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Sobre o Água Brasil

O Programa Água Brasil surgiu da parceria entre o Banco do Brasil, a 
Fundação Banco do Brasil, a Agência Nacional de Águas e a WWF-Bra-
sil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água. 

O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamen-
to em sustentabilidade do Banco do Brasil e sua missão é promover 
transformações socioambientais em diversas regiões do país a favor da 
conservação e da gestão adequada da água.

Por meio de boas práticas de recuperação e conservação ambiental, 
gestão integrada de resíduos sólidos e ações de inclusão e promoção 
social, o Programa Água Brasil desenvolveu projetos demonstrativos, 
com o intuito de testar tecnologias replicáveis em todo o país.

Com quatro eixos de atuação - Projetos Socioambientais, Comunicação 
e Engajamento, Mitigação de Riscos e Negócios Sustentáveis - o Pro-
grama Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco 
cidades brasileiras.

O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na con-
cessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento 
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da so-
ciedade, dos acionistas, dos clientes e do regulador.

A fim de promover a conservação da floresta amazônica, o Programa 
se debruçou sobre o tema do manejo florestal madeireiro de florestas 
nativas da Amazônia, por meio do entendimento da cadeia produtiva, 
coeficientes técnicos e econômicos, modelagem financeira, e análise 
das principais falhas que podem contribuir direta ou indiretamente na 
redução da competitividade  da atividade.
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Nesse contexto, o Programa Água Brasil investiu na busca de alternati-
vas que permitam compatibilizar a conservação ambiental e a geração 
de renda a partir da floresta em pé.

Para saber mais sobre o Água Brasil, acesse: 

http://bbaguabrasil.com.br
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1. Apresentação

1.1. Antecedentes

O presente relatório trata dos coeficientes técnicos do manejo, benefi-
ciamento e comercialização do estudo Análise dos Desafios e Opor-
tunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Madeireiro Sus-
tentável na Amazônia. Este produto foi formulado para atender às 
prerrogativas do objetivo específico Nº2 (item 1.2.2. deste documento).

O referido estudo é uma demanda formulada pelo PROGRAMA ÁGUA 
BRASIL (PAB). O PROGRAMA ÁGUA BRASIL foi concebido pelo Banco 
do Brasil e tem como parceiros a Agência Nacional de Águas, a Funda-
ção Banco do Brasil e o WWF-Brasil.

O PROGRAMA ÁGUA BRASIL estabelece diversas ações relaciona-
das à conservação do meio ambiente com ênfase na água. Um de seus 
componentes, o EIXO 4 – NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS, objetiva apri-
morar a oferta de produtos e serviços financeiros que fomentem prá-
ticas sustentáveis no setor de agronegócios e de resíduos sólidos.

Produtos e serviços financeiros induzem os empreendimentos à compe-
titividade. Seja por meio da minimização ou adaptação aos processos 
produtivos, de seus efeitos nas mudanças climáticas, estimulação à re-
dução ou extinção de emissões de gases de efeito estufa, promoção 
do uso eficiente dos recursos naturais e inclusão social. Assim, devem 
promover melhorias em cadeias produtivas já estruturadas e em outras 
ainda em estruturação.

O PROGRAMA ÁGUA BRASIL, nessa linha de trabalho, visa analisar os 
desafios e oportunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Ma-
deireiro Sustentável (Florestas Nativas) para que se criem e aprimorem 
os instrumentos (produtos e serviços) financeiros adequados às boas 
práticas da sustentabilidade.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo Geral

O objetivo geral do estudo é avaliar a dinâmica da cadeia de valor e 
as diretrizes técnicas e econômico-financeiras que possam subsidiar o 
aprimoramento e ou desenvolvimento de produtos e serviços financei-
ros para o manejo florestal madeireiro sustentável da Amazônia.

1.2.2. Objetivos Específicos

Para atingir o objetivo principal, o estudo desenvolverá várias atividades, tra-
duzidas por objetivos específicos. São em número de oito e compreendem:

1. Levantamento bibliográfico;

2. Coeficientes técnicos do manejo, beneficiamento e comercialização;

3. Viabilidade econômico-financeira do manejo, beneficiamento e 
comercialização;

4. Sistematização e análise conclusiva de falhas de mercado;

5. Análise propositiva de mecanismos financeiros mais adequados;

6. Revisão das etapas 1 a 5 e produção de material para discussão;

7. Apresentação de seminários e participação de eventos promovi-
dos pelo contratante; 

8. Consolidação dos resultados das etapas 1 a 5 e das etapas 6 e 7.

1.3. Limitações e Abrangência

Geograficamente, a abrangência do estudo inclui os aspectos relaciona-
dos ao mercado da Amazônia Legal Brasileira, no contexto da indústria flo-
restal, com ênfase nos estados de Mato Grosso e Rondônia (Figura 1.01).
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Figura 1.01 – Abrangência geográfica do estudo
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Fonte: CONSUFOR.

A condução dos esforços foi direcionada para identificar as conexões 
entre as empresas ou empreendedores individuais de manejo flores-
tal sustentado, companhias industriais verticalizadas ou não, e diversos 
stakeholders envolvidos no mercado de atuação.

Os aspectos analisados no presente estudo foram obtidos por meio 
de consultas a fontes secundárias e primárias, e pelo know-how dos 
consultores da CONSUFOR em projetos similares na região amazônica. 
Além disso, coube à CONSUFOR harmonizar dados e informações dis-
crepantes obtidas pelas diversas fontes.

Importante frisar que as análises e resultados deste estudo são decorren-
tes de um amplo debate entre a equipe de consultores da CONSUFOR, 
especialistas do PROGRAMA ÁGUA BRASIL e diversos analistas do mer-
cado florestal, convidados a participar, discutir, contribuir e validar os co-
nhecimentos e conclusões produzidas ao longo do seu desenvolvimento.

A base do levantamento de dados do estudo, sob a ótica do mercado 
florestal, foi concentrada na técnica do benchmarking. Todas as fontes 
consultadas tiveram sua identidade preservada, bem como foram omiti-
das as informações de caráter sigiloso.
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Cabe salientar, todavia, que também foram consideradas as experiên-
cias do mercado florestal de outros Estados, com o intuito de agregar as 
melhores práticas atualmente empregadas. O resultado final do estudo, 
considerando os oito produtos previstos, não almeja se constituir na pa-
lavra final sobre a atividade de manejo florestal sustentável na Amazônia 
Brasileira, assim como não tem a intenção de conter toda a informação 
disponível sobre tal.

Pelo fato do benchmarking ter sido realizado com base em informações 
prestadas pelos gestores das empresas, não se pode garantir a exati-
dão ou integridade dos referidos dados. Apesar disso, as informações 
ora apresentadas foram revisadas pela CONSUFOR e se encontram, em 
princípio, alinhadas com a realidade de mercado florestal na região de 
abrangência do estudo.

Este documento foi elaborado para uso do PROGRAMA ÁGUA BRASIL 
(PAB), seus idealizadores e parceiros (Banco do Brasil, Agência Nacio-
nal de Águas, Fundação Banco do Brasil e WWF-Brasil), no contexto da 
análise dos desafios e oportunidades da cadeia de valor que afetam a 
competitividade empresarial local. Inclina-se em identificar as diretrizes 
técnicas e econômico-financeiras da atividade de manejo florestal com 
foco nas áreas e microrregiões objeto do estudo. 

Além disso, almeja ser utilizado como referência para o setor financeiro 
no fomento à cadeia produtiva do manejo florestal madeireiro sustentá-
vel. Seu conteúdo pode ser utilizado desde que a fonte seja citada.
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1.4. Participantes

1.4.1. Participantes Diretos

A participação direta na organização e compilação do respectivo pro-
duto contou com a colaboração de participantes das instituições ideali-
zadoras e da equipe técnica da CONSUFOR (Tabela 1.01).

Tabela 1.01 – Participantes diretos (ordem alfabética)

Fonte: CONSUFOR.

WWF - Brasil BANCO DO BRASIL CONSUFOR

Fabio Luiz Guido Jorge André G. dos 
Santos Luís Scheffler

Angelica de Souza 
Griesinger

Álvaro Rojo Santamaria 
Filho Angelo Pacheco

Karina Koloszuk Christieny Dianese A. 
Moraes Adriane Roglin

Liliane Miranda Joels Dorotéa da Costa Souza Alan Sbardelott
Mauro Armelin Ederson de Almeida
Ricardo Russo Eugenio Pitzahn
Samuel Roiphe Barreto Francisco Lopes
Victorio Mattarozzi Neto Isabel Regis

Loarena Leal
Marcio Funchal
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1.4.2. Participantes Indiretos

A colaboração indireta na divulgação do projeto e na obtenção dos 
dados deste produto contou com a participação de organizações, sin-
dicatos e empresas do setor madeireiro da região de abrangência do 
estudo (Tabela 1.02).

Tabela 1.02 – Participantes indiretos

Participantes
BANCO DO BRASIL* Edson Anelli
SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO Andre Luiz Campos de Andrade

Marcelo Argueles
CIPEM Silvia Regina Fernandes

Álvaro leite
Ramiro Azambuja

SINDUSMAD Gleisson Omar Tagliari
SINDUSMAD/FAMAD Jaldes Langer
SIMNO Roberto Rios Lima
Empresas do Benchmarking

AMATA Roberto Waak
DAMIANI MADEIRAS Ivair Antônio Damiani
GATTO MADEIRAS Luiz Carlos Gatto
GTO MADEIRAS Gleisson Omar Tagliari
MADEFLONA Jonas Perutti
MADEIRANIT José Eduardo Pinto
MADEIRAS ARTENORTE Carlos Gilberto Pierdoná
MADVISA MADEIRAS Roberto Rios Lima
MAZE MADEIREIRA ZENI Lidiane Zeni
SM MADEIRAS Rafael Mason

* Superintendência de Desenvolvimento Sustentável do Mato Grosso

Instituição

Fonte: CONSUFOR.
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2. Metodologia

2.1. Abordagem Geral

Para o desenvolvimento do projeto, a CONSUFOR adotou o modelo de 
trabalho apresentado na Figura 2.01.

Figura 2.01 – Etapas previstas para a consecução do estudo

Fonte: PROGRAMA ÁGUA BRASIL.

• Rever os estudos realizados por instituições com renomado saber sobre mecanismos financeiros de 
apoio e políticas públicas relacionadas a instrumentos econômicos de gestão ambiental para o setor 
florestal, tais como normativos, subsídios, tributário, licenças negociáveis, impostos, taxas, licencia-
mento e outros.

PRODUTO 1 Levantamento Bibliográfico

• Realizar análise setorial da cadeia levantando diretrizes técnicas/coeficientes de produção, consumo, 
comercialização, preço, produtividade, entre outros, de modo que possam subsidiar a análise de risco 
de financiamento das etapas de manejo florestal, beneficiamento e comercialização, em pequenos, 
médios e grandes empreendimentos, em concessões públicas e projetos privados, nas regiões sele-
cionadas.
• Na comercialização, apresentar fluxograma e avaliar como os diversos agentes da cadeia produtiva 
se relacionam.

PRODUTO 2 Coeficientes Técnicos do Manejo, Beneficiamento e Comercialização

• Realizar análise de viabilidade econômico-financeira, incluindo indicadores como VPL, TIR, Playback e 
Fluxo de Caixa, quando possível, de modo a subsidiar análise de risco de financiamento em todas as 
etapas de cadeia, em pequenos, médios e grandes empreendimentos, concessões públicas e projetos 
privados, nas regiões selecionadas.
• Apresentar os referenciais de custo de produção para os diferentes empreendimentos, por item de 
custo, nas fases de investimento, custeio e comercialização, incluindo a certificação.

• Realizar seminário, palestras, eventos e reuniões com o Banco do Brasil e representantes do setor.

PRODUTO 7 Apresentação de Seminários e Participação em Eventos 
Promovidos pelo Contratante

• Identificar e analisar os mecanismos financeiros de apoio à cadeia produtiva: linhas de crédito, fluxos 
de financiamento existentes, melhores modelos e oportunidades de negócios em diferentes etapas 
da cadeia em pequenos, médios e grandes empreendimentos, concessões e projetos privados, nas 
regiões selecionadas.

• Sistematizar o resultado das análises em formato apropriado para apresentações, debates e seminá-
rios, reuniões e eventos com representantes do setor.

• Sistematizar os produtos e eventos em documento final.

PRODUTO 5 Análise Propositiva de Mecanismos Financeiros mais Adequados

PRODUTO 6 Revisão das Etapas 1 a 5 e Produção de Material para Discussão

PRODUTO 8 Consolidação dos Resultados das Etapas 1 a 5 e das Etapas 6 e 7

• Identificar e analisar as falhas de mercado, tais como altos custos de transação, assimetria de in-
formações, falha de governo, entre outros, que dificultam a alocação de recursos de forma eficien-
te, a partir de entrevistas com intervenientes da cadeia (órgão públicos, comunidades e empresas).

PRODUTO 4 Sistematização e Análise Conclusiva de Falhas de Mercado

PRODUTO 3 Viabilidade Econômico-Financeira do Manejo, Beneficiamento e  
Comercialização
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2.2. Abordagem Específica

Neste segundo produto foi realizada uma análise setorial da cadeia pro-
dutiva. Nele estão contidos os coeficientes técnicos relacionados ao 
manejo florestal, processamento industrial primário e comercialização.

A análise tomou por base os dados e informações disponíveis em fontes 
primárias, complementadas por fontes secundárias:

• Primárias: os dados e informações foram gerados por intermé-
dio de entrevistas, pessoais e telefônicas, e visitação técnica às 
empresas selecionadas. Foram consultados gestores, técnicos e 
analistas, tanto do setor privado como de instituições públicas, 
além de pesquisadores e especialistas de mercado.

• Secundárias: foram considerados documentos de domínio público 
(artigos técnicos, publicações especializadas, planos de manejo, 
contratos de concessão, relatórios de certificação florestal, registros 
de agentes públicos e outros) e banco de dados da CONSUFOR. 

A cadeia produtiva foi analisada em diferentes escalas de empreendi-
mento (pequenos, médios e grandes operadores), considerando o su-
primento a partir de manejo florestal empresarial privado e em florestas 
públicas concessionadas. 

Uma das ferramentas utilizadas na caracterização da cadeia produtiva 
foi o benchmarking, processo de identificação de referenciais de exce-
lência, realizado com empresas selecionadas e previamente elencadas 
conjuntamente entre os técnicos do PROGRAMA ÁGUA BRASIL (PAB), 
seus idealizadores e parceiros e a equipe técnica da CONSUFOR.

Como resultante e constituindo um panorama geral, foram reunidos os 
aspectos relacionados ao mercado e à operação empresarial. Assim, 
foi analisado o mercado e a operação de madeira tropical, em espe-
cial, nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, considerando estraté-
gias, players, caracterização da cadeia de agregação de valor – desde 
a madeira em pé até o consumidor final no Brasil e no exterior, ou seja, 
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com a atuação dos diversos agentes da cadeia – coeficientes técnicos, 
econômicos e financeiros e outros dados e informações mercadológi-
cas relevantes (Figura 2.02).

Figura 2.02 – Principais aspectos analisados da cadeia produtiva florestal

Parâmetros Técnicos e Econômico-Financeiros

Manejo Florestal
•Exploração
•Certificação
•Suprimento
•Concessões
•Serviços ambientais

Processamento 
industrial primário

•Produtos
•Volumes
•Porte
•Rendimento

Comercialização
•Sistemática
•Canais de distribuição
•Transporte
•Outros

Fonte: CONSUFOR.

Diversos elementos serviram como base para essa caracterização. São eles:

• A participação das empresas e sua efetiva contribuição com o 
fornecimento de dados e informações fidedignos e condizentes 
com a realidade de mercado foi fundamental para essa etapa do 
estudo. A participação das empresas foi assegurada mediante 
termos de confidencialidade e impossibilidade de identificação 
ou relacionamento de suas atividades, assegurando o sigilo para 
informações estratégicas e preservação de identidades;

• Para selecionar as empresas participantes do benchmarking, os 
técnicos do PROGRAMA ÁGUA BRASIL (PAB), seus idealizadores 
e parceiros e a equipe técnica da CONSUFOR elaboraram uma 
lista prévia com diversas empresas, localizadas em Mato Grosso 
e Rondônia. A partir dessa lista, foram selecionadas, em caráter 
preliminar, aquelas que atendessem ao máximo aos seguintes cri-
térios específicos:

 ‒ Tradição na atividade;

 ‒ Operações exclusivamente de manejo florestal (comer-
ciantes de toras);
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 ‒ Operações de manejo florestal e industrialização da madei-
ra (comerciantes de produtos industrializados);

 ‒ Operações comerciais de produtos industrializados para re-
tirada no pátio (o comprador do produto industrial se encar-
rega da logística); 

 ‒ Operações comerciais de produtos industrializados distri-
buídos em outras regiões do País ou do exterior (o vendedor 
se responsabiliza pela logística de comercialização), com 
envolvimento de diversos agentes da cadeia de comerciali-
zação do produto comercializado.

• O acesso às empresas e a facilitação na obtenção de dados e in-
formações foi fundamental e somente possibilitado graças à sinergia 
formada entre a equipe do estudo e os diversos agentes e institui-
ções relacionadas à atividade florestal no País. É imprescindível que 
se mencione a colaboração e a presteza dos seguintes agentes: 

 ‒ WWF-Brasil: Equipe participante do Programa Água Brasil 
(Eixo 4);

 ‒ Banco do Brasil: Unidade Negócios Sociais e Desenvolvi-
mento Sustentável e a Diretoria de Agronegócios;

 ‒ CIPEM: Centro das Indústrias Produtoras e Exportadoras de 
Madeira de Mato Grosso;

 ‒ SINDUSMAD: Sindicato das Indústrias Madeireiras do Norte 
do Estado de Mato Grosso;

 ‒ SIMNO: Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras 
do Noroeste de Mato Grosso.

• A coordenação é prerrogativa da equipe central do estudo (PRO-
GRAMA ÁGUA BRASIL e CONSUFOR) catalisaram a integração, 
troca de conhecimentos, boas práticas e experiências positivas 
entre os diversos participantes, constituindo o arranjo institucional 
necessário à credibilidade do estudo;
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• Seleção de empresas e realização de benchmarking, conside-
rando um total de dez empresas, segmentadas a partir de:

 ‒ Suprimento com madeira oriunda de florestas públicas 
concessionadas;

 ‒ Suprimento a partir de madeira de manejo florestal empre-
sarial privado.

As empresas que operam em ambos dos segmentos são apresentadas 
na Tabela 2.01.

Tabela 2.01 – Empresas selecionadas

Razão Social Nome Fantasia
Amata S.A. AMATA
Madeflona Industrial Madeireira Ltda. MADEFLONA
Madvisa Madeiras Ltda-ME MADVISA
Damiani Comércio e Exportação de Madeiras Ltda- ME DAMIANI
Maze Madeireira Zeni Ltda. MAZE MADEIREIRA ZENI
Gatto Comércio de Madeiras e Beneficiamento GATTO MADEIRAS
Madeiranit Madeiras Ltda. MADEIRANIT
Artenorte Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. MADEIRAS ARTENORTE Sinop/MT
GTO Madeiras GTO MADEIRAS
SM Laminados de Madeira Ltda. SM MADEIRAS E LAMINADOS Várzea Grande/MT

EmpresaOrigem da 
Madeira

Concessão 
Pública

Floresta 
Privada

Localização

Itapuã do Oeste/RO

Juina/MT

Fonte: CONSUFOR.

As empresas que baseiam suas atividades em florestas públicas foram de-
finidas por indicação prévia do PROGRAMA ÁGUA BRASIL (principalmen-
te pela equipe do WWF- Brasil) e com apoio do Serviço Florestal Brasileiro.

Essas empresas que utilizam madeira de florestas privadas foram de-
finidas a partir das indicações do CIPEM, SINDUSMAD e conforme as 
necessidades de abrangência do estudo (escala e segmentos de ope-
ração dos empreendimentos). Atualmente, o CIPEM e o SINDUSMAD 
têm mais de 300 indústrias associadas.

O estudo preliminar das empresas com o CIPEM e SINDUSMAD apontou 
empresas aptas à participação no estudo localizadas em Juína, Várzea 
Grande e Sinop (Figura 2.03). Uma observação: nenhuma das empre-
sas associadas realiza exclusivamente a atividade de manejo florestal. 
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Figura 2.03 – Localização geral das empresas visitadas

MATO GROSSO

RONDÔNIA

Fonte: Adaptado por CONSUFOR.

