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COMPACTA 
E EFICIENTE

COMPACT AND EFFICIENT
TECHNOLOGICAL MACHINERY SERVES 

THE ENTIRE WOOD PRODUCTION CHAIN
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Scanners & Softwares
de Otimização

www.microtec.eu

Estufas de Secagem
www.brunner-hildebrand.de

Descascadores
www.debarking.com

SOLUÇÕES COMPLETAS
DE CLASSE MUNDIAL

www.mendesmaquinas.com.br55 49 3241 .0066 /Mendesmaquinas

Aponte a câmera
do seu celular
para o QRCode e
fale com a Mendes

A CONFIANÇA QUE APROXIMA É A MESMA QUE NOS FAZ CRESCER JUNTOS

Máquinas de Afiação
www.iseli-swiss.com

Picadores
www.kadant.com/en-us/kadant-carmanah

www.grisley.com

Transportadores
Suportados a Ar

Transportadores
www.syntronmh.com

Mecanizações para
 Manuseio de Tábuas

www.carbotech.ca/en

Correntes Especiais
www.macchain.com www.bmandm.com

Peneiras
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MADE IN GERMANY

Sucesso garantido com a nossa
competência e experiência
 mais de 150 linhas de perfilagem em uso ao redor do mundo
 serrarias com otimização de tábuas laterais e aumento de rendimento desde 1983
 serrarias com corte em curva desde 1989
 serrarias para corte de toras classificadas por dimensão e não classificadas
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EDITORIAL

EXCELÊNCIA N
A

 C
A

PA

EM FERRAMENTAS

NA CAPA DESTE MÊS, O 

MAQUINÁRIO MULTIFUNCIONAL 

DA DRV, QUE ATENDE A UMA 

MELHOR DEMANDA LOGÍSTICA 

PARA TODA A CADEIA 

PRODUTIVA DA MADEIRA

eferência em ferramentas de corte 
e soluções sob medida, a DRV está 
expandindo sua sede fabril em Curi-
tiba (PR). Com atuação em todos os 
Estados do Brasil, a empresa lançou 

a linha Flex, para atender a cadeia produtiva da 
madeira de ponta a ponta. A edição traz, ainda, 
uma entrevista exclusiva sobre internacionalização 
de negócios com Wilson Andrade, diretor execu-
tivo da ABAF (Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal), além de reportagens sobre 
economia, mercado, marcenaria e muito mais. 
Destaque, também, para o Prêmio REFERÊNCIA 
2022, principal evento de premiação do país, que 
valoriza as principais ações realizadas por empre-
sas e entidades durante o ano. Tenham todos uma 
ótima leitura, um feliz natal e um próspero ano 
novo!

landmark in producing cutting tools 
and tailor-made solutions, DRV is ex-
panding its manufacturing facilities 
in Curitiba (PR). With sales in all sta-
tes of Brazil, the Company launched 

the Flex line to meet the forest-product chain 
from end to end. This issue also has an exclusive 
interview on business internationalization with 
Wilson Andrade, Managing Director of the State 
of Bahia Association of Forest-based Companies 
(Abaf), as well as stories on the economy, market, 
woodworking, and more. Also note the 2022 RE-
FERENCIA Award, the main award event in the 
Country that values significant actions carried out 
by companies and entities during the year. 

Pleasant reading, and a merry Christmas and a 
prosperous new year!

EXCELLENCE
IN TOOLS 

R

A
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CARTAS

PRÊMIO
REFERÊNCIA

ESCOLA DE MARCENARIA

ENTREVISTA

CAPA

Por Sonia Lima -
Curitiba (PR)

Por Renato Souza -
São Paulo (SP)

Por Barbara Teles -
Porto Alegre (RS)

Por Antonio Alcantara - 
Joinville (SC)

Parabéns à Revista 
REFERÊNCIA pelos 
20 anos do Prêmio 
REFERÊNCIA, uma marca 
no setor madeireiro e 
florestal, aguardado 
todos os anos por quem 
produz e acompanha as 
novidades na indústria, 
além dos produtos, da 
celulose e da biomassa, 
temáticas abordadas nas 
cinco revistas. Vida longa 
ao prêmio!

É louvável vermos iniciativas que incentivam 
a formação profissional e o lado social, como 
a Escola de Marcenaria (retratada na edição 
anterior). Em menos de 20 anos, a escola já 
formou mais de 8 mil profissionais.

A APEX Brasil está em 
ótimas mãos, comandada 
pelo embaixador 
Augusto Pestana. 
Entrevista bastante 
rica em informações 
sobre a gestão atual da 
agência, que promove 
investimentos e 
exportações para a nossa 
indústria.

Realmente impressionante ver a tecnologia e a 
escala da nova fábrica da Frameport, que está 
sendo desenvolvida pela Mendes Máquinas. Uma 
referência para o setor em todo o Brasil.

CAPA DA EDIÇÃO 246 DA

REVISTA REFERÊNCIA INDUSTRIAL, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

CARTAS

Leitor, participe de nossas pesquisas online respondendo os  

e-mails enviados por nossa equipe de jornalismo.

As melhores respostas serão publicadas em CARTAS. Sua opinião é 

fundamental para a Revista REFERÊNCIA INDUSTRIAL.

Foto: Em
anoel Caldeira

Foto: divulgação
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CURTA NOSSA PÁGINA

E-mails, críticas e sugestões podem ser enviados para redação ou siga:  

jornalismo@revistareferencia.com.br

 Referência Industrial Madeira
 @referenciamadeira

GRADEADOR 
DE MADEIRA

DESTOPADOR
DE TÁBUAS

REFILADOR
COM SAÍDA
AUTOMÁTICA

REFILADOR
COM SAÍDA
AUTOMÁTICA

SERRA FITA
HORIZONTAL

SERRA FITA
HORIZONTAL

BLOCO
CENTRALIZADOR
DE TORAS

GEMINADA POSICIONADOR
DE TORAS

DOGUEIRA
DE BLOCOS

AUMENTE SUA PRODUÇÃO COM EQUIPAMENTOS MILL!

Linha completa de Serrarias

MAIS DE 420
PROJETOS 
COMPLETOS 
TRABALHANDO 
PELO MUNDO

NÚMERO 1 EM VENDAS DE 
EQUIPAMENTOS DO SETOR 
MADEIREIRO NO BRASIL
Entre em contato conosco
e faça bons negócios

MAIOR E MAIS 
MODERNA SERRARIA 
DO BRASIL
DESENVOLVIDA POR EMPRESA BRASILEIRA, SERRARIA 
REÚNE SOLUÇÃO COMPLETA COM TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA E KNOW-HOW INTERNACIONAL

DESENVOLVIDA POR EMPRESA BRASILEIRA, SERRARIA 
REÚNE SOLUÇÃO COMPLETA COM TRANSFERÊNCIA 
DE TECNOLOGIA E KNOW-HOW INTERNACIONAL

THE LARGEST AND 
MOST MODERN 

SAWMILL IN BRAZIL

ENTREVISTA Presidente da APEX Brasil, embaixador Augusto Pestana, projeta o cenário para 2023

 DEVELOPED BY A BRAZILIAN COMPANY, THE 
SAWMILL UNITES A COMPLETE SOLUTION 
WITH THE TRANSFER OF INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY AND KNOW-HOW

MAIOR E MAIS 
MODERNA SERRARIA 
DO BRASIL

THE LARGEST AND 
MOST MODERN 

SAWMILL IN BRAZIL
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 DEVELOPED BY A BRAZILIAN COMPANY, THE 
SAWMILL UNITES A COMPLETE SOLUTION 
WITH THE TRANSFER OF INTERNATIONAL 

TECHNOLOGY AND KNOW-HOW

ENTREVISTA Presidente da APEX Brasil, embaixador Augusto Pestana, projeta o cenário para 2023
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BASTIDORES

COMÉRCIO 

ELETRÔNICO

A receita das vendas realiza-

das pelo comércio eletrônico 

aumentou 60% no fim de se-

mana da Black Friday, de 25 

a 27 de novembro, na com-

paração ao mesmo período 

de 2021. Os dados são da 

empresa de inteligência ana-

lítica Boa Vista, medidos pelo 

sistema antifraude Konduto.

ECONOMIA GAÚCHA

O PIB (Produto Interno Bru-

to) do Paraná totalizou R$ 

487,93 bilhões em 2020 e o 

Estado chegou ao patamar 

de quarta maior economia 

do país, ultrapassando o Rio 

Grande do Sul. É a segunda 

vez na história que o Paraná 

chega a esse posto (a última 

foi em 2013). O Rio Grande 

do Sul teve queda de 7,2%, 

variação mais baixa do Brasil. 

Os dados são do IBGE (Insti-

tuto Brasileiro de Geografia e 

Estatística).

A
LT

A

B
A

IX
A

CAPA

EVENTO

BASTIDORES

DURANTE A PRODUÇÃO DA CAPA DESSE MÊS, O DIRETOR 

COMERCIAL DA REVISTA REFERÊNCIA INDUSTRIAL, FÁBIO 

MACHADO (À DIR.), FOI CONFERIR DE PERTO O TRABALHO, AO 

LADO DA EQUIPE DA DRV: FABIANO MENDES (MARKETING À ESQ.), 

DIEGO VIEIRA E LILIANE CORDEIRO (DIRETORES DA EMPRESA).

DURANTE A CODORNADA FLORESTAL EM CURITIBANOS 

(SC), O DIRETOR COMERCIAL DA REVISTA REFERÊNCIA, 

FÁBIO MACHADO, AO LADO DO MESTRE EM VENDAS NO 

BRASIL, CIRO BOTTINI.
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Foto: divulgação
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NOTAS

A APEX Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), em parceria a Alibaba.com, lançou a 
terceira edição do programa: Aceleração em Negócios Digitais; que faz parte do Programa e-Xport e conta com apoio do 
Escritório da Agência na China. As empresas selecionadas terão acesso especial à plataforma Alibaba, maior ecossistema 
de negócios digitais B2B do mundo. Além da oportunidade de apresentar e testar seus produtos, os empresários poderão 
atender compradores globais, abrir novos mercados, operar loja virtual e participar das campanhas digitais de promoção co-
mercial. O programa será realizado em duas etapas. Na primeira, a Alibaba.com irá realizar um treinamento exclusivo para as 
empresas sobre como vender seus produtos na plataforma, e a APEX Brasil irá oferecer orientações sobre presença digital, 
estratégia de expansão internacional e oportunidades no mercado global.

Já na segunda etapa, serão criadas as lojas online no site. As empresas participantes terão desconto de mais de 80% 
para ingressar na categoria Global Gold Supplier (standard) da plataforma, e contarão com apoio da Alibaba.com para lan-
çamento de produtos.

COMÉRCIO ELETRÔNICO EM ALTA
Em 2021, o comércio eletrônico de bens correspondeu a US$ 3,1 trilhões. Se em 2016 esse canal representava 8,3% das 

vendas de bens no varejo, em 2021 respondeu por 18,3%, com tendência de crescimento. O crescimento médio anual do 
e-commerce foi de 22,3% ao ano nesse período, enquanto no varejo em geral o ritmo de expansão ficou abaixo dos 5%.

Esse dinamismo foi catalisado pela pandemia e, mesmo com o retorno das presenciais, o crescimento das compras di-
gitais não deve ser freado. Para as empresas brasileiras, trata-se de uma grande oportunidade, já que envolve setores em 
que o Brasil tem competitividade em nível global, como alimentos e bebidas, moda, calçados, higiene pessoal e cosméticos, 
entre outros. A China também é o país onde o e-commerce tem o maior percentual de participação em relação ao varejo 
físico no mundo. No total, mais de 50% do varejo chinês está em canais online. No Brasil, esse percentual ainda é de 10%. O 
Programa e-Xport é uma ação da APEX Brasil que tem o intuito de promover os negócios das empresas brasileiras por meio 
da inserção no comércio eletrônico internacional e da melhoria da presença digital das empresas apoiadas pela APEX Brasil, 
de forma contínua e sustentável.

E-COMMERCE
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NOTAS

O Paraná alcançou a marca da quarta maior economia do Brasil. O Estado totalizou R$ 487,93 bilhões de PIB 
(Produto Interno Bruto) em 2020 e ultrapassou o Rio Grande do Sul, ocupando agora a quarta posição – atrás de 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, Estados cujas dimensões populacionais são bem maiores que o Para-
ná. Os dados são do SCR (Sistema de Contas Regionais) e foram divulgados em novembro pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). É a segunda vez na história que o Paraná chega a esse posto – a primeira 
vez foi em 2013.

“Alcançamos esse patamar no segundo ano da gestão, após algumas reformas já implementadas, e em um 
período muito difícil para todos os segmentos da sociedade. Enfrentamos juntos a batalha da pandemia e mos-
tramos que a política que alia investimentos públicos, atração de novas indústrias e gestão fiscal séria é eficiente 
e dá resultado”, afirmou o governador Ratinho Junior.

O Paraná também registrou em 2020 a maior participação da história na formação do PIB nacional nas duas 
últimas décadas: 6,412%.

Em 23 Estados, o IBGE registrou queda do PIB. No Paraná, não foi diferente. Houve um recuo de 2%. A eco-
nomia brasileira teve retração de 3,3%. Dois pontos foram estratégicos para suavizar o resultado do PIB parana-
ense: a diversidade econômica do Estado e o desempenho da agropecuária.

Para se ter uma ideia, a queda do PIB do Rio Grande do Sul foi de 7,2% – resultado que permitiu que o Para-
ná ultrapassasse o estado gaúcho no ranking das maiores economias do Brasil.

ECONOMIA
    BRASILEIRA
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SERRA FITA GEMINADA

Rua Heliodoro Muniz, 299 - Área Industrial  |  Lages-SC                  (49) 3021-2885                   (49) 99816-6956 

contato@impactomaquinas.com.br impactomaquinas.com.br

Componentes

Alta produção
Precisão de corte
Sistema de limpeza do volante
Braço preensor
Braço de apoio caída costaneira
Relê de segurança NR12 com acionamentos monitorados
Chave de segurança
Sensores protegidos contra choques mecânicos
Proteção contra distúrbios na rede elétrica de alimentação

Características

Posicionador de Toras
Tombador de Toras
Leitor de diâmetro por Scanner e 
bitolador com servo motor

Equipamento projetado para receber toras de diversos formatos, efetuando 
cortes simultâneos nas extremidades para retirada das costaneiras. Sistema 

de saída da costaneira automatizada.
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NOTAS

Faleceu em 23 de novembro a senhora Roseni Mendes 
Fabris, sócia-proprietária da Mendes Máquinas, de 
Curitibanos (SC). Ela tinha 72 anos, era filha de Orlando 
Mendes e Izabel Rodrigues Mendes, casada com o 
empresário Newton Fabris. Seu corpo foi enterrado no 
Cemitério Municipal São Francisco de Assis, na mesma 
cidade. Dona Roseni deixa o marido e três filhos: André 
Mendes Fabris, Débora Mendes Fabris e Rodrigo Mendes 
Fabris, que são o presidente, a gerente de RH e o diretor 
técnico, respectivamente, da Mendes Máquinas, dando 
sequência ao legado dos pais e avós. A empresa foi 
fundada em 1956 pelos empreendedores Orlando Mendes 
e Armando Tortato. Na década de 1970, o genro de 
Orlando, Newton Fabris, se tornou o primeiro engenheiro 
projetista, sócio-diretor e presidente da companhia. Hoje, 
o comando da Mendes está na terceira geração.

Reflexo principalmente da falta de transparência 
nas eleições e da insegurança jurídica causada pela 
suprema corte do país, a Agência Brasil informa 
que o ICE (Índice de Confiança Empresarial), medi-
do pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), recuou 6,7 
pontos de outubro para novembro. Assim, o indi-
cador atingiu 91,5 pontos, em uma escala de zero 
a 200, seu menor nível desde fevereiro deste ano 
(91,1 pontos). O ICE consolida os índices de con-
fiança dos empresários de quatro setores da eco-
nomia pesquisados pela FGV: indústria, construção, 
comércio e serviços. O Índice de Situação Atual 
Empresarial, que mede a percepção do empresa-
riado brasileiro em relação ao presente, caiu 4,1 
pontos e atingiu 95,2 pontos. O Índice de Expecta-
tivas teve uma queda mais acentuada: oito pontos, 
chegando a 87,9. Quatro setores produtivos tiveram 
queda do ICE em novembro. A mais intensa foi 
observada no comércio (-10,8 pontos). Em seguida, 
aparecem serviços (-5,4 pontos), construção (-5,3 
pontos) e indústria (-3,6 pontos). Com a queda mais 
acentuada, o comércio também tem o menor índi-
ce de confiança: 87,2 pontos. A construção tem o 
maior índice: 95,6 pontos.

PESAR  

CONFIANÇA
  EMPRESARIAL DIMINUI  
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+55 (47) 3357-8300 | +55 (47) 9 9167-7145 | vendas@omil.com.br
www.omil.com.br

Beneficiamento
da madeira

Versões: 
2, 3, 4, 5, 6 e 8 eixos

Opção de painel elétrico 
com comando touch screen
Velocidade de avanço 
de até 40m/min
Mesa de entrada em 
ferro fundido

PLAINA MOLDUREIRA
Advance Plus 200

Agradecemos a todos os 
nossos parceiros e amigos 

que estiveram ao nosso lado 
neste ano. Que 2023 seja 

repleto de novas conquistas 
e realizações.
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NOTAS

Com dois anos de funcionamento, o Pix, meio de transferência monetária instantâneo, consolidou-se como o meio de 
pagamento mais usado pelos brasileiros, informou a FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos). 

De 16 de novembro de 2020, data em que começou a funcionar no país, até o último dia 30 de setembro, foram 26 bi-
lhões de operações feitas no sistema financeiro nacional, com os valores transacionados atingindo R$ 12,9 trilhões.

Levantamento feito pela FEBRABAN com base em números do Banco Central mostra que, no primeiro mês de funciona-
mento, o Pix ultrapassou as transações feitas com DOC (documento de crédito). Em janeiro de 2021, superou as transações 
com TED (transferência eletrônica disponível). Em março do mesmo ano, passou na frente em número de transações feitas 
com boletos. Já no mês seguinte (maio), o Pix ultrapassou a soma de todos eles.

