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Mensagem ABAF - desafios e conquistas

O ano de 2020 nos trouxe novos e iné-
ditos desafios, mas também mui-
to aprendizado através do enfren-
tamento sério e comprometido da 

pandemia que ainda nos assola. É certo que ti-
vemos, em todas as áreas, muitas incertezas e 
prejuízos, pois foi uma crise sem precedentes. 
Porém, o setor de florestas plantadas mostrou-
-se – mais uma vez – preparado para as adver-
sidades e, apesar da crise, provou sua essen-
cialidade e pode continuar crescendo de forma 
sustentável. Os investimentos de novos proje-
tos em implantação até 2023 chegam a R$ 36 
bilhões no Brasil.

Em parceria com a Indústria Brasileira de Ár-
vores (Ibá), a Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF) reforçou junto aos prin-
cipais stakeholders (inclusive governos munici-
pais, estaduais e federal) a importância do nosso 
setor e mostrou que as indústrias não podiam 
parar devido ao seu papel fundamental não so-
mente na manutenção da economia nas locali-
dades, mas na produção e fornecimento de pro-
dutos fundamentais para os consumidores.

No contexto de combate à propagação do 
novo coronavírus, todos nós devemos estar 
conscientes das atitudes individuais e coletivas 
necessárias para minimizar o impacto dessa cri-
se e seus desdobramentos sociais e econômi-
cos. O intuito é dialogar com as comunidades e 
autoridades, demonstrar solidariedade e garan-
tir que não falte produto de necessidade básica 
ao consumidor final.

Presente em quase todos os estados brasilei-
ros, o setor é fonte de mais de 5 mil produtos, al-
guns fundamentais para o dia a dia de todos, in-
clusive para proteger os profissionais de saúde 
(a celulose e a celulose solúvel são matérias-pri-
mas de máscaras cirúrgicas, vestimentas etc.) e 
outros que têm sido foco dos consumidores no 
momento de crise, como os papéis para fins sa-
nitários (papel higiênico, fraldas, papel toalha 
etc.) e papéis de imprimir e escrever. As embala-
gens ganham destaque, garantindo que itens es-
senciais como alimentos, remédios e produtos 
de limpeza cheguem até as residências. 

Além disso, o setor soube se reorganizar para 
atender aos mais rígidos protocolos de saúde e 
segurança para que seus colaboradores pudes-
sem trabalhar. Já característico do setor, o cui-
dado com as pessoas foi realçado no ano pas-
sado com a doação de mais de R$ 115 milhões 
em todo o Brasil. Na Bahia, as empresas associa-

das da ABAF tomaram a dianteira neste trabalho 
com o fornecimento de máscaras cirúrgicas, res-
piradores, materiais ou verba para construção 
de hospitais de campanha, cestas básicas, álcool 
em gel, caixas de papel para transporte de itens, 
copos de papel, entre outros. 

Tudo isso foi, inclusive, devidamente comu-
nicado e reconhecido internamente e junto aos 
públicos externos, num esforço conjunto entre 
as empresas e a ABAF para que todos os envol-
vidos, além de seus familiares, amigos, e parcei-
ros, clientes, fornecedores das empresas pudes-
sem – juntos – atravessar este período com um 
pouco mais de tranquilidade.  

Em 2020, a ABAF também participou ativa-
mente da campanha #SouMaisPapel que uniu 
a Ibá e outras 14 entidades para reforçar a im-
portância do papel ambientalmente, economi-
camente e socialmente. Uma campanha inédita 
para o setor, que alcançou mais de seis milhões 
de pessoas e teve grande destaque na imprensa. 

O ano de 2020 também foi marcado por im-
portantes conquistas da ABAF representando o 
setor florestal na Bahia, com a formalização da 
nossa Agenda Positiva com o Governo do Esta-
do que visa a ampliação dos investimentos do 
setor. Para isso, vem sendo trabalhados os tópi-
cos priorizados pelas nossas empresas associa-
das em cinco grandes GTs: Segurança Jurídica, 
Meio Ambiente, Produção e Crédito, Logística, e 
Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE).

Destacamos ainda a renovação da parceria 
com a Agência de Defesa Agropecuária da Bahia 
(ADAB), através do Programa Ambiente Flores-
tal Sustentável (PAFS). Citado como modelo de 
cooperação entre a ADAB, a SEAGRI e os seto-
res produtivos, o PAFS desde sua criação (2015) 
percorreu mais de 300 mil quilômetros; reali-
zou 270 treinamentos em 258 comunidades; 
instruiu e orientou cerca de 12 mil estudantes e 
produtores rurais de frutas, eucalipto, café, en-
tre outras culturas, da região Sul e Extremo Sul 
da Bahia. 

