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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 PROGRAMA ÁGUA BRASIL foi concebido pelo Banco do Brasil e 
tem como parceiros a Agência Nacional de Águas, a Fundação Banco 
do Brasil e o WWF-Brasil. O estudo, Análise dos Desafios e Opor-
tunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Madeireiro Sus-
tentável na Amazônia, foco central desse trabalho, é uma demanda 
formulada pelo PROGRAMA ÁGUA BRASIL (PAB). 

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 em setores como o agronegócio.

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.

O estudo Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor 
do Manejo Florestal Madeireiro Sustentável é bastante amplo e foi 
desenvolvido em diversas etapas. Em cada etapa foi elaborado um re-
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latório correspondente, de acordo com o objetivo específico da etapa, 
conforme apresentado no Item 1.2 deste documento. 

Dessa forma, o presente relatório se detém na Revisão das etapas 1 a 
5 e produção de material para discussão (resumo), parte integrante 
do estudo Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor 
do Manejo Florestal Madeireiro Sustentável. Este produto foi formulado 
para atender às prerrogativas do Objetivo Específico nº 6.

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo Geral do Estudo

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 do Estudo

Para atingir o objetivo principal do estudo Análise dos Desafios e 
Oportunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Madeireiro 
Sustentável, estão sendo desenvolvidas várias atividades, traduzidas 
por oito objetivos específicos, em que cada um deles representa um 
produto com respectivo relatório específico:

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;
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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.

1.2.3. Objetivo Específico do Produto 6

O presente relatório, definido como Produto 6, tem como objetivo espe-
cífico sintetizar as análises e resultados obtidos ao longo da construção 
dos Produtos 1 a 5.

1.3. Abrangência

Geograficamente, a abrangência do estudo, em geral, incluiu os aspectos 
relacionados ao mercado da Amazônia Legal Brasileira, no contexto da 
indústria florestal, com ênfase nos Estados de Mato Grosso e Rondônia. 

Contudo, como vários aspectos da cadeia produtiva extrapolam o cená-
rio de negócios regional da Amazônia, o estudo foi direcionado também 
para o âmbito nacional, a fim de abranger uma opinião mais universal 
e representativa dos players dessa cadeia produtiva, relacionadas ao 
manejo florestal sustentável.

1.4. Limitações

As análises do presente estudo foram obtidas por meio de consultas 
a fontes primárias e secundárias, e pelo know-how dos consultores da 
CONSUFOR em projetos similares na região Amazônica. Além disso, 
coube à CONSUFOR harmonizar dados e informações discrepantes ob-
tidos pelas diversas fontes. 

A CONSUFOR não pretende que este relatório seja a única verdade so-
bre o assunto, visto que os resultados deste estudo são decorrentes de 
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uma visão abrangente, consequência de uma pesquisa de opinião que 
envolveu os setores privado, público e terceiro setor. 

Este documento foi elaborado para uso do PROGRAMA ÁGUA BRASIL 
(PAB), seus idealizadores e parceiros (Banco do Brasil, WWF-Brasil, 
Agência Nacional de Águas e Fundação Banco do Brasil), no contexto 
da análise dos desafios e oportunidades da cadeia de valor que afetam a 
competitividade empresarial local. Seu conteúdo pode ser utilizado des-
de que a fonte seja citada.
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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

• 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

Fonte: PROGRAMA ÁGUA BRASIL.
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2.2. Abordagem Específica

Neste sexto produto, todos os conceitos, pressupostos e coeficientes 
técnicos do Manejo Florestal Sustentável, bem como os indicadores e 
resultados das análises econômicas e mercadológicas obtidas nos pro-
dutos I, II, III, IV e V foram sumarizados e sistematizados em um relatório 
único, de forma a auxiliar as atividades previstas no produto VII: apre-
sentações, debates e seminários, reuniões e eventos com representan-
tes do setor (Figura 2.02).

Figura 2.02 – Metodologia específica

Produto I
Produto II
Produto III
Produto IV
Produto V

Sumarização:

Detecção, sumarização 
e sistematização dos 

principais coeficientes 
e indicadores do 
Manejo Florestal 

Sustentável.

Produto VI:

Relatório de apoio aos 
seminários, reuniões e 

debates.

Dessa forma, este documento revisa primeiramente os principais con-
ceitos e 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, licenciamento e outros.

Em seguida, apresenta os principais resultados obtidos pela análise se-
torial, ou seja, os coeficientes técnicos do Manejo Florestal, bem como 
os referenciais de preço e custos envolvidos em cada etapa da cadeia 
produtiva. Esses parâmetros são utilizados como subsídios na análise 
da viabilidade econômica da cadeia de produtiva do Manejo Florestal.

Na sequência, este documento resume as principais falhas da cadeia, se-
jam estas de mercado, de governo ou de gestão, a partir de entrevistas 
com intervenientes da cadeia (órgãos públicos, comunidades e empresas).
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Por fim, aponta os mecanismos financeiros de apoio mais adequados à 
cadeia produtiva: linhas de crédito, fluxos de financiamento existentes, 
melhores modelos e oportunidades de negócios em todas as etapas 
da cadeia em pequenos, médios e grandes empreendimentos, conces-
sões e projetos privados, na região de abrangência.
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3. Levantamento Bibliográfico

3.1. Contexto 

3.1.1. Definição de Floresta

O primeiro item que se aborda é quanto à definição de floresta. O Ser-
viço Florestal Brasileiro define floresta como qualquer vegetação com 
predominância de indivíduos com lenho, em que as copas das árvores 
formam um dossel. Popularmente, a floresta é também chamada de sel-
va, bosque, mata, mato, capoeira, etc. (SFB. Disponível em http://www.
florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/index.php?option=com_k2&-
view=item&layout=item&catid=14&id=158; Acesso em 20/11/2013). 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimenta-
ção (FAO) considera os aspectos de uso e ocupação do solo e de-
fine floresta como área medindo mais de 0,5 ha com árvores maio-
res que 5 m de altura e cobertura de copa superior a 10% ou 
árvores capazes de alcançar estes parâmetros in situ, não incluindo 
terra que está predominantemente sob uso agrícola ou urbano. (Orga-
nização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) 
FAO (2004). FRA: Terms and Definitions. http://www.fao.org/forestry/
media/7797/1/0/).

http://www.fao.org/forestry/media/7797/1/0/
http://www.fao.org/forestry/media/7797/1/0/
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3.1.2. Biomas

A vegetação natural do Brasil é oficialmente dividida em seis diferentes 
biomas (Figura 3.01): 

Figura 3.01 – Distribuição e representatividade dos biomas brasileiros (2012)

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal Brasileiro. Adaptação: CONSUFOR.

A representatividade do bioma amazônico é importante não apenas para 
o País, mas em termos mundiais: 30% das florestas remanescentes do 
mundo estão na Amazônia. Sua larga extensão e a diversidade de am-
bientes, habitats e água doce resultam em uma biodiversidade ímpar. 
As vegetações que mais caracterizam o bioma são a floresta ombrófila 
densa e a floresta ombrófila aberta.

3.1.3. Volume, Biomassa e Carbono

O volume é uma expressão usada para quantificar, geralmente em me-
tros cúbicos, o espaço ocupado por determinada árvore ou conjunto 
delas existentes em um povoamento, parcela ou talhão.
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A biomassa, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agri-
cultura e Alimentação (FAO), é a matéria orgânica presente tanto acima 
quanto abaixo do solo, viva e morta, como árvores, culturas agrícolas, 
gramíneas, serrapilheira e raízes. A biomassa vegetal exerce dois pa-
péis principais no sistema climático: por meio da fotossíntese, retirando 
CO2 (gás carbônico) da atmosfera e estocando na biomassa; e no pro-
cesso inverso, quando queimada, emite CO2 e outros gases causado-
res do aquecimento global. Dessa forma, a biomassa tem chamado a 
atenção por ser tanto uma fonte de carbono para produção de energia 
como um recurso para sequestro e imobilização do carbono. Assim, 
torna-se importante monitorar as mudanças na quantidade de biomassa 
das florestas para verificar quanto elas estão contribuindo para emissão 
ou estoque de carbono.

O carbono representa cerca de 50% da biomassa. O carbono encontra-
-se estocado nos diversos compartimentos de biomassa nas florestas, 
seja na biomassa viva (raízes, troncos, galhos, copas, sementes) ou na 
biomassa morta (raízes e galhos mortos acima de 10 cm), bem como na 
serrapilheira (biomassa morta com diâmetro inferior a 10 cm acima do 
solo orgânico ou mineral) e na biomassa do solo. Para quantificação do 
carbono total da floresta, a FAO recomenda medir a quantidade de car-
bono existente em cada um desses compartimentos. Em geral, a maior 
parte da biomassa vegetal encontra-se na parte aérea das árvores de 
maior diâmetro (80%), exceto no bioma Cerrado, onde a biomassa ve-
getal concentra-se nas raízes (70%).

A estimativa de volumes de madeira, biomassa e carbono das florestas 
brasileiras (Tabela 3.01) é feita a partir de estudos que determinam o volu-
me de madeira por unidade de área para as diversas tipologias de florestas 
e sua relação com a biomassa e carbono, considerando-se a área ocupa-
da por cada uma dessas tipologias, em cada um dos biomas brasileiros.
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Tabela 3.01 – Volumes totais de madeira, biomassa e Carbono estimados por 
bioma (2013) 

m³ (x 1.000) % t (x 1.000) % t (x 1.000) % t (x 1.000) %
Amazônia 84.857 89,4% 105.033 89,5% 68.767 84,8% 252.375 84,8%
Mata Atlântica 2.114 2,2% 2.914 2,5% 3.301 4,1% 12.115 4,1%
Cerrado 4.625 4,9% 5.844 5,0% 5.571 6,9% 20.446 6,9%
Caatinga 2.587 2,7% 2.665 2,3% 2.496 3,1% 9.160 3,1%
Pantanal 670 0,7% 722 0,6% 705 0,9% 2.587 0,9%
Pampa 112 0,1% 194 0,2% 269 0,3% 987 0,3%

Total 94.965 100,0% 117.372 100,0% 81.109 100,0% 297.670 100,0%

Carbono Equivalente
Bioma

Madeira Biomassa Carbono

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB, 2013. Adaptação: CONSUFOR.

Apenas no bioma Amazônia, o estoque de carbono na floresta é da 
ordem de 68,8 milhões de toneladas (equivalente a 85% de todo o car-
bono existente nos biomas brasileiros). O carbono representa 50% da 
biomassa e encontra-se encerrado na biomassa viva (acima e abaixo 
do solo), biomassa morta e na matéria orgânica do solo.

O estoque de carbono é utilizado para estimar a quantidade de dióxido 
de carbono (CO2) que é liberada para a atmosfera durante o processo 
de queima da biomassa. O fator de conversão de carbono (C) para dió-
xido de carbono (CO2) é de 3,67. Assim, as emissões evitadas apenas 
no bioma Amazônia alcançariam 252 milhões de toneladas de CO2.

3.2. Uso e Gestão das Florestas

3.2.1. Florestas Naturais e Plantadas

O Brasil é um país de vocação florestal; dos 851 milhões de hectares de 
seu território pouco mais de 463 milhões (54.4%) é coberto de florestas 
naturais e plantadas, conforme mostra a Figura 3.02. O País detém a 
segunda maior área de florestas do mundo, atrás apenas da Rússia (1,3 
bilhão de hectares).
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Figura 3.02 – Área (em ha) de floresta no território brasileiro (2012)

456.083.956
53,6%

7.152.760
0,8%

388.339.989
45,6%

Florestas Naturais

Florestas Plantadas

Outros usos

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Adaptação: CONSUFOR.

O Brasil tem 7.2 milhões de hectares de florestas plantadas, principal-
mente com espécies dos gêneros Eucalipto e Pinus, que representam 
93% do total (Tabela 3.02). Isso corresponde a apenas 0.8% da área do 
país e 1.5% do total de florestas.

Tabela 3.02 – Composição da área de florestas plantadas no brasil (2012)

Espécie Nome científico Área (ha) %
Eucalipto Eucalyptus  spp. 5.102.030 71,3%
Pinus Pinus  spp. 1.562.782 21,8%
Seringueira Hevea brasiliensis 168.848 2,4%
Acácia Acacia mearnsii / Acacia mangium 148.311 2,1%
Paricá Schizolobium amazonicum 87.901 1,2%
Teca Tectona grandis 67.329 0,9%
Araucária Araucaria angustifolia 11.343 0,2%
Populus Populus spp 4.216 0,1%
Outras 33.183 0,5%

Total 7.152.760 100,0%

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Adaptação: CONSUFOR.

Para sintetizar e evidenciar as distinções entre as duas classificações 
florestais, a tabela 3.03 reúne os principais elementos que consti-
tuem as diferenciações.
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Tabela 3.03 – Florestas nativas e plantadas: principais distinções

Florestas Nativas Florestas Plantadas

Nativas são as florestas que se de-
senvolveram de forma natural e 
espontânea;

A diversidade de espécies é muito 
grande nas florestas nativas;

São florestas heterogêneas;

As florestas plantadas compreen-
dem o conjunto de árvores plantadas 
com fins econômicos;

É normalmente formada por uma úni-
ca espécie;

Apresentam distribuição homogê-
nea (por isso, chamadas de florestas 
homogêneas);

É comum se referir às florestas nati-
vas sob uma série de denominações: 
natural, tropical, heterogênea, primá-
ria, etc.

Não confundir com as classificações 
da vegetação: Floresta Ombrófila 
Densa, Floresta Ombrófila Aberta, 
etc.

As florestas plantadas no Brasil se 
concentram em duas espécies pre-
dominantes: Eucalipto (Eucalyptus 
spp.) e Pinus (Pinus spp.).

O manejo florestal sustentável é a 
administração da floresta para a ob-
tenção de benefícios econômicos, 
sociais e ambientais, respeitando-
-se os mecanismos de sustentação 
do ecossistema objeto do manejo e 
considerando-se a utilização de múl-
tiplos produtos e subprodutos, bem 
como de outros bens e serviços de 
natureza florestal.

A silvicultura é a atividade que se 
ocupa do estabelecimento, de-
senvolvimento e da reprodução de 
florestas, visando a múltiplas apli-
cações, tais como a produção de 
madeira, papel e celulose, o carvo-
ejamento, a produção de resinas, a 
proteção ambiental, etc.
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Outra atividade comum às florestas 
nativas é o extrativismo vegetal. Ex-
trativismo é o processo de explora-
ção dos recursos vegetais nativos 
que compreende a coleta ou apa-
nha de produtos como madeiras, 
látex, sementes, fibras, frutos e raí-
zes, entre outros, de forma racional, 
permitindo a obtenção de produções 
sustentadas ao longo do tempo, ou 
de modo primitivo e itinerante, pos-
sibilitando, geralmente, apenas uma 
única produção

Na grande maioria são florestas for-
madas por árvores de mesma idade 
(equiâneas) e formadas por uma úni-
ca espécie (monocultura), embora 
haja exceções;

Também, na sua maioria, têm como 
objetivo a produção de produtos ma-
deireiros, embora existam florestas 
plantadas com fins de recuperação 
de áreas degradadas e lazer;

Em geral, essas florestas são planta-
das em grande escala por empresas 
que irão utilizar os produtos gerados;

Em alguns locais, as florestas tam-
bém são plantadas por pequenos 
proprietários de terras, para consu-
mo próprio e venda da madeira, visto 
que a floresta, ao contrário da maior 
parte das culturas agrícolas, não 
se perde tão facilmente com secas, 
chuvas excessivas e outras varia-
ções do clima

Fonte: CONSUFOR.