Quanto aos cartões, o Pix ultrapassou as operações de débito em janeiro deste ano e, em fevereiro, superou as transa-
ções com cartões de crédito, quando se tornou o meio de pagamento mais usado no Brasil.

Segundo o presidente da FEBRABAN, Isaac Sidney, as transações feitas com o Pix continuam em ascensão e mostram a 
grande aceitação popular do novo meio de pagamento, que trouxe conveniência e facilidades para os clientes em suas tran-
sações financeiras do cotidiano. “Nos últimos 12 meses, registramos aumento de 94% das operações com a ferramenta.”

Quando analisados os valores transacionados, o levantamento mostra que, no último mês de setembro, o Pix atingiu R$ 
1,02 trilhão, com tíquete médio R$ 444, enquanto a TED, que somou R$ R$ 3,4 trilhões, teve tíquete médio de R$ 40,6 mil.

“Os números mostram que a população está usando o Pix como meio de pagamento de menor valor, como por exem-
plo, em transações com profissionais autônomos, e também para compras do dia a dia, que seriam feitas com notas, como 
foi previsto à época do lançamento da ferramenta”, afirma Leandro Vilain, diretor executivo de inovação, produtos e serviços 
bancários da FEBRABAN.

De acordo com Vilain, isso faz com que o número de transações aumente em ritmo acelerado, trazendo maior conveni-
ência para os clientes, que não precisam mais transportar cédulas para pequenas transações.

Ainda conforme o levantamento, as estatísticas de setembro mostram que quase metade dos usuários do Pix está na 
região sudeste (43%), seguida do nordeste (26%), sul (12%), norte (10%) e centro oeste (9%). Quanto aos usuários, 64% têm 
entre 20 anos e 39 anos.

Desde o lançamento do Pix, já são 523,2 milhões de chaves cadastradas no Diretório de Identificadores de Contas Tran-
sacionais do Banco Central. As chaves aleatórias somam 213,9 milhões, seguidas das chaves por CPF (114,2 milhões), celular 
(108,3 milhões), e-mail (77,5 milhões). Até outubro, 141,4 milhões de brasileiros já tinham usado o Pix em seus pagamentos.

PAGAMENTO MAIS USADO
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A dívida bruta do Brasil caiu novamente em outubro e fechou em 76,8% do PIB (Produto Interno Bruto), a soma 
dos bens e serviços produzidos no país, correspondendo a R$ 7,3 trilhões, segundo informações da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados em Brasília no final de novembro pelo BC (Banco Central). É o menor patamar des-
de fevereiro de 2020, antes do início da pandemia, quando a dívida era de 75,3% do PIB. Em setembro, o indicador 
somava 77,1% do PIB.

“Com a pandemia, a dívida bruta subiu em decorrência dos gastos necessários para o seu enfrentamento, mas 
tem decrescido”, disse Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do BC, em entrevista. A dívida bru-
ta do governo geral compreende o governo federal, INSS (Previdência Social) e governos municipais e estaduais.  

Essa queda no endividamento público ao longo do ano é explicada por três fatores combinados, como o cres-
cimento do PIB, resgates líquidos da dívida e valorização cambial. “No acumulado no ano, a redução de 3,5 pontos 
percentuais (pp) refletiu o impacto do crescimento do PIB nominal (-7,0 pp), dos resgates líquidos de dívida (-2,5 
p.p), do efeito da valorização cambial acumulada (-0,3 pp) e dos juros nominais apropriados (+6,3 pp)”, informou o 
BC.

A estimativa do governo federal é que a dívida pública do país feche o ano menor do que os níveis pré-pande-
mia. Já a dívida líquida do setor público (balanço entre o total de créditos e débitos dos governos federal, estadu-
ais e municipais) ficou estável em 58,3% do PIB no mês passado, mesmo percentual apurado em setembro.  

DÍVIDA 
  BRASILEIRA  
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Rua Cyro Correia Pereira,  3209   •  CIC   •   Curitiba (PR)
(41) 3347-8282           msm@msmquimica.ind.br

www.msmquimica.ind.br

CIPERTRIN MD

• Líder no tratamento inseticida de painéis de madeira, (compensados, 
aglomerados MDF, OSB e outros) por adição à cola;

• Mais concentrado dos inseticidas, diminui a quantidade de inertes 
a serem aplicados na cola, como também a área de estocagem;

• Base água, com baixa toxicidade e baixo odor;

• Isento de solventes que atacam as borrachas dos equipamentos 
industriais;

• Compatível com resinas de última geração;

• Fácil diluição em água, para tratamento por imersão de madeiras 
serradas.

TBP 90

• O primeiro fungicida (antimofo) para madeira a base de 
tribromofenol só poderia ser o líder de mercado e a MSM 
Química a maior importadora deste ingrediente ativo.

• Produto de fácil aplicação não retirando da madeira 
suas características naturais.

• Fácil diluição, não decantando ou criando borras dentro 
do tanque de imersão.
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NOTAS

Um dos desafios de qualquer empreendedor é conseguir se destacar em meio aos concorrentes. Nesse caso, o 
planejamento em marketing é fundamental e não pode ser menosprezado. Por isso, é preciso compreender o concei-
to de PVL (proposta de valor), segundo informa a ForMóbile Digital.

No artigo: A Proposta de Valor como Elemento de Negociação: Importância, Aplicação e Evidências de Campo; 
publicado pela UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), os pesquisadores Alivinio Almeida e Suzana Nunes defi-
nem o conceito:

“A PVL é um aspecto fundamental na definição do potencial de negócio de um produto e está relacionada à per-
cepção do consumidor sobre os benefícios que um bem ou serviço pode lhe proporcionar. Ela declara como o uso do 
produto pode resolver os problemas ou melhorar a vida dos consumidores e torná-lo cliente de uma empresa no mer-
cado. De modo geral, pode ser percebida como o ponto originador dos comportamentos dos consumidores, clientes 
e vendedores no mercado e que leva ao próprio negócio.”

Sendo assim, a PVL não é apenas um conjunto de frases feitas para atrair consumidores. Trata-se de uma oportuni-
dade de se comunicar, genuinamente, com as pessoas. A proposta de valor é consequência de análises relacionadas 
ao marketing da sua empresa. Portanto, de acordo com os autores do artigo, é preciso que os empreendedores refli-
tam sobre o mercado em que estão atuando, suas dificuldades e objetivos.

Essa reflexão começa na elaboração de um plano de negócios, da análise de concorrência, da análise de mercado 
e da precificação. Uma série de estudos importantes que, infelizmente, costumam ser ignorados. 

“Quando a empresa conhece o seu mercado, fica mais simples dela definir um posicionamento adequado. Anti-
gamente, os canais de comunicação não eram coesos. Havia um tipo de linguagem no instagram, um no pinterest. 
Era uma bagunça e isso prejudicava a estratégia de proposta de valor da empresa. Para o consumidor, é muito impor-
tante que a marca cumpra às suas promessas. Não prometa algo que a empresa não tem como cumprir”, explicam os 
pesquisadores.

Segundo Alvinio e Suzana, se a sua marca vai se destacar pelo preço, é preciso esclarecer que esse é um dos ele-
mentos da sua proposta de valor. Nesse caso, talvez não possa ser possível oferecer qualidade de primeira linha, pois 
isso pode ser incompatível. “Você pode definir a sua proposta de valor em uma frase clara, que pode ser o título da 
sua mensagem principal para o público. No subtítulo, você deve explicar, em poucas linhas, o que a sua empresa faz, 
lembrando sempre do seu público-alvo. Depois, você pode usar listas, fotos e vídeos para esclarecer outros pontos 
sobre a sua marca”, defendem os especialistas.

PROPOSTA DE VALOR
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APLICAÇÃO

Para auxiliar na promoção e 
comercialização de produtos de 
madeiras brasileiras, a GCM Trade 
desenvolveu a plataforma Woodflow, 
em que são divulgados vídeos de visitas 
às fábricas, detalhes de certificação, 
tour virtual e outros recursos para que 
os clientes possam conhecer melhor os 
fornecedores madeireiros.

PRODUTOS RASTREÁVEIS
Com transparência e segurança, a 
Woodflow tem como diferencial a 
facilitação de processos, diminuição 
de burocracia e rastreabilidade dos 
produtos, para que os usuários alcancem 
clientes no mundo todo. É uma solução 
completa para que a madeira nacional 
conquiste cada vez mais espaço no 
mercado global.

PLATAFORMA
 TECNOLÓGICA 

Im
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 TERMOLEGNO.COM

TECNOLOGIA 
E DESIGN ITALIANO

Secadores 
de alta 
temperatura 
para madeira

SISTEMAS DE 
CONTROLE 
Visualização dos 
consumos dos 
diversos atuadores 
para cálculos 
dos custos totais 
elétricos e térmicos 
de acordo com as 
faixas horárias.

QUALIDADE 
DOS NOSSOS 
SISTEMAS
Utilizamos 
componentes 
e matéria-prima 
de alta qualidade 
e durabilidade. 

SISTEMA DE 
RECIRCULAÇÃO 
DE AR
Sistema especial 
de recirculação de 
ar para melhorar e 
encurtar os tempos 
de secagem.

Contacte-nos para aconselhamento técnico
Representante Brasil: Jorge Garghetti • +55 (43) 99677-6430 • brasil@termolegno.com • termolegno.com 
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FRASES

RATINHO JUNIOR, GOVERNADOR DO PARANÁ (SOBRE O 
ESTADO TER SE TORNADO A QUARTA ECONOMIA DO PAÍS)

MARIO CEZAR DE AGUIAR, 
PRESIDENTE DA FIESC (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO 
ESTADO DE SANTA CATARINA)

JULIANA TRECE, COORDENADORA DA 
PESQUISA NO INSTITUTO BRASILEIRO 
DE ECONOMIA DA FGV (FUNDAÇÃO 
GETULIO VARGAS)

“APESAR DA 
DESACELERAÇÃO 
REGISTRADA 
NESSE MÊS, EXISTEM 
ELEMENTOS QUE 
PODEM AFETAR 
POSITIVAMENTE 
A INDÚSTRIA DE 
TRANSFORMAÇÃO, ENTRE 
ELES A RECOMPOSIÇÃO 
CONTÍNUA DA RENDA DA 
POPULAÇÃO, QUE PERMITE A 
SUSTENTAÇÃO DO CONSUMO 
DOS BENS INDUSTRIAIS, E A 
REORGANIZAÇÃO DA CADEIA 
PRODUTIVA, QUE ALIVIA A 
PRESSÃO SOBRE OS CUSTOS DE 
TRANSFORMAÇÃO”

“ENFRENTAMOS JUNTOS A BATALHA DA PANDEMIA E 
MOSTRAMOS QUE A POLÍTICA QUE ALIA INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS, ATRAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS E GESTÃO FISCAL 
SÉRIA É EFICIENTE E DÁ RESULTADO”

“A INDÚSTRIA CATARINENSE NÃO 
QUER NENHUMA BENESSE. QUER 
CONDIÇÕES PARA COMPETIR. POR ISSO, 
É IMPORTANTE CRIAR UM AMBIENTE 
FAVORÁVEL PARA QUE O SETOR POSSA 
SE DESENVOLVER CADA VEZ MAIS” 

“O CRESCIMENTO DE 0,4% DO 
PIB (PRODUTO INTERNO BRUTO) NO 
TERCEIRO TRIMESTRE REFLETE O 
DESEMPENHO POSITIVO DAS TRÊS 
GRANDES ATIVIDADES ECONÔMICAS 
BRASILEIRAS: AGROPECUÁRIA, 
INDÚSTRIA E SERVIÇOS, ALÉM 
DE TODOS OS COMPONENTES DA 
DEMANDA”

Foto: CNI/Linkedin

LARISSA NOCKO, 
ECONOMISTA 
DA CNI 
(CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DA 
INDÚSTRIA)

CipemdeMT CipemMT cipemmt

Manejosustentavel(65) 3644-3666

www.cipem.org.br

Nota Pública CIPEM
Operação Maravalha IV

Diante da matéria veiculada pelo programa Fantástico 
da rede Globo (20/11), o Centro das Indústrias Produto-
ras e Exportadoras de Madeira do Estado de Mato 
Grosso (CIPEM/MT), em seu papel de entidade represen-
tativa do setor de base florestal organizado, vem a 
público declarar que apoia totalmente toda e qualquer 
ação de coibição a ilícitos ambientais que venham a se 
desenvolver no estado de Mato Grosso e no Brasil como 
um todo. Produzir com responsabilidade e respeito ao 
meio ambiente é uma das principais metas do setor de 
base florestal organizado e a ilegalidade contamina toda 
a cadeia produtiva, além de depreciar o valor de merca-
do da madeira nativa e desprestigiar aqueles que 
investem recursos e esforços para garantir o cumprimento 
da Lei. 

Cumpre informar à sociedade em geral, que o CIPEM 
preza pela transparência de seus atos e conduta ilibada 
de seu quadro de associados. 

 Lamentamos e repudiamos veementemente que nos 
dias atuais ainda sejamos surpreendidos com a divulga-
ção de crimes ambientais desta natureza nas redes de 
comunicação. Tal prática, além de causar grande prejuízo 
econômico a produtores e ao erário, acaba maculando a 
imagem de toda uma categoria econômica que com 
responsabilidade e sustentabilidade é uma das principais 
geradoras de empregos e divisas para 44 Municípios de 
Mato Grosso. 

Além disso, o Manejo Florestal Sustentável, que dá 
origem à matéria-prima legalizada – a madeira nativa - é 
uma das principais ferramentas para o combate às 
mudanças climáticas, devido a sua premissa de conservar 
as florestas em pé, com toda a sua biodiversidade, além 
de sequestrar e estocar carbono.

O CIPEM acompanha continuamente os esforços do 

órgão ambiental estadual Sema/MT nas melhorias da 
gestão florestal, e contribui sempre que solicitado e com a 
devida pertinência, seja em pesquisas ligadas ao fortaleci-
mento do Manejo Florestal Sustentável, aprimoramento 
dos procedimentos do licenciamento da atividade, 
incremento da segurança nos sistemas de controle da 
produção e comercialização dos produtos florestais, a 
exemplo do novo sistema as vésperas de ser implantado o 
“Sisflora 2.0”.  

Dentre as principais melhorias oferecidas com esse 
aperfeiçoamento está a cadeia de custódia, que consiste 
na rastreabilidade da madeira em todas as etapas, desde 
a colheita, sendo possível chegar no toco de onde foi 
extraída, até o produto final.

Foi noticiado que os malfeitores se aproveitaram de 
uma falha no sistema Sisflora atual, que está em uso há 
muitos anos, e que já possui um substituto na iminência de 
implantação, o Sisflora 2.0. O emprego de tecnologias 
para o monitoramento e controle de crimes ambientais 
conduziu e vem conduzindo o estado de Mato Grosso 
para evolução constante de seus processos e isso precisa 
ser valorizado. 

Os dados da Sema/MT comprovam a eficiência da 
gestão ambiental estadual no combate ao desmatamento, 
o que inclusive destacou o estado de Mato Grosso na 
COP 27 por especialistas climáticos globais como estado 
modelo de desenvolvimento econômico e proteção 
florestal.

Deste modo, infelizmente ainda há muito o que ser feito 
para mitigar as ilicitudes, conforme evidenciado na triste 
reportagem. Mas é preciso ressaltar também que muito já 
está sendo feito por todos os atores envolvidos com a 
produção de madeira nativa legal, especialmente o 
Cipem e seus associados.

Confira a matéria completa:
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ENTREVISTA

ão é tarefa simples resumir o currículo e as ocupa-
ções de Wilson Andrade. Empresário e economista 
com vasta experiência nas áreas de fusões e aquisi-
ções empresariais, relações internacionais, comér-
cio exterior, indústria e agronegócio, Wilson preside 

diversas entidades setoriais no Brasil e no exterior. Desde 2011, 
se dedica ao setor florestal na diretoria executiva da ABAF (As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal) – que congrega 
empresas produtoras de celulose, papel, mineração, energia, mó-
veis e outras que utilizam madeira de florestas plantadas. Além 
disso, é sócio controlador da Thoro International, com atividades 
de trading, investimentos e consultoria nas áreas de recuperação 
de empresas e implantação de projetos pioneiros para a iniciativa 
privada e organizações governamentais. Em entrevista exclusiva 
para a Revista REFERÊNCIA INDUSTRIAL, o diretor executivo da 
ABAF aborda as possibilidades do cenário do comércio exterior 
brasileiro, em especial voltado à indústria de base florestal.

t is a complex task to summarize Wilson Andrade’s curriculum 
and experience. An entrepreneur and economist with exten-
sive involvement in business mergers and acquisitions, inter-
national relations, foreign trade, industry, and agribusiness, 
Andrade chairs several sector entities in Brazil and abroad. 

Since 2011, he has been dedicated to the Forest-based Sector on the 
Management Board of the State of Bahia Association of Forest Base 
Companies (Abaf) – which brings together companies producing 
pulp, paper, mining, energy, furniture, and others that use timber from 
planted forests. In addition, he is a controlling partner of Thoro Inter-
national, with trading, investment, and consulting activities in corpo-
rate recovery and implementation of pioneering projects for private 
initiatives and government organizations. In an exclusive interview 
with REFERÊNCIA Industrial, the Abaf Executive Director addresses 
the possibilities of the Brazilian foreign trade scenario, primarily focu-
sed on the forest-based industry.

N

ABERTURA 
PARA O MUNDO

WILSON ANDRADE
CARGO: DIRETOR EXECUTIVO DA ABAF (ASSOCIAÇÃO BAIANA 

DAS EMPRESAS DE BASE FLORESTAL)

CÔNSUL HONORÁRIO DA FINLÂNDIA NA BAHIA E EM SERGIPE, 

PRESIDENTE DA INFO (INTERNATIONAL NATURAL FIBRES 

ORGANIZATION) E SÓCIO DA THORO INTERNATIONAL

FUNCTION: MANAGING DIRECTOR OF THE STATE OF BAHIA FOREST-
BASED COMPANIES (ABAF) 
HONORARY CONSUL OF FINLAND IN THE STATES OF BAHIA AND 
SERGIPE, PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL NATURAL FIBER 
ORGANIZATION (INFO) AND PARTNER OF THORO INTERNATIONAL 
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ENTREVISTA

OPENING TO
THE WORLD

I

  FALE UM POUCO SOBRE SUA FORMAÇÃO, 
TRAJETÓRIA EMPRESARIAL E COMO REPRESEN-
TANTE DE ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES.