Promover a diversificação e sustentabilidade 
das atividades rurais é um dos principais objeti-
vos do PAFS. O trabalho também se dá para a 
inclusão dos pequenos e médios produtores e 
processadores de madeira no setor – e seu uso 
múltiplo - para melhor atender a população, 
além de gerar emprego e renda.

 O setor tem contribuído – com seus quatro 
polos de produção – para a desconcentração do 
desenvolvimento econômico na Bahia, levando 

ao interior mais empregos qualificados, renda, 
impostos e contribuições ambientais de elevada 
significância. É importante ressaltar ainda que o 
segmento é um dos principais exportadores do 
estado, contribuindo significativamente para o 
saldo da balança comercial.

A cada ano cresce a influência da ABAF que, 
atualmente, mantém representações em mais 
de 40 conselhos e nos mais importantes fóruns 
ambientais, econômicos e sociais a nível regio-
nal, estadual e nacional. Em 2020, a ABAF tam-
bém participou e/ou apoiou a realização de 
mais de 145 eventos de interesse do setor. Es-
tas participações nos possibilitam a defesa dos 
interesses da silvicultura e de nossos associados, 
além de uma atuação coerente e alinhada com 
o desenvolvimento sustentável do estado.

Porém, o que temos feito para expandir a ati-
vidade florestal e incrementar a interação com 
outros segmentos econômicos que usam ma-
deira nos seus processos produtivos (minera-
ção, construção civil, secagem de grãos, móveis, 
energia, madeira serrada, pisos e laminados, en-
tre outros) deve-se à colaboração das empresas 
associadas da ABAF e parceiros locais, estaduais 
e em nível federal, a quem muito agradecemos.

Para saber mais sobre o setor na Bahia e con-
ferir o resumo das nossas ações em 2020, suge-
rimos a leitura dos documentos nos links abaixo 
(estes e mais materiais podem ser conferidos no 
site da ABAF: abaf.org.br):

InformatIvo especIal aBaf 2020: 
http://www.abaf.org.br/wp-
content/uploads/2021/01/ABAF_
RELAT%C3%93RIO_2020.pdf

InformatIvo especIal pafs:
http://www.abaf.org.br/wp-content/
uploads/2020/09/Informativo-ABAF_ESPECIAL-
PAFS_2020.pdf

BahIa florestal 2019: 
http://www.abaf.org.br/wp-content/
uploads/2019/08/Bahia-Florestal_ABAF_2019.pdf

Os efeitos desta crise ainda serão sentidos 
por muito tempo e, por isso, precisamos conti-
nuar trabalhando com o mesmo compromisso 
e sinergia.  

Vamos, juntos, demonstrar que podemos 
produzir mais diversificando o agro brasileiro de 
forma sustentável.
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Indicadores do campo na tela e a qualquer 
momento: conheça o Ponsse Manager

Revolucionando o mo-
nitoramento e gestão 
da colheita florestal, o 
Ponsse Manager, é o sof-

tware embarcado que integra a 
tecnologia 4.0 à colheita flores-
tal. Compatível com todas as má-
quinas da marca, permite uma 
visão ampla da operação, desde 
a localização, passando pela pro-
dutividade, até a solicitação de 
ordens de serviço de logística ou 
manutenção, por exemplo. 

Com funcionamento em nu-
vem, ele permite a visualização 
dos dados da colheita florestal, 
em tempo real e de forma extre-
mamente segura. Para os casos 
em que não há conexão com a 
internet, os dados são facilmen-
te baixados para outro disposi-
tivo e automaticamente atua-
lizados assim que conectados 
novamente. 

A facilidade de ter as infor-
mações do campo a qualquer 
momento e em diferentes dis-
positivos, como o celular e o 
computador ao mesmo tempo, 
permite a integração de diferen-
tes setores de apoio da colheita 
florestal. “Com ele, o operador 
pode solicitar de dentro da má-

Ponsse lança novo simulador para treinamentos

A importância de trei-
namento de alta qua-
lidade está crescendo 
mundialmente e para 

corresponder a essa necessida-
de global, a Ponsse está moder-
nizando a sua linha de simula-
dores. E para inovar mais uma 
vez, apresenta o novo simula-
dor Ponsse Full. É um sistema 
de treinamento completo, com 
ambiente de floresta realista e 
gráficos detalhados que ofere-
cem uma excelente plataforma 
para treinamento profissional.

Além do novo simulador 
Ponsse Full, a linha de produtos 
inclui simuladores Ponsse Basic 

e Compact, que oferecem um 
ambiente de treinamento mo-
derno para uso de harvesters, 
forwarders e sistemas de infor-
mação Ponsse Opti.

