
 

 

O que exatamente foi debatido no I Encontro Painel Florestal de Executivos? 
Foi elaborada uma carta/documento com os principais itens debatidos durante esta quinta-feira em São 

Paulo 
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Para acessar a Carta Florestal que resume os encaminhamentos debatidos durante o 1° Encontro Painel 

Florestal de Executivos, por favor, leia com atenção: 

Carta do 1º Encontro Painel Florestal de Executivos O 1º Encontro Painel Florestal de Executivos, realizado 

no dia 16 de maio de 2013, no Hotel Transamérica, em São Paulo, contou com a participação de dezenas 

de empresários, produtores, pesquisadores e executivos das maiores empresas que representam todas as 

cadeias produtivas ligadas à silvicultura brasileira. 

Na primeira mesa de discussões, composta por Aldo de Cresci, advogado especialista em investimentos 

florestais e sócio-fundador da GCN Advogados como moderador, junto com Joésio Siqueira, vice-

presidente da STCP; Marcio Funchal, da Consufor; e João Comério, vice-presidente da Innovatech – ambos 

debatedores -, as conclusões são de que o setor toma decisões compartimentadas, vive dias difíceis com o 

aumento dos custos de produção e o momento continua de instabilidade jurídica devido ao parecer da 

Advocacia Geral da União (AGU), que restringe a compra de terras por estrangeiros, além de imobilismo 

em investimentos em tecnologias e logística precária. Para os três debatedores, torna-se necessário uma 

política de integração total para o setor, porque o que existe hoje é apenas uma micropolítica 

fragmentada. 

Marcio Funchal ressaltou que faltam informações detalhadas, comparando o setor florestal com o 

petroquímico e de alimentos, por exemplo. A frase que marcou esta discussão é de que o trabalho em 

conjunto e muito mais forte que o individual. Foi unânime que o parecer da AGU paralisou novos 

investimentos, mas para quem já está na área nada mudou. O que falta é atratividade para os mercados 

internacionais. 

Joésio Siqueira lembrou que é preciso rever a definição de florestas e que a academia não considera que 

pinus e eucalipto sejam florestas. Siqueira diz que para o setor ser ameaçado ele tem que existir e disse 

que o que existe no Brasil – com a plantação de eucalipto e pinus – é um povoamento vegetal. 

Marcio Funchal relembrou que tecnologia não é só maquinário, e sim inovação em todos os processos. 

João Comério acrescentou que 70% dos custos são com pessoal. Joésio Siqueira defende a superação das 

dificuldades internas e a reivindicação de um ministério de florestas. Siqueira diz que é preciso haver 

vontade política, governança do negócio e mudar o conceito de sustentabilidade. Ele observou que é 

preciso plantar pelo menos 600 mil hectares por ano para os negócios florestais não deixarem de existir. 

Na segunda mesa de discussões, o tema debatido foi Florestas Econômicas Brasileiras, tendo como 

moderador Antônio de Pádua Nacif. Os debatedores foram Germano Vieira, diretor florestal da Eldorado 

Brasil, e Marcos Rezende – da Associação Brasileira de Produtores de Mogno Africano (ABPMA). Germano 



 

 

Vieira destacou que o processo silvipastoril pode ser lucrativo e Marcos Rezende defendeu o plantio 

consorciado entre mogno africano e culturas agrícolas, com destaque para o café. 

Germano Vieira defendeu um nível de mecanização de 90% e criticou a questão do aumento dos custos na 

produção. Para ele, é necessário ser criativo. Marcos Rezende, que hoje é um dos maiores gestores de 

mogno africano no País, destacou que este mercado de madeira nobre vai apostar no plantio consorciado 

para garantir renda anual ao produtor. Todos concordaram que o Brasil sofre com a logística precária e que 

este fator pode retirar a competitividade. Antônio de Pádua Nacif defendeu ações do setor, em conjunto, 

na luta por uma logística melhor. 

Na terceira mesa de discussão, as atenções se voltaram para a elaboração da política nacional de florestas 

plantadas. Luiz Cornacchioni, diretor executivo da Abraf e debatedor na mesa, informou que os avanços 

recentes ocorreram porque o setor está mais presente em Brasília. Para ele, é preciso acelerar o ritmo de 

organização. Fernando Castanheira, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e 

debatedor na mesa, mostrou que o governo federal está se mexendo, mas admitiu que o nível de 

organização do setor está aquém de outros setores da economia. Ele destacou que há uma frente 

parlamentar de silvicultura e isso mostra que o setor está mudando para melhor, embora precise correr 

contra o tempo. 

O moderador desta mesa, empresário Luiz Calvo Ramires Junior, presidente da Reflore MS, disse que o 

engajamento político no Mato Grosso do Sul está fazendo a diferença no Brasil, principalmente com a 

desburocratização dos licenciamentos ambientais. O plantio de florestas do Estado cresce, em média, 25% 

ao ano. Quando a palavra voltou a Fernando Castanheira, ele disse que o governo federal está montando 

um projeto de lei para todo o setor, com todos os segmentos e sua grande complexidade. Castanheira 

garantiu que o governo está preparando um pacote de incentivos ao setor e tudo será anunciado em julho. 

Luiz Cornacchioni, Fernando Castanheira e Luiz Calvo Ramires Junior concordaram em trabalhar na 

construção de uma proposta para desonerar os impostos de maquinário do setor, que hoje chegam a 40% 

do preço total. Ramires levará a discussão para a Câmara Setorial no Ministério da Agricultura. 