A estrutura deste relatório compreende, além da apresentação e metodolo-
gia, as informações de base florestal, industrial e de mercado, configuran-
do os coeficientes técnicos do manejo, beneficiamento e comercialização.

O documento é conciso e direto. Como introdução ao essencial, é apre-
sentada uma abordagem expedita sobre a etapa em evidência. E, na 
sequência, a atenção recai sobre o foco do documento: os coeficientes 
e as análises decorrentes.
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3. A Cadeia Produtiva, o Benchmarking  
e as Empresas

3.1. A Cadeia Produtiva do Manejo Florestal

A cadeia de agregação de valor da madeira tropical, oriunda do manejo 
florestal sustentável, está representada sinteticamente na Figura 3.01. 
Cada uma das etapas de agregação de valor está descrita a seguir, de 
acordo com as características MAIS COMUNS ao setor florestal basea-
do em madeira tropical no Brasil.

Figura 3.01 – Representação da cadeia produtiva do Manejo Florestal

Fonte: CONSUFOR.

Manejo Florestal

• Em regime sustentável, a madeira pode ser extraída da floresta 
por meio de um Plano de Manejo Florestal, concedido por Órgão 
Federal ou Estadual competente, que autoriza o corte seletivo de 
árvores da floresta natural.
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• O plano de manejo é o documento, na etapa do licenciamento de 
operação florestal, que determina o volume máximo de retirada 
anual de madeira da floresta, considerando uma série de premis-
sas pré-estabelecidas na legislação.

• O plano de manejo deve ser elaborado em nome do proprietário 
do imóvel rural, no caso dos planos de manejo privados, ou em 
nome do concessionário vencedor dos editais de licitação, na hi-
pótese da concessão das florestas públicas. 

• Os planos de manejo podem estar vinculados a um consumidor 
industrial específico (uma indústria que tem base florestal própria) 
ou não (proprietários rurais que não possuem indústria). Dessa for-
ma, as indústrias podem consumir toras oriundas de seu próprio 
manejo florestal ou adquiri-las no mercado regional. Já no caso das 
florestas públicas, por imposição dos contratos de concessão, obri-
gatoriamente o concessionário deve possuir sua própria indústria.

• O corte da madeira é realizado segundo o planejamento do con-
sumo industrial, o regime de chuvas e o planejamento, localiza-
ção e capacidade de armazenamento das áreas de estoque. Em 
princípio, 100% da madeira prevista para corte anual é retirada da 
floresta. Entretanto, problemas operacionais no momento da co-
lheita e aspectos de mercado (demanda, custos e preços) podem 
fazer com que parte desse volume seja abandonado na floresta 
(a árvore é deixada em pé, não havendo assim sua derrubada). O 
estoque da madeira pode ser feito no local da colheita (beira da 
estrada), em pátios dentro da área de manejo (na floresta) e na 
indústria (pátio da serraria ou laminadora). 

• O transporte da madeira em tora é feito por rios e/ou estradas (de-
pendendo da logística regional), acompanhada pelo Documento 
de Origem Florestal (DOF), que atesta a origem legal da madeira 
e deve acompanhar o seu transporte, obedecendo a quantidades, 
espécies e destino previamente informados.
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• Como regra geral, os Estados da Amazônia Legal utilizam de subter-
fúgios tributários como tentativa de industrializar a atividade madei-
reira dentro de suas fronteiras. Como não há mecanismo legal que 
proíba o livre trânsito de mercadorias e produtos no território nacio-
nal, estes Estados se utilizam da determinação de Pauta de Preços 
Mínimos para a cobrança do ICMS (Imposto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços 
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). 

• Embora os governos estaduais aleguem que a pauta de preços 
mínimos seja baseada em levantamentos regulares das transa-
ções reais do mercado regional, os empresários do setor flores-
tal alegam que os valores praticados nos Decretos Estaduais são 
mais elevados do que a prática real, diminuindo assim suas mar-
gens de lucro e competitividade. Por outro lado, isso aumenta os 
cofres do Poder Executivo via arrecadação de impostos (ICMS). 

• Assim, quando a tora é retirada da floresta e transportada até uma 
indústria DENTRO do mesmo Estado, o ICMS é pago com base 
no preço mínimo de referência (baseado em valores obtidos em 
pesquisa de preços regionais). Quando a mesma tora é remetida 
a uma indústria localizada FORA do Estado, o ICMS é pago sobre 
um valor bastante superior (no Pará, por exemplo, equivale a 10x 
o preço mínimo de referência para venda dentro do Estado). 

Industrialização

• A industrialização pode ocorrer em empresas industriais que têm 
ou não base florestal própria. Essas empresas apresentam esca-
las diversas e nível tecnológico bastante distinto. 

• A industrialização da tora pode ser feita em diferentes graus de agre-
gação de valor. Um produto madeireiro de maior valor agregado 
passa por mais etapas industriais. O inverso também é verdadeiro.
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• Assim, basicamente ocorrem duas etapas de processamento in-
dustrial da tora: o primário e o secundário. No processamento pri-
mário ocorre a primeira transformação da tora em produto acaba-
do. Os produtos mais comuns são a madeira serrada e as lâminas 
de madeira, nas mais diversas formas e dimensões. No proces-
samento secundário podem ocorrer diversas etapas de agrega-
ção de valor à madeira. Dessa forma, a quantidade de produtos 
oriunda de processamento secundário (também conhecido como 
beneficiamento) é imensa. Sinteticamente, são classificados como 
madeira aplainada, compensado, forros, pisos, decks, molduras, 
móveis, chapas de madeira reconstituída e outros diversos. 

• As toras oriundas do manejo florestal sustentável podem ser in-
dustrializadas em companhias que têm apenas o desdobro primá-
rio (serrarias e laminadoras), cuja produção pode ser vendida a 
outras indústrias (que farão o desdobro secundário ou beneficia-
mento da madeira) ou ao consumidor. Por outro lado, há casos de 
empresas de porte médio a grande que têm atividades industriais 
tanto de desdobro primário como secundário. 

Comercialização

• A venda do produto acabado, independentemente do grau de 
agregação de valor que essa madeira teve ao longo do seu pro-
cesso fabril, pode ser feita resumidamente pela própria indústria 
ou por meio de um agente de vendas/trader.

• As formas e operações comerciais são muito diversas e dependem 
diretamente do produto fabricado, do local da indústria, periodici-
dade do fornecimento e destino e aplicação final do produto. 

• Como regra geral, a produção industrial é encaminhada para cen-
tros distribuidores de produtos de madeira (depósitos atacadistas 
e redes de materiais de construção) ou para incorporadoras da 
construção civil (construtoras que negociam grandes volumes de 
madeira para aplicação em suas obras). 
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• No primeiro caso de venda, independentemente de onde estive-
rem localizados (no Brasil ou no exterior), os grandes depósitos 
atacadistas e grandes redes de materiais de construção operam 
como distribuidores do produto de madeira para os atacadistas 
e materiais de construção de pequeno e médio portes. Dessas 
empresas, o produto chega então na sua aplicação final nas resi-
dências, comércio e demais empreendimentos empresariais. 

• No segundo caso de venda, as incorporadoras da construção civil 
adquirem altos volumes de produtos de madeira para aplicação 
direta em suas obras, sejam elas para fins residenciais, comer-
ciais, industriais ou de infraestrutura. 

3.2. O Benchmarking

Benchmarking pode ser entendido como a busca por melhores práticas 
na indústria, com objetivo de avaliar os processos, produtos e serviços, 
buscando melhorar o desempenho organizacional e aumentar a compe-
titividade das empresas.

Nesse estudo, o objetivo do Benchmarking foi utilizado como forma de es-
tudar mais a fundo o funcionamento e organização de um empreendimen-
to de industrialização da madeira tropical, desde a retirada das toras da 
floresta até a entrega do produto acabado/semiacabado ao consumidor.

Para tanto, foram selecionados 10 empreendimentos privados, de di-
ferentes portes e estruturas, como forma de obter visões distintas em 
razão das diversidades de negócios disponíveis. Entretanto, a CONSU-
FOR ressalta que não é verdadeira a hipótese de extrapolação dos re-
sultados obtidos nesse benchmarking para a realidade de toda a indús-
tria amazônica, até mesmo porque essa não é a finalidade do estudo.

Por outro lado, poucos estudos já realizados no setor industrial amazô-
nico trataram a análise de desempenho das empresas de maneira pro-
funda e ampla como o presente. A amplitude se deve ao fato de estarem 
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sendo analisados aspectos ligados tanto ao horizonte estratégico dos 
negócios, como também da rotina diária do chão de fábrica.

Por esse motivo, alguns dos aspectos investigados pela equipe do pro-
jeto não foram disponibilizados pelas empresas visitadas, por terem 
sido considerados estratégicos ou segredos do negócio. 

Além disso, em outros casos, coube à equipe da CONSUFOR validar a 
veracidade dos números e informações prestadas. Essa precaução foi 
tomada no sentido de propiciar ao leitor uma análise pautada na veraci-
dade dos fatos de negócio. 

3.3. Empresas Visitadas

As empresas selecionadas estão localizadas em Itapuã do Oeste, em 
Rondônia e em Juína, Sinop e Várzea Grande, em Mato Grosso, confor-
me mostram as Figuras 3.02 e 3.03.

Figura 3.02 – Localização das empresas visitadas em Rondônia – florestas públicas

AMATA
MADEFLONA

Fonte: DNIT (Adaptado por CONSUFOR).
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Figura 3.03 – Localização das empresas visitadas em Mato Grosso – florestas privadas

GTO  MADEIRAS
MADEIRANIT

MADEIRAS  ARTENORTE

DAMIANI
MADVISA

MAZÉ  MADEIREIRA  ZENI
GATTO MADEIRAS

SM MADEIRAS E 
LAMINADOS

Fonte: DNIT (Adaptado por CONSUFOR).

Para facilitar a contextualização do leitor, a CONSUFOR resume alguns 
dados básicos sobre os Estados (Tabela 3.01) e sobre os municípios 
(Tabela 3.02), localizados nas regiões visitadas.

Tabela 3.01 – Dados básicos sobre os estados de Rondônia e Mato Grosso

Dados Estaduais Rondônia Mato Grosso

Capital Porto Velho Cuiabá
População estimada (2013) 1.728.214 3.182.113
Área (km²) 237.590,547 903.366,192
Densidade demográfica (hab/km²) 6,58 3,36
Número de municípios 52 141
PIB (Em R$ 1.000.000) - 2011 27.839 71.418

Fonte: IBGE.
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Tabela 3.02 – Dados básicos sobre os municípios de referência

Porto Velho 
(Capital)

Itapuã do 
Oeste

Cuiabá 
(Capital)

Várzea 
Grande

Juína Sinop

População estimada (2013) 484.992      9.661         569.830      262.880         39.592         123.634         
Área da unidade territorial (km²) 34.096.338 4.081,583 3.495,424   1.048,212       26.189,963 3.942,231      
Densidade demográfica (hab/km²) 12,57 2,10           157,66         240,98           1,50              28,69             
PIB (Em R$ 1.000) - 2011 9.492.315 122.462     12.406.461 4.047,847      600.410      2.476,087     

Dados Municipais
Rondônia Mato Grosso

Fonte: IBGE.

3.3.1. Amata

Há nove anos a AMATA atua no ramo madeireiro. Ela apresenta uni-
dades operacionais em Rondônia (Itapuã do Oeste), Pará (Castanhal, 
Paragominas e Ipixuna), Mato Grosso do Sul (Três Lagoas), São Paulo 
(capital e Valinhos) e no Paraná (Rio Branco do Sul, Itaperuçu, Cerro 
Azul, Campo Largo, Castro, Palmeira e Ponta Grossa).

A empresa tem uma concessão pública na Floresta Nacional do Jamari 
em Itapuã do Oeste, Rondônia, com 46,0 mil ha. Além disso, apresenta 
uma área plantada de 28,7 mil ha, distribuídas em vários Estados, com 
espécies nativas, eucalipto e pinus.

Neste estudo foi considerada a unidade florestal-industrial de Itapuã do 
Oeste, em Rondônia. 

A empresa conta com uma gestão profissional, com um corpo diretivo e 
técnico oriundo de grandes empresas do setor florestal. 

A empresa AMATA não autorizou o registro fotográfico em suas dependências.

3.3.2. Damiani

A DAMIANI esta há mais de 20 anos em Juína, em Mato Grosso. Seu pro-
prietário, o Sr. Ivair Antônio Damiani é também conselheiro do Sindicato das 
Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso (SIMNO).
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A DAMIANI é uma empresa verticalizada, no sentido de manter uma 
área de manejo própria e dela extrair a matéria-prima para a indústria. A 
empresa conta com geração de energia elétrica a partir da queima dos 
resíduos, além de outras estruturas auxiliares e de apoio.

Figura 3.04 – Características gerais da empresa Damiani

Visão Geral do Pátio de Toras Estufa de Secagem da Madeira

Produto Final Geração de Energia

Fonte: CONSUFOR.

3.3.3. Gatto Madeiras

A empresa GATTO MADEIRAS está localizada em Juína. Opera há 14 
anos sob a gerência do Sr. Luiz Carlos Gatto, que também acumula a 
função de tesoureiro do Sindicato das Indústrias Madeireiras e Movelei-
ras do Noroeste de Mato Grosso (SIMNO).
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O Sr. Gatto é natural de Umuarama-PR e, assim, como os demais ma-
deireiros da região, vem ajudando a desenvolver o setor na região.

Trabalha com as espécies mais tradicionais e disponíveis na região: Cedri-
nho (Erisma uncinatum), Cupiúba (Goupia glabra), Cumaru (Dipterryx odora-
ta), Itaúba (Mezilaurus itauba) e Angelim Pedra (Hymenolobium excelsum).

Figura 3.05 – Características gerais da empresa Gatto Madeiras

Visão Geral do Pátio de Toras Matéria-prima

Processo de Beneficiamento Equipamento de Corte

Fonte: CONSUFOR.

3.3.4. GTO Madeiras

Sediada em Sinop, a GTO MADEIRAS atua há 20 anos. É gerenciada pelo 
empresário Gleisson Omar Tagliari, que também preside o Sindicato das 
Indústrias Madeireiras do Norte do Estado de Mato Grosso (SINDUSMAD).
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O Sr. Gleisson é natural de Maringá-PR. Entusiasmado com Sinop, em 
1991, iniciou suas atividades no ramo madeireiro. No início, comparti-
lhava o uso de uma indústria trabalhando à noite.

Atualmente se divide entre o comando da empresa e as atividades da 
presidência do SINDUSMAD.

Figura 3.06 – Características gerais da empresa GTO Madeiras

Visão Geral do Pátio de Toras Processamento Primário

Processo de Secagem Convencional Produto Final

Fonte: CONSUFOR.

3.3.5. Madeflona

A MADEFLONA – Industrial Madeireira Flona do Jamari Ltda. está loca-
lizada em Itapuã do Oeste, distante 105 km da capital Porto Velho, em 
Rondônia. O acesso se dá pela rodovia federal BR-364. É a primeira 
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empresa do País a operar uma área de floresta pública concessionada, 
na Floresta Nacional do Jamari.

A MADEFLONA opera a unidade de manejo florestal I, ou UMF I, com 
17,2 mil ha, da Floresta Nacional, ou FLONA, do Jamari.

A MADEFLONA foi constituída em 2008, especificamente para a opera-
ção com a concessão florestal. 

Figura 3.07 – Características gerais da empresa Madeflona

Estrada de Acesso Pátio Florestal

Processamento Primário Produto Final

Fonte: CONSUFOR.

3.3.6. Madeiranit

O Grupo Madeiranit iniciou suas atividades em 1972 como empresa 
transportadora e distribuidora de madeiras. Atualmente também atua nas 
áreas de produtos e acessórios para linha moveleira e construção civil.
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A MADEIRANIT Sinop realiza todo o ciclo produtivo, desde a extração 
da matéria-prima, industrialização da madeira, logística de entrega até 
a distribuição de seus produtos ao consumidor final. 

A empresa é composta pela matriz, localizada em Sinop e de duas fi-
liais, localizadas nas cidades de Cláudia e Juara, em Mato Grosso. 

Faz parte do Grupo Madeiranit, o qual tem sua sede localizada em Leme 
(São Paulo), sendo composto de 14 empresas localizadas nos Estados 
de Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Pará. Atua no setor madei-
reiro nas linhas moveleira, construção civil, fabricação de móveis plane-
jados sob encomenda e exportação. 

Figura 3.08 – Características gerais da empresa Madeiranit

Visão Geral do Pátio Processo de Beneficiamento

Geração de Energia Produto Final

Fonte: CONSUFOR.
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3.3.7. Madvisa

Localizada em Juína, é comandada pelo empresário Roberto Rios Lima, 
que também preside o Sindicato das Indústrias Madeireiras e Movelei-
ras do Noroeste de Mato Grosso (SIMNO).

A MADVISA atua no ramo madeireiro há nove anos, embora seu proprie-
tário disponha de mais de 20 anos de conhecimento na atividade.

O Sr. Roberto é natural do Espírito Santo e iniciou suas atividades em 
Juína em 1985, não como madeireiro, mas como prestador de serviços 
e despachante. Já atuou em diversos segmentos da cadeia produtiva 
da madeira, a exemplo de laminadoras e fábricas de compensado.

Figura 3.09 – Características gerais da empresa Madvisa

Visão Geral do Pátio Matéria-prima

Produto Final Convencional Produto Final de Maior Valor Agregado

Fonte: CONSUFOR.
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3.3.8. Maze Madeireira Zeni

Desde 1981 no município de Juína, a família Zeni ajudou a construir o 
município e se divide entre os negócios da pecuária e da madeira.

Comandada pela família, na pessoa do Sr. Lírio, Sra. Liane e Lidiane 
Zeni, a MAZE Madeireira Zeni é tida como uma empresa de referência a 
todas as empresas do ramo.

A família possui também forte ligação ao sindicato local, o SIMNO, do 
qual a Sra. Liane Zeni já foi presidente e integrante da diretoria, conta-
bilizando diversas conquistas para a indústria madeireira.

Figura 3.10 – Características gerais da empresa Maze Madeireira Zeni

Matéria-prima para Processamento Matéria-prima

Geração de Energia Produto Final

Fonte: CONSUFOR.
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3.3.9. SM Madeiras e Laminados

A SM Madeiras e Laminados é composta por unidades industriais locali-
zadas em Mato Grosso (municípios de Várzea Grande e Aripuanã), Pará 
(Castelo de Sonhos/Altamira) e Rondônia (Vilhena). Além disso, tem en-
trepostos que utiliza como pontos de venda e depósitos em São Paulo 
(Marília) e Paraná (São José dos Pinhais). 

Atuante desde 1981, a SM Madeiras e Laminados é hoje comandada 
pelo Srs. Cesar e Rafael Mason, tradicional família do sul do País.

A unidade industrial considerada neste estudo produz lâminas faquea-
das e se localiza em Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, 
em Mato Grosso. 

Figura 3.11 – Características gerais da empresa SM Laminados e Madeiras

Visão Geral do Pátio Processamento

Produto Final Produto em Elaboração

Fonte: CONSUFOR.
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3.3.10. Madeiras Artenorte

Apesar de selecionada e ter tido sua participação previamente con-
firmada com Banco do Brasil, CIPEM e SIMNO, a Madeiras Artenorte 
optou por não permitir a entrada da equipe da CONSUFOR quando esta 
estava realizando as visitas de campo. Todas as tentativas da equipe 
em realizar a visitação, sejam pessoalmente ou por telefone, não surti-
ram efeito, uma vez que seus diretores optaram de última hora em não 
participar do estudo.

Assim, não foram incluídos nas análises os coeficientes técnicos da Ma-
deiras Artenorte.
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4. Coeficientes Técnicos

4.1. Aspectos Gerais

4.1.1. Segregação dos Coeficientes por Etapas

Todas as Etapas da cadeia de agregação de valor da madeira – manejo 
florestal, industrialização e comercialização – tiveram seus coeficientes 
técnicos analisados separadamente. Como prescrito, foram abordados 
apenas os coeficientes de caráter técnico, ou seja, ligados diretamente 
com as atividades de agregação de valor à madeira. Coeficientes com-
plementares, como os de caráter financeiro, de segurança, contábil e 
administrativo, foram abordados, mas de forma indireta. 

Na Etapa de MANEJO FLORESTAL, foram analisados os coeficientes 
técnicos envolvidos entre as atividades de planejamento para os planos 
de manejo florestais sustentáveis até a disposição de seu produto (ma-
deira em tora), nos pátios das indústrias. 