Um simulador é um ambien-
te econômico e seguro para 
treinar novos operadores, pro-
fissionais de máquinas flores-
tais e mecânicos.  O simulador 
também atua como uma exce-
lente ferramenta na pesquisa e 
desenvolvimento do trabalho, 
porque situações individuais 
podem se repetir continuamen-
te, e diferentes métodos de co-
lheita podem ser comparados, 
por exemplo.

quina o deslocamento para ou-
tro local, ou o reparo de algum 
componente, por exemplo, e o 
gestor pode acompanhar a mo-
vimentação mesmo à distância”, 
completou o engenheiro de ven-
das da Ponsse Brasil, Rafael Paes.

O diferencial do Ponsse Ma-
nager é a compilação de todos 
os dados de outros aplicativos 
da marca, como o Prognose, Eco-
drive, Opti, entre outros, com a 
possibilidade de cruzamento de 
dados que facilitam e dão mais 
segurança à tomada de deci-
são», apontou Paes.

Um exemplo prático é a inte-
gração com o sistema Ecodrive, 
que é o assistente virtual de ope-
ração embarcado. Com o Pons-
se Manager é possível extrair os 
dados do Ecodrive de eficiência 
e produtividade, tanto do ope-
rador como da máquina, para a 
base de dados em nuvem e as-
sim fazer análise das informa-
ções a partir do celular ou do 
computador. “Esse recurso é ex-
clusivo da Ponsse e permite, por 
exemplo, ter em tempo real a to-
mada de tempo de operação, 
com maior precisão, dispensan-

do que outro colaborador faça a 
tomada de tempo manualmente 
à campo”, acrescentou Paes.

Com uma gestão mais eficien-
te dos equipamentos, o Ponsse 
Manager otimiza ainda a manu-
tenção preditiva, pois com o cru-
zamento de dados dos diferen-
tes aplicativos informa o tempo 
de uso de cada componente e, 
assim, permite a análise de qual 
o melhor período de parada de 
uma máquina. Sem contar a ges-
tão de treinamentos dos ope-
radores, uma vez que é possí-
vel analisar quais os indicadores 
de cada um, ou de cada equipa-
mento e quais as oportunidades 
de melhoria, visando uma opera-
ção mais eficiente e sustentável. 

A Ponsse se destaca no setor 
com a entrega de soluções digi-
tais que atendem as demandas 
trazidas pelos clientes, aponta o 
Diretor da Ponsse Latin Ameri-
ca, Fernando Campos. “Além de 
pensar em máquinas robustas, 
a Ponsse entrega soluções com-
pletas para a gestão da colhei-
ta florestal, aliando o que há de 
mais avançado em produtos sus-
tentáveis e de qualidade.” apon-
tou Campos.
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Limpa e sustentável, energia eólica
pode reduzir custos na Ferbasa

A energia eólica pode ser 
uma oportunidade para 
mineradoras baianas 
produzirem de maneira 

mais sustentável e reduzirem cus-
tos. Foi o que fez a Ferbasa (Com-
panhia de Ferro Ligas da Bahia) no 
final de 2017, quando incorporou 
o Complexo Eólico Guirapá. No úl-
timo dia 12 de janeiro, a empresa 
informou a seus acionistas a assi-
natura de memorando de enten-
dimento com a AES Tiete Energia, 
para aquisição de energia pelo pe-
ríodo de 20 anos a partir de 2024. 
Com o acordo, a Ferbasa vai do-
brar a quantidade de energia eó-
lica utilizada pela empresa.

As empresas interessadas 
em investir neste segmento po-
derão aproveitar a liderança da 
Bahia no ranking nacional de ge-
ração de energia elétrica a par-
tir das fontes eólica e solar em 
2020. Na fonte eólica, o estado 
gerou 12.590,21 GWh de janei-
ro a setembro de 2020, segun-

do o Operador Nacional do Sis-
tema Elétrico (ONS). O início das 
atividades de 17 novos parques 
neste ano ajudou na permanên-
cia do primeiro lugar na produ-
ção energética a partir da fonte 
dos ventos no Brasil.

Segundo um estudo da Câ-
mara de Comercialização de 
Energia Elétrica (CCEE), feito a 
pedido da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) no ano 
passado, a eólica é a mais bara-
ta entre as fontes renováveis de 

geração de energia, com custo 
de R$ 195 por megawatt-hora 
(MWh). Em seguida aparecem a 
biomassa (R$ 246/MWh), as pe-
quenas centrais hidrelétricas (R$ 
280/MWh) e só então a solar (R$ 
321/MWh).