Cornacchioni vai levar a proposta para a Confederação Nacional da Indústria (CNI). Castanheira vai motivar 

o governo a priorizar o setor. Ramires se colocou à disposição para explicar o exemplo do Mato Grosso do 

Sul em outros Estados. 

A quarta mesa teve como foco de discussões o tema “desenvolvimento e pesquisas florestais: avanços e 

pesquisas”. O moderador Dárcio Berni, diretor executivo da Associação Brasileira Técnica de Celulose e 

Papel, relembrou, junto com os debatedores Luiz Barrichelo (diretor do Instituto de Pesquisas e Estudos 

Florestais), Edson Tadeu Iede (pesquisador e chefe adjunto de Transferência de Tecnologia da Embrapa 

Florestas) e Sebastião Valverde (diretor científico da Sociedade de Investigações Florestais) o que as 

pesquisas fizeram pelo setor. 

Eles concordaram que o Brasil é referência em silvicultura, melhoramento de eucalipto, proteção florestal 

(combate a doenças e pragas). Na Embrapa Florestas, Edson Tadeu Iede frisou que o projeto Bioma 

recebeu R$ 23 milhões para novas pesquisas. Luiz Barrichello disse que novas pesquisas vêm sendo feitas 

em genética, biotecnologia e clonagem, além de cuidados especiais com a chamada “água azul”, que 

mantém o ribeirão saudável. Ele quer a produção certificada e mais responsabilidade de quem planta. 

Sebastião Valverde criticou o excesso de burocracia em áreas degradadas pela pecuária extensiva. Ele quer 

que os governos incentivem o plantio de florestas em áreas antropizadas, afirmando que se o Estado 

permitir, a iniciativa privada faz. Disse ainda que a burocracia atrapalha até a pesquisa. Valverde espera 

por mais resultados nas pesquisas com mogno africano e outras espécies de madeira nobre para fornecer 

dados concretos aos investidores. Conclusão: a pesquisa vai permitir o aumento de produtividade e a 

burocracia trava o setor. 

Na quinta mesa de discussões, a temática foi o mercado de madeira e commodities florestais: tendências e 

estratégias. O debatedor Jefferson Mendes, diretor presidente da Poyry Silviconsult, disse que o setor 

continua investindo. Ele demonstrou que, de uma produção de 14 milhões de toneladas por ano, 8,5 

milhões de toneladas foram exportadas ano passado, gerando US$ 7,5 bilhões em exportações. Na balança 

comercial, o setor florestal contribuiu com 28,4% do superávit, ou seja, com US$ 5,52 bilhões. Mendes 



 

 

disse que os custos cresceram a uma média de 9% ao ano, contra 6,5% de inflação oficial. Ao mesmo 

tempo, os preços continuam comprimidos desde a crise de 2008. 

Jefferson Mendes disse, ainda, que para piorar surgiu o parecer da AGU para travar os investimentos, 

ressaltando que a madeira brasileira está mais cara que a norte-americana. Ele destacou que há um hiato 

entre o plantio e a indústria florestal, ou seja, tudo isso de atrapalha. Pior: a produtividade está caindo de 

42 para 35 metros cúbicos por hectare. Mendes alertou para o surgimento da concorrência dos países 

asiáticos, que poderão abocanhar fatias que hoje são do mercado brasileiro. 

O debatedor Manoel de Freitas, diretor florestal da Braxcel, disse que o custo de reflorestamento em 2005 

era de R$ 3.200 e agora é de R$ 5.500,00, o custo da terra saltou de R$ 2.500,00 para R$ 6.000,00. Na 

madeira em pé, o custo aumentou de R$ 38 para R$ 50 por metro cúbico. Na produtividade, de R$ 35 para 

R$ 40 por metro cúbico. Ima cresceu 14%, preço da madeira 32%, custo de reflorestamento 72% e da terra 

140%. A tendência é novas altas nos custos, o que é preocupante. Manoel de Freitas teme o rompimento 

da barreira do lucro e afirmou que o setor está fazendo coisas desnecessárias com irrigação, por exemplo. 

Nesta mesa, que teve como moderador o diretor de operações florestais do BTG Pactual, Carlos Guerreiro, 

o mercado foi apresentado em números. A debatedora Heloísa Dórea, diretora executiva da Forestry 

Products Marketing (FPM). Ela disse que no mercado dos países desenvolvidos a demanda caiu 4%. Por 

outro lado, nos países emergentes a demanda subirá, mas não ultrapassará a queda nos mercados 

maduros. O foco, para ela, é o mercado sanitário, que vai crescer, isto é, o segmento próspero. As fibras 

curtas vão crescer 2,3% ao ano e as longas 1% ao ano, no período de 2011 a 2016. 

Heloísa apontou que, no longo prazo, o crescimento não será tão grande, porque a China está plantando, 

investindo e tem um custo de produção mais baixo. Se todos os novos projetos se tornarem realidade, a 

indústria trabalhará com 86% de sua capacidade, o que não é bom. O Brasil tem que se posicionar como 

um fornecedor confiável de longo prazo. Carlos Guerreiro confessou que o evento foi bom, mas ele estava 

deprimido com a realidade do setor, que no momento impõe desafios monstruosos com a produtividade, 

desenvolvimento de políticas públicas eficazes, interesse comum entre as associações. Para ele, talvez 

esteja faltando uma entidade mais centralizadora. Ele disse que plantar florestas tem que ser um 

investimento atrativo. Reclamar não basta. Manoel de Freitas crê que a solução está na melhoria do 

processo de gestão. 

Comentários são bem vindos, basta escrever abaixo. 

Você que perdeu, aguarde agora o 2° Encontro Painel Florestal de Executivos que vai acontecer no dia 24 

de março de 2014. 

 