Estima-se que o setor florestal, em sua totalidade, seja responsável por 
3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil e por 7,3% das exportações 
totais (ABRAF, 2013). Apenas a título informativo, a produção primária 
florestal, em 2010, somou R$ 14,7 bilhões. Nesse montante, a extração 
vegetal contribuiu com 28,2% (R$ 4,1 bilhões), enquanto a silvicultura 
participou com 71,8% desse valor (R$ 10,6 bilhões) (Figura 3.03).
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Figura 3.03 – Produção da extração vegetal e silvicultura-2010 (Em R$ 
bilhões e Em %)

Extração 
Vegetal
R$ 4,1

Silvicultura
R$ 10,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fonte: IBGE – 2010.

3.2.2. A Amazônia

A Amazônia, também chamada de Floresta Amazônica, Floresta Equa-
torial da Amazônia, dentre outras denominações, é uma floresta latifo-
liada úmida que cobre a maior parte da Bacia Amazônica da América 
do Sul. Essa bacia abrange sete milhões de quilômetros quadrados, 
dos quais cinco milhões e meio de quilômetros quadrados são cobertos 
pela floresta tropical. 

Essa região inclui territórios pertencentes a nove nações. A maioria das 
florestas está contida dentro do Brasil, com 71% do total de seu território, 
seguida pelo Peru, com 13% de seu território e com partes menores na Co-
lômbia, Venezuela, Equador, Bolívia, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. 

A Amazônia representa mais da metade das florestas tropicais rema-
nescentes no planeta e compreende a maior biodiversidade em uma 
floresta tropical no mundo. É um dos seis grandes biomas brasileiros.

No Brasil, para efeitos de governo e economia, a Amazônia é delimitada 
por uma área chamada “Amazônia Legal” definida a partir da criação da 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), em 1966. 
É esta mesma delimitação que se assume no âmbito deste documento.
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3.2.3. Origem da Madeira na Amazônia

Sob o ponto de vista da origem, existem três formas de suprimento da 
matéria-prima para as indústrias de base florestal na região amazônica: 
(a) Fontes legais, pelo plano de manejo florestal sustentável e pela ma-
deira proveniente de desmatamentos – legalmente autorizados – para im-
plantação de projetos agropecuários, de colonização e assentamento ou 
industriais e; (b) Fonte ilegal, por meio de desmatamentos clandestinos.

Figura 3.04 – Conceitos relacionados à origem da matéria-prima

Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) é o documento técnico básico que contém as 
diretrizes e procedimentos para a administração da floresta, visando à obtenção de benefícios 
econômicos, sociais e ambientais, observada a definição de manejo florestal sustentável.

Uso alternativo do solo, por sua vez, está relacionado à implantação de projetos de colonização 
e assentamento de população, agropecuários, industriais, geração e transmissão de energia, mine-
ração e transporte.

Desmatamento é a operação que objetiva a supressão total da vegetação nativa de determinada 
área para o uso alternativo do solo. Considera-se nativa toda vegetação original, remanescente ou 
regenerada, caracterizada pelas florestas, capoeiras, cerradões, cerrados, campos limpos, vege-
tações rasteiras, etc. Ressalta-se que qualquer descaracterização que venha a suprimir toda vege-
tação nativa de uma determinada área é interpretada como desmatamento. Essa operação pode 
ocorrer de forma legalizada ou ilegalmente.

Manejo Florestal Sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econô-
micos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema obje-
tivo do manejo e considerando-se a utilização de múltiplos produtos e subprodutos, bem como de 
outros bens e serviços de natureza florestal.

3.2.4. Gestão e Participação Social

A gestão das florestas do Brasil envolve diferentes instituições e os três 
níveis de governo: federal, estadual e municipal. No Governo Federal, a 
gestão florestal está sob a responsabilidade direta de quatro instituições:

• O Ministério do Meio Ambiente (MMA) é responsável pela for-
mulação das políticas florestais. Atua como poder concedente 
para produção florestal sustentável, sendo o responsável pelas 
concessões florestais;
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• O Serviço Florestal Brasileiro (SFB) é o órgão gestor das florestas 
públicas federais para a produção sustentável de bens e serviços. 
Ele tem também a responsabilidade de geração de informações, 
capacitação e fomento na área florestal;

• O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (IBAMA) é o órgão de controle e fiscalização ambiental respon-
sável pelo licenciamento e controle ambiental das florestas brasileiras:

• O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-
Bio) é responsável por propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar 
e monitorar as Unidades de Conservação instituídas pela União.

A estrutura de gestão das florestas no Brasil é recente. Suas últimas 
alterações ocorreram entre 2006 e 2007, respectivamente, com a cria-
ção do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e do Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), os quais assumiram parte 
das atribuições antes delegadas ao IBAMA. 

Aparte das instituições, as próprias atribuições específicas já passavam 
por alterações há mais tempo. Um fato que merece menção está rela-
cionado às deliberações sobre os planos de manejo florestais sustentá-
veis. A função, anteriormente conferida ao IBAMA, é atualmente objeto 
das secretarias estaduais de meio ambiente, fruto do chamado pacto 
federativo. O IBAMA ainda detém essa função, mas apenas em áreas 
federais ou cuja localização extrapole os limites de um estado.

Além das audiências e consultas públicas realizadas em comunida-
des locais em situações específicas previstas na legislação, há três 
órgãos colegiados que possibilitam a participação social no proces-
so decisório da gestão florestal:

• O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é o órgão 
consultivo e deliberativo do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA). É um colegiado representativo dos órgãos federais, 
estaduais e municipais de meio ambiente, do setor empresarial e 
da sociedade civil;
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• A Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR) fornece diretrizes 
para a implementação das ações do Programa Nacional de Florestas 
e permite articular a participação dos diversos grupos de interesse no 
desenvolvimento das políticas públicas do setor florestal brasileiro; 

• A Comissão de Gestão de Florestas Públicas (CGFLOP) é o 
órgão de natureza consultiva do Serviço Florestal Brasileiro com 
a finalidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes para gestão 
de florestas públicas brasileiras e também manifestar-se sobre o 
Plano Anual de Outorga Florestal.

No âmbito dos estados e do Distrito Federal, o arranjo institucional para 
a gestão florestal tem algumas variações, mas, de maneira geral, as 
secretarias estaduais de meio ambiente são responsáveis pela formu-
lação de políticas e normas florestais, e os órgãos estaduais de meio 
ambiente são responsáveis pelo licenciamento, controle e fiscalização 
das atividades florestais e conservação. Alguns estados criaram órgãos 
específicos para a gestão de florestas públicas. Nos municípios que 
têm estrutura para gestão florestal, o arranjo é semelhante. A participa-
ção social na gestão florestal, nos estados, ocorre na maioria dos casos 
no âmbito dos conselhos estaduais de meio ambiente.

3.2.5. Certificação Florestal

A certificação é um processo voluntário, no qual uma organização busca 
por meio de uma avaliação de terceira parte, garantir com os seus clien-
tes e a sociedade, que seu produto tem origem em florestas manejadas 
adequadamente, quanto aos aspectos ambiental, social e econômico. Em 
nível mundial, a certificação apresenta dois objetivos fundamentais: (a) 
melhorar o manejo florestal e (b) assegurar o acesso ao mercado. Além 
desses objetivos específicos, o selo ambiental responde ao interesse do 
consumidor no exercício de suas preferências de compra e gestão de im-
pactos ambientais em seu consumo, bem como seu direito à informação 
sobre os produtos em que esteja pensando em comprar.
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A certificação de florestas e da cadeia de custódia no Brasil é realizada por 
diversas empresas certificadoras, que utilizam dois sistemas de certificação:

Programa Brasileiro de Certificação Florestal (CERFLOR):

• O CERFLOR é vinculado ao Program for the Endorsement of Fo-
rest Certification Schemes (PEFC) e visa à certificação do manejo 
florestal e da cadeia de custódia, segundo o atendimento aos cri-
térios e indicadores prescritos nas normas elaboradas pela As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e integradas ao 
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade e ao Instituto 
Nacional de Metrologia (INMETRO).

• Até o final de novembro de 2012, havia, no Brasil, 34 certifica-
ções de cadeia de custódia para produtos de origem florestal e 16 
certificações de manejo florestal pelo CERFLOR, que totalizavam 
1.463.308,35 hectares de florestas, sendo 65.078,37 ha de flores-
tas nativas e 1.398.229,98 ha de florestas plantadas.

Forest Stewardship Council (FSC):

• O FSC visa à difusão do bom manejo florestal conforme princí-
pios e critérios que conciliam as salvaguardas ecológicas com 
os benefícios sociais e a viabilidade econômica e são os mes-
mos para o mundo inteiro.

• Até o final de novembro de 2012, havia, no Brasil, 919 certifica-
ções de cadeia de custódia para produtos de origem florestal e 
93 certificações combinadas de manejo florestal com cadeia de 
custódia pelo FSC, o que abrange 7,2 milhões de hectares de 
florestas, sendo 3,9 milhões de hectares de florestas plantadas, 
3 milhões de hectares de florestas nativas e 300 mil hectares de 
manejo florestal misto.
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Os padrões e normas da certificação são fundamentados no cumpri-
mento de princípios e devem atender a critérios e a indicadores que 
são distintos entre os sistemas FSC e CERFLOR, mas que têm o mesmo 
objetivo: promover a sustentabilidade da produção. 

A análise comparativa dos aspectos e critérios estabelecidos para cer-
tificação de florestas pelo FSC e CERFLOR demonstra diferenças entre 
os dois processos que resultam em vantagens ora para um ou ora para 
outro sistema. Algumas características do CERFLOR permitem maior 
flexibilidade quanto à aplicação de regras técnicas, o que pode repre-
sentar atrativos para produtores e empresas e, ao mesmo tempo, di-
minuir sua aceitação por parte de consumidores, movimentos sociais 
e ambientalistas. O FSC tem certamente maior respaldo internacional, 
devido à participação de ONGs de grande popularidade em sua com-
posição. Por outro lado, o CERFLOR é reconhecido pelo PEFC - Pro-
gram for the Endorsement of Forest Certification Schemes, sistema de 
certificação de maior presença em todo mundo. 

3.2.6. Concessão Florestal

A concessão florestal é uma das modalidades de gestão de florestas 
públicas previstas na Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, que permite 
que União, estados e municípios, mediante licitação, concedam a uma 
pessoa jurídica o direito de manejar, de forma sustentável e mediante 
pagamento, as florestas de domínio público para obtenção de produ-
tos e serviços. Esse processo está associado ao esforço do Estado em 
ordenar a produção florestal, principalmente na região amazônica, in-
centivando o fortalecimento de uma economia florestal que concilie a 
conservação dos recursos florestais com a geração de benefícios so-
cioeconômicos para as populações locais. A concessão florestal não 
pressupõe a transferência da titularidade da terra, é uma modalidade 
de gestão de florestas públicas no Brasil. 
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São geridas pela Lei de Gestão de Florestas Públicas, Lei nº. 11.284/2006 
e pela Lei Geral de Licitações, Lei nº. 8.666/1993. Nelas são descritos o 
processo de concessão e o monitoramento da atividade e a licitação1. Re-
gulamentadas pelo Decreto n°. 6.063/2007, os diplomas estabeleceram, 
dentre outros, o Plano Anual de Outorga Florestal, PAOF, instrumento de 
gestão às florestas públicas. Na esfera federal, o PAOF é elaborado anu-
almente pelo Serviço Florestal Brasileiro, SFB e aprovado e publicado pelo 
Ministério do Meio Ambiente, MMA, no caso, o poder concedente. O PAOF 
identifica, seleciona e descreve as florestas públicas federais passíveis de 
concessão. Cabe ressaltar que a inclusão no PAOF não significa, necessa-
riamente, que ela será concessionada naquele período.

A concessão de florestas públicas somente pode ser realizada em áre-
as não destinadas a uso comunitário, de populações indígenas, proje-
tos de assentamento ou uso militar. Também não podem ser objeto de 
concessão as unidades de conservação de proteção integral as reser-
vas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável.

Os primeiros três contratos de concessão florestal foram assinados em 
2008, em Unidades de Manejo Florestal, localizadas na Floresta Na-
cional do Jamari, Rondônia, totalizando 96.361 hectares. Em 2011, fo-
ram assinados mais dois contratos em UMF da Floresta Nacional de 
Saracá-Taquera, Pará, totalizando 48.703,43 hectares. Segundo dados 
de Novembro/2014, existem cinco contratos de concessão florestal em 
operação, no âmbito federal, totalizando 842 mil hectares de florestas 
públicas em regime de produção sustentável. Adicionalmente, mais de 
830 mil hectares deverão ser ofertados nos próximos anos. 

Desde 2006, o governo federal desenvolve a política de concessões 
florestais. Pelo lado da oferta, a política compreende, em suma, a con-
cessão – a empresas e comunidades – do direito de manejar florestas 
públicas para extrair madeira, produtos não madeireiros e oferecer ser-
viços de turismo. Em contrapartida, o uso desses produtos e serviços 

1 Fonte: BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Plano anual de 
outorga florestal 2013. Brasília. 2012. 105 p.
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é remunerado ao governo pelos concessionários. Pontualmente, outras 
vantagens da política de concessão florestal são acrescentadas:

• Faculta aos governos federal, estaduais e municipais o gerencia-
mento de seu patrimônio florestal;

• Combate a grilagem de terras e evita a exploração predatória dos 
recursos existentes;

• A floresta concedida permanece em pé, com o uso de técnicas 
de manejo florestal sustentável e exploração de impacto reduzido;

• Evita a conversão do uso do solo para outros fins, como pecu-
ária e agricultura;

• Promove uma economia em bases sustentáveis e de longo prazo; 

• Gera empregos, investimentos em serviços, infraestrutura, retornos 
financeiros oriundos do pagamento pelos produtos que foram con-
cedidos e demais benefícios garantidos pelo contrato de concessão.

O processo de concessão florestal acontece em três etapas (Figura 3.05):
Figura 3.05 – Etapas do processo de concessão florestal
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Fonte: CONSUFOR.

Vale ressaltar que a concessão florestal nunca inclui acesso ao patri-
mônio genético, uso dos recursos hídricos, exploração de recursos mi-
nerais, pesqueiros ou fauna silvestre, nem comercialização de créditos 
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de carbono. É importante mencionar, entretanto, que o eventual uso dos 
recursos hídricos, exploração dos recursos minerais ou a comercializa-
ção de créditos de carbono não é proibida. Ao contrário, todas essas 
atividades – e outras – podem ser realizadas pelas empresas, mas não 
sob o vínculo contratual da concessão florestal. 

Histórico de Valores da Concessão de Florestas

O Serviço Florestal Brasileiro, na gestão dos contratos de concessão flores-
tal, divulga os extratos de execução técnica e financeira das concessioná-
rias. Dos três contratos da Floresta Nacional do Jamari, assinados em 2008, 
os seguintes valores (Tabela 3.04) são informados, relativos aos pagamentos 
efetuados pelas concessionárias nos anos de 2010, 2011 e 2012.

Tabela 3.04 – Valores pagos entre 2010 e 2012 pela exploração florestal 
(2012)

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro, SFB. Adaptação: CONSUFOR.

3.2.7. Pagamento por Serviços Ambientais – PSA

Conceitos

A manutenção dos serviços ecossistêmicos, isto é, da capacidade dos ecos-
sistemas de manter as condições apropriadas, depende da implementação 
de práticas humanas que minimizem nosso impacto negativo nesses bio-
mas. Essas práticas humanas são conhecidas como serviços ambientais.