Sempre acreditei no ganho de experiência e 
aprendizado que temos participando das entidades 
empresariais. A ACB (Associação Comercial da Bahia) 
foi fundada em 1811, é a mais antiga entidade em-
presarial das Américas. O presidente mais novo da 
ACB até então tinha 54 anos, quando me tornei presi-
dente da associação, aos 32 anos, por dois períodos. 
Desde jovem sempre estive envolvido na atividade 
associativa empresarial, cuidando, apoiando e empre-
endendo, é um caminho de construção do futuro de 
qualquer empresário, em qualquer segmento: ter a 
possibilidade de trocar experiências. No setor flores-
tal, estamos muito bem servidos: temos as estaduais 
florestais, que cuidam das indústrias e florestas plan-
tadas como um todo; temos os fornecedores do se-
tor, bastante ativos. Tenho a honra de fazer parte do 
conselho deliberativo da IBÁ (Indústria Brasileira de 
Árvores), e tenho uma experiência internacional muito 
interessante. Presido hoje a INFO (Organização Mun-
dial de Fibras Naturais), que funciona em Amsterdam 
(Holanda). E faço parte dos grupos intergovernamen-
tais da FAO (Organização das Nações Unidas para a 
Alimentação e a Agricultura), como vice-presidente.

  COMO ESTÁ SENDO SUA ATUAÇÃO NO 
COMITÊ CONSULTIVO DO FUNDO COMUM DE 
COMMODITIES DA ONU? 

Existem muitas possibilidades no exterior, mui-
tos recursos, tecnologias, empréstimos e subsídios 
também, apesar da concorrência. É importante co-
nhecer essa disponibilidade de recursos para que o 
Brasil possa aproveitar melhor seus recursos naturais. 
Temos solo, clima, água, sol, tudo isso é muito im-
portante para o crescimento das florestas. É preciso 
fazermos um processo de verticalização das cadeias 
produtivas, como é o caso de florestas plantadas de 
cadeia fechada, da árvore plantada, até os produtos 
finais. Hoje são mais de mil produtos de madeira no 
mercado. E no mundo, temos cooperação com países 
produtores e troca de informações com países consu-
midores o que nos leva a bons caminhos e possibili-
dade de cooperação, busca de investimento e finan-
ciamento. Dentro dessa linha, a ONU tem um braço 
financeiro de apoio às commodities – principalmente 
nos países em desenvolvimento – chamado de CFC 
(Fundo Comum de Commodities), que também tem 
base em Amsterdam. Tem cerca de US$ 100 milhões 
por ano para financiar projetos de commodities, com 
prazos de até 7 anos. Todos deveriam conhecer, é 
importante buscar oportunidades fora do país. De 
2018 a 2021, fiz parte do conselho consultivo do CFC 
e também fui presidente desse grupo, após indicação 
de entidades do agronegócio brasileiro ao Itamaraty, 

TELL US A LITTLE ABOUT YOUR BACKGROU-
ND, BUSINESS EXPERIENCE, AND BEING A 
REPRESENTATIVE OF ASSOCIATIONS AND EN-
TITIES. 

I have always believed in gaining experience and 
learning by participating in business entities. The 
Commercial Association of Bahia was founded in 
1811 and is the oldest business entity in the Americas. 
The youngest president of the CBA until now was 54, 
when I became president of the association, at 32, for 
two mandates. So, since I was young, I have always 
been involved in associative business activity, caring, 
supporting, and undertaking; it is a way of building 
the future of any entrepreneur in any segment: to 
have the possibility to exchange experiences. For 
example, we are very well served in the Forest-based 
Sector: we have the State forests and planted forests 
that supply the Sector as a whole; we have very active 
suppliers. I also have the honor of being part of the 
Deliberative Council of the Brazilian Tree Industry 
(IBÁ), and I have had a stimulating international ex-
perience. Today, I chair the World Organization of 
Natural Fibers (INFO), with operations in Amsterdam 
(Netherlands). And I am part of several intergovern-
mental groups of the Food and Agriculture Organiza-
tion of the United Nations (FAO) as vice president.

WHAT IS YOUR ROLE ON THE UN COMMON 
FUND FOR COMMODITIES ADVISORY COMMIT-
TEE? 

There are many possibilities abroad, resources, 
technologies, credit, and subsidies, too, despite 
competition. It is essential to know this availability 
of resources so that Brazil can better use its natural 
resources. We have soil, climate, water, and sun, all 
essential to forest growth. It is necessary to create a 
verticalization process for the production chains, as is 
the case of planted forests with a closed chain, from 
the planted tree to the final products. Today, there are 
more than a thousand forest products on the market. 
And in the world, we cooperate with producing cou-
ntries, and exchanging information with consumer 
countries leads us to good paths and the possibility 
of cooperation. Search for investment and financing. 
Within this line, the UN has a financial arm to support 
commodities – mainly in developing countries – cal-
led the Common Fund for Commodities (CFC), also 
based in Amsterdam. It has about $100 million a year 
to finance commodity projects, with terms of up to 7 
years. Everyone should know it is important to seek 
opportunities outside the Country. From 2018 to 
2021, I was part of the Advisory Board of the CFC. I 
was also president of this group after the recommen-
dation of Brazilian agribusiness entities to Itamaraty, 
which appointed me on behalf of Brazil. I intend to 
apply again in 2023, a significant experience.



30 referenciaindustrial.com.br    DEZEMBRO 2022

ENTREVISTA

que me indicou em nome do Brasil. Pretendo me 
candidatar novamente em 2023, é uma experiência 
muito importante.

  QUAIS FORAM AS PRINCIPAIS INICIATIVAS E 
MOMENTOS DE DESTAQUE DA ATUAÇÃO DA 
ABAF?

Tive uma experiência longa na área de fibras 
naturais, fibra de coco, e dirijo a Câmara Setorial de 
Fibras. Essa vivência na fibra me fez conhecer o setor 
como um todo e construir um diálogo entre os vários 
elos da cadeia produtiva. Então, essa experiência me 
trouxe oportunidades de aprendizado para desenvol-
ver esse trabalho na ABAF, com florestas plantadas. 
Estou há 11 anos no setor, que é bastante dinâmico. 
Destaco o trabalho irmanado e a participação de en-
tidades empresariais que nos trazem possibilidades 
grandes. A ABAF faz parte de 42 conselhos regionais 
e nacionais, discutindo políticas públicas na área de 
crédito, logística, legislação, licenciamento ambien-
tal, de controle de todos os tipos no setor, além da 
visão sustentável. Temos também grupos de trabalho, 
como um grupo de comunicação, em que participa-
mos com empresas, que possibilita muito diálogo e 
parcerias, a várias mãos.

  COMO AVALIA O MOMENTO DA INTERNA-
CIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS BAIANAS E 
BRASILEIRAS?

A Bahia tem muitas chances de crescer na área. O 
destaque neste ano foi o lançamento do Plano Flo-
restal Bahia 2033, a partir da experiência de Estados 
como o Mato Grosso, para dobrar a área plantada e 
os processamentos industriais da madeira na Bahia, 
não só em papel e celulose, mas atendendo as de-
mandas por madeira: para biomassa, secagem de 
grãos, processamento de minérios, construção civil 
(Minha Casa Minha Vida) e na fabricação de energia 
elétrica. Tudo isso nos dá responsabilidade muito 
grande, com demandas que crescem a nível interna-
cional. São três destaques importantes: o primeiro é 
a integração do pequeno e médio produtor, que pre-
cisa aumentar na cadeia produtiva brasileira. Cerca 

WHAT ARE THE MAIN INITIATIVES AND HI-
GHLIGHTS OF ABAF’S OPERATIONS? 

I have a long experience with natural fibers, espe-
cially coconut fiber, and I am the Managing Director 
of the Fiber Sector Chamber. This experience in the 
fiber segment led me to become better acquainted 
with the Sector and build a dialogue between the 
various links in the production chain. So, this expe-
rience provided me with many learning opportunities 
to develop this work at Abaf, with planted forests. 
I have participated in this very dynamic Sector for 
more than 11 years. I like to share the work and par-
ticipation of business entities that provide us with 
countless possibilities. Abaf is part of 42 regional and 
national councils, discussing public policies in credit, 
logistics, legislation, environmental licensing, and all 
types of monitoring in the Sector, in addition to the 
sustainable vision. As a communication group, we 
also have working groups in which we participate with 
companies, enabling dialogue and partnerships in 
various ways.

HOW DO YOU SEE THE CURRENT MOVE-
MENT TOWARDS INTERNATIONALIZATION OF 
THE STATE OF BAHIA AND BRAZILIAN COMPA-
NIES? 

The Sector in Bahia has many ways to grow. The 
highlight this year was the launch of the Bahia 2033 
Forest Plan, based on the experience of states such 
as Mato Grosso, to double the planted area and in-
dustrial timber processing in Bahia, not only in pulp 
and paper but meeting the demands for timber use: 
for biomass, grain drying, ore processing, building 
construction (Minha Casa Minha Vida) and in electric 
energy generation. All this is a responsibility, with de-
mands that grow internationally. There are three im-
portant highlights: the first is the integration of small 
and medium-sized producers, who need to participa-
te more in the Brazilian production chain. 23% of the 
timber consumed in Bahia comes from these produ-
cers, whether the producer is an outgrower, financed, 
or an independent supplier. This share grows from 8 

O EMPREGO NO INTERIOR DOS ESTADOS VALE 
DOBRADO. QUASE 60% DO PIB BAIANO VEM DA 

REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR, SENDO QUE A BAHIA 
É DO TAMANHO DA FRANÇA, COM RIQUEZAS QUE PRECISAM 
DE MELHOR DISTRIBUIÇÃO  
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de 23% da madeira consumida na Bahia vêm deles, 
seja o produtor fomentado, estimulado ou fornece-
dor independente. Essa parcela cresce de 8 a 10% ao 
ano, e nossa vontade é que siga em alta. O segundo 
ponto relevante é o desenvolvimento do interior, com 
descentralização das nossas atividades estão mais 
distantes. Temos o polo sul da Bahia, o litoral nor-
te, de Feira de Santana até o Sergipe, e o oeste da 
Bahia, na fronteira com Goiás e Mato Grosso. Além 
do quarto polo, no sudoeste baiano, em Vitória da 
Conquista. Em todos eles, levamos investimentos, 
empregos, aperfeiçoamento de empresas de traba-
lho. Cresce e aparecem as universidades. O terceiro 
ponto de destaque é a parte ambiental. Nosso setor 
que é um exemplo no mundo em preservação, nós 
capturamos mais carbono do que emitimos, com 
sobra. A Bahia tem 700 mil ha (hectares) plantados 
e quase 400 mil ha de florestas nativas preservadas, 
com 0,7% ha para cada hectare de produção. A meta 
é seguir crescendo, o que é mais que o dobro do exi-
gido pelo Código Florestal Brasileiro. E com a recu-
peração de áreas devastadas: todos os dias, planta-
mos 250 mil árvores na Bahia. É nossa média por dia/
ano. Temos hoje no Brasil quase 80 milhões de ha de 
áreas degradadas que precisam ser ocupadas para 
atender a população e a demanda crescente. 

  QUE MEDIDAS PODEM SER TOMADAS PARA 
FOMENTAR O COMÉRCIO EXTERIOR DA INDÚS-
TRIA BRASILEIRA DE BASE FLORESTAL?

O Brasil tem muitas carências nessa área, ainda 
somos muito fechados e pouco internacionalizados. 
Na Bahia, meia dúzia de produtos chegam a fazer 
mais da metade das exportações. Essa concentração 
não é boa, temos que verticalizar nossas cadeias pro-
dutivas. Por exemplo, se exporto algodão em fardo, 
não em tecido, ou soja não processada, estamos des-
perdiçando oportunidades de gerar emprego e renda 
com produtos e valores adicionais. Para isso, temos 
que planejar. Os problemas são de logística na nossa 
indústria, de portos, ferrovias e estradas. A Bahia está 
feliz pelo lançamento do plano de crescimento local 
estadual, diante da demanda mundial, com oportu-
nidades de novas logísticas. Temos uma ferrovia em 
construção, chamada FIOL (Ferrovia de Integração 
Oeste Leste), por 1150 km (quilômetros) ampliando 
nossa logística, passando por diversas novas fron-
teiras, com terras de climas, pluviometria e solos 
diferentes, conectando o novo Porto Sul na região 
de Ilhéus, com canal para o mercado internacional. 
E temos também possibilidade de nova concessão 
da ferrovia Centro-Atlântica, que corta a Bahia de 
norte a sul. É preciso chamar a atenção do mundo: o 
emprego no interior dos Estados vale dobrado. Qua-
se 60% do seu PIB (produto interno bruto) vêm da 
região metropolitana de Salvador, sendo que a Bahia 

to 10% per year, and we hope this will continue.
The second relevant point is the development of 

the interior with the decentralization of our activities 
in the more distant parts of the State. We have the 
Southern Pole, the north coast, from Feira de Santana 
to Sergipe, and the west of Bahia, on the border with 
Goiás and Mato Grosso. There is also the fourth pole, 
in Southwestern Bahia, in Vitória da Conquista. In all 
of them, we encourage investments in creating jobs 
and improving work conditions. Universities grow and 
appear. The third highlight is the environmental part. 
Our Sector, an example in the preservation world, 
captures more carbon than we emit by far. Bahia 
has 700 thousand hectares planted and almost 400 
thousand ha of conserved native forests, nearly 0.7 ha 
for each planted ha. The goal is for this to continue 
growing, which is more than twice as much as the 
Brazilian Forest Code requires. And with the recovery 
of degraded areas, we plant 250 thousand trees daily 
in Bahia. It is our average per day/year. Today, we 
have almost 80 million ha of degraded areas in Brazil 
that must be recuperated to meet the population’s 
growing demand.

WHAT MEASURES SHOULD BE TAKEN TO 
FOSTER FOREIGN TRADE IN BRAZILIAN FOREST 
PRODUCTS?

Brazil has many shortcomings in this area. We 
are still very closed and need to be more interna-
tionalized. In Bahia, half a dozen products make up 
more than half of the exports. This concentration is 
not good, and we must verticalize our production 
chains. For example, if we export cotton in bales, not 
in fabric, or unprocessed soybeans, we are wasting 
opportunities to generate employment and income 
with additional products and values. For that, we 
must plan. The problems are logistics in our industry, 
ports, railways, and roads. Bahia is happy to launch 
the State’s local growth plan with opportunities for 
new logistics in the face of global demand. We have 
a railway under construction called Fiol (East-West 
Integration Railway), with 1150 km expanding our 
logistics. It passes through several new frontiers with 
suitable climatic conditions, rainfall, and different 
soils, connecting the new South Port in the Ilhéus Re-
gion with the channel to the markets abroad. And we 
also have the possibility of a new concession for the 
Central-Atlantic Railway, which cuts Bahia from north 
to south. We must draw the world’s attention: em-
ployment in the States’ interior is worth doubling. Al-
most 60% of the State of Bahia’s GDP comes from the 
Metropolitan Region of Salvador, and Bahia is the size 
of France, with wealth that needs better distribution. 
It is also necessary to accelerate 5G as an opening 
measure to the world. We must improve the support 
of the private sector, which guides the Government in 

Estufa com gerador 
de ar quente

aumento de produtividade,
sem perder qualidade

www.lionsmachine.com.br 99669-86 9

Conjunto de equipamentos com finalidade 
de produzir ar quente para diversas finalidades 
industriais, tais como: aquecimento de ambiente, 
secagem de lâminas de madeira, secagem de madeiras 
serradas, secagem de tecidos, desidratação de frutas, 
secagem de cereais, grãos, sementes e ervas em geral. 
Ar quente isento de contaminantes da fumaça produzido 
em trocador de calor em aço inoxidável resistente ao calor 
e à corrosão, garante maior vida útil ao equipamento e 
qualidade do quente. 
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é do tamanho da França, com riquezas que precisam 
de melhor distribuição. É preciso acelerar também o 
5G como medida de abertura para o mundo. Temos 
que melhorar o apoio do setor privado, que pauta o 
governo nos procedimentos ambientais no mundo, 
como nos encontros da COP. Somos exemplo para 
o mundo em cobertura ambiental, temos a maior 
biodiversidade, 12% da disponibilidade de água 
doce do mundo, e não podemos continuar sem ser 
protagonistas na política, nas ideias e na organização 
do meio ambiente no mundo. Nossa imagem começa 
a melhorar na medida em que a realidade chega nos 
plenários de discussão do mundo com mais transpa-
rência e certificações nacionais e internacionais, não 
só de condições técnicas, mas também ambientais e 
sociais, dentro do movimento de ESG como é o caso 
do nosso setor de base florestal. Tudo com bastante 
transparência nas ações. Só é bom para nossa empre-
sa se for bom para todo mundo; esse é e precisa con-
tinuar sendo nosso objetivo em comum no setor.

  COMO A GUERRA NA UCRÂNIA E A GEOPO-
LÍTICA INTERNACIONAL IMPACTARAM A INDÚS-
TRIA DE BASE FLORESTAL EM 2022?

Estamos saindo da pandemia com prejuízos 
em todo o mundo, de modo geral, mas que gerou 
também crescimento no consumo em madeira. Infe-
lizmente, a guerra entre Ucrânia e Rússia trouxe pro-
blemas sérios em muitos segmentos da economia, 
porém gerou oportunidades à madeira brasileira. 
Há uma demanda enorme da Europa por toras de 
madeira, cavaco e pellets para geração de calor e 
energia. Lamentavelmente, eles precisarão quebrar 
compromissos ambientais ao retomarem o uso do 
carvão. O mercado mundial continua crescendo, este 
ano atingimos a marca de 8 bilhões de pessoas no 
mundo. Grandes nações como Índia e China estão 
consumindo cada vez mais produtos oriundos da ma-
deira, diante do crescimento da renda da população.