A JSL celebrou acordo para comprar a Pronto 
Express Logística (TPC) por R$288,6 milhões

A combinação com a 
TPC adiciona escala e 
traz sinergias ao ne-
gócio de armazena-

gem e logística interna da JSL – 
que atualmente opera cerca de 
140.000m2 de armazéns”, expli-
cou a companhia em comunica-
do enviado ao mercado na noi-
te de terça-feira (26). Acrescenta 
ainda que “a transação demons-
tra a disciplina de execução da 
estratégia de aquisições da JSL 
que busca o retorno sobre o in-
vestimento adequado aos pa-
drões da Companhia, que valo-
riza o relacionamento de longo 
prazo com clientes e a qualidade 
dos serviços prestados, da ges-
tão e, principalmente, da equi-
pe da TPC”.

Fundada em 2001, a TPC é 

uma empresa que opera em mo-
delo asset-light focada na ope-
ração de armazéns alfandega-
dos ou não, logística dedicada in 
house, cross docking e gestão in-
tegrada de distribuição. Está in-
serida principalmente nos seto-
res de cosméticos, moda, varejo, 
eletroeletrônicos, telecomunica-
ções, farmacêutico, equipamen-
tos hospitalares, bens de consu-
mo, óleo & gás e petroquímico. 

Ao avaliar o acordo, a JSL 
aponta que a aquisição da PTC 
agrega ao negócio a oportunida-
de de cross selling e sinergias por 
complementariedade de portfó-
lio, bem como a Logistics Inte-
grated System (LIS); operação 
Fullcommerce; operação Logís-
tica Dedicada e uma plataforma 
Multimodal no Nordeste.

A empresa opera 850.000m² 
de armazéns e está presen-
te em 24 estados, tendo mais 
de 5 mil colaboradores. Pos-
sui uma base de clientes priva-
dos líderes em seus segmen-
tos e públicos, a exemplo de: 
Natura (cliente há mais de 10 
anos), Puma, Alpargatas, 3M, 
Braskem, Whirpool, Claro, 3M, 
Chanel, Prefeitura da Cidade 
de São Paulo, entre ou-
tros. Em 2019, a TPC foi elei-
ta como Melhor Opera-
dor Logístico pela editora 
OTM e ABOL, Associa-
ção Brasileira de Operado-
res Logísticos, além de prê-
mios recebidos dos seus 
principais clientes, como Natura, 
Avon, Claro e Infraero.

Em 2020, a TPC apresentou 

receita líquida de R$ 415 milhões, 
EBITDA de R$ 57,5 milhões, lucro 
líquido de R$15,4 milhões e um 
índice de alavancagem de Dívida 
Líquida/EBTIDA de 1,9 vezes. 

O contrato prevê a aquisi-
ção pela companhia de 100% da 
TPC por R$288,6 milhões de En-
terprise Value (“EV”), valor que 
será ajustado com base na dívi-
da líquida, capital de giro e ou-
tros ajustes na data de fecha-
mento da Transação. O valor de 
R$66 milhões será pago na data 
do fechamento da Transação e o 
remanescente nos 3º e 6º me-
ses subsequentes à data de fe-
chamento. Além disso, os ven-
dedores farão jus a um prêmio 
de R$16,65 milhões a partir de 
2024, caso determinadas condi-
ções sejam atingidas.

“
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Valdinei Ressurreição, coordenador 
de Segurança Patrimonial da Bra-
cell, informa que – para contribuir 
com a redução dos focos e, con-

secutivamente, com os incêndios – a Bra-
cell vem desenvolvendo ações, por meio da 
Campanha Amigos da Floresta, nas comu-
nidades vizinhas às áreas florestais, sensi-
bilizando produtores rurais, representantes 
de associações e operadores das prestado-
ras de serviço de silvicultura. Esses últimos, 
inclusive, são treinados para replicar essas 
orientações e para prestar o primeiro com-
bate nos casos de incêndio.

A ideia é compartilhar informações com 
os moradores e produtores sobre o correto 
descarte do lixo, eliminando futuros estopins 
de fogo, e sobre as penalidades para quem 
provoca incêndio criminoso, já que esta é 
uma das principais causas dos desastres am-
bientais provocados pelas chamas. “Em três 
anos, a campanha – que alcançou 53 comuni-
dades em 26 municípios baianos, conseguiu 
reduzir 72% dos casos de incêndios nas regi-
ões onde a empresa atua”, ressalta.

Ele destaca ainda que a iniciativa orienta 
sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente 
representados pelas queimadas sem plane-

jamento ou criminosas, que podem ocasio-
nar acidentes de grande proporção.

Douglas Pithon, gerente sênior de Se-
gurança Patrimonial, também afirma que 
a Bracell tem feito uma interface com a sil-
vicultura de São Paulo, assim como faz na 
Bahia, para levar a experiência de combate 
aos incêndios florestais para os municípios 
de influência da empresa, principalmente 
neste período de expansão da operação em 
Lençóis Paulista, com o projeto Star. Além 
disso, a empresa vem apoiando as comuni-
dades para detecção de focos que podem 
causar incêndios.