Para a Etapa de INDUSTRIALIZAÇÃO, foi necessário um cuidado espe-
cial para determinar o “ponto de parada” das análises. Isso ocorreu por-
que todas as empresas visitadas no benchmarking (assim como a maioria 
das empresas da região amazônica) têm algum tipo de processamento 
secundário da madeira, ou seja, o produto industrial final apresenta algum 
tipo de agregação de valor, além do desdobro primário (madeira serrada 
ou lâmina), tais como portas, pisos para carroceria de caminhão, etc. 

Assim, os coeficientes analisados nessa etapa se resumem EXCLUSI-
VAMENTE ao processamento industrial primário das empresas, mesmo 
que o produto final das empresas seja um produto de maior valor agre-
gado. Dessa forma, os coeficientes técnicos podem ser comparados, 
conforme previsto na metodologia do estudo.

Finalmente, a Etapa de COMERCIALIZAÇÃO reúne os coeficientes téc-
nicos específicos da operação mercantil dos produtos fabricados. 
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4.1.2. Demonstração dos Resultados

É importante destacar nesse momento o aspecto do sigilo dos núme-
ros e estratégia de cada empresa participante do benchmarking. Como 
forma de permitir as análises comparativas de seus desempenhos, sem 
comprometer o sigilo da informação, os nomes das empresas partici-
pantes foram então substituídos por nomes genéricos: letras A até J. 
Cabe salientar que a correlação dos NOMES DAS EMPRESAS com 
suas correspondentes LETRAS deu-se ao acaso (aleatoriamente). 

Ressalta-se também que cada empresa permaneceu com a mesma 
designação genérica (Letra A, Letra B, etc.) durante a análise de 
todos os coeficientes técnicos. Também é importante frisar que uma 
das 10 empresas desistiu da participação dos resultados, exatamente 
durante o período de visitação de campo. Assim, na prática, são apre-
sentados a seguir análises relativas a apenas 9 empresas. 

4.2. Coeficientes Técnicos Analisados

Ao todo, a CONSUFOR analisou 37 indicadores, sinteticamente reuni-
dos e organizados conforme a Tabela 4.01.

Tabela 4.01 – Conjunto de coeficientes técnicos analizados

1 Escala do Manejo Florestal 1 Escala da Indústria 1 Estoques Correntes e de Longo Prazo
2 Área Útil 2 Origem da Madeira em Tora 2 Mercados - Destinação
3 Intensidade de Exploração 3 Utilização da Capacidade Instalada 3 Transporte

4 Relações de Volume - Estoque / 
Autorizado / Explorado

4 Área Física / Capacidade de Produção 4 Consumidor

5 Quantidade de Espécies Exploradas 5 Forma de Organização do Pátio 5 Incidência de Tributos
6 Modelo de Operação Florestal 6 Planejamento e Controle da Produção 6 Canais de Distribuição

7 Cronograma de Exploração 7 Principais Máquinas e Equipamentos 
Industriais

7 Marketing e Propaganda

8 Principais Máquinas e Equipamentos 
de Exploração

8 Idade Média dos Equipamentos 8 Política de Vendas

9 Mão-de-Obra - Supervisão e 
Operacional

9 Mecanização / Automação 9 Política de Relacionamento

10 Produtividade Física Mensal e por 
Funcionário

10 Secagem 10 Modalidade da Venda

11 Características do Transporte 11 Rendimento Industrial
12 Destino da Matéria-Prima 12 Mão-de-Obra - Supervisão e Operacional

13 Energia Elétrica
14 Destino dos Resíduos
15 Destino da Produção Pirmária

Industrialização ComercializaçãoManejo Florestal
Etapas

Fonte: CONSUFOR.
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4.2.1. Etapa do Manejo Florestal

Os Coeficientes Técnicos (CT) da etapa de manejo florestal são em nú-
mero de 12, analisados a partir de agora:

CT 1 – Escala do Manejo Florestal 

• Conceito: indica o tamanho da área de efetivo manejo florestal, des-
tinada à retirada de madeira em tora para fins de industrialização.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em hectares.

• Características: o porte do empreendimento florestal é definido pelo 
tamanho da área de efetivo manejo florestal. Essa característica defi-
ne inclusive o tipo de manejo que pode ser utilizado na floresta (Ma-
nejo Pleno – com emprego intensivo de máquinas para arraste de 
toras no interior da área de exploração – ou de Baixa Intensidade 
– sem uso intensivo de máquinas para arraste de toras) e o corres-
pondente ciclo de corte (de 10 anos, no caso do Manejo de Baixa 
Intensidade, ou entre 25 e 35 anos no Manejo Pleno). Quanto maior 
a área de manejo, maior é o volume total de madeira passível de ex-
ploração comercial, traduzindo-se em um empreendimento de maior 
escala econômica. O ganho de escala no empreendimento florestal é 
bastante importante, assim como em outras cadeias produtivas. 

• Resultados Obtidos: 

 ‒ Por uma questão de confidencialidade não é possível mos-
trar os números individualizados para cada empresa, para 
esse Coeficiente Técnico. 

 ‒ Das 9 empresas entrevistas, apenas 1 delas não dispõe de 
área de manejo florestal próprio (seja de floresta privada 
ou seja concessão de floresta pública). Dessa forma, essa 
empresa adquire integramente a madeira em tora de que 
necessita de fontes de mercado (outros produtores de tora 
com planos de manejo florestal autorizado).
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 ‒ Nas empresas de manejo florestal sustentável privado, a área 
total das propriedades soma cerca de 115 mil ha, variando 
individualmente as propriedades entre 2,5 mil ha e 90mil ha. 

 ‒ Já nas empresas de manejo de florestas públicas (conces-
são florestal), a área de manejo florestal varia entre 17,2 mil 
e 46,2 mil ha, totalizando 63,3 mil ha de área total. 

 ‒ Considerando toda a amostra, a área total média é da or-
dem de 22,3mil ha. Já considerando apenas as florestas 
privadas, a área total média é de 19,2 mil ha, ao passo que 
as florestas públicas representam na amostra uma área total 
média de 31,6 mil ha.

CT 2 – Área Útil

• Conceito: mede o percentual de área da propriedade onde se 
pode efetivamente realizar a operação de manejo florestal madei-
reiro, ou seja, indica qual a área útil da propriedade para fins de 
exploração madeireira.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em percentu-
al (%), calculado pela razão entre a área de efetivo manejo flores-
tal e a área total.

• Características: o indicador melhora quando a área de efetivo manejo 
se torna mais próxima da área total da propriedade (desde que obser-
vados os limites impostos pela legislação), ou seja, próximo de 100%. 
Por lei, a propriedade deve manter áreas de preservação permanente 
e uma cota de reserva ambiental, determinada de acordo com o bioma 
em que estiver inserida. Para fins de Manejo Florestal Sustentável, a re-
serva legal é passível de exploração, mas há a necessidade de manter 
uma cota de “área testemunha”, ou seja, uma parte da propriedade 
que servirá de comparação futura ao desenvolvimento da parcela da 
propriedade que está sob o processo de exploração florestal. Quanto 
menor a área útil, mais capital imobilizado em terras será necessário 
para expandir o volume de madeira retirado da floresta. 
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• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.02 – Resultados do Coeficiente Técnico 2 – Etapa do Manejo Florestal

A 96%
B 91%
C 92%
D 92%
E 92%
F NPM
G 92%
H 92%
I 92%
J NI0%

Maior Valor 96%

Menor Valor 91%

Média Ponderada 92%

Empresa Área Útil (%)

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Considerando toda a amostra, vê-se que a área útil média 
ponderada é de cerca de 92%, variando entre 91% e 96% 
da área total. A empresa F não tem base florestal própria. 

 ‒ Esses resultados mostram que as empresas adotam es-
tratégicas muito similares em termos de planejamento do 
uso da propriedade, visto que a variação da área útil é 
pequena na amostra. 

 ‒ A principal razão para tal fato é que a legislação relacionada ao 
tema (Código Florestal, principalmente) é bastante determinís-
tica sobre o assunto, permitindo muito pouca independência 
das empresas para adotarem modelos empresariais distintos. 
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CT 3 – Intensidade da Exploração

• Conceito: indica o volume de madeira extraído da floresta, por 
unidade de área.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em m³/ha.

• Características: o indicador se torna mais atrativo quando per-
mite a retirada do maior volume de madeira da floresta, obede-
cendo-se os limites legais previstos. Apesar de convertido em um 
indicador particular – relacionado ao volume possível de ser extra-
ído de determinada área em manejo – a intensidade de explora-
ção é estabelecida em norma1 pelo CONAMA e vale para todas as 
empresas que atuam no manejo florestal. Assim, apesar de con-
siderar o indicador como particular, é importante lembrar que a 
intensidade de exploração é regulamentada pelas características 
intrínsecas de cada propriedade, desde que não extrapolem o 
máximo de 30,0 m³ por hectare explorado (no caso do Manejo 
Florestal Pleno), considerando ainda o ciclo de intervenções na 
área – normalmente estabelecido entre 25 e 30 anos.

1 Instrução Normativa nº. 5/2006, que dispõe sobre procedimentos técnicos para elaboração, 
apresentação, execução e avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável-PMFS 
nas florestas primitivas e suas formas de sucessão na Amazônia Legal, e dá outras providências.
Fonte: BRASIL. Governo Federal. Portal da Legislação. Disponível em http://www4.planalto.
gov.br/legislacao.
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• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.03 – Resultados do Coeficiente Técnico 3 – Etapa do Manejo Florestal

A 22,2
B 15,7
C 12,5
D 12,5
E 20,0
F NPM
G 9,6
H 14,0
I 20,0
J NI0,0

Maior Valor 22,2

Menor Valor 9,6

Média Ponderada 14,7

Empresa
Intensidade da 

exploração (m³/ha)

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Dentre os coeficientes identificados com as empresas, o volume 
médio ponderado de madeira retirado das florestas é de cerca 
de 14,7 m³/ha, por ciclo de colheita (uma área recém-colhida só 
voltará a receber nova retirada de madeira ao fim do seu ciclo 
de corte: entre 25 e 35 anos, dependendo do manejo adotado). 
Esse volume significa que as empresas retiram, em média, ape-
nas 3 árvores por hectare (o limite de 30 m³/ha é equivalente a 
aproximadamente 6 árvores por hectare).

 ‒ A variação da intensidade de exploração entre as empresas do 
benchmarking é bastante relevante, flutuando entre 9,6 m³/ha e 
22,2 m³/ha. Essas intensidades são equivalentes a um corte de 
2 a 5 árvores por hectare, respectivamente, na média.
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 ‒ Importante ressaltar que esse coeficiente corresponde ao 
volume efetivamente extraído da floresta e, portanto, 
bastante inferior ao volume autorizado pelo órgão am-
biental. Há duas justificativas que mais impactam nessa re-
alidade: (i) uma é florística e a outra (ii) é econômica. 

 ‒ Pela florística, a constituição de cada floresta é diferente, ou 
seja, há florestas com maior concentração de espécies de 
elevado valor comercial para serrados, outras com grande 
concentração de madeira para laminação, enquanto outras 
não têm concentração de um grupo de espécies em especial. 
Quanto menor a concentração de algum grupo de espécie, 
menos homogênea será a floresta, e menor será o volume to-
tal de madeira que será permitido retirar da área de efetivo 
manejo (visto que é necessário considerar a dispersão e pro-
ximidades entre árvores da mesma espécie, preservar árvores 
porta-semente, diâmetros mínimos e outros detalhes técnicos, 
para a definição do volume autorizado para exploração flores-
tal sustentável). O impacto é que a exploração irá trabalhar 
com uma quantidade maior de espécies, muitas delas sem o 
devido reconhecimento econômico no mercado.

 ‒ A outra justificativa, econômica, faz com que determinadas 
partes da floresta não sejam efetivamente manejadas, embo-
ra estejam autorizadas. Isso ocorre quando é necessário, por 
exemplo, investir em trilhas de arraste e ramais de explora-
ção para retirada de árvores com baixo valor comercial, em 
áreas logisticamente ruins. Em síntese, o custo da retirada de 
algumas árvores é maior do que o retorno financeiro que se 
pode obter com sua posterior industrialização. Além disso, se 
a empresa produz um produto de alto valor agregado (piso 
maciço, por exemplo), ela busca apenas as madeiras de alto 
valor comercial para serraria: madeiras duras, de elevada 
densidade. Dessa forma, ela não vai se preocupar em retirar 
as madeiras de que não faz uso comercial. 
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CT 4 – Relações de Volume – Estoque / Autorizado / Explorado

• Conceito: mede a relação direta existente entre o volume total 
médio de madeira existente na floresta (Estoque de madeira es-
timado no Plano de Manejo), o correspondente volume médio de 
madeira autorizado para exploração (volume máximo de madeira 
permitido para retirada – determinado no Plano de Manejo) e o 
volume médio de madeira efetivamente retirado da floresta.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em m³/ha/ano.

• Características: a competitividade da empresa aumenta quando 
o volume efetivamente explorado é próximo do máximo permiti-
do pela legislação, uma vez que o custo da estrutura de explora-
ção é diluído por uma quantidade maior de produção. Entretanto, 
essa relação dificilmente se aproxima da igualdade, uma vez que 
o custo para retirada de madeiras de menor valor de mercado 
podem não justificar a sua retirada, uma vez que o preço final que 
o produto industrializado pode atingir no mercado não cobre os 
custos do manejo e de industrialização. Assim, na MÉDIA, o volu-
me explorado é SEMPRE inferior ao limite máximo imposto pela lei. 
A outra comparação, entre o volume do estoque e o volume auto-
rizado, mostra em síntese o grau de “homogeneidade” da floresta. 
Quanto menor a homogeneidade, maior será a diferença entre o 
volume total (estoque) e o volume autorizado. Essas comparações 
são importantes, assim, para mostrar que algumas empresas po-
dem ter competitividade pelo fato de explorarem florestas mais 
ricas ou menos ricas em espécies madeireiras. Naquelas áreas 
com elevada incidência de espécies madeireiras, aliadas a uma 
menor variação de quantidade de espécies (maior homogeneida-
de), a atratividade é maior.
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• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.04 – Resultados do Coeficiente Técnico 4 – Etapa do Manejo Florestal

Volume 
autorizado/estoque 

comercial

Volume 
explorado/autorizado

A 31% 87%
B 22% 76%
C 56% 43%
D 56% 50%
E 62% 71%
F NPM NPM
G 62% 34%
H 56% 56%
I 56% 80%
J NI NI0% 0%

Maior Valor 62% 87%

Menor Valor 22% 34%

Média Ponderada 36% 71%

Relações de volume (%)

Empresa

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Os dados mostram que, na média de todas as empresas visi-
tadas, os volumes autorizados correspondem a aproximada-
mente 36% do volume determinado no estoque comercial to-
tal dos planos de manejo. Esse coeficiente variou entre 22% 
e 62%. Essa grande variação demonstra a variabilidade da 
formação florística das várias áreas de manejo analisadas.

 ‒ A análise mostra também que, considerando toda a amos-
tra, as empresas retiram na prática, em média, apenas 71% 
do volume comercial autorizado nos seus respectivos pla-
nos de manejo. Novamente se tem uma grande variação 
nesse coeficiente: entre 34% e 87%. Isso mostra que, além 
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da grande diferença florística das áreas de manejo, há es-
tratégias comerciais e econômicas bastante distintas entre 
as empresas estudadas.

CT 5 – Quantidade de Espécies Exploradas

• Conceito: mostra a quantidade de espécies manejadas pela empresa.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, expressa quantidade.

• Características: a quantidade de espécies exploradas pela em-
presa pode refletir, por um lado, a opção de industrializar grupos 
de espécies mais adequadas para a fabricação do seu produto 
industrial (em razão da preferência do mercado consumidor, mas 
também em razão das especificações da madeira – densidade, 
qualidade de acabamento, coloração, odor, etc.). Entretanto, tam-
bém pode ser reflexo da “qualidade” da floresta em termos de 
distribuição dos volumes comerciais (passíveis de exploração). 
Desse modo, não é possível afirmar se uma grande quantidade de 
espécies exploradas é uma situação melhor do que se concentrar 
na exploração de poucas espécies. Há casos de manejo florestal 
em que mais de 80% do volume comercial está concentrado em 
menos de 8 espécies. Por isso o mercado de madeira tropical 
concentra a maior quantidade de transações de produtos em pou-
co mais de 25 espécies comerciais (são as que têm capacidade 
de apresentar volume comercial em praticamente toda a região 
amazônica brasileira). 
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• Resultados Obtidos:

Tabela 4.05 – Resultados do Coeficiente Técnico 5 – Etapa do Manejo Florestal

A 42
B 41
C 36
D 5
E 20
F NPM
G 20
H 6
I 20
J NI0

Maior Valor 42

Menor Valor 5

Média Ponderada 24

Quantidade total de 
espécies exploradasEmpresa

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Nas empresas entrevistadas (considerando toda a amostra), a 
média ponderada de espécies exploradas é de 23. A empresa 
com menor diversidade utiliza apenas 5 espécies diferentes, 
enquanto a maior amplitude ultrapassa 40 espécies diferentes. 

 ‒ As principais espécies exploradas são as seguintes (maior 
expressividade de volume, em ordem alfabética): Amescla 
(Protium sp.), Angelim (Hymenolobium sp.), Angelim pedra 
(Hymenolobium petraeum), Cambará (Qualea paraensis), 
Canelão (Ocotea sp.), Catuaba (Qualea dinizii), Caucho (Cas-
tilla ulei), Cedrinho (Erisma uncinatum), Copaíba (Copaifera 
guianensis), Cumaru (Dipteryx odorata), Cupiúba (Goupia 
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glabra), Farinha-seca (Lindackeria paraensis), Faveira-ferro 
(Dinizia excelsa), Freijó (Cordia goeldiana), Garapeira (Apu-
leia molaris), Ipê (Tabebuia serratifolia), Itaúba (Mezilaurus 
itauba), Jatobá (Hymenaea courbaril), Jequitibá (Cariniana 
micrantha), Jequitibá-rosa/Cheru (Allantona lineata), Morce-
gueira (Andira anthelmia), Muiracatiara (Astronium lecontei), 
Peroba-mica (Aspidosperma macrocarpon), Roxinho (Pelto-
gyne lecontei), Sucupira (Diplotropis purpure), Tauari (Coura-
tari guianensis) e Tauari-vermelho (Cariniana micrantha).

CT 6 – Modelo de Operação Florestal

• Conceito: demonstra o modelo de operação adotado pela em-
presa para a exploração florestal, se é realizado com equipe e 
equipamentos próprios ou se a operação é terceirizada para com-
panhia especializada.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, mostrando se a opera-
ção é própria ou se é terceirizada.

• Características: não há indicação de situação boa ou ruim nes-
se indicador, pois a estratégia de se adotar operação própria ou 
terceirizada demonstra apenas a forma como a empresa se posi-
ciona com relação ao seu manejo. Adotando a estrutura própria, a 
implicação mais evidente é o aumento da imobilização de capital 
em infraestrutura, máquinas e equipamentos, bem como das des-
pesas mensais com mão de obra (salários encargos, capacitação, 
medicina do trabalho, uniformes e outros). Na operação terceiriza-
da, a empresa assume apenas um “pacote” de despesas mensais. 
Por outro lado, executar a operação com equipe própria permite 
à empresa ter maior controle da adoção dos parâmetros legais do 
manejo e de segurança do trabalho. Com a operação terceirizada, 
a empresa tende a ter menor grau de controle desses aspectos, 
a menos que intensifique as medidas de coordenação e controle. 
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• Resultados Obtidos: 

 ‒ A maioria das empresas visitadas opta por realizar a opera-
ção de manejo de forma verticalizada, ou seja, com equipe 
e estrutura próprias (6 empresas das 8 que têm manejo pró-
prio, entre as 9 visitadas). Ainda assim, nessas há presença 
de terceiros que prestam serviços parciais ou complemen-
tares, tais como a elaboração dos planos de manejo (relató-
rio), inventário florestal, despachos nos órgãos ambientais 
e demais atividades componentes do processo. Já no caso 
das empresas que terceirizam a exploração, algumas ati-
vidades de rotina, tais como controle e especialmente de 
tomada de decisão, permanecem sob o controle das outor-
gantes do serviço.

 ‒ Não é possível concluir quais das formas de operação se 
traduzem em menores custos ou maiores cuidados com a 
atividade de manejo, haja vista que a gestão e a solução 
ambiental variam significativamente em razão das peculiari-
dades de cada manejo florestal. 