  QUAIS AS PERSPECTIVAS DA ABAF PARA 
2023, DIANTE DO NOVO GOVERNO E DO CE-
NÁRIO MUNDIAL?

global environmental procedures, such as in COP me-
etings. We are an example for the world in ecological 
coverage, we have the most extraordinary biodiversity 
and 12% of the world’s freshwater availability, and we 
cannot continue without being protagonists in poli-
tics, ideas, and the organization of the environment 
worldwide. Our image begins to improve as reality 
arrives in international discussion plenaries with more 
transparency and national and international certifi-
cations not only of technical conditions but also of 
environmental and social conditions within the ESG 
movement, as is the case for our Forest-based Sector. 
All with enough transparency in the actions. It is only 
good for a company if it is good for everyone; this is 
and needs to continue to be our common goal in the 
Sector.

HOW HAS THE WAR IN UKRAINE AND IN-
TERNATIONAL GEOPOLITICS IMPACTED THE 
FOREST-BASED SECTOR IN 2022? 

We are coming out of the pandemic with losses 
worldwide; however, it has generated growth in forest 
product consumption. Unfortunately, the war between 
Ukraine and Russia brought severe problems to many 
segments of the economy but also generated oppor-
tunities for Brazilian forest products. There is a mas-
sive demand from Europe for timber logs, chips, and 
pellets for heat and energy generation. Regrettably, 
they will need to break environmental commitments 
when they resume charcoal use. The world market 
continues to grow. This year, the world population 
reached 8 billion people. Large nations such as India 
and China are increasingly consuming forest products 
in the face of population income growth.

WHAT ARE ABAF PROSPECTS AND EXPEC-
TATIONS FOR 2023, GIVEN THE NEW GOVERN-
MENT AND THE WORLD SCENARIO? 

The prospects are for growth, despite the crisis 
that affects specific segments of the economy. In our 
forest-based industry, there is a stimulus for higher 
consumption and demand, especially in heat and 
energy. And also for new products and new tech-

A IMAGEM DO SETOR DE BASE FLORESTAL MELHORA NA 
MEDIDA EM QUE A REALIDADE CHEGA NOS PLENÁRIOS DE 

DISCUSSÃO DO MUNDO COM MAIS TRANSPARÊNCIA, ALÉM DE 
CERTIFICAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM CONDIÇÕES 
TÉCNICAS, AMBIENTAIS E SOCIAIS  

PRODUTOS DE 
ALTA QUALIDADE E 
O COMPROMISSO 
COM A ENTREGA

Rua Miguel Goetten Sobrinho 313 |    Santa Cecília - SC 
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Há perspectivas de crescimento, apesar da crise 
que atinge determinados segmentos da economia. 
Na nossa indústria de base florestal, há estímulo pelo 
maior consumo e demanda em especial na área de 
calor e energia. E também novos produtos, novas tec-
nologias. Grandes empresas brasileiras estão fazendo 
associações com startups, como a joint venture da 
Suzano e o caso da Klabin. São iniciativas importantes 
a destacar. Temos fartura de recursos minerais, agrí-
colas, solo e clima com possibilidades de crescer. É 
preciso abrir fronteiras, cooperar e buscar aquilo que 
não temos. Precisamos de poupança internacional 
(governamental e privada), seja por investimentos di-
retos ou financiamentos, para tirar melhor proveito e 
qualidade de vida para todos.

  TAMBÉM É CÔNSUL HONORÁRIO DA FIN-
LÂNDIA NA BAHIA E SERGIPE. CONTE-NOS SO-
BRE ESSA EXPERIÊNCIA.

Tenho 14 anos de representação da Finlândia 
nesses Estados. Eles vendem muito maquinário e 
assistência técnica ao polo petroquímico da Bahia 
e precisavam de representação própria, como um 
cônsul para incentivar oportunidades de tecnologia 
e negócios, compra e venda, além de financiamentos 
na área cultural. Não só por meio do consulado, mas 
também pela Câmara de Comércio Brasil Finlândia. 
Temos 60 empresas de capital finlandês no Brasil, 
com investimento na Veracel Celulose na Bahia. São 
mais de 20 mil empregos diretos com as oportunida-
des geradas. A Finlândia tem 5 milhões de habitantes 
e 20% da população está ligada a investimentos flo-
restais. Em relação à Amazônia, estive no Projeto Jari 
em 2021, em uma indústria de celulose com 20 mil ha 
de eucalipto na floresta, com exploração exemplar de 
madeira no manejo sustentável. Isso deixa a floresta 
sadia, podada, de acordo com a idade de cada espé-
cie, com maciço florestal maior. É preciso incentivar 
essa exploração no sentido profissional e elevado, 
fornecendo renda e possibilidades aos milhões de 
habitantes da Amazônia. Tudo isso gera oportunida-
des ao nosso setor de base florestal, também pelo 
mercado de carbono, que tende a crescer.

nologies. Large Brazilian companies are creating 
partnerships with startups, such as Suzano’s and Ka-
bin’s joint ventures. These are important initiatives to 
highlight. We have plenty of minerals, agricultural and 
land resources, and good climate conditions offering 
many possibilities for growth. We must open borders, 
cooperate, and seek what we don’t have. We need 
international investments (government and private), 
whether through direct investment or financing, to 
provide more benefits and a better quality of life for 
everyone.

YOU ARE ALSO THE HONORARY CONSUL 
OF FINLAND IN THE STATES OF BAHIA AND 
SERGIPE. CAN YOU TELL US ABOUT THIS EXPE-
RIENCE? 

For 14 years, I have represented Finland in these 
states. Finland sells a lot of machinery and techni-
cal assistance to the petrochemical hub of Bahia. It 
needed representation, with a consul, to encourage 
opportunities for technology and business, buying 
and selling, and financing in the cultural area. Not 
only through the consulate but also through the 
Brazil-Finland Chamber of Commerce. We have 60 
Finnish companies in Brazil, with a significant invest-
ment in Veracel Celulose in Bahia. There are more 
than 20 thousand direct jobs with the opportunities 
generated. Finland has 5 million inhabitants, and 20% 
of the population is linked to forest investments. Con-
cerning the Amazon, I was at the Jari Project in 2021, 
where a pulp producer with 20 thousand ha of plan-
ted eucalyptus forest where sustainable management 
leads to a healthy and pruned forest, according to the 
age of each species, resulting in a more extensive fo-
rest. It is necessary to encourage this type of exploita-
tion in the professional and high sensitivity, providing 
income and possibilities to the millions of inhabitants 
of the Amazon. All this creates opportunities for our 
Forest-based Sector and the recently growing carbon 
credit market.

É PRECISO FAZERMOS UM PROCESSO DE VERTICALIZAÇÃO 
DAS CADEIAS PRODUTIVAS NA INDÚSTRIA BRASILEIRA, 

COMO SÃO AS FLORESTAS PLANTADAS DE CADEIA FECHADA. HOJE 
SÃO MAIS DE MIL PRODUTOS DE MADEIRA NO MERCADO  

As empresas associadas à Aimex demonstram dia a dia, 
no coração da Amazônia, que é plenamente possível produzir 
de forma sustentável e manter a fl oresta em pé, através de 
técnicas como o manejo fl orestal, que seleciona apenas árvores 
adultas e permite que novas espécies cresçam em seu lugar, 
mantendo vivo e infi nito o ciclo de renovação natural fl orestal.

Siga a Aimex nas redes sociais e conheça como é feita 
a produção fl orestal madeireira sustentável na Amazônia.
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pécies Ameaçadas de Extinção do MMA (Ministério do 
Meio Ambiente). Além do que, os sistemas de controles 
e governança ambiental do Brasil são referência com 
ferramentas para verificar e rastrear a origem da madeira 
ofertada legalmente.  

Infelizmente, todos esses esforços do Brasil não sur-
tiram efeito. Participam do CITES mais de 180 países e 
as decisões naquele fórum são por voto e não por con-
senso. Houve posições divergentes entre os países par-
ticipantes, alguns também votaram a favor da inclusão 
na tentativa de proteger seus mercados e produção de 
produtos similares no mercado internacional, e, por uma 
votação expressiva, a inclusão dessas espécies acabou 
prevalecendo. 

Movimentos como este, causam preocupação em 
relação ao futuro, pois novas propostas de inclusão de 
outras espécies poderão vir a ser debatidas, sem que 
sejam considerados os aspectos técnicos, bem como 
avaliados os controles vigentes de governança ambien-
tal brasileira. Para tanto, precisamos melhorar nossa 
posição no CITES, na tentativa de coibir o aumento de 
restrições às espécies brasileiras, seja por motivação 
política ou concorrencial e, ao mesmo tempo, divulgar 
informação qualificada sobre as espécies de madeira 
nativa mais utilizadas comercialmente pelo Brasil e a im-
portância do Manejo Florestal Sustentável, como parte 
da estratégia de conservação da Amazônia.

Certamente, ninguém do setor é contra a melhoria 
nos procedimentos de preservação e monitoramento 
dos processos. Mas o que sempre esperamos é que as 
práticas comerciais e barreiras (muitas vezes não tarifá-
rias) adotadas, sejam baseadas em regras isonômicas 
para todos os atores envolvidos. O mercado global é 
dinâmico e em constante mutação, mas precisamos que 
o mercado internacional aplique para o produto tropical 
brasileiro os mesmos entendimentos, avaliações e crité-
rios utilizados junto aos demais países concorrentes do 
Brasil.

Paulo Pupo
Superintendente da Associação 

Brasileira da Indústria de Madeira 
Processada Mecanicamente

Contato: abimci@abimci.com.br 
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urante a realização da XIX Conferência das 
Partes da Convenção sobre o CITES (Co-
mércio Internacional das Espécies Silves-
tres Ameaçadas de Extinção) que ocorreu 
no mês de novembro, no Panamá, as espé-

cies Ipê e Cumaru acabaram sendo inseridas no Anexo II 
da Conferência. 

Na estrutura de avaliação da CITES, existem três 
anexos: Anexo I - consideradas espécies ameaçadas de 
extinção; Anexo II - espécies que, embora atualmente 
não se encontrem necessariamente em perigo de extin-
ção, poderão chegar a esta situação, a menos que o co-
mércio das espécimes esteja sujeito a regulamentação 
rigorosa; Anexo III - espécies incluídas à lista por solici-
tação direta do país onde sua exploração necessita ser 
restrita ou impedida e que requer a cooperação em seu 
controle internacional.  O objetivo principal é regular o 
comércio de espécies da fauna e flora selvagens, preve-
nindo-as do perigo de extinção, quando a ameaça for o 
comércio internacional. 

E a inclusão no Anexo II significa que, entre outras 
tratativas, pode causar aspectos negativos em relação a 
essas espécies, que passam a ser associadas de forma 
negativa ao desmatamento ou ameaça ambiental, pre-
judicando sobremaneira a sua comercialização. Além 
disto, pode ocasionar o aumento do custo e tempo de 
transação para o licenciamento e para a comercialização 
da espécie, ocasionados pelo acréscimo de burocracia e 
outras exigências. Também o IBAMA (Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) 
irá regulamentar procedimentos diferenciados para o 
manejo comercial dessas espécies, em atendimento às 
regras do Anexo II. 

A posição brasileira perante o CITES era da não in-
clusão dessas espécies, embasada por estudos e docu-
mentos técnicos sobre as espécies, mostrando que elas 
são exploradas por meio de manejo florestal sustentável 
e que inclusive não constam na Lista Nacional de Es-

Você sabia? 
Nos anos 2000, as reuniões 

setoriais, que no futuro deram 
vez aos Comitês de Produtos da 
ABIMCI, ganharam força e se tor-
naram uma ferramenta importante 
para superar os desafios de um 
relacionamento mais próximo en-
tre os associados devido às dimensões continentais do 
Brasi? Atualmente, as reuniões realizadas por segmen-
tos de produtos, auxiliam na compreensão do merca-
do atual e na definição de estratégias das empresas.

D

DESAFIOS DO BRASIL  
NO MERCADO DE MADEIRA TROPICAL

Foto: divulgação

SERRAS E FACAS INDUSTRIAIS

CARACTERÍSTICAS

Tamanho da mesa de 1200 a 2800mm;
Carro principal se move sob guias lineares de 
alta resistência;
Fuso de esferas para avanço de a�ação . 
Diametro 25mm;
Diâmetro do rebolo anel  250mm;
Precisão menos de 0.01mm;
Avanço horizontal do carro automático;
Refrigeração automática no rebolo; 
Potência do rebolo 7,5cv trifásico;

Velocidade linear de a�ação 0-27m/min;
Inclinação da mesa de trabalho  de 0° a 90°;
Mesa de trabalho magnética para �xação de 
facas e contra facas;
Avanço do rebolo automático 
( horizontal/vertical);
Sistema de lubri�cação centralizado 
automático;
Sistema de comando CNC – SIEMENS 
TOUCH SCREEN;
Fabricação nacional.

 máquina afiadora e retífica de facas
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COMPACTA 
E EFICIENTE

A NEW LINE OF KNIFE-SHARPENING 
MACHINERY SERVES THE ENTIRE 
FOREST PRODUCT CHAIN

COMPACT AND
EFFICIENT 

NOVA LINHA DE MAQUINÁRIO 
DE AFIAÇÃO DE FACAS ATENDE 
TODA A CADEIA PRODUTIVA 
MADEIREIRA

Fotos: divulgação

PRINCIPAL
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ma linha de maquinário mais leve e compacta, 
fácil de ser manuseada e transportada para 
as estações de operações dentro da floresta, 
voltada tanto a serrarias e marcenarias, quanto 
a moveleiras e indústrias de biomassa. Essa é a 

Flex, lançada pela DRV Ferramentas nos últimos meses para 
atender uma demanda logística do mercado madeireiro. 
“Com a característica compacta e tensão de energia 220v 
(volts) monofásico, a Afiadora Flex pode ser instalada em 
um caminhão oficina ou ser facilmente transportada e ligada 
em um ponto de apoio. Dessa forma, a linha Flex atende 
toda a cadeia produtiva da madeira, desde uma serraria ou 
marcenaria de pequeno e médio porte, até uma moveleira 
ou grande indústria florestal”, conta Diego Vieira, diretor da 
DRV Ferramentas.

“O desempenho dos meus equipamentos está muito 
melhor, ganhei cerca de 10% em produção diária usando a 
DRV Flex, em tempo e quantidade pela qualidade da afiação. 
Não dá para errar, é só seguir a programação do sistema da 
máquina. Está nos servindo muito bem e atende a todas as 
nossas necessidades”, elogia Rogério de Oliveira Assis, di-
retor comercial da RA Reflorestamento, de Terra Rocha (PR).

Informatizada e CNC (controle numérico por computador), 
a Suprema foi o primeiro maquinário lançado pela DRV, há 
cerca de 4 anos. “É quase impossível manter a ferramenta 
trabalhando em alta performance quando não se tem uma 
afiação adequada. O mercado consumia máquinas simples, 
sem afiação de qualidade, e máquinas manuais que levavam 
muito tempo para afiar as facas. Então enxergamos que não 
fazia sentido o mercado pagar valores altos em equipamen-

tos, de até R$ 8 milhões, sem uma afiação à altura. Foi quando 
lançamos a máquina DRV Suprema”, relata Diego Vieira.

Totalmente CNC, robusta e estruturada, a Suprema conta 
com guias lineares, que entrega agilidade, qualidade e melhor 
custo benefício. “O operador consegue dobrar a capacidade 
de afiação em um tempo menor. Gera mais tempo para a 
manutenção preventiva do equipamento e mais conforto, em 
especial aos produtores de biomassa. Enquanto a Suprema 
pode pesar até uma tonelada, a Flex tem cerca de 500 kg 
(quilogramas)”, compara Diego.

“Não tem comparação com as demais máquinas afiadoras 
no mercado. A rapidez e a qualidade da Suprema são muito 
superiores: conseguimos afiar as facas em 8 a 9 minutos, em 
comparação com outros equipamentos que levam 20 ou até 
40 minutos. Com a DRV, mesmo tendo empecilho o picador 
de madeira fica pronto para trabalhar em no máximo 9 mi-
nutos. É um equipamento que atende o mercado com muita 
tecnologia”, recomenda Thiago Parteca, diretor comercial da 
Julitago Bioenergia, de Quedas do Iguaçu (PR).

11 ANOS DE MERCADO
Voltada aos mercados madeireiro e metalmecânico, a DRV 

Ferramentas surgiu em 2011 oferecendo produtos de corte 
industrial com eficiência. “Inicialmente, fazíamos represen-
tação comercial de ferramentas como: serras de fitas, serras 
circulares e acessórios para afiação. Em 2014, a máquina de 
emenda fusão foi um divisor de águas para o setor. A partir 
de uma demanda crescente da indústria madeireira pela bio-
massa, com aquisição de picadores, começamos a importar 
facas prontas, com qualidade internacional, e a DRV come-
çou a ganhar expressão pelo país”, lembra Liliane Cordeiro, 
diretora da DRV Ferramentas.

Com o aumento na demanda do mercado madeireiro, em 
2018 a empresa sentiu a necessidade de criar linhas próprias 
e fortalecer a marca DRV, com produtos produzidos no Brasil. 

lighter and more compact machine is easily 
handled and transported to the operating 
stations within the forest and is focused on 
sawmills, woodworking, furniture, and bio-
mass companies. This is the Flex, launched by 

DRV Ferramentas in recent months to meet the logistics 
demand of the forest product market. “With the compact 
feature and single-phase 220V power, the Flex Sharpener 
can be installed in a workshop truck or easily transported 
and connected at a support point. In this way, the Flex line 
serves the entire forest product chain, from a small and 
medium-sized sawmill or woodworker to a large furniture 
maker or timber producer,” says Diego Vieira, Director of 
DRV Ferramentas.

“The performance of my equipment is much better, 
and I gained about 10% in daily production in time and 
quantity using the DRV Flex due to sharpening quality. 
You cannot miss; you just follow the programming of the 
machine system. It serves us very well and meets all our 
needs,” praises Rogério de Oliveira Assis, Sales Director 
of RA Reforestation, Terra Rocha (PR).

Computerized and CNC-controlled, the Suprema was 
the first machinery launched by DRV about four years ago. 
“It is almost impossible to keep the tool working at high 
performance when you do not have proper sharpening. 
The market consumed simple machines without quality 
sharpening and manual machines that took a long time 
to sharpen the knife blades. Then we saw that it made no 
sense for the market to pay large amounts in equipment, 
up to R$ 8 million, without high-level sharpening. That’s 

when we launched the DRV Suprema machine,” says 
Director Vieira.

