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Ibá - Novo relatório anual do setor florestal

O setor representado institucional-
mente pela Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá), que reúne empresas que 
têm nas árvores cultivadas a base da 

sua produção, oferecendo bioprodutos e bio-
materiais para o mercado nacional e interna-
cional, prevê investimentos em expansão de R$ 
35,5 bilhões até 2023, destinado para florestas, 
novas fábricas, expansões, tecnologia e ciên-
cia. Esse investimento é praticamente o dobro 
do registrado nos quatro anos anteriores, entre 
2016 e 2019, quando foram realizados investi-
mentos de R$ 18,0 bilhões para a construção de 
diversas novas unidades.

Esse alto nível de investimento demonstra a 
confiança do segmento no crescimento da eco-
nomia verde, na opção dos consumidores por 
produtos com rastreabilidade, originados em 
fontes renováveis, recicláveis, muitos deles, bio-
degradáveis, e que, por sua base em árvores 
plantadas, absorvem e estocam CO2.

O correto manejo de recursos naturais, o 
auxílio ao combate das mudanças climáticas, 
aliando produção com preservação, e o diálo-
go com as comunidades vizinhas, gerando valor 
compartilhado fazem com que esse segmento 
salte aos olhos do investidor que busca proje-
tos ESG. 

“Rastreabilidade é um imperativo para esta 
cadeia, que há mais de duas décadas opera 
dentro de níveis de excelência, não somente 
cumprindo, mas indo além do que certificado-
res como FSC e, até mesmo, a legislação am-
biental nacional exigem. 100% da matéria-pri-
ma vinda da indústria tem origem em florestas 
cultivadas. O desmatamento ilegal é repudia-
do pelas companhias do setor, que inclusive se 
destacam como as que mais conservam áreas 
naturais no País”, afirma Paulo Hartung, presi-
dente da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

O setor de árvores plantadas atua há anos 
com produção sustentável, provendo inúmeros 
produtos de origem renovável, essenciais para 
o dia a dia das pessoas como móveis, livros, pi-
sos, papéis higiênicos e embalagens. A Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá), associação que reú-
ne empresas do setor, lança seu novo estudo 
revelando os avanços ambientais, sociais, eco-
nômicos, além de revelar o olhar para o futu-
ro desta cadeia.

Além de prover o hoje, essa indústria tam-
bém está de olho no futuro, investindo em pes-
quisa e inovação para oferecer cada vez mais 
bioprodutos e biomateriais da economia circu-

lar, biodegradáveis e recicláveis, como mais op-
ções para tecidos verdes, como a celulose solú-
vel, usada na viscose, e a microfibrilada em fase 
de desenvolvimento.

Em 2019, o valor aplicado em inovação cres-
ceu para cerca de 2% de todos os investimentos 
do segmento. São roadmaps no sentido de pro-
dutos e matérias-primas como óleos, bio-óleos, 
lignina, nanofibra, nanocelulose e nanocristais 
que podem ser empregados nas cadeias ali-
mentícia, automobilística, de cosméticos e me-
dicamentos.

Segundo o relatório, pela primeira vez o se-
tor atingiu uma receita bruta total na casa de R$ 
100 bilhões. A contribuição na balança comer-
cial foi de US$ 10,3 bilhões em 2019, o segundo 
melhor resultado dos últimos 10 anos. Essa ca-
deia industrial representa 1,2% do PIB Nacional. 
Além de atuar de forma sustentável, é um im-
portante gerador de riqueza compartilhada. Em 
2019, foram 1,3 milhão de postos de trabalho, 
na cadeia de árvores plantadas, somando opor-
tunidades para 3,75 milhões de brasileiros em 
todo o País. Com os investimentos de expansão 
devem ser criados mais 36 mil novos postos de 
trabalho.

Com uma área total de árvores cultivadas de 
9 milhões de hectares  e outros 5,9 milhões de 
hectares destinados para Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), Reserva Legal (RL) e Reser-
vas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), 
uma área maior que o Estado do Rio de Janeiro.

O potencial de estoque das suas áreas tan-
to de plantação, quanto de conservação, soma 
4,48 bilhões de toneladas de CO2eq. Além de 
uma relevante taxa de reciclagem de papel 
(66,9%), o setor também se destaca pela alta 
participação (90%) de energia renovável em 
sua matriz.

A celulose nacional chega às mãos de mi-
lhões de pessoas em todo o planeta em diver-

sos produtos. O Brasil tem motivos para co-
memorar seus diferenciais trazidos por essa 
indústria, com 100% da celulose e do papel bra-
sileiro provenientes de árvores cultivadas para 
fins industriais, não havendo relação com o des-
matamento ilegal.

Todas as empresas exportadoras de papel 
e celulose brasileiras adotam voluntariamen-
te programas de certificação que asseguram a 
rastreabilidade e a origem responsável dos seus 
produtos, com sistemas reconhecidos interna-
cionalmente, como Forest Stewardship Council 
(FSC), Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification (PEFC) e International Orga-
nization for Standardization (ISO).  Segundo os 
novos dados da Ibá são 7,4 milhões de hectares 
certificados atualmente, um crescimento fren-
te ao ano anterior. A soma da área certificada 
pelo setor é maior do que a área da Bélgica, Di-
namarca ou Suíça, por exemplo.

As associadas da Ibá investiram R$ 828 mi-
lhões em ações socioambientais, beneficiando 
6,9 milhões de pessoas com projetos que bus-
cam ajudar no desenvolvimento econômico e 
melhoria da qualidade de vida e prosperidade 
das comunidades onde o setor está inserido. 
Estes são números e fatos, que demonstram 
que o setor de árvores cultivadas trabalha no 
País com responsabilidade social, compromisso 
com o meio ambiente há anos, e segue buscan-
do formas de atingir melhores níveis ambien-
tais,  econômicos e sociais, buscando parcerias 
com entidades, vizinhos, poder público e outras 
indústrias.

Os dados do integram o Relatório Anual da 
Ibá 2020, referentes 2019, lançado hoje o e pro-
duzido pela primeira vez em parceria com Ins-
tituto Brasileiro de Economia (IBRE), da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV). Acesse o novo 
relatório: http://www.abaf.org.br/wp-content/
uploads/2020/10/relatorio-iba-2020.pdf.
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Resultados do monitoramento 
da temporada de desova de 

tartarugas marinhas 2019/2020

A Veracel Celulose, empresa localizada 
na região da Costa do Descobrimen-
to, na Bahia, realiza o monitoramen-
to ambiental de quelônios marinhos 

no entorno do Terminal Marítimo de Belmon-
te (TMB) há mais de 15 anos. Em setembro de 
2020 foi iniciada a 15ª campanha de monitora-
mento da alta temporada de tartarugas mari-
nhas que se estenderá até abril de 2021.