Portanto, todas as atividades que visam à preservação do meio am-
biente são consideradas serviços ambientais. Dentre as mais comuns 

Concessionário Volume explora-
do (m3)

Valor pago 
(R$) R$/m3

Madeflona – UMF I 26.281,40 1.563.717,02 59,50
Sakura – UMF II 17.673,85 1.466.818,46 82,99
Amata – UFM III 42.564,21 1.808.326,77 42,48

Total 86.519,46 4.838.862,25 55,93
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podemos citar o plantio de árvores nativas, a preservação de florestas 
e as atividades relacionadas ao abatimento de erosão. Também podem 
ser compreendidos como consultoria, educação, monitoramento e ava-
liação, entre outros, prestados por agentes públicos e privados, que 
tenham impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção 
de danos aos serviços ecossistêmicos.

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma política inovadora 
que tem como principal objetivo transferir recursos, monetários ou não 
monetários, para aqueles que ajudam a conservar ou produzir tais ser-
viços mediante a adoção de práticas agrícolas ou no meio urbano.

A criação de mercados específicos para serviços ambientais, como o 
de créditos de carbono, é um fenômeno relativamente recente. No en-
tanto, já indica o reconhecimento da importância da valoração econô-
mica desses serviços como forma de evitar a exploração indiscriminada 
dos recursos naturais, e ainda estimula a adoção de práticas ecologica-
mente corretas por parte da sociedade.

É importante ressaltar que os benefícios gerados pela prestação de ser-
viços ambientais são usufruídos por toda a sociedade, mas seus custos 
recaem apenas sobre os donos da terra. É justo, portanto, que tais pes-
soas recebam incentivos da parte que se beneficia.2

Serviços ecossistêmicos, nesse sentido, seriam as funções e processos 
dos ecossistemas relevantes para a preservação, conservação, recupera-
ção, uso sustentável e melhoria do meio ambiente e promoção do bem-estar 
humano e que podem ser afetados pela intervenção humana. De forma com-
plementar, serviços ambientais são os de consultoria, educação, monitora-
mento e avaliação, prestados por agentes públicos e privados, que tenham 
impacto na mensuração, prevenção, minimização ou correção de danos aos 
serviços ecossistêmicos.

2 http://produtordeagua.ana.gov.br/Oques%C3%A3oPSA.aspx
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Em suma, podem ser também conceituados como o conjunto de pro-
cessos naturais dos ecossistemas capazes de assegurar a ocorrência 
da vida no planeta e as condições para as atividades produtivas. O 
trabalho é realizado pelos ecossistemas, mas a atuação do ser humano 
para mantê-los ou restaurá-los é considerada parte da tarefa.

Ecossistemas, por sua vez, são conjuntos funcionais de interação entre 
as plantas, animais, comunidades de micro-organismos e meio ambiente. 
Há uma ampla diversidade de ecossistemas, desde os relativamente in-
tocados, como florestas naturais, passando pelos que sofreram transfor-
mação antrópica parcial, até os intensamente alterados e continuamente 
modificados pelo homem, tais como as áreas de agricultura e urbanas.

Classificação dos Serviços Ecossistêmicos

São quatro os grupos de serviços ecossistêmicos. Alguns dos serviços 
são listados de acordo com a pertinência aos grupos (Figura 3.06).

Figura 3.06 – Classificação dos serviços ecossistêmicos
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Fonte: CONSUFOR.
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Valores Associados

Há diferentes maneiras para avaliar o valor dos ecossistemas:

• Uma das formas, conhecida como o CONCEITO UTILITARISTA, se 
baseia no princípio da preferência à satisfação do ser humano: bem-
-estar. Nesse caso, os ecossistemas e os serviços que eles fornecem 
têm valor para as sociedades humanas porque as pessoas usufruem 
da sua utilização, direta ou indiretamente (valores de uso). Dentro 
desse conceito utilitarista, as pessoas também dão valor aos serviços 
dos ecossistemas que não estão momentaneamente usando (valores 
de não uso ou de existência), simplesmente por saber que esses 
recursos existem, mesmo que nunca os utilizem diretamente. Muitas 
vezes isso envolve valores históricos, nacionais, éticos, religiosos e 
espirituais profundamente arraigados que as pessoas atribuem aos 
ecossistemas – são os serviços culturais dos ecossistemas.

• Outra, NÃO UTILITARISTA, sustenta que alguma coisa pode ter 
um valor intrínseco, ou seja, que pode ter valor próprio, indepen-
dentemente de sua utilidade para alguém ou do bem-estar pro-
porcionado para o ser humano. 

As duas formas, utilitarista e não utilitarista, interagem de várias formas, 
mas usam medidas diferentes, sem denominadores comuns, e normal-
mente apresentam dificuldades em ser usados de forma agregada. A 
escolha de uma técnica de valoração é ditada pelos dados disponíveis 
e pelas características de cada caso. 

Os elementos para pagamento de serviços ambientais (Provedor, Valo-
ração e Comprador) são ilustrados na figura 3.07.
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Figura 3.07 – Elementos para pagamento de serviços ambientais
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Fonte: CONSUFOR.

Pagamento

A pré-existência de mercados e, por consequência, de preços de mer-
cado, define valores para os pagamentos. Mas para muitos serviços 
ambientais, os preços de mercado não existem e, portanto, é difícil 
quantificar sua importância ou estimar seu valor. 

O valor econômico total de um serviço ambiental pode ser estimado a 
partir dos diferentes tipos de uso que a eles damos: 

• Valor de uso direto. Definidos pelos preços de mercado. Isso se apli-
ca a produtos como alimentos, madeira e água e, também, a taxas de
entrada em uma área protegida, para fins de educação, e a licenças
de pesca para recreação, por exemplo. Todavia, essa parte consumí-
vel dos ecossistemas é apenas uma pequena parcela de seu valor;

• Valor de uso indireto. Os serviços de regulação dos processos ecos-
sistêmicos que controlam a água ou a qualidade do ar são, todavia,
usos indiretos: têm valores que podem ser estimados com base em
nosso comportamento como consumidores. Por exemplo, apesar de
não termos que pagar pela manutenção de um lago em condições
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saudáveis, podemos estar dispostos a pagar um preço mais elevado 
por uma casa localizada perto de um lago ou a dirigir mais tempo para 
visitar uma paisagem especialmente agradável em torno desse lago;

• Valor de não uso. Outros valores indiretos podem ainda ser definidos 
com o propósito de preservar a possibilidade de uso direto ou indireto 
no futuro. Por exemplo, o investimento na conservação da biodiversi-
dade é frequentemente baseado nos valores da opção de preserva-
ção de ecossistemas, espécies e genes para potencial uso futuro. 

Existem diferentes esquemas de pagamento por serviços ambientais (PSA), 
sendo os esquemas de pagamento direto o tipo mais comum. Nesses ca-
sos, o governo, em nome da sociedade civil, remunera proprietários de 
terras pela adoção de tecnologias capazes de possibilitar melhor gestão 
do solo e, assim, resolver um problema ambiental específico. Normalmente 
esses esquemas são financiados inteiramente pelo governo, em benefício 
da sociedade, mas podem também incluir contribuições do setor privado. 

Também existem esquemas de PSA baseados em produtos, em que consu-
midores pagam um adicional sobre o preço de mercado de um produto ou 
serviço, para garantir um processo de produção ambientalmente sustentável. 

Os serviços ambientais, embora essenciais, nunca foram calculados 
porque nunca se chegou a um nível de degradação ambiental tão signi-
ficativo quanto nas últimas décadas. A ideia básica do PSA é remunerar 
quem preserva (direta ou indiretamente) o meio ambiente. 

Para que o PSA tenha sentido, a preservação do meio ambiente, do 
ponto de vista do empreendedor privado, tem de ser, evidentemente, 
mais lucrativa do que sua destruição. Ou seja, os ganhos auferidos pelo 
prestador de serviços ambientais têm de ser mais significativos do que 
os que seriam potencialmente obtidos com outras atividades econômi-
cas. Essa equação, contudo, não é tão fácil de resolver e exige inúme-
ros estudos multidisciplinares para cada situação. 

O mercado de créditos de carbono, implementado pelo Protocolo de 
Kyoto de 1997, é atualmente o esquema de PSA mais difundido no mun-
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do e tem impactos diretos na mitigação do aquecimento global. Mas 
existem em curso, no Brasil e no mundo, diversos outros projetos e polí-
ticas públicas de conservação baseados no PSA. A Figura 3.08 lista os 
principais esquemas de PSA existentes.

Figura 3.08 – Modalidades de remuneração dos serviços ambientais

Fonte: CONSUFOR.

3.3. A Cadeia Produtiva da Madeira Tropical

A cadeia de agregação de valor da madeira tropical ou nativa, oriunda 
do manejo florestal sustentável, está representada sinteticamente na 
Figura 3.09. Cada uma das etapas de agregação de valor está carac-
terizada na sequência.
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Mercado de carbono
• Realização das transações de créditos de carbono em mercados regulamentados pelo Protocolo de Quioto 
e mercados voluntários.

Créditos de carbono ou Redução Certificada de Emissões (RCE) são certificados emitidos para uma pessoa 
ou empresa que reduziu a sua emissão de gases do efeito estufa (GEE). Comprar créditos de carbono no 
mercado (1 ton. de carbono = 1 crédito de carbono) corresponde aproximadamente a comprar uma permis-
são para emitir GEE. 

ICMS Ecológico
• Municípios que tem áreas de preservação, recebem parte dos recursos financeiros arrecadados por meio 
do ICMS como forma de compensação pela restrição ao uso do solo desses locais. 

REDD+
• Definição de valor financeiro para carbono retido nas florestas e aplicação de incentivos para que países 
em desenvolvimento possam adotar medidas de redução de gases estufa, por meio da redução do desma-
tamento e da degradação florestal. 

Projetos de proteção de recursos hídricos
•Modalidade de pagamento por serviços ambientais que envolve remuneração pela proteção de bacias hidro-
gráficas responsáveis pelo abastecimento de cidades ou alimentação de hidrelétricas
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Figura 3.09 – Representação da cadeia produtiva da madeira tropical

Fonte: CONSUFOR.

3.3.1. Manejo Florestal

A atividade florestal na região amazônica é realizada de diferentes for-
mas, considerando a adoção de diferentes técnicas, as quais variam 
dentro de uma escala de complexidade que envolve técnica, investi-
mentos e salvaguardas ambientais. A Tabela 3.05 apresenta os diferen-
tes conceitos adotados no manejo florestal na região amazônica, seu 
grau de complexidade e suas características.
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Tabela 3.05 – Manejo florestal na região amazônica

Conceito Comple-
xidade Características

Exploração 
convencional

Exploração sem planejamento das atividades 
tal como inventário 100%, planejamento de in-
fraestrutura, trilhas de arraste, etc. Normalmente 
utiliza empregados não qualificados bem como 
máquinas e equipamentos não apropriados.

Manejo 
florestal 

sustentável

Mais atividades pós-colheita como tratamentos 
silviculturais para estimular o desenvolvimento 
florestal e providências para proteção da área 
que garantam a disponibilidade dos serviços flo-
restais econômicos, sociais e ambientais para 
as próximas gerações.

Manejo 
florestal 

certificado

Certificação da produção (selo verde) pela ten-
tativa da empresa em cumprir as normas legais, 
manejar a floresta de forma contínua e cumprir 
as normas trabalhistas e legais.

O que leva os envolvidos no manejo florestal a programar melhorias em 
seus processos, seja um produtor de pequena escala (tipicamente fami-
liar), seja um empreendimento empresarial, são questões relacionadas 
à capacidade de investimento e disponibilidade de capital, localização 
da unidade de manejo e respectivos mercados consumidores, nível tec-
nológico do maquinário de colheita e transporte e o conhecimento técni-
co dos responsáveis pela operação de manejo, dentre outras diversas.

É importante destacar que o manejo florestal sustentável na Amazônia 
tem forte competição com o manejo ilegal que, sem contar o aspecto da 
criminalidade, é mais barato do que a adoção das práticas de manejo 
sustentável previstas na legislação. Assim, o fator econômico influencia 
diretamente na adoção das práticas de manejo sustentável. Além disso, 
a adoção de práticas que vão além das previstas pela legislação está for-
temente atrelada à capacidade do empresário (ou produtor de pequena 
escala) reconhecer os benefícios que elas podem vir a lhe proporcionar. 
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Como os ciclos de produção florestal são longos (10 anos para opera-
ção com arraste não mecanizado e até 35 anos para arraste mecani-
zado), torna-se mais difícil a obtenção de resultados dos impactos de 
diferentes manejos no desenvolvimento da floresta. 

O Manejo Florestal Sustentável

O conceito de manejo florestal sustentável está associado, inicialmente, 
aos determinantes do desenvolvimento em bases sustentáveis que são: 
promover o capital natural, o capital humano e institucional e ser objeto 
de análise econômica. Assim, o manejo de florestas nativas deve englo-
bar um conjunto de procedimentos e técnicas que assegurem:

• A permanente capacidade da floresta em oferecer produtos e ser-
viços, diretos e indiretos;

• A capacidade de regeneração natural;

• A capacidade de manutenção da biodiversidade.

Para que os empreendimentos florestais se enquadrem nesse contexto, 
devem evoluir em rentabilidade, prever segurança e sustentabilidade. 
Caso contrário, não apresentarão viabilidade econômica, social e eco-
lógica e, portanto, garantia de rendimento sustentável.

Essas premissas permitem conceituar o manejo florestal em bases sus-
tentáveis como sendo o planejamento, o controle e o ordenamento do 
uso dos recursos florestais disponíveis, de modo a obter o máximo de 
benefícios econômicos e sociais, respeitando os mecanismos de autos-
sustentação do ecossistema objeto do manejo. As atividades de manejo 
não degradam a floresta se corretamente conduzidas, porém, podem 
alterar a qualidade do ecossistema por influir na distribuição e compo-
sição das espécies e nos processos ambientais.

Em regime sustentável, a madeira pode ser extraída da floresta por meio 
de um Plano de Manejo Florestal, concedido por Órgão Federal ou Esta-
dual competente, que autoriza o corte seletivo de árvores e determina o 
volume máximo de retirada anual de madeira da floresta, considerando 
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uma série de premissas pré-estabelecidas na legislação. Sob a ótica da 
legislação há passos compulsórios para a aprovação de planos de ma-
nejo e a comercialização de madeira proveniente de florestas naturais. 
São quatro documentos oficiais necessários:

• Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Flo-
restal (APAT);

• Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS);

• Plano Operacional Anual (POA);

• Autorização de Exploração Florestal (AUTEX).

A Figura 3.10 apresenta o fluxograma de procedimentos para obtenção 
da Autorização de Exploração Florestal (AUTEX). 

Figura 3.10 – Fluxo de procedimentos do manejo florestal na região 
amazônica (2013)

Concessão da 
APAT

1. Elaboração e 
protocolação do 
PMFS junto a UD 

do IBAMA 

2. Vistoria técnica 
de campo na área 

do PMFS

4a. Aprovação do PMFS e 
ciência do fato junto ao 

proponente

3. Análise e 
emissão de 

Parecer Técnico 
sobre o PMFS

4b. Detecção de 
pendências e solicitação 
formal de regularização 

junto ao proponente 

4c. Indeferimento do PMFS 
e ciência do fato junto ao 

proponente

Fase de Apresentação, Análise e Aprovação dos PMFs

Procedimentos da Unidade Descentralizada do IBAMA
Procedimentos do Proponente do PMFS
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1. Elaboração e 
protocolação do 
POA 1 junto a UD 

do IBAMA 

2. Vistoria técnica 
de campo na área 

do POA 1

3. Análise e 
emissão de 

Parecer Técnico 
sobre o POA 1

4c. Aprovação do POA 1 e 
ciência do fato junto ao 

proponente

4b. Detecção de 
pendências e solicitação 
formal de regularização 

junto ao proponente 

4a. Indeferimento do POA 
1 e ciência do fato junto ao 

proponente

5. Emissão da 
AUTEX do POA 1

6. Execução do 
POA 1

1. Elaboração e 
protocolação do POA 2 
junto a UD do IBAMA, 

juntamente com o 
relatório de atividades do 

POA 1 

6. Idem POAs
intermediários

6. Idem POA Final

Fase Monitoramento e Avaliação da Execução dos PMFs

A Autorização Prévia à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal 
(APAT) antecede a apresentação da proposta técnica de Plano de Ma-
nejo Florestal Sustentável (PMFS). A aprovação da APAT e do PMFS 
possibilita a apresentação do Plano Operacional Anual (POA), que por 
sua vez, permite a liberação de uma Autorização de Exploração Flores-
tal (AUTEX), em que são detalhados os volumes de madeira autorizados 
para corte e extração da floresta, por espécie. 