Fully CNC, robust, and structured, the Suprema has 
linear guides, which deliver agility, quality, and better cost-
-benefit. “The operator can double the sharpening capacity 
in a shorter time. In addition, it generates more preventive 
equipment maintenance time and comfort, especially for 
biomass producers. While the Suprema can weigh up to a 
ton, Flex is about 500 kg,” says Director Vieira.

“There has no comparison with the other sharpening 
machines on the market. The speed and quality of the Su-
prema are much higher: we can sharpen the knife blades in 
eight to nine minutes, compared to other equipment that 
takes 20 or even 40 minutes. With DRV, even with hindran-
ces, the wood chipper is ready to work in a maximum of 
nine minutes. It is equipment that serves the market with a 
lot of technology,” recommends Thiago Parteca, Sales Di-
rector of Julitago Bioenergia, from Quedas do Iguaçu (PR).

ELEVEN YEARS IN THE MARKET 
Focused on the forest product and metal mechanical 

markets, DRV Ferramentas was founded in 2011, offering 
efficient industrial cutting products. “Initially, we did com-
mercial representation of tools such as: band saws, circular 
saws and accessories for sharpening. In 2014, the fusion 

U A
PRINCIPALPRINCIPAL

TOTALMENTE 
INFORMATIZADA, ROBUSTA 

E ESTRUTURADA, A DRV SUPREMA 
CONTA COM GUIAS LINEARES, QUE 
ENTREGA AGILIDADE, QUALIDADE E 
MELHOR CUSTO BENEFÍCIO  
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“Um exemplo foi a criação da serra de fita Lion, a serra de 
perfil estreito Expert, com aços de alta liga diferenciados no 
mercado. Foi nesse período que investimos nos primeiros 
centros de usinagem e matérias-primas específicas para a 
produção das primeiras facas. Todo o crescimento da DRV 
nos últimos 3 anos se deve às facas para picadores e peças 
para reposição, como um todo: chapas de desgaste, pentes, 
contra facas, prensas”, lista Diego Vieira.

Assim, o mercado passou a enxergar a DRV como uma 
empresa que entrega soluções sob medida. “Cada aplicação 
para biomassa de madeira, por exemplo, tem um desgaste 
próprio e a necessidade de um aço específico, o utilizado 
na madeira nativa é diferente da madeira plantada. Além da 
indústria madeireira, atendemos a indústria de MDF e MDP, 
que cresceu muito na última década. Também estamos nos 
fortalecendo bastante no setor de celulose, com boa acei-
tação e inserção da DRV nesse mercado”, ressalta o diretor.

Desde então, a empresa vem crescendo ano após ano, 
batendo metas e objetivos. “Para isso, estamos investindo 
em cursos de capacitação continuamente, para a diretoria 
e toda a equipe. Agregamos a cada mês novos colaborado-
res, em novas funções, com treinamentos constantes sobre 
técnicas e produtos, tanto na equipe administrativa, como 
comercial e produção, sempre em busca da excelência no 
atendimento. A DRV segue em pleno desenvolvimento”, 
detalha Liliane Cordeiro.

ESTRUTURA E LOGÍSTICA
Localizada no bairro Xaxim, em Curitiba (PR), a DRV tem 

três unidades fabris em um raio de 2 km (quilômetros). “A 
primeira e mais antiga é a unidade de serras. A segunda, 
nossa sede principal, é de fabricação de facas e peças de 
desgaste. E a terceira e mais nova unidade, inaugurada no 
início de 2022, é a que fazemos a produção das afiadoras nos 
modelos Flex e Suprema. A proximidade facilita a logística 
de transporte da empresa”, explica a diretora.

Outro diferencial da DRV é o acompanhamento e a pro-
ximidade com o cliente, com a equipe técnica em campo 
para conhecer suas necessidades. A empresa conta com 
uma equipe técnica capacitada para atender todo o territó-
rio nacional. “Temos essa preocupação com o dia a dia dos 
clientes, conhecendo o produto final para saber como agre-
gar. Para isso, contamos com consultores de vendas técnicas 
para auxiliar o cliente sobre o que adquirir, os diferenciais e 
tipos de aço, qual a importância de cada peça e etc. Para o 
pós-venda, todo cliente que precisar de assistência técnica, 
conta com nosso pronto atendimento rápido e qualificado”, 
garante Liliane Cordeiro.

ATUAÇÃO E EXPANSÃO
A DRV atua hoje em todo o mercado nacional, com am-

pliação dos investimentos e planejamento de novos centros 
de usinagem em 2023. “Há 4 anos, nosso objetivo foi hastear 
a bandeira da DRV em todos os Estados do Brasil. Para isso, 
trabalhamos muito forte, fizemos várias viagens, passando 
de 30 a 40 dias longe de casa. Conseguimos conhecer o 
mercado e levar a nossa tecnologia, nossa solução e compro-
metimento. Temos nossa sede no Paraná, que é a nossa casa. 
Mas hoje todos os Estados são extremamente importantes, 
com destaque para o Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Já iniciamos um trabalho 
em países vizinhos com as primeiras exportações. Estamos 
conhecendo e planejando esses atendimentos e parcerias”, 
enfatiza Diego Vieira.

splicing machine was a game changer for the industry. 
From a growing demand from the forest product industry 
for biomass, with the acquisition of chippers, we began to 
import off-the-shelf knife blades, with international quality, 
and DRV began to gain recognition throughout the Coun-
try,” recalls Liliane Cordeiro, a Director of DRV Ferramentas.

In 2018, with the increase in the demand of the forest 
product market, the Company felt the need to create its 
own lines and strengthen the DRV brand with products 
produced in Brazil. “An example was creating the Lion 
band saw and the Expert narrow profile saw, using differen-
tiated high alloy steels on the market. During this period, 
we invested in the first machining centers and specific raw 
materials for producing the first knife blades. The growth 
of DRV in the last three years is due to knife blades for 
chippers and spare parts, as a whole: wear plates, combs, 
counter knife blades, and presses,” lists Director Vieira.

Thus, the market began to see DRV as a company that 
delivers tailor-made solutions. “Each application for wood 
biomass, for example, has a different wear factor, leading 
to the need for a specific type of steel; thus, the one used 
for native timber differs from that used for timber from 
planted forests. In addition to the sawmill industry, we serve 
the MDF and MDP industry, which has grown significantly 
in the last decade. We are also strengthening our position 
in the Pulp Sector, with good acceptance and insertion of 
DRV in this market,” emphasizes Director Vieira.

Since then, the Company has grown yearly, exceeding 
goals and objectives. “For this, we continuously invest in 
training courses for management and the entire team. We 
add new employees monthly in new functions and provide 
constant training on techniques and products for the exe-
cutive, sales, and production teams, always searching for 
service excellence. DRV continues in full development,” 
details Director Cordeiro.

STRUCTURE AND LOGISTICS 
In the Xaxim Curitiba (PR) neighborhood, DRV has 

three manufacturing units within a radius of two km. “The 
first and oldest is the saw blade unit. The second, where 
our main offices are located, is knife blade and worn-out 
replacement part manufacturing. And the third and newest 
unit, inaugurated in early 2022, is the one that produces 
the Flex and Suprema model sharpeners. Proximity faci-
litates the Company’s transportation logistics,” explains 
Director Cordeiro.

Another DRV differential is the monitoring and proximi-
ty to the customer, with the technical team in the field that 
can determine their needs. The Company has a specialized 
team qualified to serve the entire national territory. “We 
have this concern with the customers’ day-to-day knowing 
the final product and how to aggregate value. For this, we 
have technical sales consultants to assist the client with 
what to acquire, the differentials and types of steel, the 
importance of each part, etc. For after-sales, every custo-
mer who needs technical assistance has our prompt, quick, 
and qualified service,” guarantees Cordeiro.

OPERATIONS AND EXPANSION 
Today, DRV operates nationwide with increased invest-

ments and plans for new machining centers in 2023. “Four 
years ago, our goal was to fly the DRV flag in all States of 
Brazil. For this, we worked hard and made several trips, 
spending 30 to 40 days away from home. As a result, we 
have been able to get to know the market and demonstrate 
our technology, solutions, and commitment. Of course, we 
have our place in Paraná, our home. But today, all states are 
extremely important, especially the States of Mato Grosso, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, and São Paulo. 
We have already started work in neighboring countries 
with our first exports. We know and plan these services 
and partnerships,” emphasizes Director Vieira.

A DRV SERRAS E FACAS 
CONTA COM UMA 

EQUIPE TÉCNICA CAPACITADA 
PARA ATENDER TODO O 
TERRITÓRIO NACIONAL  
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GALPÃO
GUARDA HISTÓRIAS

DE GERAÇÕES DE MARCENEIROS

MAQUINÁRIO CONSTRUÍDO NO LOCAL, EM CAMPO GRANDE (MS), 

É CONSERVADO PARA MANTER AS MEMÓRIAS

Fotos: Kísie Ainoã

MARCENARIA
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á mais de 40 anos, não há 
quem não conheça o galpão 
da Vila Marcos Roberto, em 
Campo Grande (MS), que 
mantém as mesmas madeiras 

alocadas há décadas. Construído para abrigar 
marceneiros, o local já mudou de dono, mas 
continuou guardando memórias de gerações 
do ofício. A história foi contada pelo portal 
Campo Grande News e gentilmente cedida à 
Revista REFERÊNCIA.

Desde as pequenas janelas espalhadas 
pelas paredes laterais até o formato da 
construção, cada detalhe deixa nítido que 
o espaço é bastante antigo. Em seu interior, 
máquinas ali construídas se mesclam com a 
renovação da profissão.

O proprietário atual, Evaldo Modes Fer-
nandes, conta que cresceu aprendendo sobre 
marcenaria com o pai e continua fazendo 
com que o galpão mantenha a tradição com a 
madeira. “Até pensamos em fazer uma refor-
ma, pensamos em vender, nos desfazermos, 
mas acabamos continuando aqui. Às vezes 

H

MESMO COM A EVOLUÇÃO 
DA MARCENARIA, HOJE 

BASTANTE COMPUTADORIZADA, AS 
ANTIGAS MÁQUINAS E ESTRUTURA 
DO GALPÃO CONTINUAM LÁ  

até perguntam sobre desmanchar tudo, mas 
eu tenho dó porque gosto daqui. Tem muita 
história”, diz. 

PASSADO E PRESENTE
Puxando para si a responsabilidade de 

executar uma marcenaria que consiga unir 
o passado e o presente, Evaldo conta que 
o galpão reúne exatamente isso. Enquanto 
no início ele foi equipado com máquinas de 
corte feitas ali dentro, as novas tecnologias 
chegaram e nada foi deixado para trás.

“Aprendi desde cedo com meu pai que 
não podemos perder serviço, precisamos 
atender o cliente da forma que ele precisar. 
Então costumo dizer que aqui a gente faz 
de tudo, desde os móveis até portas”, narra 
sobre como o tempo fez com que várias fases 
da marcenaria resultassem no cenário atual.

Sobre a história do galpão, Evaldo conhe-
ce os detalhes a partir de meados de 1980, 
quando a construção passou a ser de sua fa-
mília. “Quando meu pai comprou aqui já era 
uma marcenaria, mas voltada para construir 

carrocerias de caminhões. Era um modelo 
bem mais antigo e nós até seguimos nele por 
um tempo.”

Na época da construção, o asfalto ainda 
não havia chegado à rua do barracão e o 
proprietário explica que o antigo dono costu-
mava contar que até o loteamento estava em 
curso. “Ele falava que tinham poucas casas 
em volta e as ruas ainda estavam sendo feitas, 
então é muito antigo mesmo”, explica.

Com execuções dos serviços de forma 
manual e usando de equipamentos que nem 
se aproximam dos atuais, Evaldo narra que 
sua família continuou produzindo as carroce-
rias, mas que a especialidade era trabalhar 
com móveis.

CARROCERIAS E MÓVEIS
Após alguns anos, as carrocerias foram 

deixadas de lado e muitas transformações se 
passaram dentro do galpão. “Minha família é 
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toda de São Paulo, então sempre estivemos 
acostumados com a cidade grande. Na épo-
ca, aqui ainda estava começando a se desen-
volver e meu pai resolveu voltar para São Pau-
lo. Eu acabei ficando aqui e mudamos várias 
vezes o modo de produção”, explica Evaldo.

Naquela época, ele detalha que Campo 
Grande não suportava os serviços oferecidos 
em São Paulo (SP). Por isso, a produção de 
móveis e outras peças foi reduzindo até que 
o galpão se tornou uma espécie de escritório 
para outros marceneiros.

“Como a gente não estava conseguindo 
manter a produção, decidimos deixar o es-
paço para que outros marceneiros usassem. 
Desse jeito eles não precisavam ter os equi-
pamentos, podiam alugar aqui e usar”, conta 
sobre o período de aluguel. 

Durante esse período, o galpão abrigou 
vários marceneiros, mas acabou retornando 
para Evaldo. “Retornamos para Campo Gran-
de e começamos mais uma vez a produzir. 
Reuni uma equipe e precisamos conquistar 
de novo os clientes porque a pessoa que ha-
via locado acabou queimando o ponto.”

Depois de cerca de 4 anos insistindo, ele 
narra que os clientes passaram a voltar e mais 
uma vez o modo de fazer marcenaria foi mo-
dificado. “Outras máquinas começaram a ser 
usadas, técnicas diferentes também e aquela 
estrutura inicial foi ficando para trás.”

Mesmo com a evolução da marcenaria, 
que hoje é muito computadorizada, as anti-
gas máquinas e a estrutura do galpão con-
tinuam lá. “Me perguntam o motivo de eu 
guardar essas máquinas velhas, mas eu costu-
mo dizer que elas fazem parte e ainda funcio-
nam. Se um dia eu precisar, elas estão aí”.

Apesar de ser um local de memórias, a 
estrutura antiga também gera preocupações. 
Enquanto puder, o dono garante que o gal-
pão vai continuar sendo a referência histórica 
do bairro e da capital sul-mato-grossense.

A matéria foi originalmente publicada pelos jornalistas Aletheya Alves, Lucas Mamédio e Ângela Kempfer
no portal Campo Grande News.
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Prêmio REFERÊNCIA completou 20 
anos e contemplou, mais uma vez, as 
20 empresas que mais se destacaram 
no setor em 2022. A vigésima edição 
contou com celebração especial no 

final de novembro, no restaurante Porta Romana, 
em Curitiba (PR), com a presença de 140 convida-
dos. Organizada pela JOTA Editora, responsável 
pela publicação das revistas: REFERÊNCIA FLO-
RESTAL, REFERÊNCIA INDUSTRIAL, REFERÊNCIA 
CELULOSE & PAPEL, REFERÊNCIA PRODUTOS de 
MADEIRA e REFERÊNCIA BIOMAIS. A premiação 
é um marco para o segmento e atrai a cada ano 
mais indicados e interesse do público em relação 
aos vencedores.

Os critérios para a seleção dos vencedores são 
muito ponderados, desde as indicações recebidas 
por clientes, parceiros, anunciantes e personali-
dades do setor, passando pela avaliação realizada 
internamente pelos membros da organização do 
evento. Muito além do prêmio, o objetivo é valo-
rizar quem mais trabalhou para o fortalecimento e 
crescimento da indústria de base florestal e indus-
trial. É um reconhecimento dado para uma empre-
sa ou associação, mas que reflete no trabalho de 
todos os que fazem o setor mais forte e represen-
tativo para a economia nacional.

“A importância crescente que o setor confere 
à premiação é uma alegria enorme para nós, assim 
como um reconhecimento do trabalho que reali-
zamos há mais de duas décadas em prol do forta-
lecimento da indústria madeireira nacional. Prova 
disso é o grande número de indicações recebidas 
todos os anos”, celebra Fábio Machado, diretor 
comercial da JOTA Editora.

PAINEL SUSTENTABILIDADE
O evento de premiação teve início com o 

Painel Sustentabilidade, que reuniu quatro espe-
cialistas do setor de base florestal para analisar 
aspectos do panorama brasileiro e internacional. 
A primeira apresentação foi de Deryck Pantoja 
Martins, diretor técnico da AIMEX (Associação das 
Indústrias Exportadoras de Madeiras do Estado do 
Pará), que gera mais de 7 mil empregos, com mé-
dia anual de aproximadamente US$ 200 milhões 
em exportação e faturamento anual de R$ 946,8 
milhões.

“Mesmo o Brasil tendo 59% de seu território 
com áreas florestais – a segunda maior do mun-
do, atrás apenas da Rússia -, nossa participação é 
de apenas 4% no mercado mundial de produtos 
florestais, estimado em US$ 350 bilhões, segundo 
dados da CNI (Confederação Nacional da Indús-

O

PRÊMIO REFERÊNCIA
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TENDÊNCIAS PARA O MERCADO
Na sequência, Paulo Pupo, superintendente 

executivo da ABIMCI (Associação Brasileira da 
Indústria de Madeira Processada Mecanicamen-
te) abordou o tema: Mercado e tendências para 
madeira processada. “O Brasil tem meio bilhão 
de ha (hectares) de florestas, somos um Brasil flo-
restal, mas ainda não madeireiro, com apenas 2% 
de florestas plantadas e 98% nativa. Aumentou a 
demanda e o consumo da madeira processada. 
Em relação ao plantio de eucalipto, temos 7,46 
milhões de ha em todo o país, a maior parte em 
Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Já 
no plantio de pinus, temos 1,7 milhão de ha com a 
liderança do Paraná, seguido de Santa Catarina e 
do Rio Grande do Sul. Coincidentemente, a região 
sul concentra 90% da indústria de madeira proces-
sada”, explicou Paulo.

tria). Ou seja, temos muito a crescer no setor, com 
imenso potencial. Nas últimas décadas, a oferta de 
matéria-prima industrial teve aumento nas florestas 
plantadas e queda nas florestas nativas. Entre 2019 
e 2021, conseguimos estabilizar as exportações de 
madeira no Pará, na faixa de US$ 200 milhões anu-
ais”, destacou Deryck.

O diretor apresentou, ainda, o balanço das 
exportações de janeiro a outubro de 2022, com 
alta de 106% e US$ 318 milhões exportados. “Ao 
todo, foram 237 mil toneladas de madeira e cresci-
mento de 28%. Os principais produtos exportados 
são pisos e decks, seguidos de madeira serrada e 
painéis de MDF (fibras de madeira aglomerada), 
tendo como principais destinos EUA (Estados Uni-
dos da América), França, Holanda, Dinamarca e 
Bélgica.”