O combate aos incêndios florestais 
no Litoral Norte e Agreste Baiano, 
região de atuação da Bracell, teve 
um resultado positivo em 2020. A 

extensão de áreas de matas consumidas pe-
las chamas é a menor desde 2011, totalizan-
do 37 hectares. A redução foi possível graças 
ao trabalho da equipe de brigadistas, ao apa-
rato tecnológico e ao envolvimento das co-
munidades, que são capacitadas pela Bracell 
para identificar e combater princípios de in-
cêndio.

Apesar da redução de hectares queima-
dos, o número de ocorrências de fogo não 
seguiu o mesmo parâmetro, o que redobra a 
atenção na região. “Tivemos atendimento a 
336 pontos de calor (focos de incêndio) ame-
açando áreas florestais”, mas a atuação con-
junta dos brigadistas e moradores permitiu 
reduzir o tempo de resposta às ocorrências, 
amenizando os impactos à flora e à fauna”, 
observa Wellington de Souza Santos, supervi-
sor da brigada de incêndios florestais da Bra-
cell.

Segundo ele, a organização conta com 
equipes de brigadistas preparadas para o 
combate às chamas, atuando em cidades 
como Alagoinhas, Camaçari, Esplanada, Con-
de, Entre Rios, Itanagra e Inhambupe. Os pro-
fissionais estão a postos em seis setores di-
ferentes, definidos com base na localização 
geográfica dos municípios. Essa atuação con-
tribuiu para uma redução de hectares quei-
mados em um ano marcado por incêndios 

Campanha Amigos da Floresta 
reduz área afetada por incêndios no 

Litoral Norte e Agreste Baiano

florestais com consequências dramáticas ao 
meio ambiente na Bahia, principalmente na 
região de Barra, que teve mais de 1.500 hec-
tares de área florestal incendiados, e no Bra-
sil, com incidência de incêndios nas regiões 
amazônica e pantaneira.

Para se ter uma ideia, de 2011 a 2019, os 
incêndios destruíram 3.504,35 hectares de 
florestas plantadas e nativas nas áreas da em-
presa. Neste período, o pior cenário foi em 
2012, com a queima de 708,73 hectares de 
vegetação. A menor área destruída, nos últi-
mos nove anos, compreendeu 70,31 hecta-
res, em 2014.

 “O ano de 2020 foi atípico por conta da 

pandemia de Covid-19 e dos alertas de incên-
dios. Tivemos que nos reinventar e traçar es-
tratégias para dar continuidade às ações de 
prevenção e de interação com a comunida-
de e intensificamos a ajuda humanitária sem 
deixar de conscientizar as pessoas quanto à 
prevenção dos incêndios florestais”, explica 
Wellington.

Isso fez com que 64% dos alertas de ocor-
rências de incêndio viessem das comunida-
des. “O sentimento da equipe, nesse exato 
momento, é de felicidade porque isso é refle-
xo de um trabalho árduo diuturno”, completa 
ele, informando que as ações contra as cha-
mas serão mantidas ao longo de 2021.

Bracell: Amigos da Floresta
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Em 2020, a pandemia da COVID-19 nos 
surpreendeu. Vivemos um momento 
de limitações, mudanças de hábitos e 
de rotina. Situações como esta exige 

firmeza em nosso de ser responsável e valo-
rizar a vida. Por isso, planejamos e desenvol-
vemos diversas ações dentro e fora da Vera-
cel, oferecendo suporte às nossas pessoas e 
às comunidades vizinhas.

Adotamos a prática de home office para 
100% dos colaboradores do setor adminis-
trativo, gestantes e vulneráveis; entregamos 
4 mil cestas básicas a comunidades tradicio-
nais e aldeias indígenas e doamos 217 mil 
EPIs para unidades de saúde da rede públi-
ca, apoiando também a construção de um 
hospital de campanha em Teixeira de Freitas. 
Além disso, junto com as empresas parcei-
ras, distribuímos mais de mais de 4 mil más-
caras de tecido aos colaboradores, clínicas de 
atendimento social e para associações de tra-
balhadores rurais. Elas foram confeccionadas 

Veracel: Mantenha o cuidado. 
A pandemia ainda existe

pelas costureiras de comunidades presentes 
em nossa área de atuação, incentivando a ge-
ração de renda e o desenvolvimento dos pro-
fissionais locais.

Apesar de todos os esforços, a pandemia 

não acabou. Neste início de ano, precisamos 
reforçar os cuidados de prevenção da doen-
ça, mantendo hábitos de higiene e distan-
ciamento social. Vamos, juntos, escrever um 
2021 melhor e mais seguro para todos.