Para Tarciso Matos, coordenador de meio 
ambiente e licenciamento da Veracel os resulta-
dos do monitoramento ambiental ajudam a Ve-
racel a minimizar as possíveis interferências do 
Terminal Marítimo sobre as desovas e eclosões 
das tartarugas marinhas. “Medidas de controle 
operacional,  modificações estruturais nas ins-
talações do Terminal, tais como as realizadas no 
projeto de iluminação, adequações na ilumina-
ção das embarcações, monitoramento periódi-
co da luminosidade das praias, ações de educa-
ção ambiental para os colaboradores e vizinhos 
sobre a importância da preservação da espécie, 
liberação e controle do acesso de máquinas à 
praia, entre outras. Esses são alguns dos bene-
fícios ambientais trazidos pelo programa para a 
operação do Terminal”, destaca Matos.

De acordo com o coordenador, está em an-
damento o licenciamento ambiental no INE-
MA para a instalação de um Centro de Reabi-
litação de Quelônios marinhos no TMB. Esse 
Centro servirá para receber tartarugas debilita-
das e com necessidades de tratamento veteri-
nário, mas também poderão receber carcaças 
em bom estado de conservação para a realiza-
ção de necropsias com o objetivo de diagnosti-
car a causa da morte da tartaruga. Esse será o 
primeiro Centro especializado do Extremo Sul 
da Bahia e tem previsão para entrar em opera-
ção em 2021. 

Os meses de setembro a abril representam 
o período reprodutivo de tartarugas marinhas 
na costa brasileira. No entanto, o monitoramen-
to é realizado o ano todo. De acordo com Wil-
son Meirelles, coordenador da CTA, empresa 
especializada que executa o programa de moni-
toramento de quelônios marinhos, a equipe de 
monitoramento se reveza para cobrir 35 km de 
praia. São realizados flagrantes de fêmeas subin-
do para desovar, o registro e proteção de ninhos 
de tartarugas. Na última temporada foram per-
corridos mais de 3.000 km de praia pela equipe, 
foram registradas 413 subidas de tartarugas na 

praia na tentativa de desovar, que resultaram 
em 325 ninhos com desova e no final 19.491 fi-
lhotes foram para o mar. Wilson explica que es-
ses números estão dentro da faixa de variação 
encontrada ao longo das temporadas monitora-
das. “A variação do número de desova entre as 
temporadas pode estar associada ao comporta-
mento reprodutivo das fêmeas. Apesar da fide-
lidade ao local de reprodução, as tartarugas não 
desovam todos os anos, mas sim a cada dois ou 
três”, explica Meireles.

Na última temporada foram encontrados 
28 encalhes de tartarugas marinhas na região 

do monitoramento. Wilson conta que cerca de 
95% das ocorrências foram da espécie Chelonia 
mydas, popularmente conhecida como tartaru-
ga-verde, na fase de vida juvenil, sendo esta, a 
única espécie registrada para a costa brasileira 
que desova majoritariamente em ilhas oceâni-
cas. A maioria dos encalhes de tartarugas mor-
tas chegam à praia em um estágio de decompo-
sição que não permite a determinação da causa 
morte. Posteriormente, com a operação do 
Centro de Reabilitação de Quelônios Marinhos 
do TMB será possível determinar as causas da 
morte de parte desses encalhes.
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Veracel Celulose alcança 99% 
de reaproveitamento de resíduos

A Veracel Celulose apoia 
projetos econômicos 
em sua região de atua-
ção, resultando na ge-

ração de produtos importantes 
para a subsistência e o desenvol-
vimento das comunidades envol-
vidas. O objetivo é contribuir para 
o crescimento sustentável da re-
gião, com ações voltadas para a 
geração de renda e para o resga-
te e conservação da cultura em 
comunidades tradicionais.

Entre 2004 e 2019, a Vera-
cel investiu um total de R$ 147,6 
milhões em ações sociais em 
seu território de atuação. Ape-

A Veracel Celulose ampliou 
o nível de reciclagem 
de resíduos de 69%, em 
2012, para 99% em 2019. 

O case, explicando como a empre-
sa passou a aproveitar subprodutos 
de diversos processos, reduzindo a 
destinação para aterros industriais, 
foi apresentado durante o 53º Con-
gresso de Celulose e Papel da AB-
TCP (Associação Brasileira Técnica 
de Celulose e Papel) e 9º Colóquio 
Internacional sobre Celulose e Eu-
calipto (Icep, sigla para os termos 
em inglês International Colloquium 
on Eucalyptus Pulp).

“Em fevereiro de 2012, nos-
so aterro industrial tinha apenas 
8 meses de vida útil. Nós geramos 
18 tipos de resíduos no proces-
so de produção e papel e celulo-
se e 10 eram destinados ao ater-
ro industrial. Notar estes números 
foi um divisor de águas”, comen-
ta Tarciso Matos, coordenador de 
Meio Ambiente da Veracel. Parte 
fundamental para a mudança foi 
dar visibilidade dos resíduos gera-
dos à todos os colaboradores, pro-
vocando uma mudança de cultu-
ra na empresa. A lama de cal, por 

Apoio e promoção ao desenvolvimento 
econômico de comunidades da região

exemplo, passou a ser reaprovei-
tada, eliminando a necessidade 
de comprar cal virgem para for-
nos de 2014 a 2017. “Hoje, ape-
nas dois resíduos são encaminha-
dos para o aterro e quando já não 
é possível reaproveitar os sub resí-
duos”, completa.

Durante o congresso, a empre-
sa também apresentou a meto-
dologia de gerenciamento de por-
tifólio de projetos com base em 
avaliação de riscos, na palestra “Ge-
renciamento de portfólio de proje-
tos com base na avaliação de ris-

co: um estudo de caso da fábrica 
de celulose da Veracel”, ministra-
da pelo engenheiro Hugo Gomes, 
da Time Now. “É possível quantifi-
car, numericamente, a gravidade e 
urgência de execução de projetos, 
além de identificar a necessidade 
de elaborar planos de contingên-
cia, mitigando riscos e postergan-
do questões não fundamentais”, 
afirma Gomes. O grande ganho da 
metodologia adotada pela Veracel, 
segundo o engenheiro, “é ter crité-
rios quantitativos para tomada de 
decisão, possibilitando a compara-

ção dos ganhos e riscos intrínsecos 
a cada operação”.