Operações do Manejo Florestal Sustentável

O corte da madeira é realizado segundo o planejamento do consumo 
industrial, o regime de chuvas e o planejamento, localização e capaci-
dade de armazenamento das áreas de estoque. Em princípio, 100% da 
madeira prevista para corte anual é retirada da floresta. Entretanto, pro-
blemas operacionais no momento da colheita 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 
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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 flo-
resta) e na indústria (pátio da serraria ou laminadora). 

O transporte da madeira em tora é feito por rios e/ou estradas (depen-
dendo da logística regional), acompanhada pelo Documento de Origem 
Florestal (DOF), que atesta a origem legal da madeira e deve acompa-
nhar o seu transporte, obedecendo quantidades, espécies e destino 
previamente informados.

Como regra geral, os Estados da Amazônia Legal utilizam de subterfú-
gios tributários como tentativa de industrializar a atividade madeireira 
dentro de suas fronteiras. Como não há mecanismo legal que proíba o 
livre trânsito de mercadorias e produtos no território nacional, estes Es-
tados se utilizam da determinação de Pauta de Preços Mínimos para a 
cobrança do ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadu-
al e Intermunicipal e de Comunicação). 

Manejo e diversidade de espécies

No Brasil, as primeiras experiências de manejo florestal tropical foram 
realizadas na década de 1950, na região de Curuá-Una, no Estado do 
Pará, sob a orientação da FAO e posteriormente assumida pela Supe-
rintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). No final da 
década de 1970, novos experimentos de manejo florestal foram im-
plantados na Floresta Nacional do Tapajós, no Estado do Pará, com a 
colaboração da FAO e conduzidos pelo extinto Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF) e Empresa Brasileira de pesquisa 
Agropecuária (EMBRAPA). 

Em décadas de pesquisas realizadas, ainda não há um consenso sobre 
técnicas mais adequadas de manejo em virtude da diversidade da flo-
resta, da especificidade de cada área que tem sido estudada e do tipo 
de metodologia adotada. Nesse contexto, vale ressaltar que qualquer 
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aplicabilidade de técnica de manejo precisa ser adequada às condi-
ções da área que será utilizada, exigindo um investimento relativamente 
alto no início de sua implementação, com apoio constante de técnicos 
especializados no assunto.

A grande heterogeneidade da floresta amazônica – com cerca de 200 
a 250 espécies florestais por hectare, aliada ao pequeno número de 
espécies comerciais, ou seja, espécies florestais aceitas no mercado 
– fazem com que o rendimento de madeira por hectare seja baixo. De 
cerca de 230 espécies utilizadas pela indústria, 80% da produção de 
madeira é representada por menos de 50 espécies. De acordo com os 
levantamentos realizados na década de 1990, dos 230 a 280 m³ por 
hectare da biomassa florestal, apenas 10% chegam às serrarias.

O termo espécie comercial é muito relativo. Espécies comerciais devem 
ser aquelas que além de terem demanda comercial, tenham também 
sustentabilidade de suprimento. Existem mais de 1.000 espécies de 
madeiras nativas na Amazônia, todavia não mais que 60 ou 80 espé-
cies são consideradas comerciais. Dessas, não mais que 40 são consi-
deradas espécies comerciais viáveis técnica e economicamente. Vale 
lembrar que espécies que são consideradas viáveis em uma região, 
podem não ser em outras. Isso ocorre porque para uma espécie ser vi-
ável para exploração, esta deve ter uma densidade (número de árvores 
por hectare) mínima. Na Amazônia, devido às suas características e di-
mensões, esse aspecto é muito variável, fazendo com que em algumas 
regiões exista a predominância de certas espécies que são quase, ou 
totalmente, inexistentes em outras.

Outro ponto chave a ser considerado é a demanda de mercado. Exis-
tem espécies que têm a preferência do mercado e, em função disso, 
têm melhores preços. A pressão sobre estas é cada vez maior. As es-
pécies que são mais conhecidas no mercado, via de regra, são as que 
existem ou existiam em maior volume, dentre as quais se destacam as 
apresentadas na Tabela 3.06.
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Tabela 3.06 – Espécies comerciais de destaque da amazônia brasileira (2013)
Nome comum Nome científico Nome comum Nome científico

Amapá Brosimum parinarioides Itaúba Mezilaurus itauba

Angelim Pedra Hymenolobium petraeum Jatobá Hymenaea courbaril

Angelim Vermelho Dinizia excelsa Maçaranduba Manilkara amazônica

Breu Trattinicka rhoifolia Mandioqueira Qualea gracilior

Caixeta Tabebuia cassinoides Muiracatiara Peltogyne cf. subsessilis

Cerejeira Eugênia involucrata Piquiá Aspidosperma desmanthum

Cumaru Dipteryx odorata Quaruba Vochysia máxima

Cupiuba Goupia glabra Sucupira Diplotropis purpúrea

Curupixá Micropholis venulosa Samaúma Ceiba pentandra

Freijó Cordia goeldiana Tatajuba Bagassa guianensis

Goiabão Eugenia leitonni Tauari Couratari guianensis

Ipê Tabebuia serratifolia Tachi Sclerolobium melanocarpum

Fonte: CONSUFOR; Levantamentos de campo (ago./2013).

Muitas dessas espécies têm derivados, como por exemplo: Louro Branco 
(Ocotea opifera), Louro Faia (Euplassa pinnata) e Louro Vermelho (Nec-
tandra rubra), etc. Obviamente, existem muitas outras espécies, mas a 
pressão maior hoje está concentrada em algumas principais, como por 
exemplo: Jatobá, Ipê, Cumaru, Maçaranduba, Muiracatiara, etc.

De modo geral, essa lista representa a maioria das espécies considera-
das mais nobres, mas muitas outras são utilizadas no mercado interno, 
para a construção civil, mesmo as que não têm muita sustentabilidade. A 
inclusão de novas espécies depende de alguns fatores, que por sua vez 
independem da vontade do produtor florestal ou do industrial da madeira.

Lançar uma nova espécie no mercado é um procedimento de risco. 
Como já foi dito, as espécies que atualmente são muito conhecidas no 
mercado mundial são aquelas que têm ou tiveram grandes volumes 
disponíveis. Existem espécies muito bonitas e que certamente teriam 
aceitação no mercado, mas não sustentabilidade. De modo geral, as 
grandes empresas comercializadoras não querem assumir a responsa-
bilidade de lançar uma nova espécie que tem disponibilidade pequena 
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e consequentemente não tem sustentabilidade de suprimento. Espécies 
que até pouco tempo atrás eram pouco conhecidas e comercializadas, 
mas que têm disponibilidade significativa, vão aos poucos penetrando 
no mercado, no vácuo daquelas que reduzem a disponibilidade.

Dessa forma, a introdução de novas espécies que têm ocorrido no 
mercado é basicamente decorrente da baixa oferta das espécies mais 
conhecidas e não de um trabalho consciente dos produtores. Se uma 
empresa tenta reduzir a produção de uma espécie mais procurada, ime-
diatamente é substituída por outra empresa que se disponha a fornecer 
a espécie demandada. Isso começa entre os produtores de um Estado, 
passa para os produtores do País e em seguida chega ao mercado 
mundial. Continua valendo a máxima de que o mercado é o rei, ou seja, 
“o mercado compra o que quer e não o que é ofertado”.

Um aspecto importante a levar em consideração no manejo florestal é a 
lista das espécies da flora ameaçadas de extinção é composta de 472 
espécies, de acordo com dados de 2008. A maior parte delas é natural 
da Mata Atlântica (276) e do Cerrado (131). Naturais da Amazônia cons-
tam apenas 24 espécies.

Consta ainda a proteção a determinadas espécies, formalizadas por 
legislação federal. São elas:

• Castanheira, Bertholetia excelsa – Decreto 5.975/2006;

• Seringueira, Hevea spp – Decreto 5.975/2006; e

• Mogno, Swietenia macrophylla – Decreto 4.722/2003).

No cenário atual da Amazônia, já se observa uma preocupação cres-
cente do setor industrial madeireiro, em desenvolver a exploração flo-
restal de forma racional e sustentável, com base em planos de manejo, 
levando em consideração aspectos ecológicos, econômicos e sociais. 
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Fatores Determinantes

O sucesso do manejo florestal sustentável vai muito além da adoção 
de técnicas e cumprimento estrito de formalidades burocráticas pre-
vistas nas normas. O manejo florestal consiste de uma sequência de 
processos, e, sendo assim, demandante de uma compreensão de sua 
finalidade (objetivos), implicações (resultados esperados) e melhores 
técnicas para sua implementação (ações). Dessa forma, sua adoção, 
além do conhecimento técnico científico, depende muito dos conceitos 
do planejamento estratégico empresarial, ou seja, indução à melhoria 
da gestão empresarial. Dessa forma, ressalta-se a prioridade do manejo 
florestal amazônico: uso econômico (em grande ou pequena escala, em 
fins empresariais ou iniciativas comunitárias ou familiares) onde esteja 
garantida a sustentabilidade socioambiental das operações.

Com base em casos de sucesso de manejo florestal sustentável, certos 
fatores “chave” de sucesso podem ser destacados no cenário brasileiro:

• Acesso ao recurso florestal em longo prazo: a longevidade da 
exploração florestal é praticamente uma condição intrínseca ao 
conceito de sustentabilidade. Antes de pensar no tripé econômi-
co-social-ambiental, a sustentabilidade do negócio “manejo” pre-
cisa ser garantia por um fluxo adequado e constante de produção 
de toras, que garanta um horizonte de negócios promissor e de 
longo prazo para o retorno dos investimentos realizados;

• Estabelecimento e compreensão da cadeia de valor: A cadeia 
de valor, referindo-se nesse contexto à cadeia de operações e do 
manejo de florestas naturais, passando pela colheita, transporte 
e processamento para o mercado e suprimento de produtos para 
mercados finais, tem que ser cuidadosamente pensada, estabele-
cida e gerenciada. A cadeia de valor eficiente e eficaz é a chave 
do sucesso do projeto uma vez que determina o acesso ao mer-
cado, e se o fluxo de renda está adequado para cobrir os custos 
incorridos e ainda gerar lucro sobre o capital investido. Em uma 
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cadeia de valor bem estabelecida, os níveis escolhidos de volume 
e qualidade de produção estão de acordo com a demanda e as-
seguram o uso eficiente da matéria-prima e outros recursos;

• Parcerias entre empresa e comunidade: Para assegurar o en-
volvimento e compromisso das comunidades locais, devem ser 
criados mecanismos para uma parceria justa. É crucial que as 
operações da empresa consigam levar à comunidade benefícios 
maiores do que aqueles que possam ser obtidos por meio de prá-
ticas não sustentáveis;

• Capacidade da gerência: Para executar as operações com eficiên-
cia para que os objetivos sejam atingidos, a capacidade e as com-
petências da equipe de gestão são críticas ao sucesso do projeto. 
Sem um conhecimento profundo da dinâmica ecológica das flores-
tas naturais tropicais, as operações não terão um embasamento 
sólido. Além disso, a gerência deve compreender e saber como ge-
renciar os indivíduos, para que as complexas redes sociais sejam 
levadas em consideração. Naturalmente, a capacidade de gestão 
financeira também é crucial à lucratividade do projeto;

• Tecnologia adequada: É importante combinar as tecnologias e ope-
rações de gestão florestal corretas com os parâmetros operacionais 
corretos. Por exemplo, as colheitas em floretas naturais devem ser 
realizadas aplicando-se a exploração de impacto reduzido (reduced 
impact logging, RIL). As tecnologias não devem apenas ser aplica-
das nos cenários corretos, mas também de modo que tanto a susten-
tabilidade quanto a lucratividade sejam asseguradas;

• Financiamento: considerado análogo ao fator de produção capi-
tal, que ao lado da terra, trabalho e tecnologia, compreendem os 
elementos indispensáveis ao processo produtivo de bens e ser-
viços. A necessidade de capital, e, portanto, de financiamento, 
faculta às empresas possibilidade de realização de novos investi-
mentos, seja com vistas à ampliação da capacidade produtiva ou 
à diversificação dos negócios;
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• Transparência: Toda a comunicação e os acordos com os dife-
rentes níveis governamentais devem ser transparentes. Isso cer-
tamente é um entrave no mercado de madeira tropical brasileiro, 
caracterizado por elevada carga burocrática, forte concorrência 
com produtos e processos ilegais, mas é importante tentar asse-
gurar boas condições para operações de longo prazo. De fato, os 
acordos de concessão de longo prazo dão suporte ao pensamen-
to estratégico de longo prazo e, em especial, incentivam as em-
presas a se comprometerem com a gestão florestal sustentável;

• Uso ordenado do solo: A baixa regularização fundiária nas pro-
priedades na Amazônia Legal incentiva a ocupação desordenada 
de florestas públicas, privadas e devolutas. Além disso, em razão 
da indefinição do uso adequado e regionalizado da aptidão do 
solo nas microrregiões (zoneamento ecológico-econômico) para 
as diversas atividades econômicas concorrentes, cria disputas 
desnecessárias pelo acesso aos recursos naturais e um aumento 
da ilegalidade e informalidade das operações madeireiras;

• Certificação: As certificações florestais funcionam como provas 
para os mercados e para as instituições financeiras de que as 
operações estão em conformidade com os princípios de gestão 
florestal sustentável. Conforme mencionado, a certificação não é 
uma garantia de gestão florestal sustentável de longo prazo, mas 
é a ferramenta mais comum para comprovar a sustentabilidade 
das operações de exploração florestal. 

3.3.2. Industrialização

A industrialização pode ocorrer em empresas industriais que têm ou 
não base florestal própria. Essas empresas podem apresentar escalas 
diversas e nível tecnológico bastante distintos. 

A industrialização da tora pode ser feita em diferentes graus de agrega-
ção de valor. Um produto madeireiro de maior valor agregado passa por 
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mais etapas industriais. O inverso também é verdadeiro. Basicamente 
ocorrem duas etapas de processamento industrial da tora: o primário 
e o secundário. No processamento primário ocorre a primeira transfor-
mação da tora em produto acabado. Os produtos mais comuns são a 
madeira serrada e as lâminas de madeira, nas mais diversas formas 
e dimensões. No processamento secundário podem ocorrer diversas 
etapas de agregação de valor à madeira. Dessa forma, a quantidade 
de produtos oriunda de processamento secundário (também conheci-
do 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 industrializadas 
em companhias que tenham apenas o desdobro primário (serrarias e lami-
nadoras), cuja produção pode ser vendida a outras indústrias (que farão o 
desdobro secundário ou beneficiamento da madeira) ou ao consumidor. Por 
outro lado, há casos de empresas de porte médio a grande que apresentam 
atividades industriais tanto de desdobro primário como secundário. 