As associações dos pro-
dutores baianos – As-
sociação de Agriculto-
res e Irrigantes da Bahia 

(Aiba) e Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão (Abapa) 
– lançaram o Guia sobre a Edu-
cação Ambiental. A publicação 
foi criada para ser utilizada nas 
ações socioeducativas das enti-
dades, a exemplo das palestras 
do programa de recuperação de 
nascentes. Com ilustrações que 
reforçam a integração entre o ho-
mem e o meio ambiente, a publi-
cação tem o objetivo de ampliar 
o debate da Educação Ambien-
tal, de forma integrada e inter-
disciplinar nos diferentes meios 
da sociedade, fundamentado na 
sustentabilidade e no uso equita-
tivo dos recursos naturais.

Para a diretora de meio am-
biente da Aiba, Alessandra Cha-
ves, que trabalhou na organiza-
ção do material, o Guia traz uma 

Aiba e Abapa lançam publicação 
voltada para Educação Ambiental

base técnica sólida, mas com 
uma linguagem simples e aces-
sível, com conteúdo voltado para 
as noções da Política Nacional de 
Educação Ambiental, e de ações 
práticas de conservação promo-
vidas pelos agricultores baianos 
no Oeste da Bahia. “Além das 

ações de sensibilização da Aiba 
e Abapa, a publicação poderá ser 
utilizada como suporte sobre o 
assunto em sala de aula, pales-
tras e cursos com a comunida-
de, ou, até mesmo, em comitês 
ou colegiados mais específicos 
sobre o meio ambiente”, reforça.  

O Guia aborda ainda ações 
práticas que vêm sendo desen-
volvidas nas unidades de con-
servação do Oeste da Bahia, a 
exemplo da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Uso Susten-
tável, que abrange os municí-
pios de Barreiras e Luís Eduardo 
Magalhães, cuja mobilização de 
criação do conselho gestor con-
tou com o apoio dos agricultores 
baianos, por meio da Aiba e Aba-
pa. Nestas áreas, o Guia de Edu-
cação Ambiental demonstrou 
que vêm sendo empreendidas 
ações de gerenciamento de resí-
duos sólidos com a coleta seleti-
va nas propriedades rurais, pro-
jeto de compostagem e hortas 
nas escolas e projeto de entre-
ga voluntária de pilhas e baterias.

O Guia de Educação Ambien-
tal está disponível para downlo-
ad nas áreas de publicação dos 
sites da Aiba (www.aiba.org.br) e 
da Abapa (www.abapa.com.br).
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Suzano é vencedora do Prêmio Amec 
de Eventos Corporativos 2020

A Suzano, referência global na fabri-
cação de bioprodutos desenvolvi-
dos a partir do cultivo de eucalipto, 
foi a vencedora do Prêmio Amec de 

Eventos Corporativos 2020, concedido pela 
Associação de Investidores no Mercado de 
Capitais (Amec). A indicação é um reconhe-
cimento dos investidores minoritários à ope-
ração de Oferta secundária de ações (follow-
-on) promovida pelo BNDESPAR, braço de 
participações do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social (BNDES).  A 
operação, que teve o J.P Morgan como co-
ordenador líder, foi concluída em outubro 
de 2020 e contou com o apoio da Suzano, in-
cluindo a presença de executivos da empresa 
em cerca de 100 reuniões com investidores.

De acordo com a Amec, o prêmio tem 
como objetivo identificar eventos corporati-
vos que tenham impactado de forma positiva 
o mercado de capitais. A eleição é feita a par-
tir de voto anônimo dos associados da enti-
dade, que reúne cerca de 60 investidores ins-
titucionais, locais e estrangeiros. “O Prêmio 
possui o intuito de trazer ao mercado o reco-
nhecimento de nossos associados sob o pris-
ma dos valores e princípios da Amec”, afirma 
Fábio Coelho, Presidente-Executivo da Amec.

Esta é a segunda vez nos últimos quatro 
anos que a Suzano conquista o Prêmio Amec 
em votação feita pelos investidores minoritá-
rios. Na edição de 2017, a Amec havia indica-
do como o principal destaque do ano a ope-
ração de unificação de classes de ações da 
Suzano, durante o processo de migração da 
companhia para o Novo Mercado.

“Buscamos alinhar nossa condução do 
dia a dia a um modelo no qual visamos ge-
rar e compartilhar valor com todos os nos-
sos stakeholders. Ao analisarmos o papel que 
poderíamos exercer no suporte à BNDES-
PAR na oferta secundária de ações da Suza-
no, consideramos que a transação impactaria 
não apenas os investidores diretos, mas tam-
bém a sociedade brasileira por estarmos tra-
tando de recursos públicos. Esta perspectiva 
nos motivou a não medirmos esforços para 
executá-la da melhor maneira possível”, afir-
ma Marcelo Bacci, diretor executivo e de Re-
lações com Investidores da Suzano.

