastamento. Este 
resultado evidencia o comprometi-
mento e responsabilidade dos mais 
de três mil colaboradores que traba-
lham de forma segura e preventiva 
todos os dias. A segurança no traba-
lho se consolidou como parte da cul-
tura e dos valores da empresa. Para 
o diretor presidente da empresa, An-
dreas Birmoser, a meta agora é sus-
tentar os resultados já alcançados e 
melhorar os demais índices de traba-
lho seguro. “Vamos trabalhar ardua-
mente para isso”, reforçou.

“Este resultado é fruto de um 
trabalho planejado e bem estrutu-
rado, que conta com envolvimen-
to de todos: diretores, lideranças e 
colaboradores”, explicou o coorde-
nador de Segurança do Trabalho da 
Veracel, Sérgio Monteiro. Nos últi-
mos cinco anos, a empresa investiu 
em processos de melhoria contínua 
de ferramentas e do sistema de ges-
tão, revendo as iniciativas que com-
punham sua estratégia de Seguran-
ça. Isso permitiu a melhoria gradu-
al de seus índices e a evolução da 
sua cultura de prevenção de aciden-
tes. De 32 acidentes com afastamen-
to em 2012, a empresa chegou em 
2018 com o seguro de zero aciden-
te com afastamento. “Isso é motivo 
de grande orgulho para todos nós. 
Sabemos que estamos no caminho 
certo”, destacou o diretor Indus-
trial, Ari Medeiros.

A Veracel tem melhorado seus 
índices de Segurança gradualmen-
te, saindo da Taxa de Frequência* de 
1,67 em 2014 para zero nos últimos 
doze meses. O índice não só aten-
de à meta audaciosa de 0,75 estipu-
lada para 2018, como também colo-
ca a Veracel como referência em nível 
mundial no setor. (*Segundo a Orga-

nização Internacional do Trabalho 
(OIT), a Taxa de Frequência repre-
senta o número de acidentes por mi-
lhão de horas-homem de exposição 
ao risco, em determinado período.)

A Taxa de Gravidade também caiu 
significativamente, na proporção do 
amadurecimento da gestão. O índi-
ce, que em 2015 atingiu o pico de 
1737, foi reduzido para 59 em 2016 
e, em 2017, ficou em apenas 4. Em 
2018, até o mês de julho, esse índice 
também chegou a zero, evidencian-
do a evolução da forma de pensar e 
fazer acontecer as boas práticas em 
Segurança na empresa.

O avanço foi confirmado não só 
no dia a dia, mas também nas situ-
ações consideradas mais desafiado-
ras para a Segurança, como é o caso 
da Parada Geral, onde há um au-

mento no número de colaborado-
res contratados, trabalhos em altu-
ra e em espaço confinado. A última, 
realizada em outubro de 2017, foi 
classificada como a melhor da his-
tória. Pela primeira vez, as ativida-
des foram concluídas sem o registro 
de nenhum acidente durante os dez 
dias de manutenção, inclusive nas 
áreas mais críticas.

 
Semana Interna de 
Prevenção de 
acIdenteS (SIPat 2018)
De 13 a 17 de agosto, foi realiza-

da a SIPAT da Veracel com o tema “Eu 
sou a cara da segurança”. O evento 
acontece todos anos e envolve to-
dos os colaboradores da empresa. 
“Estamos afirmando que todos são a 
cara da segurança, todos devem ser 

exemplo no cuidado consigo mesmo 
e com o outro. A SIPAT é um momen-
to para reafirmar nosso compromis-
so com o trabalho seguro”, sintetizou 
Sérgio Monteiro.

Sobre a veracel
A Veracel é um empreendimen-

to agroindustrial que integra opera-
ções florestais, industriais e de logís-
tica, que resultam em uma produção 
anual média de 1,1 milhão de tonela-
das de celulose, gerando 2.904 em-
pregos próprios e de terceiros. Fruto 
da parceria entre duas empresas líde-
res no setor de celulose e papel em 
âmbito internacional: a brasileira Fi-
bria e a suecofinlandesa Stora Enso, 
que compartilham nosso controle 
acionário, detendo, cada uma, 50% 
das ações da empresa.