Industrialização Primária e Secundária

A indústria de base florestal existente na Amazônia é formada principal-
mente por serrarias e indústrias de lâminas e compensados. Em menor es-
cala, existem fábricas de móveis e esquadrias, na sua maioria de pequeno 
porte e para consumo local, operando com baixo nível de tecnologia e de 
produção. Ainda existem as indústrias de beneficiados, que são as respon-
sáveis pelo reprocessamento da madeira serrada em geral. A construção 
de embarcações fluviais é tradicionalmente desenvolvida na região com 
base nos conhecimentos práticos adquiridos de gerações passadas.

As grandes empresas têm flexibilidade e podem fabricar diversos tipos 
de produtos, de acordo com a demanda pontual. A comercialização co-
meça com a madeira serrada bruta e vai agregando valor na sequência. 
A seguir abordam-se os principais produtos fabricados na região.
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Madeira serrada bruta, ou seja, aquela decorrente do processamen-
to primário é composta por: dormentes, estacas, pranchas, pranchões, 
vigas, vigotes, pontaletes, tábuas, sarrafos, etc. (Tabela 3.07). Essas 
peças podem eventualmente ser montadas formando pallets ou engra-
dados ou ainda, caixaria para embalagem.

Tabela 3.07 – Especificação da Madeira Serrada tropical no Brasil (2012)

Denominação Espessura (cm) Largura (cm) Comprimento
Pranchões maior que 7,0 maior que 20,0 variável
Pranchas 4,0 - 7,0 maior que 20,0 variável
Vigas maior que 4,0 11,0 - 20,0 variável
Vigotas 4,0 - 8,0 8,0 - 11,0 variável
Caibros 4,0 - 8,0 5,0 - 8,0 variável
Tábuas 1,0 - 4,0 maior que 10,0 variável
Sarrafos 2,0 - 4,0 2,0 - 10,0 variável
Ripas menor que 2,0 menor que 10,0 variável

Fonte: Compilado pela CONSUFOR.

Em um segundo passo, vem a secagem ao ar, chamada AD (air dried), 
que é secada gradeada ao ar e KD (kiln dried), que é a secada em estufas. 
Existem estufas de muitas formas, mas na Amazônia a mais comum é a po-
pularmente chamada de rabo quente, que seca com ar aquecido e normal-
mente provê uma secagem de menor qualidade. É seguida pelas estufas 
com aquecimento a vapor, podendo ser um controle manual simples, até 
as com controle mais sofisticado, com sistemas eletrônicos com múltiplos 
pontos de controle e secagem automática. O passo seguinte é o processa-
mento secundário, ou beneficiamento que, da mesma forma, varia ao longo 
do processo e na qualidade de máquinas e equipamentos.

Na fase mais simples são produzidos: molduras, tábuas S4S (aplainadas 
nas 4 faces) E4E, (aplainadas nas 4 faces, com os 4 cantos arredonda-
dos), peças clear [são tábuas e sarrafos com tamanhos a partir de 4” 
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(10,16 cm)3, chegando até 7’ (213,36 cm)4] que são unidas de topo por 
um sistema denominado “finger joint”, formando peças contínuas deno-
minadas “blanks”. Essas peças podem ser unidas lateralmente, forman-
do painéis (painel colado lateral) ou “edge glued”, ou coladas na face, 
formando vigas coladas.

Com as peças S4S e E4E, são fabricados pisos e forros de vários tipos, po-
dendo ser os mais simples, tipo assoalho corrido com juntas em macho e 
fêmea “tongue and grove” só no sentido longitudinal, ou então em piso com 
juntas laterais e de topo. Estes normalmente são produzidos em peças com 
dimensões definidas, partindo de 1’ (30,48 cm) e chegando a 7’ (213,36 cm). 
As espessuras são variadas, indo desde 6 mm até 1’’ ou 2,54 cm.

Na sequência, os pisos podem receber revestimentos de alta resistên-
cia, com aplicação de vernizes cerâmicos, com óxido de alumínio ou 
óxido de titânio, que os tornam mais resistentes ao tráfego. As peças 
E4E são usadas na fabricação de decks e pisos externos, em passare-
las, terraços, decks de piscina, etc.

As peças S4S também podem ser transformadas em lamelas, com es-
pessuras que normalmente variam de 2,5 mm até 4,2 mm. Essas lame-
las são coladas sobre substratos que podem ser maciços (com madei-
ras menos nobres) ou madeira reconstituída (compensados, MDF, etc.). 
Esses pisos são conhecidos como “pisos engenheirados”.

As madeiras serradas secas também formam outros produtos com di-
ferentes utilizações. Podem ser produzidos componentes para portas, 
janelas, móveis, etc. Pode-se produzir uma grande gama de produtos 
derivados, como cabos de ferramentas, cabos de garfos, facas, colhe-
res, cabides para roupas, peças de decoração, molduras de quadros, 
caixas, baús, tanoaria, etc. Algumas espécies também são usadas na 
indústria naval ou aeronáutica.

3 polegada
4 pés
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As madeiras também podem seguir a vertente industrial a partir da la-
minação, produzindo lâminas para revestimento, compensados, fôrmas 
para construção civil, painéis de vários tipos, etc. As madeiras tropicais 
não são usadas comumente na fabricação de painéis de madeira re-
constituída, como aglomerados e MDF (medium density fiberboard).

Em linhas gerais, existem dois tipos de chapas de madeira compensada: 
o multilaminado e o sarrafeado. O multilaminado é uma chapa cuja mon-
tagem é feita unicamente por lâminas, em número ímpar de camadas, 
dispostas perpendicularmente umas às outras. O sarrafeado é uma cha-
pa cujo miolo é formado por sarrafos estreitos, sendo aplicado na sua su-
perfície lâminas de madeira. Os adesivos empregados podem ser a base 
de ureia-formaldeído ou fenol-formaldeído, ou ainda, no caso de sarrafos, 
a colagem pode usar adesivo PVA ou fios de nylon “hot-melt”. 

O tipo de compensado e o adesivo usado na sua colagem é definido 
pelo uso final do produto: uso interno e móveis, que utilizam compensa-
dos de uso geral, compensados decorativos e compensados sarrafea-
dos, podendo ser empregados adesivos comuns até adesivos à prova 
d’água; uso externo e construção civil e naval, que utilizam compen-
sados industriais e compensados navais, de maior resistência e com 
emprego de adesivos à prova d’água.

Na Amazônia, os compensados são normalmente produzidos com as 
espessuras que variam entre 4 e 20 mm (em múltiplos de 2), com cha-
pas de 2,44 x 1,22 m; (padrão exportação), ou então de 2,20 x 1,60 
(mercado nacional).

Os resíduos do processo industrial normalmente são utilizados na ge-
ração de energia, térmica e/ou elétrica, quer seja de forma livre, em 
cavacos, adensados formando pellets ou briquetes, etc. Também são 
transformados em carvão natural ou moídos e reconstituídos em pellets 
ou pequenos blocos (de vários formatos). 
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Nível Tecnológico 

O nível tecnológico empregado nas indústrias de serrados na região 
amazônica é bastante diferente do parque industrial madeireiro da re-
gião sul do Brasil. Entre os diversos aspectos que explicam essa dife-
rença, a matéria-prima utilizada destaca-se como o principal fator. 

O uso de madeiras tropicais implica em processamento de um grande 
número de espécies, que apresentam grande variabilidade de carac-
terísticas, apresentando-se como um fator limitante, quando compara-
do ao processamento de madeiras de florestas plantadas (em espe-
cial, o Pinus), principal fonte de matéria-prima das indústrias da região 
sul. Além da matéria-prima, a carência de investimentos pontuais na 
modernização, em termos de equipamentos e processos produtivos, 
também prejudica a qualidade dos produtos, a produtividade e a com-
petitividade no mercado.

Na Tabela 3.08, são apresentadas as diferenças básicas entre os níveis 
tecnológicos encontrados nas indústrias de serrados da região ama-
zônica. Estima-se que somente 10% da indústria de serrado possa ser 
classificado como alto nível tecnológico.

Tabela 3.08 – Nível Tecnológico da Indústria de Serrados da Região 
Amazônica (2013)

Baixo Alto

Operação de pátio Manual até mecanizado Carregadeira e esteiras 
transportadoras

Serra Serra fita de baixa qualidade

Integrado, carregamento 
mecanizado, serra fita e 
equipamentos auxiliares de boa 
qualidade

Tratamento Pode haver Há
Secagem Ao ar livre ou secadores Secadores
Classificação Pode haver Controle de qualidade

Nivel Tecnológico
Atividade

Fonte: CONSUFOR.
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A Tabela 3.09 mostra as principais diferenças tecnológicas das indús-
trias de compensados encontradas na região amazônica. Estima-se que 
somente cerca de 20% da indústria de compensado possa ser classifi-
cada como de alto nível tecnológico.

Tabela 3.09 – Nível Tecnológico da Indústria de compensados da Região 
Amazônica (2013)

 

Baixo Alto 
Pátio Manual/Carregadeira Carregadeira e esteiras transportadoras 

Torno Antigo, com intensa mão-de-obra e baixa  
produtividade 

Integrado e automático; carregamento e  
centralização das toras, guilhotina,  
transportadores, separadores e empilhadores de  
lâminas eficiente 

Secagem Ao ar livre e secadores simples Eficiência, carregamento automático e  
uniformização de umidade 

Juntadeiras Manuais longitudinais Emendadeiras laterais automáticas 
Prensa Carga e descarga manual Carga e descarga automática 
Esquadrejamento Semi-manual Automático 
Lixadeira Face única Dupla face 

Atividade 
Nível Tecnológico 

Fonte: CONSUFOR.

Rendimento

O rendimento na transformação da matéria-prima (toras) em madeira 
serrada e compensada é muito variável entre as espécies e também 
dentro da mesma espécie. Os fatores inerentes à qualidade e à classe 
diamétrica das toras, e o tipo de produto final, influenciam sobremanei-
ra nos valores de rendimento. Dessa forma, qualquer prognóstico de 
produção deve levar em consideração essas variações. Além disso, é 
imprescindível a consideração das características quantitativas e quali-
tativas do equipamento de transformação.

Em termos gerais, o rendimento das serrarias da região amazônica va-
ria entre 20 e 50% com uma média da ordem de 40%. Já a indústria de 
compensado apresenta um rendimento maior com média de 45%. É im-
portante destacar que o fator rendimento (tora x produto acabado) é fun-
damental na determinação da margem de lucro das indústrias da região. 
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Apesar de atualmente a indústria apresentar rendimentos baixos, é ple-
namente possível melhorá-los via investimentos devidamente direcio-
nados conforme a necessidade de cada empresa, considerando não 
só a tecnologia de processamento industrial (máquinas, equipamentos, 
layout, etc.), mas também, a gestão do negócio como um todo, incluin-
do o treinamento da mão de obra operacional e gerencial.

O simples direcionamento das dimensões geométricas das toras para 
aqueles efetivamente necessários à obtenção do produto final já permite 
um ganho em rendimento, superior a 15 ou 20 pontos percentuais. Para 
efeito de análise, apresenta-se a seguir simulações de impactos na mar-
gem de lucro da indústria de madeira serrada da região via melhoria de 
rendimento, considerando um rendimento base de 35% (Figura 3.11).

Na referida simulação, é possível observar que quando uma indústria con-
segue melhorar seu rendimento de 35% para 36%, a margem de lucro pode 
aumentar em aproximadamente 17%. Indústrias que melhoram seu rendi-
mento de 36% para 37% podem apresentar um incremento da margem 
de lucro da ordem de 14%. Isso ocorre uma vez que o lucro unitário das 
empresas com rendimentos abaixo de 40% é relativamente baixo, assim, 
qualquer incremento de produtividade resulta em ganhos significativos. 

Para indústrias com rendimentos maiores (45% por exemplo), o impacto do 
aumento da produtividade na margem de lucro é significativamente menor 
(5%), quando comparado com indústria de rendimentos menores.

Dessa forma, é possível notar que à medida que o rendimento aumenta, 
o incremento de produtividade resulta em variações marginais do lucro 
de menor escala. Isso demonstra a importância do investimento em tec-
nologia principalmente para empresas com baixo rendimento. 
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Figura 3.11 – Variação Acumulada da Margem de Lucro
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Fonte: CONSUFOR.

3.3.3. Comercialização

A venda do produto acabado, independentemente do grau de agregação 
de valor que essa madeira teve ao longo do seu processo 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, perio-
dicidade do fornecimento e destino e aplicação final do produto. 

Como regra geral, a produção industrial é encaminhada para centros 
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 aplica-
ção em suas obras). No primeiro caso, os grandes depósitos ataca-
distas e grandes redes de materiais de construção operam como dis-
tribuidores do produto de madeira para os atacadistas e materiais de 
construção de pequeno e médio porte. Dessas empresas, o produto 
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chega então na sua aplicação final nas residências, comércio e demais 
empreendimentos empresariais. No segundo caso, as incorporadoras 
da construção civil adquirem altos volumes de produtos de madeira 
para aplicação direta em suas obras, sejam elas para fins residenciais, 
comerciais, industriais ou de infraestrutura. 

Mercado Nacional

De acordo com IMAZON e Serviço Florestal Brasileiro, em 2009, existiam 
75 polos madeireiros distribuídos pelos Estados da Amazônia Legal (Fi-
gura 3.12). Em 2009, esses polos consumiram cerca de 14 milhões de 
m³ de tora, com destaque para os polos Paragomimas, Sinop, Belém, 
Juara e Aripuanã, que juntos respondem por cerca de 22% do total.

Figura 3.12 – Localização dos Polos Madeireiros na Amazônia Legal (2009)

Fonte: IMAZON, SFB.

Em relação à esfera estadual, destaca-se o Estado do Pará que foi res-
ponsável por 46,6% do consumo total, seguido do Estado de Mato Gros-
so com 28,3% (Figura 3.13).
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Figura 3.13 – Principais polos e estados consumidores de tora (2009)

Principais Polos Principais Estados
Paragominas 5,3%

Sinop 5,0%
Belém 4,9%

Juara 3,3%
Aripuanã 3,3%

Outros
78,2%
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46,6%

MT
28,3%

RO
15,7%

Outros
9,4%

Fonte: IMAZON, SFB.

O consumo dos 14 milhões de m³ de tora gerou uma produção de ma-
deira processada (serrados, compensados e beneficiados) de aproxi-
madamente 5,8 milhões, com destaque para os polos Sinop, Paragomi-
mas, Belém, Aripuanã e Rio Branco, que juntos respondem por cerca 
de 22% do total. Em relação ao Estado, destaca-se novamente o Estado 
do Pará que foi responsável por 43,9% da produção total, seguido do 
Estado de Mato Grosso com 30,9% (Figura 3.14).

Figura 3.14 – Principais polos e estados produtores industriais (2009)

Principais Polos Principais Estados

Sinop
5,1% Paragominas

4,9% Belém
4,8%

Aripuanã
3,6%

Rio Branco
3,3%

Outros
78,3%

PA
43,9%

MT
30,9%

RO
15,9%

Outros
9,3%

Fonte: IMAZON, SFB.

O principal produto processado na região foi o serrado com baixo valor 
agregado (Figura 3.15). O principal destino dos produtos madeireiros 
da região amazônica é o mercado interno (79%), destacando-se a re-
gião Sudeste (Figura 3.16). É importante destacar que do total consumi-
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do pela região sudeste, 55% refere-se ao Estado de São Paulo, ou seja, 
o respectivo Estado é responsável por 17% do consumo nacional. Outro 
aspecto importante a ressaltar é que parte da produção destinada ao 
mercado interno é reprocessada e exportada.

Figura 3.15 – Principais produtos (2009)

Serrados
72,0%

Beneficiados
15,0%

Compensados
13,0%

Fonte: IMAZON, SFB.