A IMPORTÂNCIA 
CRESCENTE QUE O 

SETOR CONFERE À PREMIAÇÃO 
É UMA ALEGRIA ENORME PARA 
NÓS, ASSIM COMO UM 
RECONHECIMENTO DO 
TRABALHO QUE REALIZAMOS 
HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS EM 
PROL DO FORTALECIMENTO DA 
INDÚSTRIA DE BASE FLORESTAL 
NACIONAL  

FÁBIO MACHADO, DIRETOR COMERCIAL DA 
REVISTA REFERÊNCIA
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ABAF
A ABAF (Associação Baiana das Empresas de Base Flo-

restal) vem fortalecendo o setor florestal baiano, ajudando 
a produzir o Plano Bahia Florestal 2023-2033, para atrair no-
vos investimentos visando ampliar e fortalecer a cadeia pro-
dutiva de florestas plantadas no Estado. Com isso, a ABAF 
busca a maior inclusão dos pequenos e médios produtores 
e processadores de madeira na Bahia na próxima década. 
“A Revista REFERÊNCIA é, de fato, referencial na divulga-
ção de informações no setor florestal brasileiro. Gostaria de 
agradecer a premiação e homenagear nossos colegas das 
estaduais florestais, assim como a IBÁ (Indústria Brasileira 
de Árvores), que lidera o setor. A Bahia está pronta e aberta 
aos investimentos e à união com os demais Estados, para 
ampliar ainda mais nossa atuação”, agradeceu Wilson An-
drade, diretor executivo da ABAF.

ABIMCI 
A ABIMCI comemora 50 anos em 2022, amplamente 

reconhecida pelo extenso trabalho em prol da indústria 
madeireira e defesa dos interesses do setor. A entidade 
é a principal fonte de informações para organismos go-
vernamentais brasileiros e estrangeiros, referencial para a 
imprensa, universidades e entidades setoriais. “Estamos 
diante de muitos desafios no mercado e no consumo. 
Mas acreditamos no potencial das pessoas envolvidas em 
nossa cadeia florestal e industrial, além dos nossos asso-
ciados”, enalteceu Juliano Araújo, presidente da ABIMCI.

Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF, recebe o 
Prêmio das mãos de Fábio Machado, diretor comercial da 

Revista REFERÊNCIA

Pedro Bartoski Jr., diretor executivo da Revista REFERÊNCIA,
entrega o Prêmio REFERÊNCIA para Juliano Vieira de Araújo,

presidente da Abimci

O especialista enfatizou ainda a mudança no 
perfil econômico da floresta. “Temos baixo cres-
cimento da área de florestas plantadas frente à 
demanda de consumo. Um aumento efetivo de 
áreas para agricultura e pressão por terras agrí-
colas, além de redução de áreas de pequenos 
produtores. Concentração de áreas destinadas ao 
segmento papel e celulose, e ciclos florestais que 
estão diminuindo, com maior produção de madei-
ra fina.”

Como oportunidades e desafios, Paulo Pupo 
destacou que é preciso a padronização técnica e 
normativa dos produtos, para garantir isonomia no 
mercado. “Como potencial de crescimento, temos 
a recuperação da construção civil e o déficit ha-
bitacional pelo país, além da demanda reprimida 
para uso de produtos estruturais. Os desafios são 
a manutenção do crescimento da atividade econô-
mica, da inflação e das taxas de juros.

MANEJO SUSTENTÁVEL
As duas últimas apresentações do painel fo-

ram de Evaldo Braz, pesquisador da Embrapa 
Florestas, e Rafael Mason, presidente do CIPEM 
(Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras 
de Madeira do Estado de Mato Grosso). Enquanto 
Evaldo abordou: A prática do manejo sustentável 
de florestas naturais; Rafael apresentou o tema: 

Mercado da madeira nativa de Mato Grosso. “A 
produtividade e a implementação dos planos de 
manejo sustentável podem ser melhoradas. Com 
isso, precisaremos integrar pesquisa e legislação, 
saindo da taxa fixa de 30 m3 (metros cúbicos) por 
hectare que temos na Amazônia, uma taxa que faz 
sentido em outros locais do país, mas que é ex-
tremamente baixa para aquele bioma”, ressaltou 
Evaldo.

Rafael Mason destacou, que no Mato Grosso, 
existem hoje 4,2 milhões de ha de áreas maneja-
das, com compromisso com o governo estadual 
de chegar a 6 milhões de ha de madeira via mane-
jo florestal. Entre eles, manejos do segundo ciclo, 
de 35 anos atrás.

“Tivemos um crescimento de 30% na nossa 
demanda em 2020, ano passado chegamos a 50%, 
algo inimaginável até então. Nesse ano e para 
2023, não teremos o mesmo crescimento, mas há 
uma estabilidade. Os desafios hoje são a mudança 
do consumidor final buscando nossos produtos: os 
produtos que tiveram elevação nos preços precisa-
ram de retração posterior, com queda de 30% nos 
valores. Hoje, a demanda maior é nos produtos de 
baixo valor comercial, como espécies mais baratas. 
Com isso, a exportação também foi afetada diante 
da guerra na Ucrânia, além dos custos em fretes e 
logística”, explanou Rafael.

A SEGUIR, CONFIRA AS EMPRESAS QUE RECEBERAM 
O PRÊMIO REFERÊNCIA 2022:

Equipe da Revista REFERÊNCIA



ADAMI
Para além do trabalho direto com a madeira, o setor de base 

florestal é feito de pessoas e a Adami é a premiada deste ano 
por uma ação importante realizada no setor de recursos huma-
nos. Valorizar profissionais e trabalhar para gerar um bom am-
biente de trabalho é chave para que os colaboradores possam 
usufruir de condições favoráveis ao pleno desenvolvimento de 
suas atividades e, por consequência, gerar resultados melhores 
para a empresa. “Para a ADAMI, é uma grata satisfação receber 
esse prêmio no ano em que completamos 80 anos de história, já 
na terceira geração. Somos de Caçador (SC) e hoje temos 2500 
colaboradores. Conseguir desenvolver pessoas da base da ma-
deira é um desafio, ainda mais nos últimos dois anos de pande-
mia. Nós colocamos vida na casa das pessoas, realizando sonhos 
na construção de apartamentos, portas e outros produtos”, res-
saltou Keila Angélico, gerente de Recursos Humanos da ADAMI.

DEMUNER
A Demuner Marcenaria trabalha há mais de 30 anos com o 

objetivo de agregar o máximo de valor em cada projeto realiza-
do. Sediada no Espírito Santo, a Demuner tem como objetivo 
criar soluções exclusivas em marcenaria, superando desafios e 
surpreendendo seus clientes para a realização do trabalho. A 
excelência na entrega de projetos únicos e inovadores faz da 
Demuner um dos destaques desse ano, pois a empresa leva a 
madeira, em suas formas mais variadas e criativas para dentro 
das casas. “Agradeço a todos os industriais que fazem possível 
o trabalho da Demuner, que pautado em inovação e sustenta-
bilidade há 30 anos levam a madeira, em sua essência de tanta 
nobreza, para dentro de nossos projetos”, discursou Matheus 
Tonini Demuner, proprietário da Demuner Marcenaria.

B2 MADEIRAS
A B2 Madeiras trabalha com as melhores árvores que o 

Brasil pode oferecer. Madeiras nobres extraídas através de 
manejo florestal sustentável são processadas na serraria para 
produzir produtos de madeira, que não só valorizam o am-
biente onde estão, mas também garantem a continuidade de 
uma prática tão positiva quanto o manejo florestal. A respon-
sabilidade ambiental demonstrada pela B2 Madeiras é uma 
das chaves para garantir a floresta em pé para sempre.

GRUPO A.C. HENRIQUES
Pariri, Garapeira, Cambará, Peroba e tantas outras árvores 

nobres são as matérias-primas dos produtos oferecidos pelo 
Grupo A.C. Henriques. Localizada em Sinop (MT), um polo para o 
manejo florestal sustentável do Estado e do país, indústria madei-
reira processa e manufatura madeira nacional de alto padrão para 
levar o que de melhor temos para todos os cantos do mundo, 
de maneira sustentável e que mantém a floresta em pé. “É uma 
honra representar a empresa que foi fundada por meu pai e meus 
irmãos há mais de 26 anos e é fruto de muito trabalho e dedica-
ção. Agradeço também ao CIPEM e ao SINDUSMAD (Sindicato 
das Indústrias Madeireiras do Estado do Mato Grosso), que nos 
representam e fortalecem o nosso trabalho”, valorizou Antônio 
Carlos Henriques, proprietário do Grupo A.C. Henriques. 
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Keila Angélico, gerente de recursos humanos da Adami, 
recebe o Prêmio REFERÊNCIA das mãos de Marcele 

Coelho, responsável financeira da Revista REFERÊNCIA

Matheus Tonini Demuner, proprietário da Demuner Marcenaria, 
recebe o Prêmio REFERÊNCIA das mãos de Everson Stelle, 

representante comercial da Montana Química

AGROSEPAC
O grupo AGROSEPAC realiza desde os anos 1960 

atividades florestais em Mallet (PR), em uma das melhores 
regiões do Brasil para o plantio de pinus e erva-mate. 
Atualmente, a empresa executa projetos na área de re-
florestamento e operações florestais, com cerca de 2 mi-
lhões de mudas de pinus todos os anos. “Parabenizamos 
o Prêmio pelos 20 anos e o dedicamos ao nosso funda-
dor, João Ferreira Dias Filho, que faleceu recentemente. 
Também agradecemos aos 50 anos de atuação da Abimci 
em defesa do nosso setor”, agradeceu Diogo Dias Greca, 
CEO da AGROSEPAC.

ENEBRA ENERGIA
A Enebra Energia atua no fornecimento de biomassa de 

eucalipto e supressão nativa em todas as suas formas, ofe-
recendo uma fonte de energia sustentável às indústrias por 
meio de florestas próprias certificadas. É uma das empresas 
premiadas pelo notável trabalho desenvolvido em 2022, 
além do crescimento no setor de cavaco para biomassa, 
na região centro oeste do país. “A Enebra é uma empresa 
jovem, foi criada no Mato Grosso por mim e pelo meu sócio 
Nedil de Lima Junior, às vésperas da pandemia. Desenvol-
vemos o cavaco a partir de madeiras que não tinham mais 
uso, com uma das maiores e mais modernas operações do 
mundo na picagem e no processamento dessa madeira”, 
disse Guilherme Elias, sócio-proprietário da Enebra Energia.

Diogo Dias Greca, CEO da AGROSEPAC, recebe o Prêmio 
REFERÊNCIA das mãos de Ailson Loper, diretor executivo

da APRE

Guilherme Elias (esq), Nedil Lima (dir), sócios da Enebra 
Energia, recebem o Prêmio REFERÊNCIA de Diego Vieira,

diretor da DRV

Rafael Mason, presidente do CIPEM, entrega o Prêmio 
REFERÊNCIA para Edinei Blasius, proprietário da B2 Madeiras

Antonio Carlos Henriques, proprietário do Grupo A.C. Henriques, 
recebe o Prêmio REFERÊNCIA das mãos de Felliphe Marinho, 

executivo do SINDUSMAD (MT)



GRUPO PALUDO
Produzir e preservar, são as chaves do trabalho do Grupo 

Paludo. Através da Serraria Pérola, onde o trabalho é realizado, a 
madeira nativa é cortada através de métodos de manejo susten-
tável e fabricados produtos de madeira que são vendidos para 
todo o Brasil e também para o exterior. O trabalho realizado 
pelo Grupo Paludo tem grande importância para a comunidade 
local e para a preservação da floresta amazônica, um dos maio-
res patrimônios nacionais. “Agradeço primeiramente a Deus e à 
minha família, pois somos uma empresa familiar, onde trabalho 
eu e mais quatro irmãs. Estamos desde 2016 no ramo do manejo 
florestal, com produção garantida pelos próximos anos, e tam-
bém investimos na biomassa com a produção de cavaco, expan-
dindo nossas atividades e fazendo o grupo crescer”, celebrou  
Diogo Paludo, diretor do Grupo Paludo. 

MIP FLORESTAL
Especialista em manejo fitossanitário no mercado florestal, 

a MIP Florestal contribui de forma significativa em inovações 
metodológicas na área de Manejo Integrado de Pragas. Com 
banco de dados único de pragas, doenças e manejo assertivo, 
a MIP Florestal auxilia nas tomadas de decisões do ciclo da 
cultura, do viveiro ao campo, tornando o investimento mais 
seguro. “O nosso propósito principal é entender o ambiente 
em que trabalhamos e fazer o produtor utilizar os produtos da 
maneira certa. São 8 anos trabalhando com o setor florestal, 
na busca constante do aumento de produção e de soluções 
ideais para cada situação, e sabemos que os resultados ob-
tidos por nossos clientes são a maior razão desse prêmio”, 
realçou Alexandre Viana Lima, diretor da MIP Florestal. 

MARINI COMPENSADOS
A Marini Indústria de Compensados produz painéis e 

placas de madeira de alta qualidade e desempenho para o 
mercado externo e interno, com um parque fabril de 17 mil m² 
de área construída, com investimentos constantes em busca 
de aprimorar a fabricação de seus produtos. “Há algum tem-
po a gente vem trabalhando muito seriamente para ser uma 
referência no ramo da madeira e hoje estar aqui, participar 
dessa premiação, só confirma que esse curso tem sido muito 
válido”, declarou Amanda Marini Piton, representante da Ma-
rini Indústria de Compensados.

REDE MULHER FLORESTAL
A conquista de espaços pelas mulheres no setor florestal 

é contínua e constante. Elas estão em todas as áreas e a Rede 
Mulher Florestal tem atuado no fortalecimento de políticas e na 
quebra de paradigmas sobre a presença feminina no setor flo-
restal. Valorizar as mulheres no segmento florestal é um projeto 
com grande valor para o setor e essa representatividade tem 
tudo para ser um exemplo do Brasil para o mundo todo em re-
lação ao mercado da madeira e a práticas ESG, tão importantes 
hoje em dia. ”A Rede Mulher Florestal nasceu para identificar e 
fortalecer as mulheres presentes no segmento. Agradecemos a 
nossos associados, à Revista REFERÊNCIA pelo reconhecimen-
to do nosso trabalho, e a cada um que acredita no que temos 
feito”, salientou Mariana Schuchovski, presidente da Rede Mu-
lher Florestal. 
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Diogo Paludo, diretor do Grupo Paludo, recebe o Prêmio 
REFERÊNCIA de Sigfrid Kirsch, diretor do SINDUSMAD (MT)

Édina Moresco, chefe de transferência de tecnologia da 
EMBRAPA Florestas, entrega o Prêmio REFERÊNCIA para 
Alexandre Coutinho Vianna Lima, diretor da MIP Florestal

HAAS MADEIRAS
Com início da operação de uma fábrica própria de pellets 

em 2022, uma moderna unidade fabril de 50 mil m² (metros 
quadrados) de área construída em Venâncio Aires (RS), a Haas 
Madeiras conta com estrutura capaz de produzir 2,5 mil tone-
ladas de pellets por mês, que também abriga o depósito des-
sa biomassa que a empresa investe nos últimos anos. “Temos 
49 anos e estamos nos transformando nos últimos tempos. 
O pellet de madeira não é tão novo no mercado, mas temos 
uma fábrica de ponta trabalhando com eucalipto. Somos a 
primeira fábrica totalmente informatizada e integrada em uma 
serraria de grande porte que trabalha com eucalipto. Fico feliz 
pelo reconhecimento”, agradeceu José Carlos Haas Junior, 
diretor da Haas Madeiras.

PIOMADE
Soluções sustentáveis são chave para o desenvolvimento 

do setor e da sociedade, por isso a Piomade alcançou lugar 
de destaque em 2022. O ano foi marcado pela inauguração 
da nova fábrica de pellets da empresa. As soluções em bio-
massa se tornaram essenciais para vários segmentos além do 
próprio setor florestal, que supre caldeiras e outros equipa-
mentos que necessitam de calor como a madeira na forma de 
pellets. Trabalhar por um mundo mais sustentável é trabalhar 
para que o setor florestal seja cada dia mais forte e necessá-
rio. “É uma honra receber essa premiação. Um agradecimen-
to especial aos que acreditam nesse mercado e aos nossos 
colaboradores, que nos auxiliam no crescimento da nossa 
indústria”, declarou Fabiane Piovesan, diretora da Piomade.

José Carlos Haas Junior, diretor da Haas Madeiras recebe 
o Prêmio REFERÊNCIA de Tiago Correa, gerente comercial 

da Effisa

Fabiane Piovesan recebendo o Prêmio REFERÊNCIA das mãos 
de Mario Sergio Lima, proprietário da MSM Química

Amanda Marini Piton, representante da Marini Indústria de 
Compensados recebe o Prêmio REFERÊNCIA das mãos de 

Gerson Penkal, representante comercial da Revista REFERÊNCIA

Fabiana Tokarski, supervisora de criação, entrega o Prêmio 
REFERÊNCIA para Mariana Schuchovski, presidente da

Rede Mulher Florestal
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RELVAPLAC
Com quase 30 anos de história no segmento de compen-

sados multilaminados, a Relvaplac tem como mercado prin-
cipal a exportação, presente em mais de 40 países, além de 
atender o mercado nacional nos setores industrial, da constru-
ção civil e moveleiro. A empresa conta ainda com mais de 2 
milhões de árvores reflorestadas. “Temos 30 anos de história 
e exportamos para diversos países, com diversificação de 
produtos e muita resiliência para manter a empresa forte no 
mercado”, afirmou Igor Rover, sócio-diretor da Relvaplac. 