Em reunião na Ibá, representantes das as-
sociadas estaduais reiteraram a importância 
do monitoramento junto ao órgão de prote-
ção ambiental da sua região para evitar que si-
gam com decisão semelhante ao órgão de Mi-
nas Gerais de adotar o Sistema Nacional de 

Controle da Origem dos Produtos Florestais 
(Sinaflor) para o controle de espécies exóticas 
plantadas e não só de espécies nativas, como 
previsto inicialmente.

Solicitado o apoio das estaduais e dos seus 
respectivos parlamentares para o PLS214/2015 

que retira a silvicultura do rol das atividades po-
tencialmente poluidora. A reunião contou tam-
bém com a apresentação das principais metas da 
Comunicação que criou um GT de Comunicação 
das associadas estaduais para ampliar troca de co-
nhecimento e potencializar ações.

Reunião das associadas estaduais da Ibá
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Pela primeira vez a Ibá realizou uma ação 
com jornalistas para apresentar a realidade 
do segmento de floresta plantada. Em par-
ceria com a Veracel, os profissionais foram 
a campo, em Porto Seguro, no sul da Bahia, 

para conhecer e entender melhor o setor, 
a cadeia produtiva e seus esforços em sus-
tentabilidade. Participaram Agência Esta-
do, DCI, RISI, Valor Econômico, WWF, Pá-
gina 22, Plurale, Blog Conexão Planeta, Neo 

Mondo, Revista O Eco e O Ecológico. Os ve-
ículos ainda tiveram acesso aos porta-vozes, 
tanto da associação, quanto da empresa, du-
rante um jantar oferecido aos profissionais 
de comunicação.

Ibá realiza Press Trip com jornalistas 
de sustentabilidade e negócios

ABAF e BVRio discutem nova 
instrumentalização do 

“Programa Mais Árvores Bahia”

A Associação Baiana 
das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) está 
discutindo novas pos-

sibilidades de negócios para 
o setor de florestas plantadas 
na Bahia juntamente com a 
Bolsa de Valores Ambientais 
BVRio, através de seus direto-
res Leonell Mello e Beto Mes-
quita. A BVRio é uma organização estruturada de 
modo empresarial para permitir a captação de ca-
pital do setor privado para implementar as ativida-
des do i-BVRio (Instituto BVRio) que tem a missão 
de promover o uso de mecanismos de mercado 
para facilitar o cumprimento de leis ambientais e 
apoiar a economia verde no Brasil.

Um dos objetivos dessa futura parceria é ins-
trumentalizar o Programa Mais Árvores Bahia, uma 
iniciativa da ABAF em parceria com uma série de 
entidades ligadas à agricultura, indústria e à quali-
ficação de mão de obra, além da academia. Busca 
incentivar o pequeno e médio produtor a investir 
no plantio, manejo e processamento da madeira 
de florestas comerciais para uso múltiplo. 

“O programa trabalha, ao mesmo tempo, com 
três vértices: produtores de madeira; comprado-
res e processadores de madeira; e consumidores 
finais (através das revendas de madeira, indústrias 
de móveis e construção civil). Com isso, visa aten-

der também a demanda por móveis, peças e par-
tes de madeira para construção civil na Bahia - hoje 
atendida, na sua maior parte, por outros estados 
brasileiros”, explica o diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade.

Prevê a implantação de duas vertentes de atu-
ação, um chamado Projeto Indústria e outro Pro-
jeto Produção, em quatro polos na Bahia - Litoral 
Norte, Sul, Sudoeste e Oeste. O Projeto Indústria 
tem o objetivo de aumentar a competitividade dos 
micro e pequenos produtores e processadores de 
madeira (serrarias e marcenarias), primeiramen-
te no Sul e Extremo Sul da Bahia – onde já exis-
te uma tendência natural para este segmento. Já o 
Projeto Produção visa informar, orientar e capaci-
tar pequenos e médios produtores para produção 
de madeira para uso múltiplo, notadamente serra-
rias e movelarias regionais. 