Figura 3.16 – Principais destinos (2009)

Principais Mercados Principais Regiões

Interno
79,0%

Externo
21,0% Sudeste

39,2%

Sul
19,0%

Nordeste
15,2%

Centro-Oeste
5,1%

Amazônia 
Legal
21,5%

Fonte: IMAZON, SFB; 1 Exclui Maranhão; 2 Exclui Mato Grosso.

Para uma melhor compreensão da evolução do mercado de madeira 
tropical no Brasil, apresenta-se a seguir uma análise detalhada dos 
principais produtos produzidos na Amazônia.

Comércio Interno de Madeiras da Amazônia Legal

O volume total de madeira em tora originada de florestas nativas da Ama-
zônia Legal, comercializada legalmente em 2011, foi de 12,9 milhões de 
m³, sendo 89% provenientes dos estados do Pará, Mato Grosso e Rondô-
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nia. Foram produzidos naquele ano 5,9 milhões de m³ de madeira serrada 
que movimentaram em torno de 4,3 bilhões de reais (Tabela 3.10). 

Tabela 3.10 – Consumo de toras e produção de madeira serrada na 
Amazônia Legal (2011)

Estado de origem
Consumo de Toras 

comercializado (m³)
Produção de madeira 

serrada (m³) 
Valores movimentados 

(milhões de R$)

Acre¹ 414.215 142.488 62
Amapá¹ 131.768 89.907 56
Amazonas¹ 429.683 212.009 108
Maranhão¹ 218.965 196.597 89
Mato Grosso² 4.937.976 1.425.985 1.218
Pará² 4.245.326 2.319.020 2.044
Rondônia¹ 2.234.206 1.328.945 613
Roraima¹ 261.899 204.165 74
Tocantins¹ 15.101 27.228 16
Amazônia Legal 12.889.139 5.946.342 4.280

Fonte: IMAZON, SFB.

O volume de madeira originário dos estados da Amazônia Legal que foi 
comercializado para outros estados fora dessa região, em 2011, foi de 
5,5 milhões de m³ (Tabelas 3.11 e 3.12), sendo 23% da madeira comer-
cializada para SP e aproximadamente 60% foi comercializada para SP, 
MG, PR, SC e BA (Figura 3.17). Dessa madeira, 4,6 milhões de m³ foram 
comercializadas como madeira serrada, representando aproximadamen-
te 77% da madeira serrada proveniente da Amazônia Legal.

Tabela 3.11 – Destino da madeira proveniente da amazônia legal (2011)

UF Destino Volume
(m³)

UF Destino Volume
(m³)

SP 1.268.383 PE 202.452
MG 574.201 RN 167.818
PR 547.736 PB 148.002
SC 418.869 AL 144.072
BA 395.688 ES 125.880
RJ 343.813 SE 101.855
CE 288.615 DF 94.404
GO 286.334 MS 93.173
RS 252.205 PI 87.166

Total 5.540.666

Fonte: IMAZON, SFB.
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Figura 3.17 – Destino da madeira proveniente da amazônia legal, por estado 
(2011)
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Fonte: IMAZON, SFB.

Tabela 3.12 – Destino da madeira proveniente da amazônia legal, por 
produto (2011)

Tipo de produto Volume
(m³)

Tipo de produto Volume
(m³)

Bloco, quadrado ou filé 42.892 Vareta 162
Briquete 112 Viga 1.401.913
Caibrinhos 404 Vigota 149.521
Cavacos 8.406 Madeira sarrafeada 9.773
Compensado 229.122 Mourões 586
Decking 48.665 Pisos e assoalhos 82.082
Dormentes 10.428 Palanques roliços 7
Estacas 167 Produto acabado 288.370
Lâmina desenrolada 183.089 Resíduo de lâmina 22.721
Lâmina faqueada 54.186 Resíduo de serraria 5.682
Lapidados 160 Ripas 318.551
Caibro 696.176 Sarrafo e short 95.250
Prancha 657.072 Tacos 3.565
Pranchão 37.261 Tora 1.249
Tábua 1.191.565 Torete 1.529

Total 5.540.666

Fonte: IMAZON, SFB.
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Internacional

A Figura 3.18 apresenta uma comparação entre os valores de exporta-
ção e importação brasileira de produtos florestais madeireiros. É possí-
vel notar que no ano de 2009 tanto o volume de exportação quanto o de 
importação tiveram uma queda em relação ao ano de 2008, apresentan-
do uma recuperação nos anos de 2010 e 2011, e voltando a apresentar 
uma retração em 2012. Possivelmente esse cenário tenha sido propicia-
do devido à crise financeira mundial que despontou no final de 2008, 
afetando economias do mundo todo. 

Entre os principais compradores dos produtos madeireiros brasileiros 
estão Estados Unidos e China, que somam juntos 42% do total da ex-
portação brasileira, seguidos pelos países europeus (Holanda, Itália, 
Bélgica, Reino Unido, França e Alemanha), responsáveis por mais 38% 
das compras desses produtos (Figura 3.19). 

Figura 3.18 – Valores de exportação e importação de madeira tropical no 
Brasil (2012)
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Fonte: IMAZON, SFB. (2012).
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Figura 3.19 – Destinos das exportações brasileiras de produtos madeireiros 
(2012)

Fonte: Adaptado de IMAZON, SFB. (2012).

Incidência de Tributos na Comercialização

Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 
É a obrigação imposta às pessoas físicas e jurídicas de recolher valores 
ao Estado. É vulgarmente chamado por imposto, embora tecnicamente 
este seja mera espécie dentre as modalidades de tributos. Excluídos do 
conceito de tributo estão todas as obrigações que resultem de aplicação 
de pena ou sanção. Os tributos sempre são obrigações que resultam de 
um fato regular ocorrido. Os tipos de tributos são os impostos, as taxas e 
as contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios.
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A tributação incidente sobre a cadeia produtiva dos produtos madeirei-
ros considera os seguintes tributos:

• Contribuição previdenciária rural;

• Contribuições trabalhistas e sociais incidentes sobre a folha de salários;

• PIS/PASEP e COFINS;

• IPI;

• Impostos incidentes sobre a importação e exportação;

• ICMS;

• ISS;

• Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica – IRPJ;

• Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL da pessoa jurídica.



73

4. Análise de Coeficientes Técnicos

4.1. 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 no 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 
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. 
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4.2. Empresas Visitadas

As empresas selecionadas estão localizadas em Itapuã do Oeste, em 
Rondônia e em Juína, Sinop e Várzea Grande, em Mato Grosso.

Amata

Há nove anos a AMATA atua no ramo madeireiro. Ela tem unidades ope-
racionais em Rondônia (Itapuã do Oeste), Pará (Castanhal, Paragomi-
nas 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, além de 
uma área plantada de 28,7 mil ha, distribuídas em vários estados, com 
espécies nativas, eucalipto e pinus. Neste estudo foi considerada a uni-
dade florestal-industrial de Itapuã do Oeste, em Rondônia. 

Damiani

A DAMIANI esta há mais de 20 anos em Juína, em Mato Grosso. A em-
presa é verticalizada, no sentido em que mantém uma área de manejo 
própria e dela extrai 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.

Gatto Madeiras

A empresa GATTO MADEIRAS está localizada em Juína. Opera há 14 
anos e trabalha com as espécies mais tradicionais e disponíveis na re-
gião: Cedrinho (Erisma uncinatum), Cupiúba (Goupia glabra), Cumaru 
(Dipterryx odorata), Itaúba (Mezilaurus itauba) e Angelim Pedra (Hyme-
nolobium excelsum).
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GTO Madeiras

Sediada em Sinop, a GTO MADEIRAS atua há 20 anos. Seu proprietário, 
entusiasmado com Sinop, em 1991 iniciou suas atividades no ramo madei-
reiro. No início, compartilhava o uso de uma indústria trabalhando à noite.

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 
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 empresa foi constitu-
ída em 2008, especificamente para a operação com a concessão florestal. 

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.

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 com-
posta pela matriz, localizada em Sinop e de duas filiais, 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. 
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Madvisa

Localizada em Juína, a MADVISA atua no ramo madeireiro há nove anos, 
embora seu proprietário disponha de mais de 20 anos de conhecimento 
na atividade, atuando em diversos segmentos da cadeia produtiva da 
madeira, a exemplo de laminadoras e fábricas de compensado.

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. Co-
mandada pela família, a MAZE Madeireira Zeni é tida como uma empre-
sa de referência a todas as empresas do ramo.

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 unidade industrial considerada neste estudo pro-
duz lâminas faqueadas e se localiza em Várzea Grande, região metro-
politana de Cuiabá, em Mato Grosso. 

Madeiras Artenorte

Apesar de selecionada e ter tido sua participação previamente confir-
mada com o 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 surtiram 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 
Madeiras Artenorte.
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4.2. Coeficientes Técnicos

4.2.1. Aspectos Gerais

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 tem 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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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-
sentadas a seguir análises relativas a apenas 9 empresas. 

4.3. Resumo e Proposições

4.3.1. Resumo dos Coeficientes Técnicos

Os coeficientes técnicos analisados são apresentados nas Tabelas 4.01 
a 4.03 adiante, de forma resumida. Nas Tabelas são apresentados os re-
gistros 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.

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 
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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.

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 4.01 – 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 4.02 – 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 4.03 – 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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4.3.2. 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 pretendem 
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 específico, de acordo 
com a especificidade do seu negócio: escala, localização, parque indus-
trial, produtos e mercados atendidos, estratégia empresarial, etc. 

Contudo, no 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 correspondente empreendimento. 

A Figura 4.01 sintetiza essa análise e demonstra os resultados das 
proposições estabelecidas para melhoria de competitividade para a 
etapa de Manejo Florestal.
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Figura 4.01 – Proposições para a etapa de Manejo Florestal

COEFICIENTES TÉCNICOS
AÇÕES DE MELHORIA DE 

COMPETITIVIDADE

Maximizar a escala da 
propriedade rural

Maximizar o volume extraído da 
floresta

Minimizar os efeitos da 
sazonalidade

Maximizar a efetividade da 
estrutura operacional

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

FINALIDADE DA AÇÃO
Maximização do

POTENCIAL FLORESTAL

FINALIDADE DA AÇÃO
Maximização do

CAPITAL INVESTIDO

AÇÃO SÍNTESE
Oiimizar o Planejamento e 

Gestão Empresarial

FINALIDADE DA AÇÃO

Maximização doS
RESULTADOS

Fonte: CONSUFOR.

De acordo com a Figura, os doze coeficientes técnicos analisados na etapa 
de Manejo Florestal podem ser otimizados por uma ou mais ações de me-
lhoria. Para essa etapa, a CONSUFOR sugere sinteticamente quatro Ações 
de Melhoria de Competitividade, duas focadas para maximizar o potencial 
florestal e outras duas com a finalidade de maximizar o capital investido. 

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, redundará na 
maximização dos resultados do negócio. Na prática, significa repensar 
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 
de competitividade para as indústrias que processam madeira tropical, 
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tanto as do benchmarking mas também, num sentido amplo, todas as 
demais indústrias da Amazônia que façam o desdobro primário da tora. 

A Figura 4.02 mostra as entradas e resultados das proposições estabe-
lecidas para a etapa de Industrialização.

Figura 4.02 – 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

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, para os quinze Coeficientes Técnicos es-
tudados 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. 
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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 4.03, 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 4.03 – 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, para a etapa de Comercialização, a CON-
SUFOR destacou apenas duas ações de melhoria de competitividade, 
a serem aplicadas para todos os dez Coeficientes Técnicos estudados. 
Para ambas as ações, a finalidade é Maximizar o Capital Investido. 
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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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5. Viabilidade Econômica

5.1. Referências de Custos e Preços

5.1.1. Aspectos Gerais

Segregação das Referências por Etapas

Todas as etapas da cadeia de agregação de valor da madeira – manejo 
florestal, industrialização e comercialização – tiveram seus referenciais 
de custos e preços analisados separadamente. Como prescrito, foram 
abordadas as referências dos aspectos de maior relevância dentro de 
cada uma das respectivas etapas. 

Dessa forma, com o intuito de permitir a padronização e comparação 
dos resultados entre as empresas, as referências de custos e preços 
foram sintetizadas em aspectos comuns a todas as empresas do ben-
chmarking, dentro de cada uma das etapas da cadeia de valor. 

Isso é importante, no sentido em que as empresas participantes do ben-
chmarking organizam sua gestão operacional e financeira de modo dis-
tinto uma da outra. Assim, “grupos de custos” ou “contas de custos” são 
diferentes de uma empresa para outra. Ex.: algumas empresas contro-
lam o custo do estoque de madeira no pátio (considerando o valor do 
estoque de madeira e as agregações de despesas com movimentação 
de cargas, pavimentação, etc.), enquanto outras, não. 

Os levantamentos relativos ao manejo, industrialização e comercialização 
foram levantados in loco, entre setembro/2013 e março/2014. Portanto, 
todas as referências de custos e preços dizem respeito a esse intervalo.

Sintetizando, na etapa de MANEJO FLORESTAL, foram analisadas as 
referências de custos e preços relativos a todo o trâmite empresarial 
relacionado ao ativo florestal, desde o planejamento da operação, estu-
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dos, obtenção de licenças, etc., até a retirada da madeira em tora para 
entrega no pátio das indústrias. 

Para a etapa de INDUSTRIALIZAÇÃO, foi necessário um cuidado es-
pecial para determinar o “ponto de parada” das análises. Isso ocorreu 
porque todas as empresas visitadas no benchmarking (assim como a 
maioria das empresas da região amazônica) têm algum tipo de proces-
samento secundário da madeira, ou seja, o produto industrial final tem 
algum tipo de agregação de valor além do desdobro primário (madeira 
serrada ou lâmina), tais como portas, batentes, guarnições, pisos, asso-
alhos, forros, etc. 

Assim, os referenciais analisados nessa etapa se resumem EXCLUSI-
VAMENTE ao processamento industrial primário das empresas, mes-
mo que o produto final das empresas seja um produto de maior valor 
agregado. Dessa forma, os referenciais de custos e preços podem ser 
comparados, conforme previsto na metodologia do estudo.

Finalmente, a etapa de COMERCIALIZAÇÃO reúne as referências téc-
nicas específicas da operação mercantil dos produtos fabricados. Uma 
ressalva importante a ser feita é que as empresas do benchmarking co-
mercializam pouca parte da sua produção na forma de produto primário 
(das nove empresas visitadas, apenas três vendem produtos primários 
e secundários, o que representa cerca de 6% do volume de produtos 
primários produzidos; os restantes 94% da produção são reindustriali-
zados e, daí sim, comercializados). 

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). 
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Ressalta-se também que cada empresa permaneceu com a mesma 
designação genérica (Letra A, Letra B, etc.) durante a análise de to-
das as referências econômico-financeiras. Também é importante frisar 
que uma das 10 empresas desistiu da participação dos resultados, exata-
mente durante o período de visitação de campo. Assim, na prática, são 
apresentadas a seguir análises relativas a apenas nove empresas. 

Referências de Custos Analisadas

Para efeitos de organização da análise e resultados, se utilizou a se-
paração das referências obtidas no benchmarking entre as etapas de 
Manejo Florestal, Industrialização e Comercialização. A Figura 5.01 de-
monstra a sequência de agregação e reúne cada um dos grupos de 
custos componentes das etapas em análise. Esse agrupamento, ao 
mesmo tempo em que não pretere nenhum fato gerador, permite um en-
tendimento conciso dos principais elementos de custo de cada etapa. 