 ‒ Se por um lado a terceirização visa (em teoria) à especiali-
zação do serviço, não se pode afirmar nem que esta opção 
seja a mais econômica – em comparação com empresas 
verticalizadas – e tampouco a que assegura menores im-
pactos na exploração. As variáveis são muito amplas e per-
mitem um sem-número de configurações na operação.

CT 7 – Cronograma de Exploração

• Conceito: representa uma breve análise da duração e correspon-
dente cronograma da exploração florestal. 

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, mostrado em meses e 
por um cronograma de operação.
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• Características: o cronograma de exploração tem impacto direto 
no modelo de exploração e, por consequência, nos custos ope-
racionais. Uma operação que trabalha sem períodos de parada 
ao longo do ano requisita uma estrutura mais enxuta do que uma 
operação que trabalha por “safras” ou por janelas de exploração 
(como é normalmente a operação de manejo florestal). Na Amazô-
nia, normalmente a retirada da madeira da floresta ocorre em “ja-
nelas operacionais”, coincidentes com os meses de menor volu-
me de chuvas. Em razão disso, quanto menor a janela operacional 
da empresa, maior esforço de capital (investimento em máquinas 
e equipamentos e custos com trabalhadores) é necessário para 
executar a operação prevista.

• É importante acrescentar que, em Mato Grosso, há a “Piracema da 
Madeira”, conforme resumido a seguir: A piracema da madeira é 
um período em que o corte, derrubada, extração, arraste e trans-
porte da madeira nas florestas do Mato Grosso são proibidos (em 
razão do período de chuvas). A determinação consta da Reso-
lução 406/2009 do CONAMA e o intervalo é definido anualmente 
(normalmente o período dá-se entre janeiro e março). No período da 
restrição, as toras só podem ser arrastadas na esplanada principal. 
A comercialização e o transporte de toras da esplanada principal 
são autorizados somente após a efetiva implantação da estrutura vi-
ária prevista nos projetos de manejo, com a construção de estradas 
ciscalhadas que permitam o pleno tráfego de caminhões dentro da 
propriedade no período restritivo. A AUTEX deve conter a localiza-
ção da esplanada principal. 
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• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.06 – Resultados do Coeficiente Técnico 7 – Etapa do Manejo Florestal

A mai-dez
B mai-dez
C abr-dez
D NI
E abr-dez
F NPM
G mai-dez
H abr-dez
I abr-dez
J NI0

Cronograma de 
exploração 

(meses)
Empresa

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Os dados mostram pequena variação no cronograma den-
tre as empresas. Na média, a janela de exploração florestal 
alcança entre oito e nove meses nas empresas visitadas.

 ‒ Esse período médio identificado é uma excelente vantagem 
comparativa, quando se comparam os resultados do ben-
chmarking com o padrão de operação de outros centros 
produtores de madeira tropical na Região Amazônica. Na 
maior parte das vezes, a severidade das chuvas chega a 
exigir entre seis e sete meses de espera para a entrada nas 
áreas florestais (ou seja, a o cronograma de exploração é 
reduzido para apenas 5 a 6 meses por ano). 
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CT 8 – Principais Máquinas e Equipamentos de Exploração

• Conceito: compreende a caracterização do parque de máquinas 
e equipamentos existentes na empresa (próprios ou terceirizados) 
para a operação florestal.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, que mostra sin-
teticamente os tipos e quantidades de máquinas e equipamentos 
de cada empresa. Foi expresso em quantidade de máquinas em-
pregadas para a movimentação anual equivalente a 1 mil m³ de 
tora. Cabe ressaltar que essa frota de máquinas também é utiliza-
da para trabalhos de manutenção de estradas e acessos, e não 
apenas para a movimentação de madeira.

• Características: a quantidade e capacidade de operação das 
máquinas e equipamentos estão diretamente relacionadas com 
a escala do empreendimento (área de efetivo manejo, correspon-
dente volume de madeira a ser explorado anualmente e logística 
de abastecimento da indústria) e tem impacto direto nos custos 
operacionais e/ou investimento de capital.
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• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.07 – Resultados do Coeficiente Técnico 8 – Etapa do Manejo Florestal

Skidder Esteira Carregadeiras
Trator de 

Pneu
Caminhões

A 0,10 0,00 0,21 0,00 0,21
B 0,08 0,00 0,12 0,00 0,08
C 0,17 0,17 0,17 0,00 0,50
D NI NI NI NI NI
E 0,34 0,34 0,34 0,00 1,02
F NPM NPM NPM NPM NPM
G 4,04 8,09 4,04 0,00 16,17
H 0,00 0,17 0,69 0,51 0,69
I 0,54 0,54 0,54 0,00 0,00
J NI NI NI NI NI0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Maior Valor 4,04 8,09 4,04 0,51 16,17

Menor Valor 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

Média Ponderada 0,13 0,11 0,24 0,06 0,33

Empresa

Relação entre máquinas e equipamentos de exploração 
/ volume (1.000m³/ano)

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ O conjunto de equipamentos utilizados pelas empresas na 
exploração florestal apresentou muita variação. Isso é re-
flexo da discrepância de situações vivenciadas em cada 
manejo, logística de abastecimento da indústria e da infra-
estrutura da propriedade. 

 ‒ Entretanto, a principal razão para tal variação é o porte da 
área de efetivo manejo, visto que em uma área de porte 
muito pequeno, a quantidade de máquinas e equipamentos 
é bem similar à demanda de uma área de médio porte. Com 
um kit de máquinas e equipamentos similar, a área média 
tem uma “taxa de utilização” melhor do que nas áreas muito 
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pequenas (que apresentam uma “taxa de ociosidade” de 
máquinas muito elevada). 

 ‒ Assim como em outros coeficientes, a quantidade de equi-
pamentos empregados na exploração florestal apresen-
ta reflexos nos custos de operação. E, por isso, parte dos 
equipamentos empregados na exploração florestal acaba 
sendo utilizada também na indústria – em especial as pás-
-carregadeiras e os tratores de pneu – para a movimentação 
geral de cargas (matéria-prima, produtos em elaboração e 
acabados). Isso é possível em decorrência da sazonalida-
de da exploração florestal (períodos de “safra”), de acordo 
com o regime de chuvas da região. O período de chuvas 
(delimitador do cronograma de exploração florestal) acaba 
por definir o emprego desses equipamentos, ora na indús-
tria ora na área de exploração.

 ‒ Na média de todas as empresas visitadas, a configuração 
padrão para os equipamentos de exploração florestal é as-
sim composta: (i) 1 skidder; (ii) 1 trator de esteiras; (iii) 2 
pás-carregadeiras; (iv) 1 trator de pneu e, (v) 2 caminhões. 

CT 9 – Mão de obra – Supervisão e Operacional

• Conceito: mostra a composição da equipe (própria ou terceiriza-
da) da empresa, alocada para a operação de manejo florestal.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo que aponta a 
composição (quantidade e funções) da equipe (própria ou tercei-
rizada) da operação florestal. É medida em quantidade de funcio-
nários necessários para uma produção anual de toras equivalente 
a 1.000 m³ de toras.

• Características: a composição da equipe demonstra a estratégia 
adotada pela empresa. No caso de operação florestal própria, a 
quantidade de trabalhadores obrigatoriamente será maior do que 
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em uma operação terceirizada. Na operação terceirizada, a cons-
tituição da equipe se concentra normalmente das atividades de 
planejamento, coordenação e controle. Além disso, o coeficiente 
visa analisar a estrutura e níveis de hierarquia da equipe (quanti-
dade de trabalhadores operacionais em relação à quantidade de 
supervisores/coordenadores/chefe de equipe). Todos esses as-
pectos, em conjunto, afetam diretamente os custos operacionais.

• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.08 – Resultados do Coeficiente Técnico 9 – Etapa do Manejo Florestal

Total Supervisão Operacional

A 4,9 0,6 4,3
B 3,8 0,2 3,7
C 1,0 0,2 0,8
D NI NI NI
E 2,7 0,3 2,4
F NPM NPM NPM
G 40,4 4,0 36,4
H 3,3 0,2 3,1
I 2,7 0,5 2,2
J NI NI NI0,0 0,0 0,0

Maior Valor 40,4 4,0 36,4

Menor Valor 1,0 0,2 0,8

Média Ponderada 3,5 0,3 3,3

Relação entre Qtde Funcionários / 
Volume de madeira (1.000m³)

Empresa

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Nas empresas visitadas, a composição das equipes de ope-
ração florestal está ajustada aos volumes processados, com 
elevada variação decorrente das características do mane-
jo (em razão das mesmas características apresentadas no 
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Coeficiente Técnico Nº 8 do Manejo Florestal - Principais 
Máquinas e Equipamentos de Exploração). 

 ‒ Os números mostram que mais uma vez a escala do ne-
gócio interfere diretamente no tamanho e composição da 
equipe ligada à exploração florestal. As áreas de explora-
ção florestal de pequeno porte levam os indicadores para 
cima, uma vez que o ganho de escala é uma realidade na 
montagem da equipe. Nas áreas maiores, o custo de uma 
equipe maior é diluído pelo grande volume de madeira reti-
rado anualmente da floresta. 

 ‒ Na média, considerando todas as empresas entrevistadas, 
as equipes se compõem de (i) 3 gerentes/supervisores e (ii) 
55 trabalhadores operacionais, ou seja, quase 17 trabalha-
dores operacionais para cada supervisor.

CT 10 – Produtividade Física Mensal e por Funcionário

• Conceito: mede a relação entre o volume de madeira explorado 
anualmente e a quantidade total de trabalhadores diretamente en-
volvidos no manejo florestal.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, mensurado em m³/
mês de operação (produção física mensal) e em % de madeira 
produzida por trabalhador (produção física por funcionário).

• Características: o resultado é mais atrativo quando: (i) o volume de 
madeira produzido mensalmente é menor, ou seja, é menos depen-
dente de uma janela de produção concentrada em poucos meses 
de operação. Já o indicador por funcionário tem leitura oposta: re-
lação volume de madeira/funcionário é melhor quando se tem um 
alto volume produzido anualmente, com menor quantidade de fun-
cionários. Assim, em ambos os casos, os custos totais da operação 
se reduzem principalmente pela diluição dos custos fixos. 
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• Resultados Obtidos: 

Tabela 4.09 – Resultados do Coeficiente Técnico 10 – Etapa do Manejo Florestal

% m³ 
explorado/mês 

operação

% m³explorado ano/ 
funcionário

A 13% 2%
B 13% 1%
C 11% 17%
D NI NI
E 11% 13%
F NPM NPM
G 13% 10%
H 11% 5%
I 11% 20%
J NI NI0% 0%

Maior Valor 13% 20%

Menor Valor 11% 1%

Média Ponderada 12% 5%

Produtividade física 

Empresa

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ A produtividade mensal, isto é, a quantidade produzida de 
madeira em tora por mês alcança um valor médio equivalente 
a 12% da produção total. A variação entre as empresas da 
pesquisa é muito pequena porque, na prática, elas têm crono-
gramas operacionais com muita similaridade (8 ou 9 meses).

 ‒ Já com relação à produtividade da mão de obra (que con-
sidera o volume médio produzido pelos funcionários da res-
pectiva empresa), nota-se uma grande variação entre as 
companhias. Na média, considerando todas as empresas, 
cada funcionário alocado na operação de manejo florestal é 
responsável por 5% do volume anual explorado. 
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 ‒ Individualmente, as empresas apresentaram produtividades 
que variam entre 1% e 20%. A principal explicação para a 
variabilidade é a escala do manejo florestal, em que mane-
jos de maior escala diluem o peso de estruturas mais robus-
tas em termos de pessoal.

CT 11 – Características do Transporte

• Conceito: descreve e caracteriza o transporte da madeira entre a 
floresta e a indústria. Visa caracterizar principalmente como a em-
presa aloca os seus pátios (principal e secundários – se houver) e 
as correspondentes distâncias médias de transporte entre pátios 
(na floresta – entre os pátios secundários e principal – e entre a 
floresta e a indústria).

• Unidade de Medida: indicador quali-quatitativo, que apresenta o 
modelo de transporte (frota própria ou terceirizada), a duração 
transporte (em meses), a distância média da sede industrial até 
a área de manejo e a extensão média das estradas no interior da 
área de manejo florestal.

• Características: os custos com transporte de madeira são muito 
relevantes para o manejo florestal. Assim, quanto melhor a orga-
nização da operação (instalação estratégica de pátios, menores 
distâncias entre a área de manejo e a indústria e programação de 
transporte com menor influência de sazonalidades), menor será o 
custo de transporte imputado à madeira.
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• Resultados Obtidos:

Tabela 4.10 – Resultados do Coeficiente Técnico 11 – Etapa do Manejo Florestal

Transporte 
próprio (%)

Duração do 
transporte 

(meses)

Distância 
Média da 
Indústria - 
UPA (Km)

Extensão total 
das estradas 

principais 
(Km)

Extensão total 
das estradas 
secundárias 

(Km)

Densidade da 
rede 

rodoviária 
(Km/ha)

A 100% 6 20 76 75 0,3
B 0% 6 45 80 77 0,1
C 100% 8 170 110 90 0,4
D 0% NI NI NI NI NI
E 100% 8 120 85 125 1,4
F NPM NPM NPM NPM NPM NPM
G 100% 8 NI NI NI NI
H 100% 6 14 NI NI NI
I 0% 8 310 NI NI NI
J NI NI NI NI NI NI0% 0 0 0 0 0,0

Maior Valor 100% 8 310 110 125 1,4

Menor Valor 0% 6 14 76 75 0,1

Média Ponderada 45% 6 62 68 66 0,2

Características do transporte

Empresa

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Das empresas visitadas, 5 realizam o próprio transporte da 
madeira às suas respectivas indústrias. O restante das 3 
empresas que têm manejo florestal terceirizam a atividade 
de transporte. Na média, considerando todas as empresas, 
45% do volume anual explorado é realizado com estrutura 
própria (caminhões e motoristas).

 ‒ Com relação ao horizonte de transporte, tem-se uma varia-
ção entre 6 e 8 meses, prazo ligeiramente inferior ao perío-
do de exploração anual adotado pelas empresas. Na média 
ponderada, o prazo tende a ficar próximo dos 6 meses de 
operação de transporte de toras por ano.
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 ‒ Na questão da distância de transporte da área de manejo 
até a sede industrial pode-se ver uma grande variação de 
indicadores. Essa distância variou entre 14 km e 310 km. 
Considerando todas as empresas pesquisadas, uma dis-
tância média cai para 62 km entre as unidades de manejo e 
as sedes industriais.

 ‒ Se a distância externa tem bastante variação, vê-se que a cons-
trução e manutenção da rede interna de estradas apresentam 
muito pouca distorção entre as empresas (tanto nas estradas 
principais como nas secundárias), embora a quantidade de da-
dos disponibilizados pelas empresas tenha sido afetada. 

 ‒ Na malha interna de estradas principais, a média ponderada de 
todos os participantes é de 68 km, muito similar aos 66 km de 
extensão observados no montante de estradas secundárias. 

 ‒ Cabe salientar que, no interior das áreas de manejo, as em-
presas têm restrições legais para a implantação da rede 
viária, tendo seus limites máximos previamente estabeleci-
dos (densidade de estradas / ha manejado). Nas empresas 
visitadas e considerando os dados disponibilizados, todos 
se enquadraram dentro dos limites estabelecidos. 

CT 12 – Destino da Matéria-Prima

• Conceito: descreve os destinos da madeira em tora retirada da flo-
resta, visto que ela pode ser consumida integralmente pela indústria 
à qual a floresta pertence (operação verticalizada), vendida integral-
mente no mercado regional (operação exclusivamente de forneci-
mento de toras) ou a combinação de ambas as possibilidades.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, que expressa o 
destino da madeira explorada no manejo, determinando o % que é 
consumido na indústria própria e o % que é destinado para venda 
em tora no mercado regional. 
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• Características: o destino da madeira mostra, indiretamente, 
como a estratégia da empresa está configurada para maximizar o 
valor obtido no manejo. Na média, o volume de madeira explorado 
é menor do que o limite máximo de madeira passível de ser explo-
rado. Uma das razões possíveis é o fato da empresa não utilizar 
na sua indústria determinados grupos florestais (só processa ma-
deira para serraria, por exemplo, e deixa em pé todas as espécies 
aptas para laminação, ou vice-versa). Assim, uma saída para a 
empresa é a exploração integral do volume máximo permitido, e 
venda no mercado regional de toda a madeira que não emprega 
em sua unidade industrial.

• Resultados Obtidos: 

 ‒ Em todas as empresas visitadas, a destinação da matéria-
-prima é a transferência integral para a sua indústria. Ne-
nhuma das oito empresas que têm manejo florestal próprio, 
dentre as 9 visitadas, realiza a comercialização parcial ou 
total das duas toras no mercado regional. 

 ‒ Na verdade, como será demonstrado nas análises dos coe-
ficientes da Etapa de Industrialização, algumas empresas 
visitadas compram toras de outros fornecedores regio-
nais, com o intuito de complementar o fornecimento de sua 
base florestal própria. No caso da única empresa visitada 
que não tem base florestal própria, comprar toras no merca-
do regional é a alternativa que lhe resta para obter matéria-
-prima para sua indústria.
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4.2.2. Etapa de Industrialização

Os Coeficientes Técnicos da Etapa de Industrialização são em número 
de 15, analisados a seguir.

CT 1 – Escala da Indústria

• Conceito: caracteriza o porte industrial das empresas incluídas 
no benchmarking, indicando a sua capacidade de produção de 
produto primário por turno de operação (8 horas de trabalho). As 
empresas podem optar por trabalhar em apenas 1 turno por dia ou 
em até 3 turnos/dia (fechando então 24 horas de plena atividade).

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em m³/ano, 
por turno de 8 horas.

• Características: o porte da indústria é uma medida de comparação 
importante, pois implica em arranjos produtivos diferentes quando 
se compara a fabricação de um mesmo produto em empresas di-
ferentes. No caso das empresas visitadas, o porte da indústria (no 
processamento primário) indica diferenças no maquinário utilizado 
(capacidade de processamento, potência de máquinas, quanti-
dade de equipamentos, etc.), organização do processo produtivo 
(gestão do processo de produção, quantidade de trabalhadores, 
nível de automatização do processo produtivo e outros) e a dimen-
são da área física ocupada pelas empresas (pátios, galpões, etc.). 
Em princípio, o ganho de escala é importante no desdobro da tora 
(pela diluição dos custos fixos), mas não é suficiente para explicar 
a rentabilidade da empresa, uma vez que diversos outros aspectos 
relacionados ao processo industrial contribuem em conjunto para 
melhorar ou piorar a lucratividade dos negócios com madeira. As-
sim, a análise do porte aqui realizada serve como comparativo, mas 
também como medida de caracterização. 
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• Resultados Obtidos:

 ‒ Por uma questão de confidencialidade, não é possível mos-
trar individualmente o porte de cada uma das indústrias vi-
sitadas. Considerando as 9 indústrias visitadas, tem-se um 
porte médio ponderado de aproximadamente 20 mil m³/ano 
de produto primário. A menor escala industrial representa 
uma capacidade de produção anual de 6,2 mil m³ e a maior 
atinge 42 mil m³/ano. 

 ‒ Cabe salientar que esses números representam a capacida-
de máxima de produção, considerando que a indústria está 
utilizando 100% de sua capacidade instalada. Esse coefi-
ciente está analisado ao longo deste capítulo, mais adiante.

 ‒ Importante notar também que essa escala de produção 
corresponde apenas a 1 turno de operação/dia. Das 9 in-
dústrias visitadas, apenas 1 dela opera em 2 turnos diários 
(praticamente dobrando sua produção diária). Todas as de-
mais utilizam apenas 1 turno por dia.

CT 2 – Origem da Madeira em Tora

• Conceito: analisa as fontes de fornecimento da madeira em tora 
utilizadas na indústria. Ela pode ser oriunda (i) exclusivamente de 
manejo florestal próprio (seja de floresta privada, seja de floresta de 
concessão pública), (ii) exclusivamente de compra de toras de ou-
tros produtores florestais (para aquelas indústrias que não têm base 
florestal própria), ou (iii) a combinação de ambas as alternativas.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, medido em 
percentual (%).