Ambos os projetos do Mais Árvores Bahia con-
tam com a coordenação local das entidades re-

gionais que agregam os pro-
dutores de eucalipto: Aspex 
(Associação dos Produtores 
de Eucalipto do Extremo Sul 
Bahia), Assosil (Associação 
dos Silvicultores do Sudoes-
te da Bahia), Sineflor (Sindi-
cato das Empresas Florestais 
da Bahia que atua no Litoral 
Norte), e Aiba (Associação de 

Agricultores e Irrigantes da Bahia, no Oeste).

academIa - O Programa Mais Árvores Bahia 
ganhou mais uma área de atuação com a criação 
do Grupo de Trabalho (GT) Pesquisa em Madeira 
que pretende ampliar o conhecimento de alunos 
e professores sobre o uso da madeira plantada na 
Construção Civil e na Arquitetura. 

WoodSaPP - BVRio acaba de lançar um apli-
cativo gratuito para o comércio de produtos de 
madeira responsável. Os usuários do WoodsApp 
podem fazer ofertas em tempo real e solicitações 
de cotações, enviar fotos de produtos, enviar men-
sagens instantâneas e muito mais. O aplicativo ofe-
rece a oportunidade de substituir outros aplicati-
vos de mensagens por um ambiente profissional, 
seguro, rápido e eficaz para a compra e venda de 
madeira em todo o mundo. Disponível no Google 
Play e na App Store.
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ENAEX 2018

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) promoveu em 15 
e 16 de agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de 
Janeiro, a 37ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior 
(ENAEX  2018). O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, este-

ve presente representando o setor.
“Desafios para um Comércio Exterior Competitivo” foi o tema que nor-

teou as discussões e reuniu representantes do governo e de toda a cadeia de 
negócios do comércio internacional. Entre os temas abordados: Os reflexos 
da atual geopolítica mundial no comércio exterior brasileiro; Alternativas para 
viabilizar as exportações de commodities com maior valor agregado; A defe-
sa comercial no Brasil e no mundo; e A mulher no comércio internacional.

Os participantes tiveram acesso ainda a workshops, painéis e discussões 
sobre os principais temas ligados ao comércio exterior brasileiro e ainda a 
oportunidade de participar de despachos executivos e reuniões. Também ti-
veram acesso a uma área de exposição com estandes de empresas, entidades, 
órgãos públicos e mídias especializadas.

Reunião discute novos investimentos e 
ramais de transporte ferroviário da VLI

Novos investimentos e ra-
mais de transporte fer-
roviário operados pelo 
Valor da Logística Inte-

grada (VLI) foram abordados em 
reunião realizada dia 07/08 (terça-
-feira) na sede da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) e Sindicato das Indústrias 
de Papel, Celulose, Papelão, Pasta 
de Madeira para Papel e Artefatos 
de Papel e Papelão (Sindpacel), em 
Salvador (BA).  

PartIcIParam: Fernanda 
Fernandes (BSC), Wilson Andrade 
(ABAF) e os representantes da VLI, 
Elias Rezende (relações institucio-
nais), Thiago Lima (gerente manu-
tenção), Álvaro Neto (gerente geral) 
e Érico Gomes (gerente comercial).

A VLI é uma empresa que ofe-
rece soluções logísticas que inte-
gram portos, ferrovias e terminais, 
com capacidade para atender a de-
manda dos principais players que 
movimentam a economia do país. 

A companhia engloba as ferrovias 
Norte Sul (FNS) e Centro-Atlântica 
(FCA), além de terminais integra-
dores, que unem o carregamento 

e o descarregamento de produtos 
ao transporte ferroviário, e a ope-
ração em terminais portuários situ-
ados em eixos estratégicos da cos-

ta brasileira, tais como Santos (SP), 
São Luís (MA), Barra dos Coquei-
ros (SE), São Gonçalo do Amarante 
(CE) e Vitória (ES). 