A Veracel ainda disponibilizou 
o estudo “Análise de dados como 
instrumento de otimização de es-
tudos ambientais”, demonstran-
do o monitoramento de impacto 
da atividade em um manguezal no 
estuário do rio Jequitinhonha, à 88 
km da fábrica. O documento mos-
tra que além de não ter impacto 
negativo na biomassa local, os mé-
todos estatísticos aplicados permi-
tem subsidiar a redução da frequ-
ência de monitoramento na área.

nas em 2019, o montante inves-
tido foi de R$ 12,5 milhões, apli-
cados em projetos de geração de 
renda e de educação que benefi-
ciaram 16 mil pessoas. Desse to-
tal investido no ano passado, R$ 

8 milhões foram destinados aos 
programas de agricultura fami-
liar apoiados pela empresa, uma 
iniciativa fundamental para ga-
rantir a segurança alimentar das 
comunidades atendidas e que 

beneficiou 1.842 famílias, incluin-
do vários projetos, como assen-
tamentos agroecológicos susten-
táveis, o programa Agrovida e 
projetos de apicultura, piscicultu-
ra e beneficiamento de mariscos.

A produção gerada inclui, por 
exemplo, mandioca, abóbora, 
mamão, cacau, café e hortaliças, 
sendo que o consumo prioritário 
é das próprias comunidades. A 
Veracel incentiva o sistema cole-
tivo de cultivo, com capacitação, 
oferta de insumos, apoio técnico 
e de gestão. A partir desse supor-
te, a comunidade é estimulada a 
ganhar autonomia.
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Promover a conscientização 
de comunidades sobre os 
riscos de incêndios em áre-
as florestais e de mata na-

tiva. Esse é o objetivo da 4ª edição 
da campanha Amigos da Floresta, 
promovida pela Bracell. A iniciati-
va orienta sobre os riscos à saúde 
e ao meio ambiente representa-
dos pelas queimadas sem planeja-
mento ou criminosas, que podem 
ocasionar acidentes de grande 
proporção. A ideia é evitar casos 
semelhantes aos que vêm ocor-
rendo nas regiões amazônica e 
pantaneira, e também na Bahia, 
que sofrem com incêndios sem 
controle.

Nas três edições anteriores, a 
campanha alcançou 53 comuni-
dades em 26 municípios baianos, 
incluindo Alagoinhas, Camaçari, 
Esplanada, Conde, Entre Rios, Ita-
nagra e Inhambupe.  A ação visa, 
especialmente, a sensibilização de 
comunidades vizinhas às áreas flo-
restais, produtores rurais, repre-
sentantes de associações e opera-
dores das prestadoras de serviço 
de silvicultura. Esses últimos são 
treinados para serem replicadores 
dessas orientações e capacitados 
para prestarem o primeiro com-
bate nos casos de incêndio.

Valdinei Ressurreição, coor-
denador de Segurança Patrimo-
nial da Bracell, diz que a campa-
nha conseguiu reduzir, em três 
anos, 72% dos casos de incên-
dios nas regiões onde a empre-
sa atua. “Tínhamos um histórico 
alto de incêndios nessas regiões. 
E, quando íamos verificar, a cau-
sa estava associada a fogo aciden-
tal ou de origem criminosa. Des-
ta forma, iniciamos um trabalho 
de conscientização, fazendo com 

que ocorresse uma redução drás-
tica”, salientou ele, acrescentan-
do que outra medida adotada foi 
ensinar aos moradores e produto-
res rurais sobre o correto descarte 
do lixo, eliminando futuros esto-
pins de fogo, e sobre as penalida-
des para quem provoca incêndio 
criminoso.

A campanha da Bracell ganha 
ainda mais relevância diante do 
cenário de incêndios na Bahia. 
Isso porque, de acordo com o Ins-

tituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), as queimadas já des-
truíram este ano cerca de 400 
quilômetros de vegetação, núme-
ro superior ao do ano passado, 
quando as chamas consumiram 
90 quilômetros de extensão. A re-
gião oeste, onde está localizada a 
cidade de Barra, é a mais atingida. 
Dentre os fatores que contribuem 
para essa situação estão o calor, a 
baixa umidade relativa do ar, a fal-
ta de chuvas e a ação do homem.

Combate a incêndios

Além do trabalho de orientação, a 
campanha Amigos da Floresta, por 
intermédio das equipes de brigada 
da Bracell, atua ainda no combate 

aos incêndios nas regiões de influência da em-
presa.  Os brigadistas estão presentes em seis 
setores diferentes, definidos com base na loca-
lização geográfica dos municípios.

Cada equipe conta com três profissionais e 
um veículo 4X4 equipado com rádio de comu-
nicação, tanque com 500 litros de água e mo-
tor de alta vazão, além de um soprador de fo-
lha e mochilas costais de combate incêndio 
com ferramentas cortantes e de raspagem, 
como enxadas, ancinhos, facão, foice, macha-
do, pá e abafador.

O monitoramento florestal também é refor-
çado por meio de 13 torres equipadas com rá-
dio de comunicação. Em cada campanário, um 
operador monitora a floresta para detecção de 
incêndio e acionamento das equipes em solo.

 Segundo Ressurreição, os moradores tam-
bém recebem brindes com a divulgação do nú-
mero 0800 284 4747 da campanha e podem 
acionar os brigadistas a qualquer momento, 
se avistarem focos de incêndio. “Neste caso, 
as brigadas da Bracell agem para debelar as 
chamas. Atuamos, inclusive, auxiliando o Cor-
po de Bombeiros em locais onde a corporação 
não consegue chegar em tempo hábil, uma 
vez que temos equipes nestas regiões de pron-
tidão”, informou.
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Empresa mantém programa de 
educação ambiental para crianças

A educação é um dos pilares de investi-
mento social da Bracell. Especialmen-
te focadas na qualificação de profes-
sores da rede pública municipal, as 

iniciativas beneficiam indiretamente milhares 
de estudantes do ensino fundamental I e II. Mas 
um programa, em especial, é realizado direta-
mente com as crianças: é o de Educação Am-
biental, que acontece no Núcleo Ecossocial da 

Bracell (Neco), em Inhambupe, na Bahia. Criado 
em 2016, o Neco acolhe também professores e 
outros moradores de comunidades das áreas de 
influência da empresa, no litoral norte e agreste 
baiano, tendo recebido mais de 3.850 visitantes 
em 2019 para assistirem a palestras de educa-
ção ambiental, participarem de oficinas de reci-
clagem e percorrerem a trilha ecológica.