• Características: indicador que demonstra a estratégia de abaste-
cimento de toras das indústrias. Algumas empresas podem ado-
tar a estratégia de dimensionar sua indústria com base exclusi-
vamente no que sua floresta pode fornecer de madeira. Já outras 
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empresas consideram o mercado regional (outros proprietários de 
manejo florestal) como um meio de obter suprimento de toras de 
modo regular (seja para compra integral do seu suprimento, seja 
apenas em caráter complementar). Ter o seu próprio manejo dá 
uma “relativa” garantia de funcionamento da indústria, pois as-
sim controla-se o abastecimento de matéria-prima. Por outro lado, 
essa opção requer uma imobilização de capital importante em 
ativo florestal, o que pode comprometer a capacidade de inves-
timento na indústria. Com o amadurecimento do mercado regio-
nal de fornecimento de toras, as indústrias podem optar por uma 
fonte “com relativa garantia de abastecimento” de matéria-prima. 
Infelizmente, na Amazônia Brasileira, não é comum contratos de 
abastecimento de toras de longo prazo entre o proprietário do ma-
nejo e a indústria, como se vê nas florestas comerciais plantadas 
(principalmente Pinus e Eucalipto).

• Resultados Obtidos:

 ‒ Por uma questão de confidencialidade, os dados não po-
dem ser demonstrados individualmente, por empresa.

 ‒ De forma agregada, as indústrias visitadas processam um 
montante de 156,2 mil m³ de toras por ano. Desse total, 35% 
(54,4 mil m³) têm origem em manejos florestais próprios (se-
jam florestas privadas, sejam florestas sob concessão pú-
blica). Os restantes 65% (algo como 101,8 mil m³) são com-
prados no mercado regional de outros manejos florestais, 
não pertencentes às empresas. 

 ‒ Das 9 indústrias, 1 adquire integralmente toras no mercado 
e outras 2 utilizam somente toras de seus próprios manejos. 
As demais 7 empresas adotam a estratégia de abasteci-
mento mista: manejo próprio complementado com toras ad-
quiridas no mercado. 



69

 ‒ Importante destacar também o papel da certificação. De 
toda a amostra, apenas 1 empresa apresenta o manejo flo-
restal certificado (padrão FSC). Assim, em termos de pro-
dução industrial, apenas 1 indústria fabrica produtos certifi-
cados. Em termos de representatividade, isso é equivalente 
a menos de 15% do volume anual de produtos primários 
fabricados pelas empresas visitadas. 

 ‒ A baixa adesão aos padrões de certificação é uma opção 
das próprias indústrias. Todas as 8 que não apresentam 
atualmente processos certificados relataram que não têm 
interesse em obter o padrão, embora boa parte esteja pra-
ticamente pronta para tal (já obedecem a maior parte dos 
rigores e controles preconizados nas normas, tanto FSC 
como CERFLOR). Para essas empresas, seus mercados 
consumidores não fazem distinção de compra de produtos 
com ou sem certificação. A adoção de processos certifica-
dos somente lhes agregariam custos adicionais, e o cliente 
não estaria disposto a pagar um “bônus por produtos com 
selo”, nas palavras de alguns entrevistados.

CT 3 – Utilização da Capacidade Instalada

• Conceito: se refere ao uso efetivo da capacidade máxima de pro-
dução da indústria.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em per-
centual (%).

• Características: indicador mostra que quanto maior a taxa de uti-
lização da capacidade instalada, menor é o nível de ociosidade 
das máquinas. Dessa forma, a empresa tem condições de chegar 
próximo do volume máximo de produção possível de ser fabrica-
do naquela planta industrial, com o intuito de maximizar o uso dos 
equipamentos. No sentido inverso, quando a utilização é baixa, as 
máquinas e equipamentos ficam muito tempo sem produzir pro-
dutos, reduzindo assim a atratividade do investimento realizado. 
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• Resultados Obtidos:

Tabela 4.11 – Resultados do Coeficiente Técnico 3 – Etapa de Industrialização

A 58%
B 82%
C 73%
D 77%
E 86%
F 88%
G 63%
H 83%
I 92%
J NI

Máximo 92%
Mínimo 58%

Média 81%

Empresa
Utilização da 

Capacidade Instalada 
(%)

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Em média, a utilização da capacidade instalada nas empre-
sas visitadas alcançou 81% do total. Isso representa uma 
boa utilização da estrutura produtiva, refletindo parcialmen-
te as condições de mercado e os aspectos intrínsecos às 
empresas quanto à obtenção de matéria-prima, suprimento 
de energia elétrica e capacidade de gestão. Por outro lado, 
se observam empresas com indicador muito baixo (58% e 
63%), indicando que a estratégia industrial pode ser revista. 
Por outro lado, uma das indústrias opera no momento acima 
de 90% da sua capacidade instalada. 

 ‒ Com exceção de algumas empresas visitadas, em que os 
problemas para o aumento da utilização da capacidade ins-
talada refletem problemas mais sérios, é possível mencio-
nar que esse coeficiente não é tão preocupante, uma vez 
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que com poucas adaptações e ajustes técnicos, é possível 
ampliar a taxa de utilização da capacidade das empresas.

CT 4 – Área Física / Capacidade de Produção

• Conceito: relaciona a área industrial total (pátios, galpões, etc.) 
existente em cada indústria pela sua correspondente capacidade 
de processamento (por turno de 8 horas de operação).

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido área física 
(m²) por volume de produção (m³).

• Características: o indicador mostra quanto de área física industrial 
cada empresa apresenta para cada unidade de produto primário pro-
duzido. O coeficiente é melhor nas relações com índices menores, pois 
mostra que o investimento em estrutura física foi melhor empregado do 
que nas indústrias que têm índice mais elevado (há muito mais área 
física empregada para produzir a mesma quantidade de produto). 

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.12 – Resultados do Coeficiente Técnico 4 – Etapa de Industrialização

A 3,2
B 3,0
C 7,8
D 3,0
E 4,0
F 7,5
G 10,5
H 1,2
I 1,9
J NI

Máximo 10,5
Mínimo 1,2
Média 4,7

Empresa
Área Construída (m2) / 

Capacidade Máxima 
de Produção (m3)

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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 ‒ A área industrial relacionada à capacidade produtiva revela 
coeficientes que iniciam em 1,2 m²/m³ (1,2 m² para cada m³ 
de capacidade de produção da indústria) e alcançam até 
10,5 m²/m³. Na média de todas as indústrias, o coeficiente 
é de 4,7 m²/m³.

 ‒ Com exceção das plantas industriais mais recentes, as 
empresas da Amazônia (e também aquelas visitadas) não 
dispõem de uma organização lógica e coincidente com as 
necessidades do fluxo produtivo. A maioria delas simples-
mente ampliou seu parque ao longo das últimas décadas 
para adaptar-se ao crescimento de produção por elas ex-
perimentado, sem se preocupar com a organização de flu-
xo. Estruturas superdimensionadas, por exemplo, ao mes-
mo tempo em que apresentam problemas de layout, exigem 
um excesso de movimentação de cargas.

CT 5 – Forma de Organização do Pátio

• Conceito: analisa a organização das toras no pátio industrial (se é 
feita por diâmetro, por espécie, por lote de produção, se é contro-
lada na cadeia de custódia, etc.), visando ao melhor desempenho 
da linha de produção.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, que indica os métodos 
de organização do pátio das indústrias analisadas.

• Características: o indicador mostra que a melhor disposição das 
toras no pátio é aquela que atende à pronta demanda da linha de 
produção sem ociosidades, tem impacto direto no tempo efetivo 
de trabalho das máquinas e nos custos variáveis de produção.

• Resultados Obtidos:

 ‒ Em todas as empresas visitadas a forma organizacional 
adotada para os pátios de toras é a separação por espé-
cies. É natural que se proceda dessa forma na região ama-
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zônica pela grande diversidade de espécies disponíveis e 
ausência de demais parâmetros confiáveis que permitam a 
classificação, por exemplo, seguindo lotes ou diâmetros. 

 ‒ Essa organização permite a formação de subclassificações, 
relacionadas ao tempo de estocagem das toras no pátio e, 
também, quanto à qualidade do fuste. É comum a presença 
de organismos xilófagos nos pátios, o que obriga as em-
presas em sequenciar as toras de acordo com a ordem de 
chegada. O mesmo ocorre com as toras de classificação 
reduzida quanto à forma cilíndrica.

CT 6 – Planejamento e Controle da Produção (PCP)

• Conceito: reflete o modelo de gestão da produção adotado pela 
empresa, de acordo com a estrutura do empreendimento, dos ti-
pos de produtos fabricados e estratégia de negócios.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo que mostra o sistema 
de controle e programação da produção adotada pela indústria.

• Características: quanto mais organizado e estruturado o PCP 
dentro da empresa, melhores serão os resultados em curto e mé-
dio prazo, principalmente na adequação e redução de custos va-
riáveis de produção, além disso, quando alinhados com outros 
indicadores possibilitam excelentes resultados. A medida mais 
importante no PCP é a otimização da unidade TEMPO de produ-
ção. Normalmente para a indústria da madeira, o PCP aloca a 
produção em LOTES de produção de acordo com a especificação 
do produto a ser produzido (dimensões, quantidades e espécies a 
serem usadas). Nas indústrias da Amazônia, em razão da grande 
variação de qualidade das toras e espécies, o PCP também pode 
organizar a produção pela ótica inversa: organizar lotes de produ-
ção por tipo e qualidade de TORAS (comprimentos e diâmetros, 
existência de ocos ou defeitos de tortuosidades, etc.). Indepen-
dentemente da escolha, a produção por lotes programa toda a 
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linha de produção para uma determinada condição/especificação 
de fabricação, o que aumenta a produtividade e diminui o tempo 
perdido regulando máquinas e equipamentos. Sem o emprego de 
lotes, ou (i) a empresa não regula as máquinas para condições 
específicas (o que eleva drasticamente o desperdício de madeira 
– aumento de produção de resíduos) ou (ii) gasta muito tempo fa-
zendo sucessivas regulagens de máquinas na linha de produção. 
Em ambas as situações, o reflexo é uma produtividade menor.

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.13 – Resultados do Coeficiente Técnico 6 – Etapa de Industrialização

A Sem PCP
B Sem PCP
C Com PCP
D Sem PCP
E Com PCP
F Sem PCP
G Sem PCP
H Com PCP
I Sem PCP
J NI

Uso do PCP - 
Planejamento e 

Controle da 
Produção

Empresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ A maioria das empresas visitadas não orienta, de alguma for-
ma, sua produção de acordo com controles e planejamento, o 
que equivale a 68% da produção primária (39,6 mil m³/ano). 

 ‒ Os restantes 32% da produção das empresas visitadas 
(18,8 mil m³/ano) utilizam alguma forma de PCP para orga-
nizar seu processo produtivo.

 ‒ Fica claro que as barreiras para adoção do PCP, por parte das 
que não empregam a ferramenta, são muito simples de serem 
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superadas. Basicamente, trata-se apenas de uma mudança 
de cultura na gestão industrial, cujos resultados são vistos 
imediatamente e com baixíssimo investimento demandado. 

 ‒ A tendência é que as empresas passem a utilizar cada vez 
mais a ferramenta como forma de orientar as atividades in-
dustriais, mesmo porque a facilidade de controle e organi-
zação da produção industrial se reflete também nas ativida-
des administrativas e de rotinas empresariais.

CT 7 – Principais Máquinas e Equipamentos Industriais

• Conceito: compreende a caracterização do parque de máquinas e 
equipamentos existentes na empresa para o processamento industrial.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, mostrando sintetica-
mente os tipos de máquinas e equipamentos de cada empresa 
(finalidades, quantidades, etc.).

• Características: a quantidade, a capacidade de operação e a 
tecnologia das máquinas e equipamentos estão diretamente re-
lacionadas com a escala do empreendimento (capacidade insta-
lada e volume processado anualmente), tendo impacto direto no 
aumento dos custos de produção.

• Resultados Obtidos:

 ‒ Por uma questão de confidencialidade, não se pode de-
monstrar individualmente a estrutura industrial de cada em-
presa, pois cada uma delas seria facilmente identificada. 

 ‒ A maioria das empresas vistas constitui-se de serrarias com 
beneficiamento. Algumas delas dispõem de câmaras para 
secagem da madeira (estufas). Aquelas que não dispõem de 
secadores, realizam a secagem natural (secagem ao ar livre). 

 ‒ Uma empresa visitada dispunha de estrutura apenas para 
faqueamento da madeira, isto é, para produção de lâminas 
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faqueadas (usadas para revestimento de móveis, pisos la-
minados, compensados decorativos, portas, etc.). Essa em-
presa tem como estrutura complementar os secadores de 
lâminas e guilhotinas.

 ‒ Algumas empresas apresentam em seus parques estruturas 
destinadas à geração de energia, seja sob a forma térmica 
(vapor) ou elétrica. 

 ‒ O mais importante a se mencionar sob este tópico é que 
todas as empresas reprocessam o seu produto primá-
rio, agregando valor e, com isso, obtendo um produto com 
capacidade de melhor remunerar o negócio. As estufas e 
a presença da etapa de beneficiamento são os exemplos 
dessa agregação de valor. Os produtos secundários des-
sas empresas são os pisos, assoalhos, forros, portas, com-
pensados, batentes e outros. 

CT 8 – Idade Média dos Equipamentos

• Conceito: análise do tempo médio de utilização dos equipamen-
tos que compõem o parque industrial da empresa.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em anos.

• Características: o indicador define que quanto mais obsoleta a 
tecnologia do equipamento, maiores serão as perdas associadas à 
produtividade e o aumento dos custos de produção. O tempo de 
utilização está associado à qualidade da manutenção. Se esta for 
realizada dentro dos preceitos previstos pelo fabricante, a idade dei-
xa de ser fator importante para medir rendimento operacional, pois 
o determinante passa a ser a tecnologia de produção utilizada pelo 
maquinário. No caso de uma manutenção deficiente, a queda de 
produtividade pode ocorrer mesmo em instalações industriais novas. 
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• Resultados Obtidos:

Tabela 4.14 – Resultados do Coeficiente Técnico 8 – Etapa de Industrialização

A 5
B 15
C 15
D 15
E 10
F 10
G 10
H 15
I 15
J NI

Máximo 15
Mínimo 5

Média 13

Idade média dos 
equipamentos 

(anos)
Empresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Considerando toda a amostra, a idade média de uso dos 
equipamentos é da ordem de 13 anos (média ponderada), 
variando desde cinco (mínimo) até 15 anos (máximo). 

 ‒ A idade média dos equipamentos tem duas grandes influên-
cias nos custos dos produtos: a primeira delas diz respeito 
à qualidade da fabricação, e a segunda, em relação ao cus-
to de depreciação.

 ‒ Quanto mais obsoleto o equipamento, maior será a possibili-
dade de transmissão da falta de qualidade do equipamento 
ao produto (obsolescência da tecnologia industrial), inferin-
do, por exemplo, variações dimensionais e reduzida qualida-
de de acabamento nos cortes. Isso gera perda na classifica-
ção de qualidade dos produtos, interferindo nos preços.



78

 ‒ Outro aspecto relacionado à depreciação é que equipa-
mentos depreciados não imputam mais esse custo aos pro-
dutos, uma vez que já se depreciaram. Isso, por um lado, 
reduz o custo do produto e, por outro, implica em aumento 
de resultado financeiro, gerando maior tributação.

CT 9 – Mecanização / Automação

• Conceito: caracteriza as instalações destinadas ao processamento 
industrial, acerca do grau de mecanização e automação do processo.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo que atesta a presença 
(ou ausência) de elementos de substituição do trabalho humano.

• Características: a competitividade da indústria pode ser alavan-
cada com a agregação de maior mecanização ao processo pro-
dutivo, alinhado com investimentos em automação do processo 
produtivo. A mecanização do processo já reflete em um aumento 
de produtividade. A automação do processo requer investimento 
em novas tecnologias associadas à qualidade do produto final. 
Quando bem combinadas, essas medidas aumentam significati-
vamente a capacidade de produção da indústria.

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.15 – Resultados do Coeficiente Técnico 9 – Etapa de Industrialização

A Muito baixa
B Muito baixa
C Média
D Muito baixa
E Média
F Muito baixa
G Muito baixa
H Média
I Muito baixa
J NI

Mecanização/ 
Automação

Empresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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 ‒ São poucas as empresas visitadas que dispõem de elemen-
tos de mecanização em suas linhas produtivas. A automa-
ção é praticamente inexistente.

 ‒ Os poucos elementos existentes de mecanização constituem-
-se de mesas de roletes ou rodízios, trilhos que facilitam a mo-
vimentação de carros e apoios e transportadores, manuais ou 
acionados. Assim, a fabricação do produto primário nas em-
presas visitadas não é realizada por uma “linha de produção”, 
mas sim por máquinas colocadas próximas umas das outras, 
em que a intervenção do trabalhador é responsável por movi-
mentar as peças entre as máquinas e equipamentos. 

 ‒ Essa ausência de elementos de mecanização e de automa-
ção acaba por obrigar o emprego de mão de obra intensiva 
no processo, seja para a movimentação de cargas, alimen-
tação de equipamentos e manuseio de produtos em elabo-
ração e acabados.

CT 10 – Secagem

• Conceito: qualifica o modo como cada empresa realiza a seca-
gem da madeira processada (produto primário). A madeira pode 
ser seca basicamente por dois processos: convencional (seca ao 
ar), obtendo-se um produto de menor qualidade, ou de modo arti-
ficial (seca em estufa), em que as condições são controladas para 
obtenção de um produto de qualidade superior.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, verificado pela 
presença (ou ausência) da etapa no processo.

• Características: a competitividade das empresas está na possi-
bilidade de conversão de um método de secagem convencional 
(ao ar) para um método de secagem artificial (estufa). Entretanto, 
a conversão reflete em investimentos e aumento dos custos fixos 
de produção, que podem vir a ser repassados para o consumidor 
final pela qualidade do produto.
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•  Resultados Obtidos:

Tabela 4.16 – Resultados do Coeficiente Técnico 10 – Etapa de Industrialização

A Ao ar livre
B Artificial e ao ar livre
C Artificial
D Ao ar livre
E Artificial e ao ar livre
F Artificial e ao ar livre
G Artificial e ao ar livre
H Artificial
I Artificial e ao ar livre
J NI

Forma de SecagemEmpresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Em todas as empresas visitadas, a secagem de madeiras é 
passo inicial para a agregação de valor ao produto, mesmo 
para o produto primário. Não é comum às empresas agre-
garem valor aos produtos ou reprocessarem a madeira ser-
rada sem antes proceder com a secagem. 

 ‒ Os dados mostram que todas as empresas visitadas proce-
dem com a secagem, seja artificial e/ou natural, estas com 
uma incidência maior em relação àquelas, dadas pelos cus-
tos de investimentos em câmaras de secagem.

 ‒ Em termos relativos e considerando toda a amostra, 69% 
da madeira processada pelas indústrias são secas ao ar e 
31%, em estufas. Isso representa volumes de produto pri-
mário de 40,1 mil e 18,4 mil m³/ano, respectivamente.
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CT 11 – Rendimento Industrial

• Conceito: análise dos rendimentos e resultados da transformação 
da tora em produtos primários.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em percentu-
al de rendimento (produto acabado/madeira bruta em tora).

• Características: o indicador de rendimento mostra quanto de pro-
duto primário que é obtido para cada unidade de tora processada. 
A relação é dependente de diversos aspectos, tais como a qua-
lidade da matéria-prima que chega até a indústria, a tecnologia 
associada na transformação dos produtos, o layout produtivo, o 
modelo de gestão da produção (com programação ou não – PCP), 
os níveis de mecanização e automação da linha de produção, a 
qualidade da manutenção e regulagem das máquinas e outros.

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.17 – Resultados do Coeficiente Técnico 11 – Etapa de Industrialização

A 31,0%
B 39,0%
C 48,0%
D 34,4%
E 32,8%
F 37,6%
G 40,0%
H 34,4%
I 41,6%
J NI

Máximo 48,0%
Mínimo 31,0%

Média 37,6%

Empresa Rendimento (%)

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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 ‒ O Coeficiente é diretamente dependente da tecnologia 
empregada no processo e do produto a ser fabricado. Na 
amostra formada pelas empresas visitadas, o rendimento 
da tora para produto primário variou entre 31% e 48%, fixan-
do em 37,6% a média ponderada. 

 ‒ Ressalta-se, novamente, que todas as empresas amostra-
das agregam valor aos seus produtos primários, ou seja, 
fabricam produtos com processamento secundário. Em sín-
tese, não é foco dessas empresas a venda do produto pri-
mário no mercado, mas sim a venda do produto de maior 
valor agregado.

 ‒ Historicamente a procura por madeira se concentrava nos 
produtos intermediários. Atualmente e cada vez mais, as 
indústrias da Amazônia se especializam em atender à de-
manda de produtos com maior valor agregado.