Figura 5.01 – Sequência de agregação de custos considerada no 
benchmarking
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PRODUTO 
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ETAPA:
Manejo Florestal

ETAPA:
Comercialização

Fonte: CONSUFOR.
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A etapa de Manejo Florestal compreende todos os custos para se co-
locar a madeira em tora no pátio das indústrias. Por isso, esses cus-
tos envolvem atividades de preparação e licenciamento da exploração 
florestal (estudos florísticos, censos florestais, mapeamento, cadastros, 
licenças e autorizações, planos de manejo e operativos, questões fundi-
árias e legais, inventários, consultorias, etc.), gastos com infraestrutura 
da propriedade rural (abertura e construção de estradas, pátios, edifi-
cações, alojamentos, pontes, sistemas de comunicação, etc.), além da 
retirada da madeira da floresta – colheita florestal (derrubada, arraste e 
operações de pátio) e transporte das toras até a indústria. O resultado 
dessa etapa – custo da tora posta no pátio da indústria – é o ponto de 
partida para a etapa seguinte, de industrialização.

Na Industrialização, o benchmarking mostrou que há duas origens 
possíveis da madeira em tora: uma é o suprimento florestal próprio (to-
ras retiradas de áreas de manejo florestal da própria empresa) e a outra 
é a compra de toras de fontes de mercado (empreendimentos de ma-
nejo florestal que comercializam toras para indústrias de determinada 
região). Assim, cada empresa tem uma estratégia de abastecimento 
particular, em que as participações das duas fontes de suprimento va-
riam de acordo com o ativo da empresa e correspondente estratégia. 

A partir do custo ponderado da tora armazenada no pátio industrial, é agre-
gado o custo do desdobro primário, aqui condensado em seus elementos 
mais importantes: mão de obra, energia elétrica, manutenção e despesas 
gerais. O resultado dessa etapa é o produto primário pronto na área de 
expedição, servindo de base para a etapa de Comercialização. Cabe res-
saltar que das dez indústrias inseridas no benchmarking, uma delas não 
permitiu a entrada da equipe no momento da visita. Das nove que foram 
efetivamente entrevistadas, apenas oito têm base florestal própria. 

Por fim, na Etapa de Comercialização é agregado o custo com as ven-
das, especificamente as comissões, impostos e custos administrativos. 
O resultado é o custo total do produto primário.
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Ao todo, a CONSUFOR analisou 15 referências, sinteticamente reuni-
das e organizadas conforme a Tabela 5.01.

Tabela 5.01 – Conjunto de referências de custos analisadas

1 Custo de Manejo Florestal – 
Componente Madeira em Pé

1 Custo Médio Ponderado da 
Matéria-Prima Tora

1 Custo de Comercialização - 
Componente Comissões

2 Custo de Manejo Florestal – 
Componente Infraestrutura

2 Custo de Desdobro Primário - 
Componente Mão de Obra

2 Custo de Comercialização - 
Componente Impostos

3 Custo de Manejo Florestal – 
Componente Colheita

3 Custo de Desdobro Primário - 
Componente Energia Elétrica

3 Custo de Comercialização - 
Componente Custos 

4 Custo de Manejo Florestal – 
Componente Frete até 
Indústria

4 Custo de Desdobro Primário - 
Componente Manutenção

4 Custo Total de 
Comercialização  (1+2+3)

5 Custo Total do Manejo 
Florestal – Tora Posta no Pátio 
da Indústria (1+2+3+4)

5 Custo de Desdobro Primário - 
Componente Despesas Gerais

6 Custo Total do Desdobro 
Primário (2+3+4+5)

Industrialização ComercializaçãoManejo Florestal
Etapas

Fonte: CONSUFOR.

5.1.2. Custos Levantados no Benchmarking

Etapa do Manejo Florestal

A composição dos custos mostra que, para as empresas do ben-
chmarking, os custos (i) de colheita e os (ii) da madeira em pé são os 
mais impactantes no custo total da madeira colocada no pátio industrial. 
Juntos, esses custos representam em média mais de 70% do custo da 
tora entregue na indústria (Figura 5.02).



93

Figura 5.02 – Composição dos custos da tora posta no pátio industrial

Em R$/m³ Em %

11
3

96 70

12
6 16

3

13
8

12
1 14
2

10
6

89

20

12
6 73

88

64

48

44

54

87

14
6

17
1

14
2 11

0

68

81 74 12
6

24

40

39

45 18

30

30 30

34

31
3

30
2

40
5

38
6

37
9

30
0

28
0

29
0 32

0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

A B C D E F G H
 I J 

M
ÉD

IA

R
$/

M
³ 

Madeira em pé Infraestrutura

Colheita Transporte

Custo Posto Indústria

N
PM N

I

36% 32%
17%

33%
43% 46% 43% 49%

33%

28%

7% 31%

19%

23% 21%
17%

15%

17%

28%

48%
42% 37%

29% 23%
29% 25%

39%

8% 13% 10% 12% 5% 10% 11% 10% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D E F G H
 I J 

M
ÉD

IA
 

Madeira em pé Infraestrutura

Colheita Transporte

N
PM N

I

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

Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

Por outro lado, na média, os custos com (i) transporte da tora da floresta até 
a indústria e (ii) gastos com infraestrutura não alcançam 30% do custo total. 
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Etapa de Industrialização
Figura 5.03– Resultados da referência 6 – custos totais do desdobro primário 
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Etapa de Comercialização

Nas páginas a seguir estão reunidas as análises das quatro referências 
da etapa de Comercialização. Importante ressaltar que nas empresas do 
benchmarking, apenas 6% do volume de produção de produtos primários 
é destinado à venda, uma vez que os restantes 94% são destinados para 
reprocessamento nas próprias indústrias. Em síntese, o foco das indústrias 
entrevistadas é agregar valor à produção madeireira, vendendo no merca-
do produtos de maior valor agregado do que o produto primário.

Dessa forma, os custos totais da etapa de Comercialização de cada 
empresa foram reorganizados de maneira a representar APENAS o 
montante de custos relacionados à produção de produtos primários. No 
contexto geral das indústrias, considerando todos os seus produtos fa-
bricados, o montante de custos é bem superior aos aqui apresentados. 

Assim, não puderam ser organizados e contabilizados os custos de-
sembolsados pelas indústrias relativamente aos canais de distribuição, 
esforço comercial (publicidade e propaganda), visitação de clientes, 
etc., pois esses só ocorrem atualmente para impulsionar a venda do 
produto com valor agregado (e não do produto primário).

Além disso, as indústrias visitadas não disponibilizaram seus custos comer-
ciais totais com um detalhamento suficiente para que fossem decompostos 
entre produtos primários e secundários. Portanto, é importante ressaltar 
que os custos comerciais aqui apresentados podem ser levemente diferen-
tes daqueles vistos por uma indústria dimensionada exclusivamente para a 
comercialização de produtos primários. Porém, no contexto geral, atendem 
plenamente às expectativas e objetivos do presente benchmarking.
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Tabela 5.02 – Resultados da referência 4 – etapa da comercialização

Empresa
Custo Total de 

Comercialização (R$/m³)

A 203
B 218
C 356
D 198
E 175
F 182
G 216
H 155
I 136
J NI

Máximo 356

Mínimo 136

Média Ponderada 186

NPM: Não apresenta Manejo Florestal.
Fonte: CONSUFOR – levantamento de campo.

Segundo as simulações da CONSUFOR, o custo médio ponderado da 
Etapa de Comercialização alcança R$ 186/m³ de produto primário co-
mercializado. A amplitude desse custo é bastante expressiva, ocorren-
do entre R$ 136 e R$ 356/m³.

5.1.3. Preços Levantados no Benchmarking

Durante as visitas às empresas nos estados de Rondônia e Mato Grosso, a 
equipe da CONSUFOR identificou referências de preços de compra e ven-
da de produtos que podem ser úteis para as análises do presente produto.

Para auxiliar a compreensão, a CONSUFOR organizou as referências de 
preços segundo três categorias distintas: (i) preços de madeira em pé, 
(ii) preços de tora entregue no pátio das indústrias consumidoras e (iii) 
preços de produtos de desdobro primário.
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Preços de Madeira em Pé

Nenhuma empresa incluída no benchmarking adquire toras de outros 
manejos florestais na modalidade em pé, tampouco vende a madeira de 
seu próprio manejo para terceiros, na mesma modalidade. 

Dessa forma, a CONSUFOR estimou o preço potencial de venda de ma-
deira em pé para a região de influência das indústrias visitadas com 
base no MÉTODO DO VALOR RESIDUAL. Nessa abordagem, foi con-
siderado que a floresta em pé pode ser remunerada NO MÁXIMO pelo 
valor residual resultante do (i) preço médio de mercado de comercializa-
ção de toras entregues no pátio da indústria consumidora, reduzido dos 
custos com (ii) transporte da tora da floresta até a indústria, (iii) custos de 
colheita e (iv) de infraestrutura, conforme mostra a Tabela 5.03.

Tabela 5.03 – Estimativa do preço potencial da madeira em pé

Valor (R$/m³)
1 Preço Médio de Comercialização de Tora Posta na Indústria (a) 308

( - )
2 Custo Médio de Transporte da Floresta até Indústria (b) 34

( - )
3 Custo Médio de Colheita (b) 126

( - )
4 Custo Médio de Infraestrutura (b) 54

( = )
5 Valor Residual = Preço Máximo da Madeira em Pé (c) 94

a: preço médio ponderado pago pelas indústrias
b: custo médio ponderado apontado pelas indústrias
c: preço hipotético máximo para a madeira em pé

Componente

Fonte: CONSUFOR – Levantamento de campo.

Ressalta-se que esse é um valor APENAS de referência, considerando 
dados da região de influência das indústrias do benchmarking. Para 
a formação efetiva do preço de venda da madeira em pé, o produto 
florestal precisa levar em consideração, além da formação da floresta 
(volumes, espécies, etc.), as questões de logística (distâncias, quali-
dade dos acessos, etc.) e as questões de oferta e demanda regional 
(pressões ou não sobre preços).
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Preços de Madeira Entregue na Indústria

Essa é provavelmente a modalidade de venda de madeira em tora mais 
utilizada atualmente na Amazônia Brasileira, por produtores florestais in-
dependentes. Considerando a média das empresas do benchmarking, 
essa pratica responde por cerca de 2/3 do volume de tora consumido 
nas indústrias (apenas 1/3 da tora processada é oriunda de manejo flo-
restal próprio). As referências de preços de toras entregues no pátio in-
dustrial, obtidos no benchmarking, estão apresentadas na Figura 5.04. 

Cabe lembrar que esses preços são valores médios, a varrer, pois con-
sideram todas as classes de diâmetros de toras, comprimentos, espé-
cies e qualidades de madeira (ataque de insetos, tortuosidade, presen-
ça de ocos, volume de brancal, etc.). As grandes variações de preços 
devem-se principalmente à qualidade da madeira comercializada (com-
primentos, diâmetros e espécies), e também ao volume de compra.

Figura 5.04 – Preços médios de compra de tora no mercado regional*
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Fonte: CONSUFOR – Levantamento de campo.

Preços de Produto Primário 

Na Figura 5.05, a CONSUFOR mostra os preços de venda potenciais 
de produtos primários identificados no benchmarking, considerando a 
modalidade de venda ex-works, ou seja, a mercadoria está disponí-
vel para ser retirada pelo comprador na expedição do fabricante, 
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COM IMPOSTOS, exceto o ICMS. Dessa forma, foram retiradas quais-
quer influências ou distorções de valores causados por custos de fretes 
ou descontos especiais para clientes importantes.

Figura 5.05 – Preços médios potenciais de venda de produto primário* 
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Fonte: CONSUFOR – Levantamento de campo.

5.2. Análise de Lucratividade

5.2.1. Cenários de Análise

A análise de lucratividade apresentada a seguir utilizou como bases os 
custos e preços fornecidos e/ou identificados durante as visitas de campo 
do benchmarking. Portanto, o que a CONSUFOR chama de LUCRATIVI-
DADE consiste em uma análise HIPOTÉTICA de um POTENCIAL LUCRO 
BRUTO QUE AS EMPRESAS ESTARIAM VIVENCIANDO, caso desem-
penhassem suas operações com os custos e preços ora apresentados. 

Para melhor explicar a análise, vale lembrar que a CONSUFOR estimou 
a abertura e equalização de custos para algumas empresas, pois estes 
foram fornecidos de forma agregada. Além disso, todas as indústrias 
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consideradas trabalham com o desdobro primário com algum nível de 
agregação de valor da madeira (desdobro secundário). 

Outro aspecto de ressalva na análise de lucratividade diz respeito ao 
regime jurídico e tributário adotado pelas empresas. Como não se teve 
acesso em detalhes a essas questões (visto que são assuntos estraté-
gicos) nas entrevistas, a CONSUFOR optou por estimar os resultados 
das empresas com base no regime de tributação do lucro presumi-
do. Entretanto, como já apresentado, foram retiradas das análises os 
efeitos do ICMS sobre o resultado potencial das empresas, em razão de 
sua grande variabilidade de alíquotas e de preços de referência (Pauta 
de Preços Mínimos).

Sobre o aspecto hipotético dessa análise, a CONSUFOR relembra que 
as empresas do benchmarking têm uma estrutura operacional e estraté-
gica dimensionada para um empreendimento industrial para produção 
e venda de um produto com valor agregado. Portanto, a lucratividade 
de cada cenário de análise é apenas hipotética, pois a empresa na 
prática não tem a estrutura e estratégia dimensionadas para os res-
pectivos cenários de análise, demonstrados a seguir.

A CONSUFOR considerou três cenários de análise, como forma de com-
parar o desempenho de custos das empresas, com as referências de 
preços em três diferentes situações dentro da cadeia de valor da ma-
deira: (i) venda da madeira em pé, (ii) venda da tora posta no pátio da 
indústria consumidora, e (iii) venda do produto do desdobro primário, 
ilustradas pela Figura 5.06. 
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Figura 5.06 – Cenários de análise de lucratividade

Fonte: CONSUFOR.

5.2.2. Análise dos Cenários
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Figura 5.07 – Análise de lucratividade do cenário 1 (R$/m³)
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NPM: Não apresenta manejo florestal próprio / NI: não informado.
Fonte: CONSUFOR.

As análises apontam também situações de lucratividade potencial dis-
tintas entre as empresas pesquisadas. Entretanto, cabe lembrar que 
as empresas não estão estruturadas atualmente como vendedoras de 
madeira em pé, o que certamente as faria rever a estrutura operacional 
para racionalizar os recursos para esse “novo negócio”. Contudo, pelo 
cenário proposto, as empresas não estariam de modo geral em uma 
boa oportunidade de negócios.

Cenário 2: Venda de Tora Posta da Indústria

Considerando os dados citados de preços e custos, a Figura 5.08 simu-
la a lucratividade bruta para as empresas. Conforme os dados, na mé-
dia geral, essa oportunidade de negócios não é atrativa, pois apresenta 
lucratividade bruta negativa de R$ 12/m³ de tora (caso fossem inclusos 
os impostos de produto rural, o resultado seria ainda pior).
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Figura 5.08 – Análise de lucratividade do cenário 2 (R$/m³)
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NPM: Não apresenta manejo florestal próprio / NI: não informado.
Fonte: CONSUFOR.

Mais uma vez é importante ressaltar que esse cenário é apenas hipo-
tético, uma vez que as empresas não estão estruturadas para operar 
como “vendedoras de madeira em tora”, seja ela em pé, seja ela en-
tregue no pátio industrial do comprador. Caso essa opção de negócio 
viesse a ser adotada, certamente seria realizada uma reorganização 
da estrutura de cada empresa. 