Já em 2020, por conta da pandemia da Co-

vid-19, as ações do programa, antes presenciais, 
foram substituídas por iniciativas como o en-
vio de kits de educação ambiental que são en-
tregues aos alunos do ensino fundamental em 
suas casas, junto com o material enviado pelas 
escolas. Já foram entregues mais de 1.400 kits, 
numa parceria da Bracell com as redes munici-
pais de ensino de Alagoinhas, Aramari, Esplana-
da e Inhambupe.

Conheça os destaques 
de sustentabilidade

A Bracell segue ampliando as iniciativas de geração de valor 
compartilhado, rumo a uma atuação cada vez mais susten-
tável. O propósito é ser bom para a comunidade, o país, o 
clima, o cliente, pois somente assim será bom para a empre-

sa. Assim a companhia bem transformando a indústria e a realidade 
nas cidades onde está presente. Os resultados desses investimentos 
estão reunidos nas páginas do Relatório Anual de Sustentabilidade. 
Fica o convite para que conheça o relatório e um pouco mais sobre a 
atuação da Bracell. Acesse: https://www.bracell.com/sustentabilida-
de/relatorios-de-sustentabilidade.

Transformar o conhecimento passado de geração para gera-
ção, sobre uso de plantas medicinais, em uma iniciativa capaz 
de gerar renda. Esse é um dos desafios que motiva a comu-
nidade quilombola do Cangula, em Alagoinhas, que desen-

volve o Projeto Farmácia Verde em parceria com a Bracell. A iniciativa, 
que beneficia 30 famílias com a produção de itens como sabonetes 
medicinais, ganha ainda mais impulso por meio de editais vencidos 
pela Associação Comunitária dos Produtores Rurais do Cangula.

O mais recente é o da Década Afrodescendente 2020, anuncia-
do no último dia 30 de setembro, promovido pela Secretaria de Pro-
moção da Igualdade Racial (Sepromi). O edital contemplou os proje-
tos “Mulheres em Ação”, da associação do Cangula, com R$ 38 mil, e 
“Bolachinhas da Vovó” da Associação dos Agricultores Familiares do 
Mato Limpo, em Entre Rios, com R$ 40 mil. Ambas as comunidades 
quilombolas recebem suporte da Bracell.

Outro edital vencido pela associação do Cangula foi concedido 
pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) do Go-
verno do Estado da Bahia, no valor de R$ 500 mil, conquistado em 
2018. Com essa verba, a entidade pôde melhorar a infraestrutura e 
iniciar o desenvolvimento do viveiro de mudas de plantas medicinais 
este ano.

Investimento no suporte 
para projetos em 

comunidades quilombolas



Companhia fortalece apoio a 
comunidades por meio de programas de 

desenvolvimento sustentável

A Suzano tem como um 
dos seus direcionadores 
“gerar e compartilhar 
valor” e consegue colo-

cá-lo em prática a partir do diálo-
go frequente e transparente com 
as comunidades vizinhas às suas 
instalações, priorizando a gera-
ção de renda no eixo do seu tra-
balho de desenvolvimento social.

Mesmo em meio à pandemia, 
a companhia manteve sua atua-
ção muito próxima às comunida-
des, o que foi fundamental para 
que dois projetos tivessem óti-
mos resultados: o Programa Col-
meias, que atua para o fortale-
cimento da cadeia de mel, bem 
como a iniciativa de cestas deli-
very “A feira vai até você”, desen-
volvida pelo Programa de Desen-
volvimento Rural e Territorial da 
Suzano.

O Colmeias apoia 17 associa-
ções de produtores nas regiões 
do Vale do Paraíba, Oeste e Sul 
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do Estado de São Paulo. Com o 
apoio da Suzano, este ano api-
cultores do interior de São Pau-
lo bateram recorde de produção 
e fecharam a safra 2020 com uma 
produção de 358 toneladas de 
mel – a partir de colmeias instala-
das nas florestas plantadas de eu-
calipto da companhia –, um au-

mento de 8,5% em comparação 
à safra do ano passado e geração 
de receita bruta estimada em R$ 
1,8 milhão

Outro destaque foi o apoio da 
companhia para a comercializa-
ção de 2,9 mil cestas agroecoló-
gicas por delivery no interior de 
São Paulo, a partir da iniciativa “A 

feira vai até você”. Durante cinco 
meses, foram comercializadas 15 
toneladas de produtos de horti-
fruti, gerando uma renda muito 
além da esperada durante a pan-
demia da Covid- 19, com um au-
mento considerável nas vendas 
das cestas, que cresceram 98% 
de agosto para setembro.
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ECONOMIA
# S o u M a i s P a -

pel porque seu ali-
nhamento à bioe-
conomia e ampla 
utilidade, trazem 
benefícios sociais 
e financeiros para 
o país. O setor de 
árvores cultivadas 
gera emprego e 
renda para 3,8 mi-
lhões de pessoas, 
de maneira direta 
e indireta, em co-
munidades vizinhas, comumente afastadas de grandes centros.

Campanha  

Nos últimos dois meses, a campanha #SouMaisPapel ilustrou 
de forma enfática o que nós da indústria de base flores-
tal defendemos e pelo que trabalhamos. Produto renová-
vel das florestas plantadas e essencial por natureza, o pa-

pel é resultado de uma cadeia sustentável, alinhada a bioeconomia 
e comprometida com a educação e a economia do país. A indústria 
de árvores segue conservando florestas nativas e restaurando áreas 
degradadas, fundamentais para a biodiversidade e para todos nós. 
#SouMaisPapel Quer saber mais? Assista ao vídeo da campanha no 
link https://www.youtube.com/watch?v=5ABl-ir9o2A&ab_channel=
Ind%C3%BAstriaBrasileirade%C3%81rvores

Associadas estaduais

ENERGIA
#SouMaisPapel por-

que desde sua origem, 
benefícios são gera-
dos. É um dos poucos se-
tores brasileiros que gera 
a maior parte da energia 
que consome em suas 
atividades. Para se ter 
uma ideia, em 2018, o 
setor produziu 73% da 
energia consumida a par-
tir de matéria-prima re-
novável, uma energia 
limpa, subproduto obtido a partir de processos produtivos, como a 
biomassa florestal, por exemplo! 