Como resultado do processo de oferta pú-
blica de ações do BNDESPar, foram vendidas 
mais de 150 milhões de ações da Suzano, em 
uma operação que movimentou R$ 6,9 bi-
lhões. “O investimento do BNDES na Suzano 

foi um passo muito importante para o desen-
volvimento do mercado de capitais brasilei-
ro, com avanços em termos de governança e 
sustentabilidade, e que teve seu ciclo encer-
rado de forma muito positiva para todos”, diz 
o diretor de Privatizações do BNDES, Leonar-
do Cabral.

Aproximadamente 50% da demanda de 
investidores sobre o volume da oferta veio 
de investidores que naquele momento não 
eram acionistas da Suzano, o que contri-
buiu para uma maior diversificação da base 

acionária da companhia. Além disso, aproxi-
madamente um terço dos investidores en-
volvidos na operação possuíam critério de 
investimento baseado em aspectos ESG (En-
vironmental, Social and Corporate Governan-
ce, na sigla em inglês).

“A expressiva participação na Oferta de in-
vestidores que consideram fatores ESG em 
suas decisões de investimento demonstra o 
comprometimento da Suzano com tais te-
mas e que estamos caminhando na direção 
certa na agenda global”, comenta Bacci.

Unidade da suzano em limeira (sp)
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ADAB fiscaliza e acompanha o controle da 
Lagarta Parda no sul e extremo sul baiano

Os constantes ataques da Lagarta 
Parda (Thyrinteina arnobia) detec-
tados desde 2015 na Bahia, tem 
preocupado produtores pois a pra-

ga provoca desfolhamento e, muitas vezes, a 
morte das plantas. No extremo sul, o contro-
le é feito com a utilização de produto biológi-
co. Nos últimos meses, com a ocorrência de 
novos surtos, as medidas de controle foram 
intensificadas através de pulverizações aé-
reas e terrestres. A ADAB (Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária da Bahia) em parce-
ria com a ABAF (Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal) criou o PFCLP-PAFS 
(Programa Fitossanitário de Controle da La-
garta Parda).

“Os surtos populacionais da praga podem 
provocar graves prejuízos econômicos caso 
não sejam controlados de forma eficiente, 
por isso temos aumentado esforços para mo-
nitorar as ocorrências, orientando o controle 
e fiscalizando a aplicação de produtos fitos-
sanitários”, ressalta Maurício Bacelar, diretor-
-geral da ADAB que também integra a Comis-
são Técnica Regional que reúne prefeituras, 
sindicatos rurais, associação de produtores, 
Ministério da Agricultura, INEMA, CEPLAC e 

instituições de ensino, para desenvolver es-
tratégias de controle da Lagarta Parda.

A fiscalização sobre a aplicação de produ-
tos biológicos naturais envolve vultosos in-
vestimentos, como explica o presidente da 
ASPEX (Associação de Produtores de Eucalip-
to do Sul e Extremo Sul) que atua em 10 mu-

nicípios. “O custo é altíssimo para todos, no 
entanto, é fundamental que possamos envol-
ver todo o agro pois a lagarta destrói o capim 
da pecuária, o café e os citros. Ressaltamos 
que não usamos agrotóxicos, as pesquisas 
para identificarmos um combate seguro nos 
trouxe muita tecnologia e conhecimento so-
bre a lagarta desfolhadeira gerada após o ma-
nejo de outra praga. Portanto, se fizermos o 
combate e o controle e o vizinho de lavoura 
não fizer, não se comprometer com o traba-
lho vigilante, todo esse esforço será em vão”, 
convoca Gleyson Araújo, referindo-se aos tra-
tores e maquinários pesados utilizados em 
ações na área florestal além do fretamento 
das aeronaves.

O coordenador do Programa de Controle 
da Lagarta Parda, Epaminondas Peixoto, ex-
plica que a eficiência do controle biológico 
depende do monitoramento e conhecimento 
da biologia do inseto-praga e destaca que os 
integrantes do PFCLP-PAFS estão executan-
do um cronograma de reuniões com os atu-
ais gestores de prefeituras municipais e seus 
secretários, objetivando o fortalecimento das 
ações do programa através do apoio institu-
cional da gestão pública local.