WOODFLOW
O sistema Woodflow é uma plataforma de promoção e 

comercialização de madeira, que tem como maior diferencial 
a facilitação de processos, diminuição de burocracia e rastrea-
bilidade total dos produtos. É uma solução inovadora e única 
no segmento, que abre e encurta as distâncias para a madeira 
nacional chegar aos quatro canto do mundo. “Acreditamos 
que o mundo precisa conhecer  a excelência e a qualidade 
dos produtos nacionais,  e a Woodflow é a nossa vitrine para 
apresentar a seriedade e sustentabilidade da indústria ma-
deireira nacional”, destacou  Gustavo Milazzo, CEO da GCM 
Trade, responsável pela criação do sistema Woodflow. 
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Paulo Pupo, superintendente da ABIMCI, entrega o 
Prêmio para Igor Rover, sócio-diretor da RELVAPLAC

VETORIAL
Com ampla experiência no mercado desde 1969, o 

Grupo Vetorial atua no setor minério-siderúrgico, produ-
zindo carvão vegetal e ferro gusa, além de extração de 
minério de ferro. No setor de energia renovável, produz 
carvão vegetal com sustentabilidade, exclusivamente de 
florestas plantadas renováveis, com aproveitamento de 
material lenhoso para a produção do Ferro Gusa Verde. 
“Atuamos há mais de 50 anos em siderurgia e, nos últi-
mos 25 anos, estamos atuando com produtos altamente 
sustentáveis no Mato Grosso do Sul, exportando o ferro 
gusa para o mundo todo. Agradecemos termos sido re-
conhecidos pelo Prêmio REFERÊNCIA”, celebrou Mario 
Cleiro de Sousa, diretor de operações da Vetorial.

Mario Cleiro Sousa, diretor de operações da Vetorial, após 
receber o Prêmio de Deryck Martins, diretor técnico da AIMEX

Gustavo Milazzo, CEO da GCM Trade responsável pela criação 
do sistema Woodflow, recebe o Prêmio das mãos de Bruno 

Pereira, gerente de projetos da Remsoft

É UM RECONHECIMENTO DADO 
PARA UMA EMPRESA OU 

ASSOCIAÇÃO, MAS QUE REFLETE NO 
TRABALHO DE TODOS OS QUE FAZEM O 
SETOR MAIS FORTE E REPRESENTATIVO 
PARA A ECONOMIA NACIONAL  
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Paulo Pupo,
da Abimci

Fabiane Piovesan, Maria Beatriz
e João Piovesan, da Piomade

Mylena Passig e Suelen Alves,
da Woodflow

Milton Watanabe e Willian Watanabe,
da Watanabe Comércio de Máquinas

Mário Sousa e Vânia dos Santos,
da Vetorial Siderurgia

Gilberto de Sousa e Thiago Felippi,
da Felipe Diesel

Deryck Martins,
da AIMEX

Alexandre Coutinho e Rafael Boiani,
da MIP Florestal

Crislaine Briatori, Fabiana Tokarski e 
Mayara Laurindo, da Jota Editora

Evaldo Braz,
da Embrapa Florestas

Letícia Souza e Fábio Washington,
da Solution Focus

Ângela Dias e Silvana Dias,
 da Agro Florestal Sepac

Valéria Brizola e Luiz Carlos Crimaco,
da Informa Markets

Edinei Blasius e Taciana Blasius,
da B2 Madeiras

Everson Stelle,
da Montana Química

Toni CasagrandeMarcele Coelho,
da Jota Editora

Francisleine Machado, Fernanda Machado 
e Fábio Machado, da Jota Editora

Giovane Savian e
Marcos Antônio Cheuchuk, da Pesa

Diogo Dias Greca, Thiago Dias Ceschin e 
Gabriel Silveira, da Agro Florestal Sepac

Patrícia Nazário,
da Rede Mulher Florestal 

Wilson Andrade,
da ABAF (BA)

Rafael Mason,
da CIPEM (MT)

Felliphe Marinho Costa e Sigfrid Kirsch, 
da Sindusmad

CLICK PRÊMIO REFERÊNCIA
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Kleber Mafra e Márcio Molleta,
da Himev

Marise Senff de Araújo e Juliano Vieira 
de Araújo, da Abimci

Guilherme Elias e Vanessa Elias,
da Enebra

Igor Rover e Niege Rover,
da Relvaplac Compensados

Rodrigo Ferrari e Tatiana Paludo
Ferrari, do Grupo Paludo

Marluci Paludo e Maicos Zucchi,
do Grupo Paludo
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QUÍMICA NA MADEIRA

empre que se fala de madeira, é importan-
te considerar que se trata de um recurso 
natural e, como tal, é um material de cons-
trução orgânico de extrema importância 
arquitetônica e histórica. Reconhecida por 

sua versatilidade e durabilidade, a madeira preservada 
é amplamente utilizada em uma variedade de aplica-
ções, desde estruturas de pequeno ou grande porte, 
mobiliário, decks, e mesmo em limites de jardins resi-
denciais e comerciais.

Na visão dos profissionais que trabalham com a 
madeira, é comum a compreensão de tratar-se de um 
elemento elegante, de fácil instalação, que conserva a 
aparência natural, é uma opção amigável e sustentável, 
proporciona ampla gama de designs e estilos. Além 
disso, possui grande adaptabilidade climática e, se 
tratada sob pressão, pouco sofre quando exposta às 
situações favoráveis à deterioração.

Entretanto, pouco se observa a respeito de cercas 
de madeira preservada, que na realidade são uma op-
ção atemporal, capazes de agregar ganho de valor em 
um empreendimento, uma vez que a madeira tratada é 
conceitualmente projetada para durar por muitos anos. 
Mais do que isso, elas são provenientes de manejo 
florestal sustentável, ajudando na proteção de espé-
cies ameaçadas, reduzindo os efeitos das mudanças 
climáticas, proporcionando a longevidade das florestas 
nativas.

Certamente que, além do uso da madeira preser-
vada, a qualidade dos componentes que mantêm a 
cerca no lugar são tão importantes quanto a qualidade 
do material da cerca e sua própria durabilidade. Os 
pregos, dobradiças, parafusos usados na fixação das 
cercas ou tábuas do portão e, para prender os trilhos, 
devem ser de aço inoxidável ou galvanizado por imer-
são à quente, pois se não forem tenderão a enferrujar 
e comprometer toda a estrutura. 

Entre as possibilidades de embelezamento aplicá-
veis à madeira preservada, estão a utilização de pro-
dutos tingidores reativos, que disfarçam a coloração 
esverdeada em madeiras preservadas e se mantêm por 
muito mais tempo. No caso, trata-se do uso de Stains e 
Vernizes, elaborados para resistir ao efeito de possíveis 
condições climáticas adversas.

Existem vários sites que trazem ideias atuais e que 
se mostram completamente aplicáveis ao mercado 
brasileiro. Entre estes projetos estão a cerca de ma-
deira trançada, vertical e horizontal de ripas; cercas de 
madeira recuperada; madeira pintada com grafismos; 
cercas verticais rústicas, de tábuas desdobradas irre-
gulares; cercas com a parte superior em treliças; cercas 
combinadas com jardineiras; e cercas brancas clássicas.

O valor das cercas também proporciona significa-
dos metafóricos e que refletem a cultura da convivên-
cia e, por isso vale lembrar o provérbio: Boas cercas 
fazem bons vizinhos.

S ENTRE AS 
POSSIBILIDADES DE 

EMBELEZAMENTO APLICÁVEIS À 
MADEIRA PRESERVADA ESTÃO O 
USO DE PRODUTOS TINGIDORES 
REATIVOS, QUE DISFARÇAM A 
COR ESVERDEADA E SE MANTÊM 
POR MAIS TEMPO  

JACKSON VIDAL

QUÍMICO PESQUISADOR DA MONTANA 

QUÍMICA, É GRADUADO EM QUÍMICA 

PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

PONTA GROSSA, POSSUI MESTRADO 

EM CIÊNCIAS - TECNOLOGIA DE 

PRODUTOS FLORESTAIS PELA ESCOLA 

SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE 

QUEIROZ - ESALQ/USP.

Fotos: divulgação

  CERCAS DE 

          MADEIRA PRESERVADA 



DEZEMBRO 202272 73referenciaindustrial.com.br    DEZEMBRO 2022

ARTIGO

ANÁLISE DO MERCADO DE 

MADEIRA SERRADA 

NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (AL)

Brasil tem grande potencial de produção 
florestal, devido à porcentagem de espé-
cies arbóreas pertencentes ao território 
nacional. Um dos departamentos de pro-
moção de desenvolvimento no setor flores-

tal é o setor industrial de madeira, sendo a produção de 
madeira serrada uma possibilidade para ampliação do se-
tor produtivo florestal brasileiro no mercado internacional. 
Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o mercado 
de madeira serrada, com base no setor madeireiro esta-
belecido no município de Maceió (AL). Realizar o levan-
tamento das serrarias existentes no município, identificar 
as principais espécies consumidas, fontes de obtenção 
da madeira, produção e geração de emprego; analisar a 
competitividade, formação de preços e comercialização 
dos produtos; analisar o fluxo de caixa e viabilidade eco-
nômica através de entrevista e aplicação de questionário 
semiestruturado. Analisando esse trabalho, foram encon-
trados diversos aspectos negativos, que vão desde uma 
péssima comunicação entre os setores das empresas, até 
uma má gestão. Tais problemas podem direcionar a pre-
juízos financeiros, ou em casos extremos, fechamento da 
empresa, trazendo cada vez mais uma maior importância 
para estudos como este. 

Palavras-chave: Análise econômica; Competitividade; 
Comercialização.
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INTRODUÇÃO
A madeira é utilizada para diversos fins desde tempos 

remotos, e apesar da possibilidade de ser substituída em 
alguns usos a partir do desenvolvimento de novos mate-
riais e tecnologias, algumas características da madeira, 
como resistência a tração e a anisotropia, a tornam um 
material único e insubstituível para várias finalidades (Silva 
et al., 2012), consequentemente a evolução de usos e 
produtos a partir da madeira é constante e sua demanda 
aumenta cada vez mais.

Não é recente a necessidade de que o mundo preci-
sa e busca uma demanda cada vez mais significativa de 
serviços florestais, isso faz com que ocorra um maior de-
senvolvimento do mercado florestal. Os diversos estudos 
relacionados as florestas e seus produtos têm aumentado 
com a medida da necessidade de ampliação do setor. O 
Brasil tem grande potencial para a produção florestal, vis-
to que temos grande parte de espécies florestais arbóreas 
pertencentes e encontradas por todo o território nacional. 
Entre os diversos e um dos maiores setores de produção 
florestal está o de setor industrial de madeira serrada (Oli-
veira et al, 2019).

Durante uma pesquisa realizada pelo SFB (Serviço Flo-
restal Brasileiro) entre os anos de 2005 a 2015, o setor de 
madeira serrada aumentou a produção para 8.546.365 m³ 
(metros cúbicos) com crescimento de 52,3% em 10 anos. 

No setor, o segmento de serrarias possui uma importante 
contribuição socioeconômica, gerando empregos e renda 
nas economias regionais (Batista, 2015). Em uma pesqui-
sa mais recente, segundo o IBÁ (2019) no ano de 2018, 
a produção brasileira de madeira serrada ficou em 9,1 
milhões de m³, valor 4,2% superior à produção de 2017, 
então há notória evolução nestas atividades. De acordo 
com a ONU (Organização das Nações Unidas) para Ali-
mentação e Agricultura (FAO, 2011), os cinco principais 
países produtores de madeira de 1989 a 2009 foram: Índia 
(6,08 bilhões de metros cúbicos), China (4,95 bilhões de 
m³), Brasil (2,75 bilhões de m³), Indonésia (1,93 bilhões de 
m³) e Etiópia (1,51 bilhões de m³). Esses países respon-
dem por 45,14% da produção mundial. Sabendo de todas 
essas evoluções no setor de madeira serrada em várias 
regiões do Brasil, pesquisas cada vez mais importantes 
estão sendo realizadas sobre este tema (porque há pou-
cas informações e trabalhos científicos e análises do mer-
cado madeireiro em Maceió e outras partes do Brasil) que 
vinculadas as atividades aplicadas nas serrarias podem 
desde minimizar custos como também otimizar os lucros 
das empresas. 

Em Maceió, bem como em outras regiões do Brasil, 
são raras as informações e trabalhos científicos preo-
cupados em analisar o mercado de madeira serrada. A 
ausência dessas informações afeta esses empreendimen-

tos como um todo, pois a gerência dessas serrarias fica 
sem subsídios para a tomada de decisões. Dessa forma, 
visando um conhecimento mais detalhado, deste impor-
tante segmento do setor florestal, tomou-se a iniciativa 
de avaliar o comportamento do mercado das serrarias do 
município de Maceió, principalmente sobre a análise eco-
nômica, a compreensão sobre competitividade, formação 
de preços e comercialização desses produtos. Com este 
trabalho busca-se contribuir, mediante a geração de sub-
sídios na área da economia florestal, para a elaboração de 
políticas florestais que viabilizem, em um nível sustentá-
vel, a industrialização e comercialização dos recursos ma-
deireiros no município de Maceió. Com isso, este trabalho 
teve como objetivo realizar uma análise do mercado de 
uma empresa especializada em madeira serrada, tendo 
como base o setor madeireiro estabelecido no município. 

METODOLOGIA 
Coleta e análise de dados
Para realizar o levantamento das serrarias de Maceió, 

foi realizada uma catalogação preliminar das mesmas, 
usando como base os registros do IBAMA (Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis), IMA (Instituto do Meio Ambiente) e SEMARH 
(Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos) do Estado de Alagoas. 

Para o diagnóstico das serrarias, as mesmas foram 
contatadas através de ligações, email e visitas realizadas 

às empresas, onde foi aplicado ou deixado com respon-
sáveis um questionário semiestruturado nas serrarias para 
a obtenção de informações sobre a origem das indústrias, 
espécies florestais consumidas, verificar as fontes e for-
mas de obtenção de matéria-prima, produção e geração 
de empregos. Os dados foram analisados de forma des-
critiva, o questionário continha perguntas com respostas 
abertas e fechadas, em forma de lista. Para análise do 
mercado de madeira o questionário semiestruturado con-
teve perguntas sobre o mercado consumidor e a geração 
de resíduos no processamento de madeiras em uma em-
presa, onde foram levantadas questões a fim de entender 
a estrutura econômica da empresa e como isto pode 
impactar nos resultados de produção e lucros dela. Para 
realizar a análise econômica foram levantadas questões 
sobre os aspectos econômicos, onde foram levantadas 
questões a fim de entender a estrutura econômica da em-
presa e como isto pode impactar nos resultados de pro-
dução e lucros da mesma.  Tais questionamentos foram: 
Quais as principais exigências do mercado consumidor, 
quais suas necessidades, o que buscam quando veem 
até o local? É realizado algum tipo de quantificação e 
identificação dos resíduos do processamento da madeira, 
como insumo de outros produtos para aproveitamento de 
alguma outra forma? Como é definido o preço de comer-
cialização, há pesquisa no mercado em relação a outras 
serrarias e outros competidores e/ou também poder de 
compra do público alvo? Em relação ao rendimento finan-

O BRASIL APRESENTA 
CONDIÇÕES 

FAVORÁVEIS DE CLIMA, SOLO, 
EXTENSÃO TERRITORIAL, MÃO 
DE OBRA, INFRAESTRUTURA E 
CAPACIDADE PRODUTIVA QUE 
IMPULSIONAM UM RÁPIDO 
CRESCIMENTO DE PLANTAÇÕES 
DE VÁRIAS ESPÉCIES 
FLORESTAIS, UMA VANTAGEM 
COMPETITIVA NO MERCADO 
FLORESTAL EM RELAÇÃO A 
PAÍSES CONCORRENTES  
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REFILADEIRA

DESTOPADEIRA DE REDESTOPO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES: Desenvolvida especi�camente para retirar partes esmoadas 
das madeiras de segundo corte. Madeiras que apresentam deformações nas laterais. Indicado 
para os mercados: Fabricação de pallets; Fabricação de embalagens; Fabricação de cerquinhas 
(exportação); Fabricação de camas, sofás; Indústrias moveleiras em geral.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Máquina de alta produtividade; Motor serras de 20 cv; 
Motor de tração 5 cv; Relês de segurança com monitoramento; Fácil acesso a manutenção; 
Setup rápido; Duas serras de corte com Ø 200 mm; Altura máxima do corte 52 mm; Largura 
maxima 155 mm Minima. 60 mm  Comprimento 1300 mm.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES: Projetada para redestopo de madeira serrada. Equipada com duas serras, sendo 
uma �xa e uma móvel. Realiza cortes em tábuas e longarinas com variado comprimento, largura e espessura. As 
medidas dos cortes são ajustáveis conforme a necessidade de produção atual, o avanço da madeira é automático 
feito através de linhas taliscadas. Máquina fabricada com estrutura reforçada e matéria-prima da mais alta 
qualidade, o que atribui melhor custo benefício para operacionalidade e lucratividade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Máquina de alta produtividade; Motor serras de 3 cv; Motor de tração 3 cv; 
Relês de segurança com monitoramento; Fácil acesso a manutenção; Setup rápido; Duas serras de corte com Ø 300 
mm; Altura máxima do corte 45 mm; Largura máxima 150 mm; Largura Mínima 60 mm, Comprimento máximo 
1600mm; Comprimento mínimo 500 mm

M
MEETA INDUSTRIAL

E N G E N H A R I A  - M Á Q U I N A S  E  E Q U I PA M E N T O S
PA PA N D U VA  -  S C

ceiro, quais os meses em que são obtidos maiores lucros 
e maior procura dos consumidores? e: Quais os principais 
canais de distribuição de madeira serrada? 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram identificadas 13 empresas que atuam no mer-

cado de madeira serrada em Maceió, com atividades de 
serraria e desdobramento de madeira. Essas empresas 
foram contatadas através de ligações, e-mail e presencial-
mente quando possível respeitando as condições de pre-
venção referente a pandemia do Covid-19 e respeitando 
também a disponibilidade dos entrevistados.

Entre as empresas contatadas, descobrimos que algu-
mas que constam na lista já não existem mais, boa parte 
das empresas listadas são de pequeno porte e algumas 
não conseguiram se manter no mercado. Em alguns ca-
sos, empresas de porte maior modificaram com o passar 
do tempo os produtos oferecidos, como exemplo pode-
mos citar a Madeiras do Brasil, que não trabalha mais com 
madeira serrada, apenas chapas a base de madeiras e 
outros produtos para marcenaria e carpintaria.

As visitas realizadas pessoalmente foram dificultadas 
pelo cenário de pandemia relativa ao Covid-19, algumas 
empresas não aceitaram visitas e outras se recusaram a 
participar da pesquisa.