Neste tema, o convidado a escrever um artigo foi Wilson Andra-
de. Leia em: http://www.abaf.org.br/setor-florestal-investe-em-ener-
gia-sustentavel/

Os membros das associadas estaduais se reuniram no início 
de outubro para troca de informações e experiências dos fó-
runs institucionais que participam. A discussão visou colocar 
todos na mesma página, entender como cada entidade vem 

atuando e interagindo com diferentes atores e manter um discurso ali-
nhado entre a Ibá e as estaduais, respeitando sempre a particularidade 

de cada região.
São mais de 150 fóruns, somando a atuação da Ibá e das associa-

das estaduais, uma grande e importante rede de interação com diver-
sos stakeholders, o que resulta em diversas oportunidades para divulgar 
o setor, criar oportunidades, buscar sinergias, construir estratégias bené-
ficas para todos e mapear riscos.

O Presidente da República da Finlândia, Sr. Sauli Niinistö, Grão-
-mestre das ordens oficiais da Finlândia, aprovou a condeco-
ração do empresário e economista Wilson Andrade, também 
cônsul da Finlândia na Bahia e Sergipe (desde 2008), como Ca-

valeiro de 1ª classe da Ordem do Leão da Finlândia. As insígnias e certifi-
cados serão entregues pelo embaixador da Finlândia no Brasil, Sr. Jouko 
Leinonen, quando a situação permitir. A Ordem do Leão da Finlândia, fun-
dada a 11 de setembro de 1942, é uma das três ordens oficiais da Finlân-
dia concedidas por mérito civil e militar às pessoas que prestam relevan-
te serviço ao país.

“Nosso cônsul para a Bahia e Sergipe com sede em Salvador (BA) é ago-
ra Cavaleiro de 1ª classe da Ordem do Leão da Finlândia, o que nas mui-
tas outras ordens corresponde ao grau de oficial. Meus mais sinceros para-
béns para o cônsul Wilson Andrade pelo excelente trabalho de promoção 
das relações fino-brasileiras e pela lealdade em serviço da Finlândia”, de-
clarou o embaixador Jouko Leinonen. 

“Cresce a cada dia minha admiração pela Finlândia, país que tenho a 
honra de representar nos estados da Bahia e Sergipe. É um país líder desta-
cado nas áreas de desenvolvimento sustentável, tecnologias limpas, equi-
dade social, governança, processos democráticos e republicanos. Espero 
que logo possamos todos nos encontrar para comemorar a destacada ho-
menagem com que me agraciaram e agradecer a rica convivência com a 
equipe da Embaixada e meus colegas cônsules”, completou Wilson Andra-
de que é também Diretor da Câmara de Comércio Brasil-Finlândia para 
todo o Nordeste e tem intermediado negócios e oportunidades de coo-
peração na área de novas tecnologias com energias renováveis,  bioeco-
nomia, telecomunicações, serviços e equipamentos médicos, economia 
circular; além de educação e cultura.A Finlândia é um país pequeno em 
tamanho territorial  (338.145 km²) e populacional (5,3 milhões de habi-
tantes), mas é um gigante em tecnologias que podem ajudar a necessá-
ria verticalização das cadeias produtivas brasileiras”, acrescentou Andrade. 

Cooperação
Brasil-Finlândia

Cônsul Honorário Wilson Andrade e o 
Presidente da República da Finlândia, Sr. Sauli Niinistö
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ABAF homenageada no 
VIII Encontro de Empreendedores 

do Agronegócio em Vitória/ES

Em 20/10, o Centro de Desenvolvimen-
to do Agronegócio (Cedagro) reali-
zou o VIII Encontro de Empreendedo-
res do Agronegócio em Vitória/ES, de 

forma presencial, seguindo todos os protoco-
los sanitários exigidos para dar segurança aos 
participantes. A programação do evento foi 
composta por palestras sobre o agronegócio 
e homenagens às empresas e profissionais 
de destaque, como também às associadas e 
parceiros do Cedagro a exemplo da Associa-
ção Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) que foi homenageada na modalidade 
“Honra ao Mérito”. Na ocasião, a ABAF foi re-
presentada por Paulo Andrade, coordenador 
do Programa Ambiente Florestal Sustentável 
(PAFS) da ABAF em parceria com a ADAB.

“É um importante evento que visa promo-
ver a integração do setor, bem como discutir 
as perspectivas e as estratégias para a melho-
ria da competitividade sustentável do agro-
negócio capixaba”, informa Gilmar Gusmão 
Dadalto, Presidente Executivo do Cedagro.

“Prestigiamos o evento do Cedagro que 
é parceiro da ABAF na realização de eventos 
e outras iniciativas que venham a contribuir 
com o crescimento e desenvolvimento do se-
tor florestal brasileiro, seja do ponto de vista 
econômico, social ou ambiental. Além disso, 
a divulgação de importantes tópicos para a 
diversificação e sustentabilidade da atividade 
agropecuária é um dos principais objetivos 
da ABAF. A Bahia ainda não produz (e proces-
sa) a madeira plantada suficiente para aten-
der a demanda do estado e muito disso se dá 
pela falta de conhecimento sobre o setor. Tra-
balhamos, inclusive, para a inclusão dos pe-
quenos e médios produtores e processado-
res de madeira para uso múltiplo, visando o 
atendimento da demanda por móveis, peças 
e partes de madeira na Bahia - hoje atendida, 
na sua maior parte, por outros estados brasi-
leiros; além de geração de energia”, informa 
Wilson Andrade. 

O EvENtO - As palestras iniciaram às 15h 
com a apresentação institucional do Conse-
lho Federal de Engenharia e Agronomia, em 
seguida aconteceu o painel “Agronegócio e 
sustentabilidade” com as palestras “Cená-
rios para o agronegócio: desafios e oportu-
nidades” (com o engenheiro agrônomo e ex-

-secretário de agricultura do ES, Enio Bergoli) 
e “Perspectivas para o agro capixaba no con-
texto da sustentabilidade” (com o engenhei-
ro agrônomo, empresário e consultor rural 
Geraldo Ferregueti). Em seguida teve espa-
ço para debate e as homenagens às associa-

das e profissionais de destaque que foram es-
colhidas pelo público (via internet). Também 
foram homenageadas as empresas e institui-
ções parceiras do Cedagro como associados 
e na realização dos eventos, estudos e pro-
jetos. 
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Produtos de origem florestal estão pre-
sentes no nosso dia a dia e vão desde 
os mais evidentes, como papel e mó-
veis, até produtos de beleza, medica-

mentos, alimentos e roupas. E, entre os seg-
mentos que usam a madeira como principal 
maténa-prima, podemos citar o de celulose e 
papel, o de painéis de madeira, o de pisos la-
minados, o de serrados e compensados, o de 
siderurgia a carvão vegetal e, em destaque, o 
de energia.