Reuniões com novos secretários municipais

Nos dias 15 e 18 de ja-
neiro de 2021 em Porto 
Seguro (BA), o progra-
ma PFCLP-PAFS (ABAF/

ADAB) se reuniu com o novo Se-
cretário Municipal de Agricultu-
ra e Pesca. Sr. Erisvaldo Renovato 
Dias; a nova Secretaria Munici-
pal de Educação, Sra. Dilza Silva 
dos Reis Saigg; e o novo Secretá-
rio Municipal de Meio Ambien-
te e Causa Animal, Sr. Jânio Na-
tal Júnior. 

Na ocasião foram apresenta-
dos aos secretários os temas tra-
tados pelo programa na região 
do Sul e Extremo Sul do estado, 
destacando o manejo integrado 
de Thyrinteina Arnobia (Lagar-
ta Parda) enfatizando o acompa-
nhamento que o PAFS faz às apli-
cações aéreas e terrestres para 
controle biológico da praga e a 
conscientização através de visi-
tas e palestras levadas às pesso-

as das comunidades vizinhas às 
áreas afetadas, instruindo o pú-
blico local de que as aplicações 
via aérea ou terrestre com utili-
zação do Bacillus Thuringiensis 
não representam riscos à saúde 
humana e mantém o equilíbrio 
ambiental, além das demais al-
ternativas de controle da praga. 

Os secretários ficaram conhe-
cendo também as iniciativas de-
sempenhadas pelo PFCLP-PA-
FS para o combate à criação de 
gado em Áreas de Preservação 

Permanente e Reserva Legal e a 
soma dos esforços entre o pro-
grama e seus parceiros para ma-
nutenção e recuperação destas 
áreas ambientalmente protegi-
das e consequente manutenção 
dos recursos hídricos, contribuin-
do com a sustentabilidade do se-
tor agropecuário local.

Na oportunidade, o coorde-
nador estadual do PFCLP-PAFS, 
Epaminondas Peixoto, explanou 
sobre a CTR-PFCLP (Comissão 
Técnica Regional) ressaltando a 

importância da participação efe-
tiva do poder público na esfera 
municipal como integrante des-
ta comissão, convidando os pró-
prios secretários a integrarem 
esta representação.

O PAFS se colocou à dispo-
sição e ressaltou a importância 
do apoio institucional da admi-
nistração pública para o sucesso 
das ações e objetivos do progra-
ma, que estão diretamente rela-
cionados aos objetivos das secre-
tarias.
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Luiz Carlos Bergamaschi 
é o novo presidente da Abapa

A Associação Baiana dos Produto-
res de Algodão (Abapa) tem novo 
presidente. O produtor Luiz Car-
los Bergamaschi assumiu a fun-

ção a partir do dia 1º de janeiro para o bi-
ênio 2021/22. Ele substituiu Júlio Cézar 
Busato, que desempenhou a função nos 
últimos quatro anos, e passou a ocupar o 
cargo de presidente da Associação Brasi-
leira dos Produtores de Algodão (Abrapa). 
Tradicional produtor da região do Rosá-
rio, na divisa entre a Bahia e Goiás, Ber-
gamaschi esteve juntamente com Busato 
na diretoria da Abapa, atuando como vice-
-presidente da entidade. Ocorrida duran-
te assembleia no final de outubro, a defi-

nição da nova diretoria se deu na base do 
consenso entre os produtores associados.

O novo presidente da Abapa assume a 
função em momento de plantio do algo-
dão, quando os produtores baianos de-
vem semear uma área total de 264.614 
mil hectares, mantendo-se como o segun-
do maior produtor de algodão do Brasil. 
“A Bahia vem colhendo boas safras nos úl-
timos anos e embora haja uma diminui-
ção na área plantada, a expectativa é de 
uma excelente safra”, afirma. Bergamas-
chi acredita ser de fundamental importân-
cia para o desenvolvimento da cotonicul-
tura baiana os projetos desenvolvidos pela 
Abapa, frutos da organização, seriedade e 

ética do trabalho das diretorias que passa-
ram pela entidade. 

Ao lado de Bergamaschi, os produtores 
rurais Alessandra Zanotto Costa e Paulo 
Almeida Schmidt continuam na diretoria, 
como 1º e 2º vice-presidentes, respectiva-
mente. Patrícia Morinaga e Paulo Mizote 
assumem as funções de 1º e 2 º secretá-
rios; e Vitor Yuri Dourado Horita e Dou-
glas Orth, fecham a composição do Conse-
lho Diretor como 1º e 2º tesoureiros. No 
Conselho Fiscal, foram eleitos os seguintes 
membros: João Carlos Jacobsen Rodrigues 
Filho, Miguel da Cunha Gonçalves Prado, 
Augusto José Montani, Celito Eduardo Bre-
da, Josué Grah e Suzane Mari Piana.

nova diretoria da aBapaluiz carlos Bergamaschi, presidente da abapa