Como resultado, tivemos a resposta de uma serraria, 
uma microempresa que foi fundada em 2018 através de 
recursos próprios e atualmente está ativa trabalhando 
com madeira serrada. As espécies consumidas para a pro-

(Ferreira; Hopkins, 2004). A madeira da Amazônia é am-
plamente utilizada na construção civil em diversos locais 
do mundo (Araújo et al., 2020), dentre as espécies mais 
utilizadas pode-se destacar o jatobá (Hymenaea courbaril 
L.), cuja madeira é valorizada no mercado por apresentar 
características desejáveis para uso em telhados, esqua-
drias, pisos e outras peças estruturais de uso interno e 
externo (Costa et al., 2011).

A madeira é originada de florestas plantadas de ter-
ceiros na região Norte do Brasil e chega até a empresa 
em forma de blocos ou pranchões. Isso pode ser expli-
cado pelo fato de que a atividade madeireira é uma das 
alternativas para o desenvolvimento da Amazônia. 

Atualmente, cerca de 5% da população economica-
mente ativa da chamada Amazônia Legal (território que 
inclui todos os Estados da região norte, além do Mato 
Grosso e parte do Estado do Maranhão) trabalha direta 
ou indiretamente com a atividade madeireira (Lentini et 
al., 2003).

A empresa analisada promove geração de empregos 
tanto para pessoas especializadas como também para 
a comunidade local. Um estudo realizado pela ABIMCI 
(Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada 
Mecanicamente) – 2018 -, mostra que o setor florestal 
gera em torno de 599 mil empregos, que representa 1,3 

dução na indústria são pinus, eucalipto, angelim vermelho 
e jatobá. 

A madeira de eucalipto é amplamente utilizada na 
produção de carvão, celulose, serraria, movelaria, cons-
trução civil e para outras finalidades. Espécies florestais 
exóticas, como as do pinus e eucalyptus, se adaptam 
muito bem no Brasil, unindo isso à avançada tecnologia 
silvicultural brasileira alcançamos produtividades, no 
mínimo, dez vezes maiores que as de muitos países de 
clima temperado, que são competidores dos produtos 
florestais no mercado internacional. O rápido crescimento 
das plantações florestais no Brasil devido às condições fa-
voráveis de clima, solo, extensão territorial, mão-de-obra, 
infraestrutura e capacidade gerencial produtiva, garante 
ao país uma vantagem competitiva em relação a países 
concorrentes (Valverde et al., 2004).

A espécie Dinizia excelsa Ducke (angelim vermelho) 
é uma árvore da família Leguminoseae que pode chegar 
a 60 metros de altura, possui uma copa rala, seu tronco 
pode chegar a 180 cm de diâmetro, sendo uma das maio-
res árvores de floresta amazônica (Lorenzi, 2016). Ocorre 
em toda região amazônica e principalmente nos estados: 
Acre, Rondônia, Amazonas, Pará e Roraima, ainda sendo 
encontrado na Guiana Inglesa (Silva, 2006). Vários comér-
cios de venda de madeira comercializam a madeira de 
angelim, que é muito utilizada nos pequenos, médios e 
grandes mercados madeireiros. É uma espécie de grande 
importância para a exportação de madeira serrada, e que 
tem grande relevância para o PIB (produto interno bruto) 

% do total de empregos gerados no Brasil, observando 
a indústria de madeira sólida foi observado que são ge-
rados 336 mil empregos, o que é representado por 0,7% 
dos empregos gerados no Brasil. A indústria de madeira 
serrada é um dos segmentos da economia brasileira que 
traz uma significativa contribuição sócioeconômica para 
o país. Em termos sociais, além de ser geradora de um 
grande número de empregos, é uma atividade que vem 
mantendo a fixação do homem no interior, ou seja, tem 
amenizado um grande problema social que é a migração 
para os grandes centros urbanos (Perez; Bacha, 2006). 
Uma das questões relacionadas foi: Quais as principais 
exigências do mercado consumidor, quais suas necessi-
dades, o que buscam quando veem até o local? A maioria 
das empresas alegaram que as principais exigências são 
por madeira de uma espécie específica, na qual se refe-
rem ao Angelim vermelho e pinus. Outros estudos apon-
tam (Lopes, 2014), da mesma forma, a espécie Angelim 
vermelho (Dinizia excelsa Ducke), como uma das mais 
comercializadas em outras regiões do Brasil. Este alto 
índice de comercialização desta espécie está relacionado 
a oferta, preço, qualidade e durabilidade da sua madeira. 
Das espécies exóticas, Pinus (Pinus sp.) é a mais comer-
cializada devido a sua utilização na construção civil, como 
andaimes, escoras e caixaria.

ARTIGO
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Link: http://conjecturas.org/index.php/
edicoes/article/view/541

Em relação ao aproveitamento do uso como insumos 
dos resíduos gerados do processamento da madeira, 
foi observado que há aproveitamento de resíduos dos 
produtos gerados, como cavacos, pó de serra, etc, os 
quais são destinados para cavalaria da Polícia Militar. Em 
um estudo realizado por Nogueira e Evangelista (2020) 
no município de Juína, no polo madeireiro localizado na 
região noroeste do Estado de Mato Grosso, pode-se ob-
servar que em termos qualitativos, o resíduo mais gerado 
pelas serrarias é na forma de pó de serra, enquanto o 
engenho de serra fita é o maior produtor quantitativo de 
resíduos. Os resíduos de madeira originados na serraria 
são gerados a partir do desdobro das toras. Brand et al. 
(2002) citam que os resíduos provenientes do desdobro 
da madeira podem ser divididos em três categorias, sen-
do eles: Resíduos oriundos dos tratos silviculturais, ope-
rações de colheita, durante o manejo florestal e também 
no processo de conversão da árvore em toras. Resíduos 
provenientes de atividades realizadas com a madeira em 
local específico, como em rodovias, casas, indústrias e co-
mércios. Resíduos gerados no desdobro primário, como 
cascas, partículas, topos, costaneiras, pó de serra e serra-
gem. Engloba também os gerados pelas indústrias secun-
dárias como produtos e subprodutos da madeira. O Brasil 
tem um índice de aproveitamento de madeira tropical 
que não ultrapassa os 42% na indústria, com o restante 
dividido em 30% nas caldeiras e queima de carvão e 28% 
de desperdício (Abraf, 2013). 

Quanto à definição do preço de comercialização e se 
há pesquisa no mercado em relação à outras serrarias e 
outros competidores e/ou também poder de compra do 
público alvo, observou-se que não existia nenhum estudo 
de mercado, pois os mesmos não souberam responder ao 
certo como funciona, mas acredita que existe pesquisa no 
mercado para comparação de preços. A cadeia produtiva 
florestal no segmento econômico brasileiro está, muitas 
vezes, atrelada ao comportamento de oferta e demanda 
regional por apresentar distintas funcionalidades que re-
fletem nas tendênciais dos preços. 

Devido a estas oscilações no mercado brasileiro de 
madeira serrada, faz- se necessário o prévio conhecimen-
to das suas particularidades econômicas para proporcio-
nar um melhor planejamento estratégico aos produtores 
e consumidores (Borges, 2019). De acordo com Vital 
(2008), a instalação de uma serraria requer um planeja-
mento prévio, distinguindo o melhor local, com o objetivo 
de minimizar o custo de mão de obra, de transporte e 
produção, buscando-se um máximo rendimento em ma-
deira serrada, com geração de produtos de alta qualida-
de, de forma a se obter competitividade no mercado. 

A sobrevivência das empresas no mercado econômico 
competitivo, dependem cada vez mais de uma gestão 
subsidiada de informações gerenciais eficientes e pre-
cisas para o desempenho das mesmas, que tornem o 
processo de tomada de decisão o mais racional possível, 
proporcionando a maximização da lucratividade e da 

rentabilidade do negócio (Monteiro; Barbosa, 2011). Hoji, 
(2014) complementa ainda que, nos dias atuais não tem 
como existir, uma boa gestão, se não houver um bom pla-
nejamento financeiro e um ótimo sistema de informações 
gerenciais, capaz de produzir de forma ágil, informações 
que sejam confiáveis, para que assim a empresa não per-
ca a competitividade no mercado.

Sobre a formação de preços da madeira serrada, 
Chagas (2004) verificou que os principais fatores atuantes 
são os custos de produção, principalmente, combustível, 
energia elétrica e o valor do salário pago à mão-de-obra. 
Além disso, a autora constatou que o preço defasado das 
toras é um determinante dos preços das pranchas, o que 
indica que os produtores têm inércia na fixação de seus 
preços atuais. Apesar de o Brasil se destacar como pro-
dutor de eucalipto, as empresas brasileiras atuam como 
tomadoras de preço, o que significa um baixo poder dos 
produtores do setor definirem os preços. 

Outros fatores também determinam esta instabilida-
de: a oferta, a demanda, a política macroeconômica e os 
efeitos sazonais (Cardoso et al., 2013). De acordo com 
Silva (2019), diversas análises estatísticas indicam que 
uma boa parte das empresas que surgem no mercado 
encerram suas atividades ainda no primeiro ano de fun-
cionamento. O maior impacto para isto fica por conta do 
despreparo e falta de conhecimento sobre a gestão finan-
ceira, e que geralmente tentam manter o empreendimen-
to através de empréstimos mal planejados que apenas 
fazem com que as dívidas da empresa aumentem e levem 
ao seu fechamento. 

Sobre o rendimento financeiro e quais os meses em 
que são obtidos maiores lucros e maior procura dos con-
sumidores, a resposta da entrevistada foi de que durante 
os períodos entre novembro e janeiro, como também 
datas comemorativas, são os períodos com maior número 
de vendas, algo que pode ocorrer devido a aspectos re-
lacionados a planejamento de clientes para um novo ano 
como também uso de produtos em festividades. 

Em relação aos canais de distribuição, o resultado ob-
tido foi de que a maior parte do destino de seus produtos 
são para comerciantes locais (lojistas e pequenos empre-
endedores e/ou trabalhadores informais), o que pode le-
var em conta o principal tipo de marketing utilizado pela 
empresa, o buzz marketing (o típico boca-a-boca). Isto 
pode indicar um grande motivo para a empresa não que-
rer ou simplesmente não buscar grandes expansões. 

Delepinasse e Bonse (2002) descreveram os canais de 
distribuição da madeira serrada. No mercado interno, a 
comercialização de madeira serrada é ampla e aplicável 
a diversos tipos de segmentos consumidores. Há a pre-
valência de uma relação direta entre produtores e consu-
midores, porém como a produção é muito pulverizada, 
os canais de vendas interno e externo estão centrados 
na figura do representante. As vendas no comércio in-
ternacional são, em sua maioria, realizadas por tradings, 
que compram a produção do fabricante nacional para 

revendê-las ao importador que entregará os produtos ao 
produtor final. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As espécies consumidas para a produção na serraria 

em estudo são pinus, eucalipto, angelim-vermelho e ja-
tobá. O Brasil apresenta condições favoráveis de clima, 
solo, extensão territorial, mão-de-obra, infraestrutura 
e capacidade gerencial produtiva que impulsiona um 
rápido crescimento de plantações de várias espécies 
florestais, isso é uma vantagem competitiva no mercado 
florestal em relação a países concorrentes. A empresa 
utiliza madeira originada de florestas plantadas no norte 
do Brasil, que chegam em Maceió em forma de blocos 
ou pranchões. Além disso, a empresa promove geração 
de empregos tanto para pessoas especializadas como 
também para a comunidade local. Entretanto, é impor-
tante que haja mais interesse por parte dos responsáveis 
pelas empresas na participação de estudos como esse, 
visto que foram encontradas dificuldades em conseguir 
contato com a maioria das serrarias procuradas e certa 
resistência por parte de algumas delas, que não demons-
traram muito interesse em colaborar com a pesquisa. Há 
diversos problemas vitais dentro da empresa, como a falta 

de comunicação entre setores e consequentemente entre 
os funcionários, como também problemas relacionados a 
gestão, tais problemas podem impactar diretamente no 
rendimento da empresa o que pode levar a sua falência. 
Apesar de seus problemas, a empresa tem pouco mais de 
3 anos de atividade, o que indica que ela tem sim pontos 
fortes, entre eles o marketing digital da mesma, ou seja, 
com uma gestão melhor aplicada dentro dela melhores 
seriam seus resultados e as relações dentro dela, tendo 
em vista que muitas das empresas deste setor encerram 
suas atividades em um ano ou menos com a aplicação de  
uma má gestão, portanto, uma solução viável para que 
isto não ocorra seria uma melhor qualificação de seus co-
laboradores como também sua especialização. Esses es-
tudos podem fornecer mais informações sobre o mercado 
em Maceió e auxiliar em planejamentos, permitindo uma 
visão mais ampla de como está o funcionamento desse 
mercado.
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AGENDA

AGENDA
2022/2023

15ª CODORNADA FLORESTAL
7 E 8 DE DEZEMBRO DE 2022

LOCAL: CURITIBANOS (SC)
INFORMAÇÕES: HTTPS://CODORNADAFLORESTAL.COM/

A CODORNADA REÚNE AS PRINCIPAIS EMPRESAS DO SEGMENTO FLORESTAL, PASSANDO PELO TRANSPORTE DE 

MADEIRA, GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS PARA INDÚSTRIAS QUE UTILIZAM ESSA 

MATÉRIA-PRIMA. COM PÚBLICO ALTAMENTE ESPECIALIZADO, O EVENTO REÚNE EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, AÇÕES 

SOCIAIS, ÁREA DINÂMICA E JANTAR TEMÁTICO.

AGOSTO 2023
09 A 11

EXPOFOREST (FEIRA FLORESTAL 

BRASILEIRA)

LOCAL: RIBEIRÃO PRETO (SP)

INFORMAÇÕES:

WWW.EXPOFOREST.COM.BR 

ABRIL 2023
11 A 14

FEICON

LOCAL: SÃO PAULO EXPO (SP)

INFORMAÇÕES:

WWW.FEICON.COM.BR/PT-BR/

SOBRE-A-FEICON.HTML

AGOSTO 2023
28 A 31

FIMMA E MOVELSUL

LOCAL: BENTO GONÇALVES (RS)

INFORMAÇÕES:

HTTPS://FIMMA.COM.BR/ 

A Revista

Deseja a todos um Feliz Natal
e um próspero Ano Novo!

REFERENCIAINDUSTRIAL.COM.BR

@REFERENCIAMADEIRA
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ESPAÇO ABERTO

PREVENÇÃO DE PERDAS NA INDÚSTRIA 

aplicação de recursos financeiros é um 
dos elementos vitais de desenvolvimento 
e de sobrevivência de uma indústria. Não 
há um case de sucesso de uma grande 
organização em que o investimento não 

se fez presente em várias frentes, como no parque in-
dustrial, no time de funcionários, em tecnologia, entre 
outros.

Nesse sentido, a falta de manutenção de máquinas 
e equipamentos acarreta enormes prejuízos às indús-
trias. As perdas são inúmeras. Uma máquina ociosa é 
um dinheiro desperdiçado, assim como um equipa-
mento que vaza fluidos, gases ou outra matéria-prima 
derrama, por consequência, as cifras de uma empresa.

São situações como essas em que a precisão das 
vedações dos equipamentos é fundamental, não só 
do ponto de vista financeiro, como de segurança e 
ambiental. O vazamento de gases pode comprometer 
seriamente a saúde dos colaboradores, assim como o 
vazamento de óleo pode acarretar danos irreversíveis 
ao meio ambiente. E todos eles culminam em perda 
financeira na indústria, podendo ser incalculáveis.

Em um caso que aconteceu em uma indústria 
petroquímica, houve ressecamento das juntas após 
intensos ciclos térmicos, causando vazamentos. A peça 
deveria resistir a ciclagem térmica e não pode ser em 
grafite, devido a possível contaminação do produto 
final. Para solucionar, foi indicado uma junta especial 
com dupla vedação, sendo uma para ciclagem e outra 
como bloqueio, com o objetivo de evitar contamina-
ções. Como resultado, foi conferido o aumento da pro-
dutividade com a utilização das juntas específicas, bem 
como sanou o vazamento.

A indústria que produz essas vedações trabalha 
com inúmeras peças que visam atender as demandas 
do mercado. No entanto, a qualidade dos produtos 
é de extrema relevância, a fim de garantir sucesso na 
substituição do item danificado, e o perfeito funciona-
mento do equipamento alvo de manutenção.

Os produtos existentes responsáveis por vedar são 
bem variados, e cada um tem sua finalidade específica. 
São anéis de vedação, gaxetas, fitas para isolamentos, 
juntas especiais, peças usinadas e até produtos sob 
encomenda que visam a excelência na vedação e a se-
gurança dos envolvidos nos processos industriais.

A relação custo-benefício em promover manuten-
ções periódicas nos equipamentos, reservatórios, nas 
áreas de armazenagem e de produção constante é 
verídica, pois com a inversão da perda, há otimização 
total da matéria-prima e aumento da produção, trazen-
do o investimento de volta em lucro e na imagem da 
empresa.

A

NÃO É GASTO, É INVESTIMENTO

POR ANTONIO 
HENRIQUE SILVA 

CEO DA FERCOM 
INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO E ATUA 
NO MERCADO 
DE VEDAÇÃO E 

ISOLAÇÃO HÁ MAIS 
DE 40 ANOS

Foto: divulgação

 
A RELAÇÃO CUSTO-

BENEFÍCIO EM 
PROMOVER MANUTENÇÕES 
PERIÓDICAS OTIMIZA A 
MATÉRIA-PRIMA E AUMENTA 
A PRODUÇÃO, TRAZENDO O 
INVESTIMENTO DE VOLTA EM 
LUCRO E NA IMAGEM DA 
EMPRESA

   

Coladeiras de
alta frequÊNCIA

Aquecimento 
POR INDUção 

Equipamentos 
especiais

(47) 3375-0272 | (47) 9 9991-3459 | (47) 9 9127-3477

vendas@mspindustrial.com.br | vendas1@mspindustrial.com.br
@mspindustrial_of www.mspindustrial.com.br

Mantenha sua produção a todo vapor, use peças de reposição originais e 
mantenha as manutenções do seu equipamento em dia. Aqui na MSP você 
adquire as peças de reposição para seu equipamento e ainda pode contar com 
nosso suporte técnico especializado. Nós não oferecemos apenas o melhor 
equipamento para sua indústria, mas também assistência de qualidade. Para 
aquecer a sua produção, converse com nossa equipe e conheça a melhor 
solução!

Equipamento bem cuidado
rende muito mais