Há algum tempo se fala de florestas ener-
géticas. E o eucalipto é a principal madeira 
utilizada como biomassa para energia. Esta é 
uma das àrvores que cresce mais rápido no 
mundo, produzindo muita biomassa por uni-
dade de área. Lembramos ainda que a produ-
tividade média da madeira no Brasil é 40 m3/
ha/ano - recorde mundial (nossos principais 
concorremes produz em cerca de 18 m3/
ha/ano). Em determinadas regiões a produ-
tividade ultrapassa 45 m3/ha/ano. Tudo Isso 
baseado nas condições edafoclimáticas e na 
avançada tecnologia aplicada por nossos pro-
dutores e empresas.

Assim, a biomassa da árvore se torna a 
melhor alternativa para o setor florestal e 
para geração de energia no pais. pois além 
de possuir todos os atributos das fomes tér-
micas estruturantes, com características eco-
nomicamente competitivas, a grande base 
florestal disponível no Brasil contribui para 
regular os níveis de nossos reservatórios, mi-
nimizando riscos futuros de desabastecimen-
to energético por escassez hídrica.

Eucaliptos alimentam também uma in-
dústria muito forte de carvão vegetal que, 
por sua vez, é usado industrialmente em si-
derurgia e outras áreas. Há ainda um consu-
mo agrícola muito grande de energia para 
geração de calor usado na secagem de pro-
dutos agrícolas, no aquecimento de aves ou 
na geração de vapor e calor para processos 
industriais.

A indústria de energia de biomassa de eu-
calipto é a que tem mais a contribuir para a 
diversficação da matriz energética do nosso 
pais. atendendo a demanda das regiões mais 
distantes e que dependem de investimen-
tos de redes de distribuição. E, na Bahia, já 
temos bons exemplos nesta área: a unidade 
da Energias Renováveis do Brasil (ERB) que 
funciona na Dow Química e atende boa par-
te da sua demanda em energia e calor; e a 
Solid - primeira fábrica de pellets de madei-
ra da Bahia.

Ampliar a eficiência energética dos pro-
cessos e adotar fontes renováveis para gera-
ção de energia são também preocupações do 
setor de àrvores plantadas. É desafio cons-
tante ser cada vez mais eficiente na geração 
de energia e, ao mesmo tempo, consumir de 
forma responsável.

Nesse sentido, as indústrias do setor uti-
lizam para geração de energia térmica e elé-
trica quase exclusivamente subprodutos de 
seus processos, principalmente biomassa flo-
restal e licor  preto (subproduto do processo 
de produção de celulose).

Aparceria com uma usina produtora de 

eianol, vizinha à fábrica da Veracel, é exce-
lente para ambas as empresas. A queima de 
bagaço de cana na caldeira auxiliar da Vera-
cel tornou-se ótimo negócio, transforman-
do esse resíduo em mais uma opção de com-
bustível para a produção de energia elétrica. 
Apesar de não serem possibilidades novas, a 
Veracel é a primeira empresa do setor de pa-
pel e celulose que adota tal prática. De for-
ma integral, em 2019, a empresa produziu 
858 kWh/tsa de energia e o excedente de 
112 kWh/tsa foi comercializado para o siste-
ma nacional de energia.

As unidades industriais da Bracell na Bahia 
são au autossuficientes na geração de ener-
gia elétrica para suas operações, o que contri-
bui para o meio ambiente e para a economia 
de recursos financeiros. A energia é gerada 
a partir de fontes renováveis, como compo-
nentes de madeira e outras substâncias origi-
nadas no processo produtivo da celulose so-
lúvel. Há, também, o uso complementar de 
gás natural e gás liquefeito de petróleo na 
Bahia, mas a empresa tem desenvolvido ini-
cialivas e projetos que visam ao aumento de 
estabilidade operacional e ao uso racional de 
energia que deverão impactar positivamente 
o consumo energético.

Com tudo isso. o setor florestal contribui 
para o atendimento das demandas ambien-
tais do “novo mundo”, elevando a produção 
e o consumo de energia limpa e de base re-
novável.

Artigo produzido para a 
campanha #soumaispapel)
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ABAF integra movimento pela Fiol
A Associação Baiana das Empresas de 

Base Florestal (ABAF) encaminhou 
uma carta ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) pedindo a conclusão do 

processo que tramita na corte sobre o proces-
so de licitação da Ferrovia de Integração Oes-
te - Leste (Fiol), no trecho que vai de Caetité, 
na região sudoeste do estado, a Ilhéus, no sul. 
A autorização do TCU é apontada como o últi-
mo obstáculo para que a licitação possa ser rea-
lizada e abrir uma perspectiva de funcionamen-
to para o equipamento.

 Com isso, a ABAF integra o momento que já 
conta, na Bahia, com a participação da Secreta-
ria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Fede-
ração das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), 
Federação do Comércio, Federação da Agricul-
tura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), As-
sociação de Dirigentes de Empresas do Merca-
do Imobiliário da Bahia (Ademi), Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (AIBA), Asso-
ciação Comercial da Bahia (ACB), Assembleia Le-
gislativa da Bahia, Fórum Empresarial da Bahia 
(que reúne mais de 30 entidades empresariais), 
Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) 
e Associação de Silvicultores do Sudoeste da 
Bahia (Assosil), entre outros.

 No documento, endereçado ao ministro 
Aroldo Cedraz, a ABAF reitera a importância da 

ferrovia para a economia baiana que vai esta-
belecer alternativas mais econômicas para os 
fluxos de carga de longa distância; favorecer a 
multimodalidade; interligar a malha ferroviária 
brasileira, com sua futura conexão com outras 
ferrovias - Centro - Atlântica (FCA), de  Integra-
ção do Centro-Oeste (FICO), e a ferrovia Norte-
-Sul -, incentivar e viabilizar investimentos que 
irão incrementar a produção e induzir a proces-
sos produtivos modernos em todo estado.

A Fiol está cortando a Bahia de Oeste à Les-
te com extensão de 1.500km, ligando a ferrovia 
Norte/Sul ao novo porto de Ilhéus. O trajeto pas-
sa perto de Jequié/Maracás e região de influên-
cia de Vitória da Conquista. Prevê-se a criação de 
vários polos agroindustriais integrados ao longo 

SINDPACEL compartilha boas 
práticas em Intercâmbio de Lideranças

Lideranças dos setores da cadeia de base 
florestal, móveis e madeira se reuniram 
em 13/10, no Intercâmbio da Indústria de 
Base Florestal. A programação do encon-

tro, promovido pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) em parceria com Federações de 
Indústrias, incluiu a apresentação de boas práti-
cas do Sindicato das Indústrias do Papel e Pape-
lão no Estado da Bahia (SINDPACEL).