CT 12 – Mão de obra – Supervisão e Operacional

• Conceito: caracteriza a composição do quadro de mão de obra 
correlacionada ao processo de industrialização da empresa, des-
de o setor operacional até a supervisão/chefia.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, medido em tra-
balhadores utilizados para a fabricação equivalente a 1.000 m³ de 
produto primário ao ano.

• Características: os valores representam a intensidade da mão de 
obra empregada para a fabricação dos produtos. Assim, quanto 
menor for o coeficiente, maior será a produtividade da mão de 
obra empregada. A qualidade e desempenho desta influenciam 
diretamente na produtividade.
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• Resultados Obtidos:

Tabela 4.18 – Resultados do Coeficiente Técnico 12 – Etapa de Industrialização

Total Supervisão Operacional

A 6,0 0,2 5,8
B 1,6 0,1 3,0
C 23,6 1,0 22,6
D 9,1 0,6 8,5
E 15,2 0,8 14,5
F 13,5 0,6 12,9
G 18,1 0,7 17,4
H 2,1 0,1 2,0
I 3,8 0,2 3,6
J NI NI NI

Máximo 23,6 1,0 22,6
Mínimo 1,6 0,1 2,0

Média 7,4 0,3 7,3

Empresa

Relação entre funcionário / volume 
produzido (1.000m³)

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Os dados demonstram uma grande variação da constituição 
do quadro de trabalhadores nas empresas. Na média geral, 
são necessários 7,4 trabalhadores (independentemente do 
nível hierárquico) para cada 1.000 m³ de produto primário 
produzido, ao ano.

 ‒ Os coeficientes variam tanto na questão de trabalhadores 
operacionais como nos de supervisão (variações acima de 
100%). Na média, as empresas utilizam 20 trabalhadores 
operacionais para cada trabalhador de supervisão. 

 ‒ A grande variação na intensidade de trabalhadores é de-
corrência de vários fatores. Os que mais influenciam nas 
empresas visitadas são: o layout e organização do proces-
so produtivo, o produto secundário fabricado (que impõe 
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especificações para a fabricação do produto primário) e o 
dimensionamento da área física da indústria. Quanto menos 
padronizado e organizado é o processo fabril, maior é a 
demanda por movimentação de produtos e, por consequ-
ência, de mão de obra. 

CT 13 – Energia Elétrica

• Conceito: reflete as considerações acerca da geração e consumo 
de energia elétrica vinculada ao processo produtivo da empresa.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em KW/h.

• Características: o indicador determina o consumo de energia elé-
trica durante o processo produtivo. Ele pode variar de acordo com 
o grau de mecanização e automação do processo, mas também 
varia de acordo com a especificação do produto fabricado.

• Resultados Obtidos:

 ‒ Por uma questão de confidencialidade, não é possível de-
monstrar os dados individualizados por empresa. 

 ‒ Em uma visão direta, o consumo de energia elétrica está 
associado à produção das empresas, visto que todas as 
máquinas industriais dessas empresas são movidas a mo-
tores elétricos. Assim, quanto menor o consumo, menor terá 
sido o volume produzido, e vice-versa.

 ‒ Outro aspecto relacionado ao consumo de energia é a idade 
média da indústria. Em equipamentos mais novos, em razão 
do ganho tecnológico obtido em motores industriais mais 
eficientes (maior potência com menor consumo), tende-se a 
reduzir a demanda por energia elétrica, quando comparado 
com equipamentos com muitos anos de fabricação e que 
não passaram por processos de modernização tecnológica. 
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 ‒ Considerando todas as indústrias visitadas, o consumo de 
energia elétrica necessária ao processo industrial atinge a 
marca de 472,5 mil KWh/mês. A média ponderada de con-
sumo de energia elétrica dessas empresas equivale a 53,3 
mil KWh/mês. A amplitude da variação do consumo é bas-
tante significativa, como esperado em razão dos diferen-
tes portes industriais: o menor consumo é da ordem de 5,4 
KWh/mês e o maior atinge 114,6 KWh/mês. 

CT 14 – Destino dos Resíduos

• Conceito: representa a diferença entre o volume de madeira em 
tora e o volume de produto primário obtido no processo industrial. 

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, que mostra como a 
empresa lida com o volume de resíduo produzido.

• Características: o volume de resíduos obtido ao final do processo 
produtivo tem forte correlação com o rendimento (produto aca-
bado/madeira bruta) e com o grau de tecnologia associada. O 
indicador mostra que quanto maior o volume de resíduos obtido 
no processo, menor o volume de produto fabricado. Os resíduos 
podem ter duas características principais: (i) resíduo sujo, com 
presença de cascas e algumas vezes terra e cascalho, e (ii) o 
limpo, composto somente por madeira. São obtidos ao longo da 
industrialização das toras. Podem ser organizados e classificados 
segundo as características e dimensões: pó de serra, maravalha, 
cavaco, tocos, restos de costaneiras e destopos. A destinação 
é muito variada. Em regiões onde há consumo estabelecido, a 
remuneração da venda do resíduo costuma ser bastante atrativa. 
O consumo é bem amplo, variando entre empresas que reproces-
sam o resíduo (como fábricas de portas e de embalagens-caixas 
e fábricas de painéis particulados – MDF/MDP principalmente), 
que usam em parte do processo produtivo (a maravalha é usa-
da para forração das baias nas granjas de criadores de frango) 
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ou para geração de energia (em substituição à tradicional lenha). 
Nos casos em que não há demanda regional, as empresas fazem 
a incineração dos resíduos. 

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.19 – Resultados do Coeficiente Técnico 14 – Etapa de Industrialização

A Incineração
B Incineração/Secagem
C Energia/Secagem
D Comercialização
E Energia/Comercialização
F Secagem/Comercialização
G Energia/Secagem
H Energia/Secagem
I Secagem/comercialização
J NI

Destino dos resíduosEmpresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Em termos relativos agregados, são produzidos anualmente 
97,8 mil m³ de resíduos de madeira nas indústrias visitadas. 
21% são simplesmente incinerados, outros 19% são vendi-
dos na região e os restantes 60% são destinados à geração 
de energia nas próprias indústrias. 

 ‒ Em termos médios (volumes ponderados), isso representa 
volumes da ordem de 10,3 mil m³/ano, 4,7 mil m³/ano e 8,3 
mil m³/ano, respectivamente para incineração, comerciali-
zação e geração de energia.

 ‒ Cabe salientar que a incineração dos resíduos é uma alter-
nativa que vem gradualmente deixando de ser utilizada pe-
las empresas, visto que ambientalmente há vários limitantes. 
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Por isso a grande presença da geração de energia (térmica 
ou elétrica) e, positivamente, o surgimento de um promissor 
mercado regional de resíduos industriais de madeira. 

CT 15 – Destino do Produto Primário

• Conceito: análise dos possíveis destinos do produto primário que 
objetiva entender quanto da produção de cada empresa e desti-
nada ao desdobro secundário (produto de maior valor agregado) 
e quanto é destinado para venda no mercado.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, medido em % 
de madeira para venda e para reprocessamento industrial.

• Características: Retrata a opção das empresas em (i) vender 
seus produtos sob a forma de produto primário ou (ii) sob a forma 
de produto beneficiado.

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.20 – Resultados do Coeficiente Técnico 15 – Etapa de Industrialização

Reindustrialização Comercialização

A 100% 0%
B 100% 0%
C 0% 100%
D 90% 10%
E 100% 0%
F 100% 0%
G 95% 5%
H 100% 0%
I 100% 0%
J NI NI

Destino do produto primário

Empresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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 ‒ Os dados mostram que as indústrias destinam praticamente 
toda a sua produção primária para a reindustrialização, ou 
seja, para a fabricação de produtos secundários (com valor 
agregado). A única exceção é a empresa C, que comercia-
liza integralmente sua produção na forma de produto primá-
rio. Outras 2 empresas, apesar de focarem na industrializa-
ção secundária, acabam vendendo uma pequena parcela 
de produtos primários, com o intuito de atender a uma de-
manda específica de parte de seus clientes. 

 ‒ Em termos médios, a venda total de produtos primários 
das 9 indústrias representa apenas 6% do volume total de 
produtos primários produzidos. Os demais 94% são desti-
nados integralmente para reprocessamento dentro da pró-
pria unidade industrial. 

 ‒ Esse resultado do benchmarking confirma uma tendência 
já visualizada em outros polos madeireiros da Amazônia. 
Grande parte das indústrias está preferindo reprocessar o 
produto com vistas à geração de melhores resultados finan-
ceiros. Se hoje não está realizando a agregação à totali-
dade dos produtos, vem gradualmente passando por esse 
processo de mudança.

4.2.3. Etapa de Comercialização

Nas páginas a seguir estão reunidas as análises dos 10 Coeficientes 
Técnicos da Etapa de Comercialização. 

Importante ressaltar que a etapa de comercialização abarca apenas 6% 
da produção total das empresas, uma vez que 94% do volume produzi-
do são destinados para reprocessamento nas próprias indústrias.
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CT 1 – Estoques Correntes e de Longo Prazo

• Conceito: mostra a proporção entre o volume de estoques corren-
tes (com demanda de curto prazo) e os de longo prazo.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em per-
centual (%).

• Características: a gestão dos estoques é uma estratégia inerente ao 
modelo de operação da empresa e tem influência direta nos custos 
(imobilização de capital e capital de giro). Há empresas concentra-
das em elevado giro de estoques, porque produzem sob demanda 
(fabricam o produto após o recebimento do pedido do consumidor). 
Por outro lado, há empresas que se especializam em atender a gran-
des volumes de compras para parte de sua gama de produtos, con-
centradas nos clientes que não podem esperar para ter a sua merca-
doria entregue. No primeiro caso, o giro do estoque é maior, porém, 
a empresa deixa de atender a pedidos que demandem urgência de 
entrega (e que potencialmente teriam preço de venda mais atrativo). 
No último caso, o giro dos estoques é menor, entretanto, a empresa 
tem a possibilidade de trabalhar com margem bruta mais elevada. 

• Resultados Obtidos:

 ‒ Os estoques correntes de produtos acabados (beneficia-
dos) compreendem a maior parcela de produção às quais 
as empresas se empenham em realizar. É também a parce-
la de maior procura no mercado.

 ‒ Em alguns casos, os estoques de longo prazo respondem por 
mais de 20% dos estoques totais, o que é extremamente one-
roso sob a ótica financeira. Em média, representam 5% sobre 
os estoques totais de produtos acabados (beneficiados).

 ‒ Os estoques de longo prazo, minimizados pela maioria das 
empresas, demandam espaço físico, representam capital 
imobilizado e se sujeitam à deterioração física e de valor.
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CT 2 – Mercados – Destinação

• Conceito: mostra o direcionamento da produção (venda local / 
no município, na região, fora da região no mercado nacional ou 
venda para o exterior). 

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, medido em per-
centual (%) conforme o destino do produto acabado.

• Características: o destino da produção demonstra vários aspec-
tos, dentre eles a qualidade e tipo de produto fabricado, o nível 
de acabamento, especificações de medidas e, potencialmente, 
o grau de agregação de valor imputado no preço de venda. Em 
princípio, mercados consumidores distantes (internacional e al-
gumas regiões do Sul e Sudeste do Brasil) demandam um pro-
duto de maior qualidade (valor agregado) do que a maioria das 
regiões de consumo próximas dos centros industriais da Amazô-
nia (qualidade dimensional, garantia de entrega no prazo e forma 
contratados, lote de produção utilizando a espécie formalmente 
requisitada, etc.).

• Resultados Obtidos:

 ‒ A maior parte do volume produzido pelas empresas visitadas é 
comercializada em âmbito nacional, com destino principal aos 
mercados do Sul, Sudeste e Nordeste. A maioria das empre-
sas envia seus produtos acabados para essas destinações.

 ‒ Em se tratando do mercado internacional, a atuação é res-
trita a poucas empresas e com uma pequena parcela da 
produção. A China é o destino mais mencionado, seguido 
dos países europeus e dos países das Américas.

 ‒ Essas constatações permitem inferir dois apontamentos: a 
substancial importância do mercado doméstico e a baixa 
qualidade generalizada dos produtos destinados à exporta-
ção, mesmo os produtos acabados.
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CT 3 – Transporte 

• Conceito: analisa a composição da logística de transporte do pro-
duto acabado até o consumidor, seja com frota própria ou median-
te terceirização do serviço, tanto para o mercado interno como 
para aqueles produtos destinados ao mercado internacional.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo medido em percentual (%), 
capaz de caracterizar o modal utilizado no escoamento da produção.

• Características: a composição da logística de escoamento está re-
lacionada diretamente com o mercado consumidor a ser atingido, 
além da estratégia de transporte adotada pela empresa. Pode envol-
ver multimodais, dependendo da localização da indústria e do con-
sumidor (fluvial, rodoviário, ferroviário, aéreo e/ou marítimo). A esco-
lha adequada da logística de escoamento tem impactos diretos no 
custo de entrega, bem como afeta a qualidade do serviço executado 
(produto entregue nas condições e prazo determinados pelo cliente).

• Resultados Obtidos: 

 ‒ Mais de 95% do volume produzido pelas empresas é trans-
portado por via rodoviária em frota própria. No mercado do-
méstico, os produtos acabados são entregues diretamen-
te aos clientes (sem intermediários) e sem a necessidade 
de transbordo. Quando destinados ao mercado externo, os 
produtos são despachados com o apoio de empresas espe-
cializadas, sendo entregues aos operadores logísticos dos 
portos de despacho.

 ‒ Mais uma demonstração da verticalização das empresas 
está presente sob o aspecto do transporte do produto aca-
bado: a grande maioria das empresas dispõe de frota pró-
pria para a realização das vendas e entregas de produtos, 
seja no mercado doméstico ou destinados à exportação, 
nos portos de despacho. 
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 ‒ Apenas uma empresa terceiriza integralmente a atividade de 
transporte de produto, sem representatividade sobre a amostra.

CT 4 – Consumidor

• Conceito: tem o objetivo de identificar qual o público-alvo do pro-
duto acabado fabricado pela indústria, seja nas vendas locais, 
regionais, nacionais fora da região e internacionais. 

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, evidenciando em 
termos relativos (%) a participação dos principais tipos de consumi-
dores (indústria, comércio/revenda, construção civil e outros).

• Características: a participação das vendas em cada segmento 
consumidor ajuda a compreender o nicho de mercado em que a 
indústria optou por trabalhar. De acordo com sua opção, os pré-
-requisitos de produto e mercado precisam ser adequados, visto 
que cada um dos públicos consumidores possui demandas espe-
cíficas, seja no produto (dimensões, acabamento, espécies, etc.), 
seja no acondicionamento (fardos, pacotes, peças soltas, modelo 
e composição da embalagem, existência ou não de estrados e/ou 
pallets, etc.) ou na qualificação da origem da madeira (selos de 
qualidade de origem e/ ou de produção – FSC, CERFLOR, ISO e 
outros certificados).

• Resultados Obtidos:

 ‒ Por se caracterizar em um produto intermediário, a madeira – 
seja ela simplesmente serrada ou convertida em produtos de 
maior valor agregado – é altamente demandada pela indústria. 

 ‒ Independentemente do segmento, a indústria busca a apli-
cação da madeira na composição de outro produto, normal-
mente final ou muito próximo da condição final. São exemplos: 
portas, pisos, decks, móveis, embalagens, pallets e outras.

 ‒ O comércio em geral também busca o produto, mas normal-
mente a procura recai sobre os produtos com pouca agregação. 
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 ‒ Apenas três empresas destinam a totalidade de sua produ-
ção para clientes que atuam como revendas ou depósitos, 
comercializando a madeira. 

CT 5 – Incidência de Tributos

• Conceito: analisa a incidência de tributos nas vendas internas e 
nas exportações sobre os produtos acabados.

• Unidade de Medida: indicador quantitativo, medido em percentu-
al (%) sobre o valor de venda do produto.

• Características: os impostos incidentes sobre a venda do produto 
são decorrentes de uma coletânea de regramentos municipais, es-
taduais e federais. Variam conforme a classificação tributária do pro-
duto comercializado, a localização e destino da venda, do regime de 
tributação utilizado pela empresa (normal – Lucro Presumido ou Lu-
cro Real – ou especial – regime do Simples). Para os casos de expor-
tação, a legislação prevê redução e/ou isenção de alguns impostos.

• Resultados Obtidos:

 ‒ Todas as empresas visitadas optam pelo regime especial 
de tributação – Simples, onde basicamente o faturamento 
anual define a alíquota de tributação.

 ‒ Metade das empresas que informaram suas alíquotas é en-
quadrada como de pequeno porte ou microempresas.

CT 6 – Canais de Distribuição

• Conceito: analisa os canais de comercialização da produção, seja 
por vendas diretas, por representação, agentes e traders, tanto no 
caso das vendas internas como na exportação.

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, demonstrado 
em percentual (%) do volume de vendas destinado a cada ca-
nal de empregado.
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• Características: os canais de distribuição estão intimamente co-
nectados com o público-alvo dos produtos da empresa, pois em 
razão das especificidades impostas por eles, pode-se escolher o 
canal de distribuição mais adequado para cada situação. Além 
disso, a adoção de determinados canais de venda tem relação 
direta com a estratégia de vendas da empresa, visto que canais 
têm esforços de venda diferentes entre si. No caso das vendas 
próprias, a empresa deve ter equipe de venda e pós-venda que 
faça a prospecção de novos mercados e efetive os pedidos de 
compra. Já no caso do trader, este é responsável por negociar 
toda a parcela da produção que lhe foi destinada, cabendo para 
si a tarefa de buscar o comprador e efetivar as vendas. 

• Resultados Obtidos:

 ‒ Os empresários da região amazônica tradicionalmente uti-
lizam os agentes para as vendas dos produtos acabados, 
seja no mercado doméstico ou destinadas à exportação.

 ‒ Essa constatação permite acrescentar que todas as empre-
sas são literalmente passivas na atividade de comercializa-
ção, atendendo unicamente aos pedidos que seus agentes 
repassam por ocasião das vendas.

 ‒ Normalmente as empresas também estão sujeitas à imposi-
ção de preços, prazo e demais condições de venda coloca-
das pelos agentes, sem necessariamente representarem o 
comportamento do mercado consumidor.

 ‒ A comissão paga aos agentes é ajustada em 5% do preço 
do produto vendido, generalizada.

CT 7 – Marketing e Propaganda

• Conceito: identifica a existência e as formas de promoção do pro-
duto e da empresa.
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• Unidade de Medida: indicador qualitativo, que caracteriza os me-
canismos e ferramentas utilizadas para marketing e propaganda 
do produto e empresa.

• Características: o nível de investimento e as ferramentas adota-
das para a comunicação com o mercado consumidor são estra-
tégias que possibilitam, em geral, maior alcance das vendas e 
conquista/manutenção de mercados consumidores. Entretanto, a 
abordagem deve ser específica para cada canal de venda e/ou 
público-alvo escolhido, uma vez que investimentos elevados em 
marketing e propaganda, executados em desacordo com o pú-
blico-alvo não produzem aumento de vendas e se tornam apenas 
elevação de custos.

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.21 – Resultados do Coeficiente Técnico 7 – Etapa de Comercialização

Anúncios Website
Atividades proativas 

(visitas/ prospecção/ novos 
mercados e clientes)

Catálogos Amostras

A não não sim não não
B sim sim sim sim sim
C não sim sim não não
D não não não não não
E não não não não não
F não não sim sim não
G não sim sim sim não
H sim sim sim sim sim
I não não não não não
J NI NI NI NI NI

Marketing e Propaganda

Empresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Poucas empresas realizam atividades destinadas à promo-
ção de seus produtos. E as atividades são poucas e con-
centradas, sem qualquer vínculo com um plano de promo-
ção interno ou de fixação da marca.
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 ‒ As atividades normalmente se concentram em visitas e 
eventuais prospecções de clientes ou mercados. Poucas 
ações se traduzem em páginas da web (websites) ou pro-
dução de catálogos e folders. Poucas são as empresas que 
realizam anúncios – independentemente do conhecimento 
do cliente e do mercado – ou que produzem amostras para 
apresentação dos produtos.

CT 8 – Política de Vendas

• Conceito: estuda as maneiras e ações da empresa com relação a 
como as vendas são realizadas.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, que aponta caracte-
rísticas adotadas na venda de produtos, tais como vendas spot 
(por pedidos individuais e suas correspondentes característi-
cas), adoção de fornecimento regular de produtos em contratos 
de longo prazo, forma de elaboração de cotações e orçamenta-
ção, dentre outros aspectos. 