Reunião sobre portos

Com o objetivo de conhe-
cer os novos investimen-
tos aprovados para os 
portos da Bahia – Salva-

dor, Aratu e Ilhéus -, foi realizado 
um encontro em 24/08, na Fieb, 
com integrantes do Comitê de 
Portos da FIEB, entre eles o Dire-
tor Executivo da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 

(ABAF), Wilson Andrade. O pales-
trante convidado foi o diretor pre-
sidente da Codeba, Rondon Bran-
dão do Vale.

A Companhia das Docas do 
Estado da Bahia (Codeba) é res-
ponsável pela administração dos 
Portos de Aratu, Ilhéus e Salva-
dor, na Bahia. Além de adminis-
trar seus portos, a Codeba atua 

na elaboração de planos e pro-
jetos, que têm contribuído para 
a consolidação dos portos como 
pontos fundamentais para o de-
senvolvimento da economia bra-
sileira e destaques no mercado 
internacional. 

O Conselho de Portos foi criado 
para discutir e analisar os proble-
mas do setor portuário da Bahia, 

avaliando os motivos pelos quais 
o setor não apresentou a mesma 
dinâmica da economia baiana das 
últimas décadas, tendo ficado de-
fasado até mesmo em relação aos 
concorrentes regionais. O resulta-
do das discussões está em apoiar a 
FIEB na elaboração de propostas 
estratégicas para os portos organi-
zados da Bahia.



ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor magalhães neto, 1752 - ed. Lena empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 salvador, Bahia
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ABAF e 
Sindpacel na 

reunião de 
diretoria da Fieb 

A ABAF e o Sindpacel estiveram repre-
sentados na reunião de diretoria e 
conselhos realizada em 30/08 na sede 
da Fieb. Estiveram presentes, a asses-

sora jurídica e o presidente do Sindpacel, Iza-
bela Miranda e Pedro Torres, e o diretor execu-
tivo da ABAF, Wilson Andrade.

Fibria e Suzano estão entre as 50 grandes 
empresas mais engajadas em inovação aberta 

No universo das cerca de 800 gran-
des empresas participantes do mo-
vimento 100 Open Startups, duas 
empresas do setor ficaram entre as 

50 companhias mais engajadas no ecossiste-
ma de inovação brasileiro, o Top Open Corps, 
apresentado pela primeira vez este ano. Fi-

bria ficou na 19ª posição e a Suzano em 22º 
lugar.

O movimento listou, pelo terceiro ano, as 
100 startups mais atraentes na visão do mer-
cado e prontas para investimento, além da lis-
ta de startups de destaque em 24 categorias. 
Os rankings, divulgados são resultados de um 

processo anual que envolve especialistas do 
mercado, como aceleradoras, investidores e 
grandes empresas, e reconhece as startups 
que mais despertaram interesse em grandes 
instituições. Mais de 1.500 relacionamentos 
foram estabelecidos entre startups e grandes 
empresas, quase o dobro comparado a 2017.

Madeira controlada 

A Ibá alinhou com a Confederação Europeia das Indústrias de Papéis (CEPI) 
e a Federação das Indústrias Florestais Finlandesas (FFIF) o posicionamen-
to da câmara econômica frente à estratégia de Madeira Controlada do FSC, 
que está em consulta pública até o dia 17 de setembro. De maneira geral, 

as preocupações levantadas pela Ibá e IPEF estão bastante alinhadas com as preo-
cupações das empresas europeias, especialmente no que diz respeito a confiden-
cialidade de dados, sobreposição com o Plano Estratégico Global e ações que po-
dem trazer impactos semelhantes a um phase-out, como a necessidade de cada de-
tentor de certificado demonstrar um aumento progressivo na proporção de insu-
mos FSC 100%. Para evitar tais impactos e pontuar as ações que o setor produtivo 
julga como indispensáveis para a Madeira Controlada, a Ibá e as associações euro-
peias articularão o envio de um posicionamento do ICFPA ao FSC.