A presidente do sindicato, Sabrina de Bran-
co, compartilhou as ações das empresas do se-
tor durante a pandemia e a atuação da entidade 
nesta articulação. O Intercâmbio de Lideranças 
Setoriais tem como proposta levantar discus-
sões aderentes ao setor industrial envolvido, fo-
mentando a troca de experiências entre dirigen-
tes de sindicatos empresariais de todo o país e o 
debate de temas prioritários, estimulando a atu-
ação conjunta.

“É de extrema importância que encontros 
como esse sejam incentivados, pois trazem à 
tona discussões de grande relevância para o 
nosso setor de empresas de base florestal. A 

força da CNI dá ainda mais respaldo ao evento 
e motiva a participação de diversos atores que 
precisam estar mais juntos para tratar de temas 
que afetam as nossas atividades”, destacou Sa-
brina de Branco.

Além de boas práticas sindicais, a atuação da 
CNI junto ao Conselho Nacional do Meio Am-
biente (CONAMA) e órgãos florestais federais, 
reforma tributária, financiamento e acesso à 
crédito, e ações do Sebrae para o setor, também 

foram debatidos no encontro.
Wilson Andrade, presidente do Sindicato das 

Indústrias de Fibras Vegetais do Estado da Bahia 
(SINDIFIBRAS) e diretor executivo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF), 
elogiou a iniciativa da CNI. “O encontro foi mui-
to bem organizado para o formato virtual e com 
temas bem selecionados”, pontuou.

No total, serão realizados 14 Intercâmbios de 
Lideranças Setoriais em 2020, todos on-line. “O 
momento exigiu que o formato fosse virtual, o 
que foi bom para não deixarmos de manter o 
encontro que sempre agrega informações rele-
vantes, porém a interação presencial é essencial 
para fomentar a troca entre as lideranças. Espe-
ramos que no próximo ano, o virtual seja com-
plementar ao formato tradicional”, afirmou João 
Schnitman, presidente do Sindicato da Indústria 
do Mobiliário do Estado da Bahia (MOVEBA).

Também participaram do encontro o presi-
dente do Sindicato das Indústrias de Serrarias 
(SINDISCAM), Jaime Lorenzo, e a diretora exce-
tiva do SINDPACEL, Izabella Pacheco.

da ferrovia em áreas com diferentes climas, al-
titudes, índices de pluviometria e tipos de solo. 
São muitos hectares disponíveis a preços com-
petitivos. Portanto, oportunidades para grandes 
agroprojetos integrados (silvicultura também) 
aproveitando a logística que será implantada.

 “Acreditamos na importância dessa ferrovia 
para maior interiorização da economia do nos-
so estado. Por ela serão transportadas muitas 
das riquezas produzidas pelos baianos, a exem-
plo dos produtos de base florestal, madeireiros 
e não madeireiros. Além disso, se fará melhor o 
escoamento da produção do agronegócio baia-
no que hoje tem custo muito elevado, tendo em 
vista que o modal utilizado nessa logística são 
geralmente pesadas carretas que podem cau-
sar não só problemas ao meio ambiente, como 
acidentes, além do desgaste da malha rodoviá-
ria. Essa ferrovia trará dinheiro novo para o go-
verno da Bahia e municípios, além de possibilitar 
a geração de novos empregos diretos e indire-
tos. Vale lembrar que a Fiol vai cruzar cerca de 
40 municípios, criando um marco e um novo ci-
clo no desenvolvimento e crescimento econô-
mico da Bahia com o surgimento de novos polos 
agroindustriais autônomos que passarão a con-
tar com a infraestrutura mais eficiente de logís-
tica”, completa Wilson Andrade, diretor execu-
tivo da ABAF.
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Fundo financiará produtores que adotam 
integração lavoura-pecuária-floresta

Os agricultores brasileiros que adotam 
estratégias de integração lavoura-pe-
cuária-floresta (ILPF) terão acesso a li-
nhas de crédito facilitadas de acordo 

com o nível de sustentabilidade das proprieda-
des rurais. O lançamento do SAFF – Sustainable 
Agriculture Finance Facility (Financiamento Faci-
litado para Agricultura Sustentável) ocorreu nes-
ta terça-feira 29. O fundo dispõe de US$ 68 mi-
lhões para o primeiro ano, podendo chegar a 
US$ 1,4 bilhão em 2026.

O SAFF é o primeiro mecanismo financeiro 
constituído pela Rede ILPF, que visa a promo-
ver a maior adoção de sistemas ILPF no Brasil. 
A iniciativa é uma parceria público-privada entre 
Embrapa, Bradesco, Ceptis, Cocamar, John De-
ere, Soesp e Syngenta, que formam a Associa-
ção Rede ILPF, além do Instituto Brasileiro para o 
Desenvolvimento e Sustenabilidade (IABS) e JPG 
Asset Management.

O primeiro critério para acessar o fundo será 
o monitoramento e a aprovação da proprieda-
de pela sistemática TrustScore. Isto é, apenas as 
fazendas que alcançam uma pontuação míni-
ma é que poderão obter o financiamento. De-
pois, quanto maior índice de sustentabilidade 
no TrustScore, menores serão os juros para fa-
zendas que produzem com estratégias de ILPF.

A tecnologia TrustScore é brasileira, inovado-
ra e foi desenvolvida pela Ceptis Agro para me-
dir a sustentabilidade das fazendas produtoras. 
Dos cerca de US$ 68 milhões que o SAFF dispo-
nibilizará no primeiro ano, US$ 62 milhões são 
para crédito ao produtor e US$ 6 milhões para 
financiamento de programas de certificação, 
pesquisa, transferência de tecnologia assistên-
cia técnica e certificação. O incremento ao fun-
do acontecerá progressivamente, ano a ano, po-

dendo chegar a US$ 1,4 bilhão em 2026.
O SAFF foi um dos projetos selecionados 

em 2020 pela Global Innovation Lab for Clima-
te Finance (Lab), um programa de aceleração 
de opções de investimento que mobilizem re-
cursos para o desenvolvimento sustentável em 
mercados emergentes. O objetivo é ampliar 
a adoção da ILPF no Brasil por meio de uma 
combinação de linhas de crédito acessíveis, 
certificação e assistência técnica especializada. 