• Características: a composição da política de vendas ajuda a 
compreender a “prontidão” da empresa para a comercialização 
de seus produtos. Regra geral, a empresa mais agressiva comer-
cialmente é mais flexível no relacionamento com o mercado e, por-
tanto, adota mais opções dentro de sua política comercial. 
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• Resultados Obtidos:

Tabela 4.22 – Resultados do Coeficiente Técnico 8 – Etapa de Comercialização

Spot
Orçamento/ 
pedido

Fornecimento de 
longo prazo

A 0% 100% 0%
B 0% 100% 0%
C 0% 85% 15%
D 0% 100% 0%
E 0% 100% 0%
F 0% 100% 0%
G 0% 100% 0%
H 0% 100% 0%
I 0% 100% 0%
J NI NI NI

Média 0% 98% 15%
Máximo 0% 100% 15%
Mínimo 0% 85% 15%

Empresa

Política de vendas

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Em virtude de estarem atreladas aos agentes, poucas são 
as variações e mesmo, opções de vendas, às empresas. 
Assim, a grande maioria delas realiza suas vendas segundo 
a demanda dos próprios agentes.

 ‒ Poucas foram as empresas que citaram fornecer seus pro-
dutos sob contratos. A percepção transmitida é que as obri-
gações de médio e longo prazos, vinculados a preços e 
volumes pré-estabelecidos, causa aversão.

CT 9 – Política de Relacionamento

• Conceito: analisa a ocorrência de eventuais situações de devolu-
ção de mercadoria, substituição de produtos, em como as ações 
adotadas em casos de reclamação do cliente (qualidade do pro-
duto, data de entrega, etc.), pedidos de desconto sobre o valor 
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de venda, fornecimento de amostras para novos clientes ou novos 
produtos, dentre outros.

• Unidade de Medida: indicador qualitativo, onde se destacam as 
ações adotadas pela empresa para a política de relacionamento com 
o seu público-alvo (tanto com clientes atuais como novos clientes).

• Características: a estratégia comercial da empresa pode prever 
maior ou menor flexibilidade no relacionamento com o mercado, 
como forma de aumentar a carteira de clientes e também fidelizar 
os clientes atuais. As ações a serem adotadas devem ser monta-
das de acordo com as especificidades do público-alvo, visto que 
as demandas específicas diferem de caso a caso.

• Resultados Obtidos:

Tabela 4.23 – Resultados do Coeficiente Técnico 9 – Etapa de Comercialização

Devolução Troca Reclamação Desconto/ cortesia

A não não não não
B sim sim sim sim
C não não não não
D não não não não
E não não não não
F não não não não
G não não não não
H sim sim sim sim
I não não não não
J NI NI NI NI

Política de relacionamento

Empresa

NI: Não Informado.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

 ‒ Nas empresas visitadas não foi verificada nenhuma prá-
tica de relacionamento ou de identificação das preferên-
cias dos consumidores.
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 ‒ Apenas duas das empresas mencionaram realizar ativida-
des de pós-venda, exclusivamente quando acionadas e 
relacionadas à devolução, troca ou atendimento de recla-
mações e opiniões dos clientes. Para esses casos, utilizam 
como compensação as ferramentas de desconto ou corte-
sia para os clientes.

CT 10 – Modalidade da Venda

• Conceito: mostra como os produtos vendidos são entregues ao 
cliente, ou seja, se o cliente recebe o produto no local por ele indica-
do (a indústria se responsabiliza pelo frete até o consumidor), ou se o 
comprador precisa retirar a mercadoria no pátio do fabricante (o con-
sumidor é responsável pelo transporte dos produtos até o destino).

• Unidade de Medida: indicador quali-quantitativo, informando o volu-
me de vendas direcionado para cada modalidade de venda adotada 
pela empresa (mercadoria entregue no local designado pelo cliente, 
ou mercadoria a ser retirada pelo cliente no pátio do fabricante), tan-
to para vendas no País como aquelas destinadas ao exterior.

• Características: a escolha da modalidade de venda está dire-
tamente relacionada com a política comercial da empresa e tem 
efeitos relacionados com a estratégia geral de comunicação com 
o cliente, bem como a estrutura de logística necessária para colo-
car em prática o modelo de entrega de produtos no mercado.

• Resultados Obtidos:

 ‒ Apenas uma empresa não realiza a comercialização de 
seus produtos na modalidade “custo, seguro e frete” ou CIF 
(sigla em inglês para “cost, insurance and freight”).

 ‒ Todas as demais entregam os produtos onde o cliente ou 
agente de vendas indicar. Logicamente, o custo do produto, o 
seguro e o frete são cobrados de acordo com o local indicado.



100

5. Resumo e Proposições

5.1. Resumo dos Coeficientes Técnicos

Os coeficientes técnicos analisados no item 4 deste documento são reuni-
dos e apresentados nas Tabelas 5.01 a 5.03 adiante, de forma resumida. 

Nas Tabelas são apresentados os registros e indicadores referentes a 
cada empresa visitada por ocasião do benchmarking, especificando-se 
os coeficientes e as unidades de medida.

As Tabelas reúnem os coeficientes de cada etapa analisada da cadeia 
produtiva da madeira: Manejo Florestal, Industrialização e Comercializa-
ção e permitem uma visão panorâmica, tanto dos coeficientes como dos 
registros apurados em cada empresa.

Os coeficientes são apresentados obedecendo a ordem segundo à qual 
foram abordados no item 4 e que também se configura como a mais 
aproximada de sua ocorrência efetiva nas empresas. 

Nessa forma de exposição não são adicionados quaisquer comentários 
relativos aos coeficientes calculados: entende-se que os conceitos, uni-
dades de medida, características e resultados obtidos não necessitam 
de comentários adicionais, uma vez que já foram discutidos individual-
mente no capítulo anterior. Ao contrário, a intenção de apresentar ape-
nas as Tabelas de resumo possibilita uma síntese comparativa ampla 
entre os coeficientes alcançados pelas empresas.

Uma ressalva extremamente importante nesta análise é quanto ao 
posicionamento das empresas visitadas: o presente estudo, em ne-
nhum momento, visa avaliar as empresas e estabelecer um ranking. 
Esse não é e nunca foi o objetivo do estudo. Conforme destacado 
no Capítulo de abertura deste relatório, a intenção das visitas de verifi-
cação foi a de identificar e analisar os coeficientes, mas sem utilizá-los 
como forma de classificação ou atribuição de nota às empresas.
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Além disso, a formação de um ranking exclusivamente baseado em co-
eficientes técnicos, sem considerar os componentes econômico e estra-
tégico do empreendimento, representaria uma visão limitada e distorci-
da da performance empresarial das empresas estudadas. 

Em seguida aos coeficientes, são apresentadas as proposições dese-
nhadas para cada etapa. 
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Tabela 5.01 – Resumo dos Coeficientes Técnicos do Manejo Florestal

A B C D E F G H I J
1 Escala do Manejo Florestal área (ha)
2 Área Útil % 96% 91% 92% 92% 92% NPM 92% 92% 92% NI
3 Intensidade de Exploração m³/ha 22,2 15,7 12,5 12,5 20,0 NPM 9,6 14,0 20,0 NI
4 Relações de Volume

Relação volume autorizado/estoque comercial
% 31% 22% 56% 56% 62% NPM 62% 56% 56% NI

Relação volume explorado/autorizado % 87% 76% 43% 50% 71% NPM 34% 56% 80% NI
5 Quantidade de Espécies Exploradas quantidade 42 41 36 5 20 NPM 20 6 20 NI
6 Modelo de Operação Florestal informação Própria Terceirizada Própria Terceirizada Própria Terceirizada Própria Própria Própria NI
7 Cronograma de Exploração de-até mai-dez mai-dez abr-dez NI abr-dez NPM mai-dez abr-dez abr-dez NI

8
Principais Máquinas e Equipamentos de 
Exploração

Skidder equip./vol. (1.000m³)/ano 0,10 0,08 0,17 NI 0,34 NPM 4,04 0,00 0,54 NI
Esteira equip./vol. (1.000m³)/ano 0,00 0,00 0,17 NI 0,34 NPM 8,09 0,17 0,54 NI
Carregadeiras equip./vol. (1.000m³)/ano 0,21 0,12 0,17 NI 0,34 NPM 4,04 0,69 0,54 NI
Trator de Pneu equip./vol. (1.000m³)/ano 0,00 0,00 0,00 NI 0,00 NPM 0,00 0,51 0,00 NI
Caminhões equip./vol. (1.000m³)/ano 0,21 0,08 0,50 NI 1,02 NPM 16,17 0,69 0,00 NI

9 Relação entre Funcionários / Volume de madeira

Total quant./vol. (1.000m³) 4,88 3,82 1,00 NI 2,72 NPM 40,44 3,25 2,72 NI
Supervisão quant./vol. (1.000m³) 0,62 0,16 0,17 NI 0,34 NPM 4,04 0,17 0,54 NI
Operacional quant./vol. (1.000m³) 4,25 3,66 0,83 NI 2,38 NPM 36,39 3,08 2,17 NI

10 Produtividade Física Mensal e por Funcionário
% m³ explorado/mês operação % vol./quant. meses 13% 13% 11% NI 11% NPM 13% 11% 11% NI
% m³explorado ano/ funcionário % vol./quant. funcionários 2% 1% 17% NI 13% NPM 10% 5% 20% NI

11 Características do Transporte
Transporte próprio (%) % de transporte próprio 100% 0% 100% 0% 100% NPM 100% 100% 0% NI
Duração do transporte (meses) meses 6 6 8 NI 8 NPM 8 6 8 NI
Distância Média da Indústria - UPA (Km) km 20 45 170 NI 120 NPM NI 14 310 NI
Extensão total das estradas principais (Km) km 76 80 110 NI 85 NPM NI NI NI NI

Extensão total das estradas secundárias (Km)
km 75 77 90 NI 125 NPM NI NI NI NI

12 Destino da Matéria-Prima informação Transferência para industrialização

Informação mantida sob confidencialidade

Manejo Florestal EmpresasUnidade

NPM: Não Apresenta Manejo Florestal.
NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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Tabela 5.02 – Resumo dos Coeficientes Técnicos da Industrialização

A B C D E F G H I J
1 Escala da Indústria m³/ano
2 Origem da Madeira em Tora informação
3 Utilização da Capacidade Instalada % 58% 82% 73% 77% 86% 88% 63% 83% 92% NI
4 Área Física / Capacidade de Produção área (m²) / volume (m³) 3,2 3,0 7,8 3,0 4,0 7,5 10,5 1,2 1,9 NI
5 Forma de Organização do Pátio informação Por espécie Por espécie Por espécie Por espécie Por espécie Por espécie Por espécie Por espécie Por espécie NI
6 Planejamento e Controle da Produção informação Sem PCP Sem PCP Com PCP Sem PCP Com PCP Sem PCP Sem PCP Com PCP Sem PCP NI
7 Principais Máquinas e Equipamentos Industriais informação
8 Idade Média dos Equipamentos anos 5 15 15 15 10 10 10 15 15 NI
9 Mecanização / Automação informação Muito baixa Muito baixa Média Muito baixa Média Muito baixa Muito baixa Média Muito baixa NI

10 Secagem informação Ao ar livre
Artificial e ao 

ar livre
Artificial Ao ar livre

Artificial e ao 
ar livre

Artificial e ao 
ar livre

Artificial e ao 
ar livre

Artificial
Artificial e ao 

ar livre
NI

11 Rendimento Industrial % 31,0% 39,0% 48,0% 34,4% 32,8% 37,6% 40,0% 34,4% 41,6% NI
12 Mão-de-Obra - Supervisão e Operacional

Total quant./vol. (1.000m³) 6,0 1,6 23,6 9,1 15,2 13,5 18,1 2,1 3,8 NI
Supervisão quant./vol. (1.000m³) 0,2 0,1 1,0 0,6 0,8 0,6 0,7 0,1 0,2 NI
Operacional quant./vol. (1.000m³) 5,8 3,0 22,6 8,5 14,5 12,9 17,4 2,0 3,6 NI

13 Energia Elétrica KW/h

14 Destino dos Resíduos informação Incineração
Incineração/ 

Secagem
Energia/ Secagem Comercialização

Energia/ 
Comercialização

Secagem/ 
Comercialização

Energia/ Secagem Energia/ Secagem
Secagem/ 

Comercialização NI

15 Destino da Produção Primária
Reindustrialização % 100% 100% 0% 90% 100% 100% 95% 100% 100% NI
Comercialização % 0% 0% 100% 10% 0% 0% 5% 0% 0% NI

Industrialização Unidade Empresas

Informação mantida sob confidencialidade

Informação mantida sob confidencialidade

Informação mantida sob confidencialidade

Informação mantida sob confidencialidade

NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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Tabela 5.03 – Resumo dos Coeficientes Técnicos da Comercialização

A B C D E F G H I J
1 Estoques Correntes e de Longo Prazo informação NI
2 Mercados - Destinação informação NI
3 Transporte informação Próprio Próprio Próprio Terceirizado Próprio Próprio Próprio Próprio Próprio NI

4 Consumidor informação Indústria Indústria Indústria Indústria
Comércio 

(revendas/ 
depósitos)

Comércio 
(revendas/ 
depósitos)

Indústria Indústria
Comércio 

(revendas/ 
depósitos)

NI

5 Incidência de Tributos informação Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples Simples NI

6 Canais de Distribuição
informação

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

Agentes de 
venda

NI

7 Marketing e Propaganda
Anúncios informação não sim não não não não não sim não NI
Website informação não sim sim não não não sim sim não NI
Atividades proativas informação sim sim sim não não sim sim sim não NI
Catálogos informação não sim não não não sim sim sim não NI
Amostras informação não sim não não não não não sim não NI

8 Política de Vendas
Spot % 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% NI
Orçamento/ pedido % 100% 100% 85% 100% 100% 100% 100% 100% 100% NI
Fornecimento de longo prazo % 0% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0% NI

9 Política de Relacionamento
Devolução informação não sim não não não não não sim não NI
Troca informação não sim não não não não não sim não NI
Reclamação informação não sim não não não não não sim não NI
Desconto/ cortesia informação não sim não não não não não sim não NI

10 Modalidade da Venda informação CIF CIF CIF FOB origem CIF CIF CIF CIF CIF NI

Primordialmente, mercado doméstico
Principalmente, estoques correntes

Comercialização Unidade Empresas

NI: Não Informado. A empresa não compartilhou essa informação.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.
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5.2. Proposições para Melhoria de Competitividade

Etapa – Manejo Florestal

Para a etapa de Manejo Florestal, foram reunidos os coeficientes e a partir 
deles a CONSUFOR identificou determinadas AÇÕES GERAIS para a 
melhoria da competitividade. Elas se caracterizam como ATITUDES que 
cabem a todas as empresas do benchmarking, mas que também pode-
riam ser extrapoladas para todas as empresas madeireiras da Amazônia. 

Cabe salientar, entretanto, que as ações ora apresentadas não pre-
tendem esgotar o assunto ou tampouco representar uma solução 
simplista para aumento de competitividade setorial. Cada empresa 
demanda um conjunto de medidas de aumento de performance espe-
cífico, de acordo com a especificidade do seu negócio: escala, loca-
lização, parque industrial, produtos e mercados atendidos, estratégia 
empresarial, etc. 

Contudo, em um contexto geral, o que a CONSUFOR apresenta a seguir 
é um conjunto de ações empresariais que poderiam representar as 
demandas comuns à maior parte dos empreendimentos ligados à 
industrialização da madeira tropical na Amazônia brasileira.

Importante frisar, no entanto, que todas as ações aqui propostas se 
baseiam no cumprimento irrestrito da legislação vigente no País, uma 
vez que não se concebe competitividade empresarial de médio e longo 
prazo, mediante desvios de conduta legal e/ou moral do corresponden-
te empreendimento. 

A Figura 5.01 sintetiza essa análise e demonstra os resultados das pro-
posições estabelecidas para melhoria de competitividade para a etapa 
de Manejo Florestal.
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Figura 5.01 – Proposições para a etapa de Manejo Florestal

COEFICIENTES TÉCNICOS
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1 - Escala do Manejo Florestal
2 - Área Útil
3 - Intensidade de Exploração
4 - Relações de Volume - Estoque / 
Autorizado / Explorado
5 - Quantidade de Espécies 
Exploradas
6 - Modelo de Operação Florestal

7 - Cronograma de Exploração
8 - Principais Máquinas e 
Equipamentos de Exploração

9 - Mão-de-Obra - Supervisão e 
Operacional
10 - Produtividade Física Mensal e 
por Funcionário
11 - Características do Transporte

12 - Destino da Matéria-Prima
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FINALIDADE DA AÇÃO
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RESULTADOS

Fonte: CONSUFOR.

De acordo com a Figura 5.01 os doze coeficientes técnicos analisa-
dos na Etapa de Manejo Florestal podem ser otimizados por uma ou 
mais ações de melhoria. Para essa Etapa, a CONSUFOR sugere sinte-
ticamente quatro Ações de Melhoria de Competitividade, duas focadas 
para maximizar o potencial florestal e outras duas com a finalidade de 
maximizar o capital investido. São elas: 

Finalidade de Maximizar o Potencial Florestal:

• Maximização da escala da propriedade rural: em geral, conforme 
já estudado no capítulo 4 desse relatório, o fator “escala” é bastante 
representativo para empreendimentos de base florestal com madei-
ra tropical no Brasil. Assim, a empresa necessita encontrar a melhor 
relação investimento vs. retorno econômico-ambiental-social para 
definir o “módulo/escala” ideal para o empreendimento em questão. 

• Maximização do volume extraído da floresta: visto que o ativo 
florestal é a fonte de matéria-prima da indústria (como fornecedor 
de madeira em tora), medidas que visem expandir ao máximo a 
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capacidade de retirada de madeira da floresta, dentro dos pre-
ceitos legais, melhoram os resultados do empreendimento, desde 
que atingida a melhor relação investimento vs. retorno do tripé 
econômico-ambiental-social. 

Finalidade de Maximizar o Capital Investido:

• Maximização dos efeitos da sazonalidade: o manejo florestal 
demanda o uso intensivo de capital (máquinas, equipamentos, in-
fraestrutura e mão de obra) em alguns meses do ano, enquanto 
também causa ociosidade em outros. Para suplantar esses efeitos, 
também conhecidos como “períodos de safra”, o planejamento de 
qualquer empreendimento precisa ser robusto, prevendo também 
um controle operacional adequado. Somente assim é possível an-
tever uma relação equilibrada entre investimentos e retorno para a 
satisfação da tríade econômico-ambiental-social, definindo e oti-
mizando a melhor estrutura operacional, abastecida e resguarda-
da dos efeitos das variações extremas da sazonalidade.

• Maximização da efetividade da estrutura operacional: esta 
ação, em combinação com a ação anterior, visa proporcionar a 
arquitetura ideal para a operação florestal e o uso mais racional 
dos recursos necessários e/ou disponíveis. 

Todas as quatro ações podem e devem ser adotadas em conjunto, pois 
os seus efeitos normalmente se multiplicam. Em síntese, quando execu-
tadas concomitantemente, podem ser traduzidas como a Otimização 
do Planejamento e da Gestão Empresarial, que por sua vez, redunda-
rá na maximização dos resultados do negócio. Na prática, significa re-
pensar o negócio constantemente, sempre com a meta de introduzir 
melhorias que tragam bons resultados. 

Etapa – Industrialização

O mesmo processo de análise foi desenvolvido para a etapa de Indus-
trialização. O objetivo aqui foi sintetizar ações que promovam ganhos 
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de competitividade para as indústrias que processam madeira tro-
pical, tanto as do benchmarking como também, em um sentido am-
plo, todas as demais indústrias da Amazônia que façam o desdobro 
primário da tora. 

A Figura 5.02 mostra as entradas e resultados das proposições estabe-
lecidas para a etapa de Industrialização.

Figura 5.02 – Proposições para a Etapa de Industrialização

COEFICIENTES TÉCNICOS

1 - Escala da Indústria
2 - Origem da Madeira em Tora
3 - Utilização da Capacidade 
Instalada
4 - Área Física / Capacidade de 
Produção
5 - Forma de Organização do Pátio
6 - Planejamento e Controle da 
Produção
7 - Principais Máquinas e 
Equipamentos Industriais
8 - Idade Média dos Equipamentos
9 - Mecanização / Automação
10 - Secagem
11 - Rendimento Industrial
12 - Mão-de-Obra - Supervisão e 
Operacional
13 - Energia Elétrica
14 - Destino dos Resíduos
15 - Destino da Produção Primária

AÇÕES DE MELHORIA DE 
COMPETITIVIDADE

Adequar a escala

Maximizar os efeitos do PCP

Aumentar a efetividade da
estrutura

AÇÃO SÍNTESE
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FINALIDADE DA AÇÃO
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FINALIDADE DA AÇÃO

Maximização dos
RESULTADOS

Fonte: CONSUFOR.