Coalizão reúne bancos, ONGs e agronegócio

Unidos pela pauta de combate à mu-
dança climática, os concorrentes Bra-
desco, Itaú Unibanco e Santander as-
sinaram a adesão à Coalizão Brasil 

Clima, Florestas e Agricultura. Em comunica-
do conjunto, os três maiores bancos privados 
do país afirmaram que o principal objetivo do 
movimento é implementar ações para promo-
ver um novo modelo de desenvolvimento eco-
nômico pautado pela economia de baixo car-
bono e, dessa maneira, responder aos desafios 
das mudanças climáticas, possibilitando avan-
ços concretos na agenda de clima e agropecu-
ária no Brasil.

O anúncio ocorre em meio a uma maior co-
brança pelo rastreio da cadeia da agropecuária 
e os bancos têm sido cobrados a negarem cré-
dito para aqueles que desmatam ilegalmente a 
Amazônia, por exemplo. O rastreio eficaz e fisca-
lização são alguns dos desafios para se analisar 
toda a cadeia, do início ao fim.

A coalizão assinada por eles é um movimen-
to multisetorial, composto por entidades que li-
deram o agronegócio no Brasil, as principais or-

ganizações civis da área de meio ambiente e 
clima, representantes do meio acadêmico, asso-
ciações setoriais e companhias líderes nas áreas 
de madeira, cosméticos, siderurgia, papel e celu-
lose, entre outras.

Por meio desse grupo, a iniciativa busca 
oportunidades e sinergias entre a agropecuária 
e a agenda de proteção, conservação e uso sus-

tentável das florestas para mitigar as mudanças 
climáticas.

Motivados pela cobrança cada vez maior por 
maior ativismo em questões ambientais, em ju-
lho as três instituições financeiras anunciaram a 
criação do Plano Amazônia, focando o desenvol-
vimento sustentável da região e a proteção da 
floresta.
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Seguindo uma tendência 
mundial que se iniciou nos 
anos 80 no mercado inter-
nacional com os Estados Uni-

dos e depois Europa, as empresas de 
base florestal brasileiras têm experi-
mentado, ao longo dos últimos 20 
anos, novas estratégias para capita-
lização de seus ativos. A desmobili-
zação (venda) de ativos ou a busca 
por parcerias para a expansão flores-
tal são exemplos de estratégias que 
atraíram ao país novos investidores 
interessados no potencial retorno da 
atividade florestal no Brasil.

Por estarem vinculados à uma 
cadeia industrial com um mercado 
consolidado, os ativos florestais são 
vistos hoje por instituições financei-
ras como uma possível forma de 
alocação de investimento de seus 
clientes, razão pela qual têm des-
pontado em operações de fusão e 
aquisição.

Os investimentos em ativos flo-
restais são também uma estraté-
gia interessante para atender à de-
manda mundial por investimentos 
ambientalmente e socialmente res-
ponsáveis. Além de suprir a deman-
da global por madeira de forma 
sustentável, as florestas plantadas 
geram uma série de outros bene-
fícios, como a redução da concen-
tração de gases de efeito estufa na 
atmosfera e geração de offsets de 
compensação de carbono grupos 

Fusões e aquisições (M&A) e 
investimentos no setor florestal brasileiro

empresariais. Não é à toa que in-
vestimentos florestais responsáveis 
estão se tornando cada vez mais 
frequentes no portfólio de investi-
mento de investidores nacionais e 
internacionais.

Usualmente conhecido como 
mergers and acquisitions (M&A), a 
fusão e aquisição de ativos é uma 
das atividades oferecidas por insti-
tuições que trabalham com invest-
ment banking, área de negócios que 
ajuda empresas a acessar mercados 
de capitais para expandir seus negó-
cios ou levantar recursos para cobrir 
alguma necessidade operacional. 

O objetivo principal da ideia de 
transacionar ativos florestais em 
operações de M&A é justamente 
criar estruturas de negócio que so-
lucionem as necessidades particula-
res das empresas envolvidas e que 
alavanquem seu crescimento, au-
mentando sua competitividade em 
determinados mercados. Além dis-
so, as operações de M&A no setor 
florestal têm sido observadas em si-
tuações onde busca-se a profissio-

nalização e ganho de eficiência na 
gestão de ativos, tendo de um lado 
o detentor de um ativo e de outro 
o detentor de um capital capaz de 
promover tais mudanças. 

Embora o termo M&A seja 
usado normalmente para tra-
tar de aquisições de ativos flores-
tais, é preciso lembrar que engloba 
dois conceitos: aquisições e fusões.  
Aquisição é a compra do controle 
acionário de uma empresa por ou-
tra, onde normalmente a empresa 
compradora irá assumir a atividade 
da empresa adquirida. Já a fusão é 
uma estratégia corporativa onde as 
empresas se associam  para formar 
um novo empreendimento, ou ain-
da, manter a identidade da empre-
sa detentora do ativo, porém, apri-
morando sua gestão e eficiência, 
reduzindo o custo pelo aumento de 
escala e ganhando poder de comer-
cialização através de novos investi-
mentos com o capital alavancado.

As etapas de um processo de 
M&A florestal demandam conheci-
mento técnico da atividade flores-

tal e do ativo, conhecimento cultural 
das nacionalidades dos grupos en-
volvidos, conhecimento específico 
das partes e de sua cultura organi-
zacional e habilidade em conduzir a 
negociação de modo a fazer com in-
teresses divergentes convirjam para 
uma mesma direção.

O Grupo Index estruturou em 
2019 um departamento específi-
co voltado à área de Investment 
Banking florestal, com uma equi-
pe dedicada com ampla experiên-
cia em investimentos em terras flo-
restais e contatos com fundos de 
investimento, no Brasil e nos Esta-
dos Unidos. O networking e relacio-
namento construído nos quase 50 
anos de história do Grupo no setor 
florestal são componentes funda-
mentais para a criação de um pipe-
line de opções de ativos florestais/
agrícolas e de uma carteira de inves-
tidores internacionais e nacionais 
interessados em investir capital na 
América do Sul. 

Além disso, o Grupo Index pos-
sui vasta experiência no desenvol-
vimento de todos os serviços ne-
cessários ao apoio das transações 
(inventário florestal, avaliação, ma-
peamento, due diligence), o que 
agrega agilidade e solidez técnica 
aos projetos de M&A.

Para conferir mais artigos sobre 
o setor florestal e ambiental, aces-
se: https://indexgrupo.com.br/blog