Conforme mostra a Figura 5.02, para os quinze Coeficientes Técnicos 
estudados na Industrialização, a CONSUFOR recomenda a adoção de 
apenas três ações básicas de melhoria de competitividade, visto que 
estes são os que mais podem alavancar os resultados das empresas. 
Todos foram destacados para proporcionar a Maximização do Capital 
Investido na indústria, uma vez que a arquitetura do processo industrial, 
o planejamento e controle da operação são prerrogativas inerentes ex-
clusivamente ao proprietário do empreendimento. As ações são: 
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• A adequação da escala produtiva: a determinação da esca-
la ideal para a indústria é o ponto central do empreendimento, 
uma vez que antecede todas as posteriores tomadas de decisão: 
tecnologia a adotar, produtos a fabricar, concepção do processo 
produtivo e vários outros. Assim, é fundamental ter uma unidade 
industrial planejada e operante para a escala de produção que 
proporcione o melhor retorno econômico, com o menor nível de 
investimento e com os menores de produção.

• A maximização na efetividade da estrutura produtiva: há es-
paço para o crescimento e o desenvolvimento industrial, tornan-
do efetiva a estrutura produtiva existente nas indústrias. O cres-
cimento, em uma primeira instância, está relacionado ao aumento 
da produção: em todas as empresas visitadas, há possibilidade 
de aumentar a produção mantendo-se a mesma estrutura indus-
trial. E em uma instância adicional, de desenvolvimento industrial, 
pode ser agregado valor à produção primária, elevando o grau de 
resultado. A maximização na efetividade da estrutura produtiva 
está ligada à plena utilização da capacidade instalada. Logica-
mente os aspectos relacionados ao mercado influem nessa deci-
são, mas a prerrogativa de produzir mais sem a necessidade de 
investimentos é uma decisão que depende apenas das empresas.

• A maximização do planejamento e controle da produção (PCP): 
o planejamento e controle da produção (PCP) trata do conjunto de 
atividades de gestão relacionadas à alocação eficaz dos recursos 
de produção (máquinas e equipamentos, matéria-prima e mão de 
obra) para a produção dos bens demandados pelos clientes. E a 
maximização do PCP está relacionada ao aproveitamento máximo 
desses recursos. Não se trata aqui de exceder ou ultrapassar limites 
físicos ou humanos, mas de elevar o grau de utilização da estrutura 
à disposição. Essa é também uma prerrogativa das empresas que 
não depende de investimentos, apenas de disposição dos gestores.
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A CONSUFOR recomenda que as três ações sejam executadas em con-
junto, uma vez que os seus resultados produzem uma importante siner-
gia. Em conjunto, a CONSUFOR sintetiza as ações por meio de uma 
grande ação, de escopo mais genérico: Otimização do Planejamento 
e Gestão Empresarial, que por sua vez, tem a finalidade de maximizar 
os resultados positivos do negócio. 

Etapa – Comercialização

Finalmente, na Figura 5.03 são representadas as ações para a melhoria 
dos Coeficientes Técnicos relativos à Etapa de Comercialização. Todas 
as ações propostas estão focadas na Maximização do Capital Investido, 
pelo fato que a concepção da estratégia e estrutura comercial é uma 
prerrogativa exclusiva do proprietário da empresa.

Figura 5.03 – Proposições para a Etapa de Comercialização

COEFICIENTES TÉCNICOS

1 - Estoques Correntes e de Longo 
Prazo
2 - Mercados - Destinação
3 - Transporte
4 - Consumidor
5 - Incidência de Tributos
6 - Canais de Distribuição
7 - Marketing e Propaganda
8 - Política de Vendas
9 - Política de Relacionamento
10 - Modalidade da Venda

AÇÕES DE MELHORIA DE 
COMPETITIVIDADE

Maximizar os efeitos do 
Planejamento e Controle 

Aumentar a efetividade da 
estrutura

AÇÃO SÍNTESE
Oiimizar o Planejamento e 

Gestão Empresarial

FINALIDADE DA AÇÃO

Maximização do
CAPITAL INVESTIDO

FINALIDADE DA AÇÃO

Maximização dos
RESULTADOS

Fonte: CONSUFOR.

Conforme mostra a Figura 5.03, para a Etapa de Comercialização, a 
CONSUFOR destacou apenas duas ações de melhoria de competitivi-
dade, a serem aplicadas para todos os dez Coeficientes Técnicos estu-
dados. Para ambas as ações, a finalidade é Maximizar o Capital Inves-
tido. As ações propostas são:
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• Maximizar os efeitos do Planejamento e Controle da Opera-
ção: as atividades de planejamento e controle são extremamen-
te relevantes para a elevação da competitividade das indústrias. 
Enquanto a atividade de planejamento representa o estabeleci-
mento de metas a serem atingidas pelas empresas, o controle é 
também de fundamental relevância, uma vez que permite o efetivo 
acompanhamento e a tomada de decisão do gestor em direção ao 
alcance dessas metas. É importante mencionar que ferramentas 
de gestão dedicadas ao controle e ao planejamento podem ser 
empregadas sem a necessidade de investimentos: apenas com a 
disposição dos gestores em estabelecer alvos e direcionar a em-
presa para o alcance dos mesmos.

• Aumentar a efetividade da estrutura: a maximização na efetivi-
dade da estrutura, novamente, está ligada à plena utilização dos 
recursos disponíveis. Logicamente, os aspectos relacionados ao 
mercado influem nessa decisão, mas a prerrogativa de executar 
mais sem a necessidade de investimentos é uma decisão que de-
pende apenas das empresas.

A CONSUFOR recomenda que ambas as ações sejam executadas em 
conjunto, uma vez que os seus resultados produzem efeitos multiplica-
dores. Em conjunto, a CONSUFOR sintetiza as ações por meio de uma 
grande ação, de escopo mais genérico: Otimização do Planejamento 
e Gestão Empresarial, que por sua vez, tem a finalidade de Maximizar 
os resultados positivos do negócio. 
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6. Síntese dos Coeficientes

Condensados em blocos de análise, os Coeficientes Técnicos analisa-
dos no Capítulo 4 têm seus efeitos sintetizados neste capítulo.

A síntese dos efeitos dos Coeficientes Técnicos busca as explicações 
para o observado, tanto nas visitas de campo, como nas análises ora 
apresentadas. Além disso, objetiva entender as correspondentes impli-
cações no comportamento das empresas da amostra. 

Assim, nas páginas a seguir, serão destacados os Coeficientes que 
apresentaram comportamento homogêneo e, para aqueles distintos, 
suas justificativas. A CONSUFOR optou por analisar os efeitos dos Coe-
ficientes sobre a ótica da DECISÃO DO EMPRESÁRIO.

Na visão da CONSUFOR, o comportamento empresarial pode ser expli-
cado basicamente por quatro TIPOS DE DECISÕES, conforme a seguir 
(e apoiada pela Figura 6.01):

• Decisões que visam maximizar os efeitos de determinados Coefi-
cientes Técnicos;

• Decisões que buscam minimizar os efeitos de alguns Coeficientes;

• Nos casos estratégicos, o empresário adota uma postura de ab-
sorção de impactos causados por parte dos Coeficientes, e; 

• No último caso, torna-se indiferente a outra parcela de Coefi-
cientes Técnicos.
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Figura 6.01 – Opções de decisão empresarial ante os coeficientes

Maximização

Indiferente Minimização

Estratégico

Decisão
Empresarial

Considerando essas quatro diferentes formas de abordagem, esta sín-
tese parte para a segregação dos coeficientes e busca explicar o com-
portamento das empresas.
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6.1. Manejo Florestal

Tabela 6.01 – Coeficientes agrupados com as decisões empresariais – 
Manejo Florestal

Decisão de Maximização

Os coeficientes relativos à área útil e à intensidade de exploração, em 
todos os casos, são maximizados pelas empresas. Essa postura é pressu-
posta como natural: ainda que não tenham sido analisados os investimentos 
e custos do manejo, o empresário visa ter à disposição a maior área possí-
vel e a busca pelo maior volume a explorar, dentro dos limites que lhe são 
estabelecidos. De antemão, é sabido que os investimentos e custos dessa 
fase são significativos, somados à impossibilidade de retorno na área para 
a extração de volumes remanescentes, as empresas, então, adotam a pos-
tura de elevar o aproveitamento.

O mesmo ocorre com a chamada “janela de oportunidade”, configurada 
pelas condições climáticas da região: quanto maior for o período de estia-
gem (período seco), maior será a permanência nas áreas florestais para 
a retirada da madeira. Sabe-se que quando iniciam as chuvas, existe a 
possibilidade da safra e dos equipamentos terem de ser abandonados nas 
áreas florestais. Então, as empresas concentram todos os esforços – físicos, 
humanos e de capital – para alcançar o maior aproveitamento do cronogra-
ma de exploração e serem menos afetados pela sazonalidade provocada 
pelas chuvas.

As relações de volume seguem a mesma lógica de maximização, em que a 
busca pelos maiores volumes é que pode propiciar as melhores condições 
de obter resultados.

Finalizando a tônica de maximização, a produtividade é, com os demais 
coeficientes, aquele que registra e permite comparações históricas e com 
os demais atuantes, servindo de parâmetro para as possibilidades e capa-
cidades inerentes à indústria.

Em um paralelo com a medida de produtividade registrada nas culturas 
temporárias da agricultura, como a soja, milho, feijão e outras, a meta é ele-
var sempre o coeficiente, extraindo resultados cada vez maiores, ao mesmo 
tempo em que se mantêm os demais padrões produtivos. É, aliás, a diretriz 
do setor produtivo e motivo para a perpetuação dos negócios. É natural que 
se espere a maximização desses coeficientes.
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Decisão Estratégica

Na classificação estratégica constam os coeficientes relativos ao modelo 
de operação (próprio ou terceirizado) e destino da matéria-prima, além de 
discussões relativas à certificação florestal.

A decisão por realizar a operação própria nas atividades de manejo pode 
se relacionar aos custos de operação ou à segurança para o abastecimento 
da indústria com a matéria-prima. E essa prerrogativa, que se estende à de-
cisão de comercializar ou de industrializar a madeira, é fundamentalmente 
uma decisão de estratégia e posicionamento.

Se executar a exploração florestal por conta própria, assim como realizar a 
industrialização da madeira, que são atividades em que o empresário é ca-
paz de ser mais competitivo, logicamente sua decisão será de executá-las. 
Em caso contrário, pode optar por terceirizar. 

A figura do produtor florestal exclusivo é algo que vem se desenvolvendo de 
forma bastante incipiente na Amazônia. Normalmente, a atividade acaba por 
se vincular à indústria, de forma integrada ou verticalizada. Os produtores 
exclusivos de toras ou produtores florestais são muito mais comuns no sul do 
País. Isso também é valido para a destinação que se dá à tora: as empresas 
têm preferência em realizar a transformação industrial. É isso que se observa 
em relação ao destino da matéria-prima nas empresas visitadas.

É comum na região amazônica a adoção da estratégia de verticalização das 
empresas. Essa estratégia é compreensível sob dois aspectos fundamentais:

 ‒ Primeiramente pela competitividade defendida pelas empre-
sas, ditada pelo know-how e experiência, adquirida empirica-
mente ou nas formas didáticas clássicas, e;

 ‒ Em segundo lugar, mas com o mesmo grau de importância do 
primeiro, pela segurança de acesso ao recurso florestal.

A verticalização, entretanto, é contrária à especialização. Obriga as indús-
trias a gerarem independentemente seus recursos para cobrir toda a ca-
deia de produção. Esses recursos, especialmente financeiros, são escas-
sos e de alto custo. Com isso a competitividade das empresas acaba por 
se tornar reduzida. 

- continua -
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- continuação-

Uma das opções para a reversão desse quadro é a terceirização. Entretan-
to, é inevitável a presença do empresário para a transferência de conheci-
mento e, muitas vezes, de capital.

Outra forma é a adoção de financiamentos à atividade, especificamente 
para a realização do manejo florestal. O autofinanciamento ou financia-
mento interno, com recursos do próprio empreendimento, é extremamente 
complexo, pela baixa capacidade de autogeração do empreendimento e 
pelas condições culturais. Financiamentos externos esbarram nos prazos, 
garantias e, principalmente, pelos montantes envolvidos. Para um ciclo de 
25 anos, por exemplo, quando a necessidade de matéria-prima envolve um 
volume superior a 120,0 mil m³ de madeira em tora, a necessidade de apor-
te de recursos é superior a R$ 30,0 milhões.

Sobre a certificação florestal, os fatores determinantes impostos pelo mer-
cado foram exaustivamente debatidos com as empresas visitadas.

• Sob a ótica da oferta – origem da matéria-prima – há três formas de 
suprimento para as indústrias de base florestal na região amazônica: 

 ‒ Com o plano de manejo florestal sustentável;

 ‒ Pela madeira proveniente de desmatamentos – legalmente au-
torizada – para implantação de projetos agropecuários, de co-
lonização e assentamento ou industriais;

 ‒ Por meio de desmatamentos clandestinos. 

O plano de manejo florestal, por si só, atesta o princípio da sustentabilida-
de, garantindo a perpetuidade dos recursos naturais para as presentes e 
futuras gerações.

• E sob a ótica da demanda, determinada pelo mercado, são prepon-
derantes o preço acessível e o uso apropriado.

A tônica das discussões e a principal razão para a maioria das empresas 
visitadas não se certificarem é que a madeira é um bem intermediário, con-
sumido por segmentos industriais que necessariamente reprocessam o pro-
duto. É uma commodity, em que o fundamental é o preço e a aplicabilidade, 
desaparecendo os aspectos distintivos da base de fornecimento.
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Indiferente

Nenhuma decisão empresarial é indiferente aos coeficientes de manejo 
florestal.

Decisão de Minimização

Classificam-se como relacionadas às decisões de minimização, principal-
mente, os coeficientes agregadores de custo operacional às empresas. Es-
ses coeficientes dizem respeito aos equipamentos e máquinas de explo-
ração, mão de obra, transporte, densidade da rede rodoviária e áreas 
de pátios.

Todos esses coeficientes se relacionam aos custos diretos de exploração. 
Assim, quanto maiores, maior será o impacto em termos de custos. É natu-
ral que as empresas busquem sua redução, portanto.

Importante mencionar que os coeficientes ligados à densidade da rede rodovi-
ária e áreas de pátios são determinados por norma, por meio de limitadores e 
que coincidem com as decisões empresariais em buscar sua redução.

Em relação à quantidade de espécies, é mais interessante reduzir ou con-
centrar em poucas espécies. Essa medida gera uma maior homogeneidade 
da matéria-prima, reduzindo as variações de qualidade e gerando uma maior 
especialização da empresa. Sabe-se, entretanto, que a diversidade de espé-
cies e a inserção de espécies alternativas no mercado é uma forma de evitar a 
concentração em uma reduzida quantidade de espécies.

As variações em termos de quantidade de espécies em utilização nas em-
presas visitadas são significativas. 

Enquanto algumas empresas se concentram em torno de cinco, outras se 
servem de mais de 40 diferentes espécies para a sua atividade.

Alguns fatores são determinantes para configurar essa situação. São eles:

• Pelo lado da demanda, é nítida a procura por espécies mais tradicio-
nais, normalmente de maior preço. Sem mencionar aspectos relativos 
às propriedades físico-mecânicas, o mercado valoriza tópicos como a 
aparência em termos de cor e brilho, densidade e, a durabilidade, tra-
balhabilidade e aplicação específica (uso) que é conferida à espécie. 

• Em oposição à demanda, a diversidade em termos de qualitativos 
oferecida pela floresta é ponderada por algumas ressalvas:

- continua -
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- continuação-

 ‒ Espécies pouco conhecidas, mas com características similares às 
espécies tradicionais de mercado podem servir como substitutas;

 ‒ Espécies pouco conhecidas e com características distintas, nor-
malmente não apresentam disponibilidade em termos quantitativos.

Em ambos os casos, a introdução de novas espécies – ou espécies al-
ternativas, pouco conhecidas, enfim, independentemente do conceito – é 
referendada pelo mercado e não pela disponibilidade de volume ou carac-
terísticas distintivas que a espécie disponha.

6.2. Industrialização

Tabela 6.02 – Coeficientes agrupados com as decisões empresariais – 
Industrialização

Decisão de Maximização

Todas as empresas buscam a utilização plena da capacidade instalada, 
evitando a ociosidade. É um princípio da eficiência produtiva, a partir da 
qual, é possível auferir resultados positivos com qualquer atividade produ-
tiva. É natural, entretanto, que ocorram reduções na demanda ou desabas-
tecimento, os quais provocam ociosidade.

Da mesma forma e com a intenção de maximização, a mecanização e a au-
tomação são extremamente positivas ao negócio, uma vez que eliminam mão 
de obra e, portanto, custos. Assim, seriam esperados que elementos de me-
canização estivessem presentes nos processos industriais das empresas, o 
que definitivamente não ocorre. Isso se deve principalmente à necessidade de 
realização de investimentos não apenas nos elementos de mecanização, mas 
em toda a estrutura industrial, de forma irrestrita (obras civis, máquinas e equi-
pamentos, instalações e demais estruturas auxiliares).

Quanto ao planejamento e controle da produção, que visa à continuidade 
dos processos produtivos na indústria, o que se espera é o emprego da fer-
ramenta de forma intensiva. Na prática, a constatação é exatamente o oposto: 
pouquíssimas empresas o adotam, apesar de reconhecerem sua importância.

A produtividade registra e permite comparações históricas e com os de-
mais atuantes do mercado, servindo de parâmetro para as possibilidades e 
capacidades inerentes à indústria.
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Decisão Estratégica

Em termos estratégicos, os coeficientes relacionados à secagem e à desti-
nação dos produtos representam as mais importantes decisões no âmbito 
industrial. 

Quanto à secagem, é ela que permite realizar a etapa subsequente de repro-
cessamento ou de agregação de valor com maior qualidade e, consequente-
mente, com maiores possibilidades de realização de resultados positivos. 

E em relação à destinação dos produtos, a decisão em agregar valor ao 
produto primário é a maneira de melhor remunerar o produto, a indústria e 
a floresta. Historicamente, a procura por madeira se concentrava nos pro-
dutos intermediários. Atualmente e cada vez mais, a demanda se dá pelos 
produtos com maior valor agregado.

Indiferente

Normalmente, a forma de organização do pátio de toras ressalta a se-
paração por espécies. Há alternativas de organização que consideram o 
diâmetro, o lote de produção ou, ainda, a ordem de entrada. As empresas, 
entretanto, não mostraram oposição a qualquer das alternativas.

Decisão de Minimização

As decisões de minimização se dão sobre os coeficientes que tratam da 
sazonalidade, relação entre área e capacidade, máquinas e equipa-
mentos industriais, respectiva idade média, mão de obra, energia elé-
trica e resíduos. 

Todos esses coeficientes se relacionam aos custos diretos de industrializa-
ção. Assim, quanto maiores, maior será o impacto em termos de custos. É 
esperado que as empresas busquem sua redução.

6.3. Comercialização

Tabela 6.03 – Coeficientes agrupados com as decisões empresariais – 
Comercialização

Decisão de Maximização

Ampliar os mercados e diversificar os clientes é o objetivo da maioria das 
empresas, independentemente do ramo de atuação. Essa preocupação é 
também das empresas visitadas, irrestritamente. 
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Decisão Estratégica

O posicionamento das empresas de forma estratégica alcança os coeficien-
tes que tratam dos canais de distribuição, política de vendas e de relaciona-
mento, e modalidade de venda. 

Como elementos essenciais e componentes do marketing mix, a determi-
nação e as decisões em relação a esses coeficientes são fundamentais às 
empresas, apesar das indiferenças verificadas em algumas delas.

Indiferente

Nenhuma decisão empresarial é indiferente aos coeficientes de 
comercialização.

Decisão de Minimização

As decisões de minimização se dão sobre os coeficientes que tratam dos 
estoques, cronograma e sazonalidade, transportes, tributos, marketing 
e propaganda, comissões e inadimplência. 

Todos esses coeficientes se relacionam aos custos diretos de comerciali-
zação. Assim, quanto maiores, maior será o impacto em termos de custos. 
Todas visam à sua redução.