Cenário 3: Venda de Produto Primário

Segundo o cenário proposto, a Figura 5.09 mostra que na média 
geral as empresas apresentariam uma lucratividade potencial de 
R$ 163/m³ de produto primário vendido (12%), já considerando o 
efeito dos impostos do lucro presumido (IR, CSLL, PIS e COFINS), 
menos o ICMS.
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Figura 5.09 – Análise de lucratividade do cenário 3 (R$/m³)
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Fonte: CONSUFOR.

É interessante destacar que o cenário 3 é o mais perto da realidade das 
indústrias do benchmarking, mas mesmo assim não representa o cenário 
de negócio destas, pois todas têm foco na agregação de valor ao pro-
duto fabricado (94% do volume de produto primário é reindustrializado).

A Tabela 5.04 mostra com mais detalhes e lucratividade estimada das empre-
sas do benchmarking, considerando o cenário proposto pela CONSUFOR.

Tabela 5.04 – Simulação da venda integral do produto primário (em R$/m³)

A B C D E F G H I J Média
Preço Estimado de Venda do Produto Primário 1.480 1.587 2.595 1.556 1.458 1.426 1.572 1.126 1.072 NI 1.398
Custo da Matéria-prima 1.047 774 844 1.067 974 532 934 814 833 NI 833
Custo do Desdobro 158 138 727 199 290 373 480 72 105 NI 215
Custos de Comercialização (menos os impostos) 104 111 182 93 77 86 110 79 64 NI 92
Impostos (IR, CSLL, PIS e COFINS) 100 107 175 105 98 96 106 76 72 NI 94
Lucratividade 71 457 667 91 20 339 -58 85 -2 NI 163
Lucratividade (%) 5% 29% 26% 6% 1% 24% -4% 8% -0,2% NI 12%

EMPRESAS
Item (R$/m³ de produto primário)

Fonte: CONSUFOR.
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Os números mostram que apenas 3 indústrias, das 9 estudadas, têm 
uma lucratividade potencial acima de 20%. Todas as demais estariam 
vivenciando uma lucratividade bastante limitada, menor do que 10% ou 
até mesma negativa. A questão da limitação da lucratividade é a princi-
pal explicação para a decisão de agregar valor à produção.

Mesmo que os dados da presente análise tenham as suas limitações de 
aplicação, é latente perceber que boa parte das empresas teria resultado 
ruim caso operasse exclusivamente como produtor de produto primário. 

Cabe ressaltar, entretanto, que a análise desse cenário não permite 
concluir que as empresa do benchmarking têm hoje uma operação 
economicamente positiva ou deficitária, conforme cada caso. Como já 
explicado no início deste capítulo, todos os cenários de análise são hipo-
téticos, visto que o resultado econômico real das empresas se dá no con-
junto de atividades, ou seja, na venda do produto industrial secundário. 

Ademais, é importante salientar que todas as indústrias do benchmarking 
têm parque fabril com idade superior a 10 anos. Assim, todas as indús-
trias têm “empreendimentos plenamente em andamento”, ou seja, 
já superaram as etapas de curvas de aprendizado, já conquistaram 
seus mercados-alvo e têm quase a totalidade de investimentos já 
depreciada. Por esse motivo as empresas não relataram custos fi-
nanceiros importantes, justificando porque esses tipos de desembol-
so (investimentos e depreciação) ficaram de fora das análises.

Adicional: Pagamentos por Serviços Ambientais

Os serviços ambientais, embora essenciais, nunca foram calculados 
porque nunca se chegou a um nível de degradação ambiental tão sig-
nificativo quanto nas últimas décadas. A ideia básica dos Pagamentos 
por Serviços Ambientais, PSA, é remunerar quem preserva (direta ou 
indiretamente) o meio ambiente.

Para que o PSA tenha sentido, a preservação do meio ambiente, do 
ponto de vista do empreendedor privado, tem de ser, evidentemente, 
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mais lucrativa do que sua destruição. Ou seja, os ganhos auferidos pelo 
prestador de serviços ambientais têm de ser mais significativos do que 
os que seriam potencialmente obtidos com outras atividades econômi-
cas. Essa equação, contudo, não é tão fácil de resolver e exige inúme-
ros estudos multidisciplinares para cada situação. 

O mercado de créditos de carbono, implementado pelo Protocolo de 
Kyoto de 1997, é atualmente o esquema de PSA mais difundido no mun-
do e tem impactos diretos na mitigação do aquecimento global. Mas, 
existem em curso, no Brasil e no mundo, diversos outros projetos e po-
líticas públicas de conservação baseados no PSA.

A pré-existência de mercados e, por consequência, de preços de mer-
cado, é que define valores para os pagamentos. Mas para muitos servi-
ços ambientais os preços de mercado não existem e, portanto, é difícil 
quantificar sua importância ou estimar seu valor.

Existem diferentes esquemas de pagamento por serviços ambientais 
(PSA), sendo os esquemas de pagamento direto o tipo mais comum. 
Nesses casos, o governo, em nome da sociedade civil, remunera pro-
prietários de terras pela adoção de tecnologias capazes de possibilitar 
melhor gestão do solo e, assim, resolver um problema ambiental espe-
cífico. Normalmente esses esquemas são financiados inteiramente pelo 
governo, em benefício da sociedade, mas podem também incluir contri-
buições do setor privado. 

Também existem esquemas de PSA baseados em produtos, onde consumi-
dores pagam um adicional sobre o preço de mercado de um produto ou ser-
viço, para garantir um processo de produção ambientalmente sustentável.

De toda forma, os adicionais eventualmente criados pelos serviços am-
bientais na região contribuem – certamente – para a melhoria dos re-
sultados até então determinados pela simples viabilidade do manejo 
florestal na Amazônia, contribuindo para a melhoria dos resultados em 
nível empresarial.
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5.3. Análise de Viabilidade

5.3.1. Cenários de Análise

O objetivo de conduzir esta análise de viabilidade é mensurar o resulta-
do econômico-financeiro de um empreendimento florestal-industrial 
baseado em madeira tropical, NOVO, propiciando uma visão compa-
rativa aos atuais empreendimentos da região, principalmente com a lu-
cratividade potencial projetada para as empresas do benchmarking.

A mensuração de viabilidade se dá pela determinação dos indicadores 
econômicos e financeiros do empreendimento. A CONSUFOR considerou 
os mesmos três cenários representativos da cadeia de valor da madeira.

É importante ressaltar que as análises foram conduzidas segundo cada 
um dos Cenários, mas pressupõem a visão integrada da cadeia produ-
tiva. Assim, enquanto o Cenário 1 é analisado isoladamente, o Cenário 
2 considera também as atividades realizadas no Cenário 1. E para o 
Cenário 3, este considera os Cenários 1 e 2 adicionados. Essa premis-
sa é ilustrada pela Figura 5.10, em que a disposição dos cenários dá a 
entender a forma de análise da viabilidade.

Figura 5.10 – Cenários de Análise de viabilidade
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Cenário 2
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Estrutura
para o

Cenário 2
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Estrutura
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Estrutura
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Cenário 3

Fonte: CONSUFOR.
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5.3.2. Descrição dos Cenários

Cenário 1

Em termos pragmáticos, compreende as atividades necessárias para 
tornar a floresta apta e legal para a comercialização da madeira, sob a 
condição “em pé”. Depende de serviços que podem ser realizados de 
forma própria ou por terceiros. Nesta análise, será considerada a forma 
própria para a obtenção da madeira nessas condições. 

Todos os desembolsos necessários são classificados como investimen-
tos. Esses investimentos vão compor o custo da madeira em pé. Nesse 
cenário, todos os desembolsos são computados sob a rubrica de ma-
téria-prima. Os custos não pressupõem mão de obra, combustível, ma-
nutenção, seguros, insumos, energia elétrica ou quaisquer outros, pois 
todas as atividades serão feitas por empresas terceirizadas. A Figura 
5.11 representa as etapas que compõem o Cenário 1.

Figura 5.11 – Etapas do Cenário 1
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Fonte: CONSUFOR.

Cenário 2

O Cenário 2 pressupõe a realização de todas as etapas previstas no 
Cenário 1 e, em adição, a exploração da madeira e transporte das toras 
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até o pátio da indústria consumidora. A Figura 5.12 representa, em es-
quema, as etapas desse cenário.

Figura 5.12 – Etapas componentes do Cenário 2
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Fonte: CONSUFOR.

Esse empreendimento depende dos investimentos e custos vistos no 
Cenário 1, acrescidos de investimentos em máquinas e equipamentos, 
obras civis e contingências, além de custos com a mão de obra, insu-
mos e outros específicos do Cenário 2. Tais investimentos e custos per-
manecerão dedicados à abertura de estradas e esplanadas, corte sele-
tivo (derrubada ou abate), arraste, operações de pátio, carregamento, 
transporte de toras até a indústria e a gestão das operações.

Cenário 3

Como já explanado, no Cenário 3, será realizada a industrialização 
das toras, comercializadas em pé no Cenário 1 e, abatidas e trans-
portadas, no Cenário 2.
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Neste Cenário 3, que pressupõe os Cenários 1 e 2, é também acrescido o su-
primento de toras advindo de manejo de terceiros ou de mercado, necessá-
rios para suprir a demanda de toras da indústria, na escala pré-determinada. 

Este cenário representa, portanto, a forma, o tamanho e os volumes de 
operação exatamente como vistos no benchmarking, em que as empre-
sas se abastecem de fontes próprias e de mercado, realizam a indus-
trialização, segundo essa sequência e produzem tais volumes médios 
de produto primário.

O processo de fabricação de madeira serrada, especialmente na Ama-
zônia, não apresenta variações significativas em termos de processo 
industrial. As serrarias são normalmente dotadas de carro porta-toras, 
serra-fita, serra-fita dupla ou refiladeira e destopadeira. Entre os equi-
pamentos principais podem existir estruturas auxiliares transportadoras 
e de manuseio. A Figura 5.13 representa o fluxograma produtivo que 
representa esse cenário. 

Figura 5.13 – Etapas componentes do Cenário 3
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5.3.3. Análise dos Cenários

Indicadores de Viabilidade

O presente capítulo apresenta a análise econômico-financeira de pré-
-viabilidade dos cenários estudados. Os indicadores foram gerados 
com base em fluxos de caixas projetados para um horizonte de 15 anos. 
Cabe ressaltar que no 15° ano foi considerado um valor residual refe-
rente ao valor de venda do empreendimento com base na perpetuidade 
do negócio, considerando uma taxa de desconto de 12%. Além das 
estimativas de investimentos, custos e receitas, foram considerados o 
regime tributário, o capital de giro, a curva de aprendizado.

Os indicadores selecionados para demonstrar a viabilidade econômica 
do empreendimento em análise foram o Valor Presente Líquido (VPL), 
o Índice Benefício-Custo (IBC) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), bem 
como o prazo de retorno dos investimentos (payback). 

A Tabela 5.05 condensa os resultados determinados para os cenários.

Tabela 5.05 – Síntese dos resultados por cenário de negócio

Indicador Unidade Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

VPL R$ (51.546) (7.881.871) 8.724.860  
IBC - 0,8                0,0                1,6                
TIR % 5,5% - 16,8%
Pay-Back Anos 11                  - 6                   

Conclusão Inviável Inviável Viável, com 
ressalvas

Fonte: CONSUFOR.

Apenas o Cenário 3 apresentou condições de viabilidade. Nos Cenários 
1 e 2, o Cálculo do VPL resultou em um indicador negativo, demonstran-
do retorno aquém dos investimentos realizados. Isso também é verifica-
do na análise do IBC, situado abaixo de 1,0 e na TIR, não calculada (por 
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não dispor de condições financeiras mínimas) ou inferior à taxa mínima 
de atratividade. O prazo de retorno do investimento é de 10 anos para o 
Cenário 1 (não calculada no Cenário 2).

Colaborando positivamente com a análise, o índice IBC, variante do VPL, 
registra 1,4 e atesta a viabilidade do Cenário 3, demonstrando a medida 
de quanto se ganha por unidade de capital investido. E como indicador 
final, o prazo de retorno do investimento (payback) chega a seis anos, 
representando também uma medida classificada como razoável para o 
porte do empreendimento analisado. 

Em suma, o Cenário 3 analisado acaba por representar com grande similari-
dade a situação atual verificada nos levantamentos de campo: a necessida-
de de agregação de valor ao produto primário, já realizada pelas empresas.
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6. Análise de Falhas de Mercado

6.1. Premissas da Análise

A análise se concentrou em analisar as principais falhas que podem 
contribuir direta ou indiretamente na redução da competitividade da ca-
deia produtiva da madeira tropical no Brasil.

• Definição de “falha”: pode ser definida como uma lacuna, omis-
são e/ou excesso por parte de algum setor (privado, público e/ou 
terceiro setor), diante de situações que possam vir a comprometer 
o fluxo da cadeia produtiva. As falhas, também chamadas de im-
perfeições, afetam o mercado em aspectos qualitativos e quantita-
tivos, gerando informações incompletas e insatisfatórias. 

Existem duas origens de falhas: falhas de mercado e de não mercado 
(Figura 6.01).

Figura 6.01 – Possíveis falhas na cadeia produtiva

Falhas de
Mercado

Falhas de
Não MercadoRedução de

Competitividade

• Falhas de Mercado: ocorrem quando os mecanismos de merca-
do, não regulados pelo Estado e deixados livremente ao seu próprio 
funcionamento, originam resultados econômicos não eficientes ou 
indesejáveis do ponto de vista social. Essas falhas são geralmente 
provocadas pelas imperfeições do mercado, tais como a informação 
incompleta dos agentes econômicos, os custos de transação eleva-
dos, a alocação ineficiente de recursos e a ocorrência de estruturas 
de mercado do tipo concorrência imperfeita (monopólios e outros).



114

• Falhas de Não Mercado (também chamadas de Falhas de Go-
verno): é a analogia do setor público à falha do mercado. Ocor-
re quando uma intervenção do Governo provoca uma alocação 
mais ineficiente de bens e recursos, que não ocorreria sem a inter-
venção. Ocorre, portanto, a verificação de uma situação pior, de-
corrente de sua atuação. Além da intervenção excessiva, a falha 
pode ser causada também por falta de intervenção (passivamente 
pela ausência de atuação do Governo). Por exemplo: o Governo 
promove um projeto de manejo florestal complexo e burocrático, 
dificultando a operacionalização da cadeia produtiva. Nesse caso 
o excesso de intervenção pode prejudicar a competitividade da 
cadeia produtiva. Por outro lado, a omissão do Governo pode criar 
empresas com escala muito superior às demais atuantes do mer-
cado, desestabilizando assim a eficiência da livre concorrência 
(criação de mono ou oligopólios).

Especificamente, o estudo não incluiu uma análise da origem de cada fa-
lha dentro da cadeia produtiva da madeira tropical, visto que não foi intuito 
identificar o causador da falha, mas sim as possíveis soluções. Dessa for-
ma, o estudo compilou e analisou uma listagem de falhas que contri-
buem com a redução da competitividade da cadeia produtiva, interagin-
do entre elas e/ou isoladamente, independentemente de sua origem.

6.1.1. Seleção de Falhas

A listagem de falhas foi compilada com base em informações oriundas de 
literaturas nacionais e internacionais da cadeia produtiva de madeira tropi-
cal, estudos internos e externos, realizados pela CONSUFOR, bem como a 
experiência da equipe CONSUFOR em visitas a campo, além da síntese dos 
Produtos 1, 2 e 3 que são parte do estudo Análise dos Desafios e Oportu-
nidades da Cadeia de Valor, elaborados anteriormente pela CONSUFOR.

A seleção das falhas ocorreu por meio de sucessivos processos de 
Brainstorming, nos quais foram inicialmente elencadas mais de 100 fa-
lhas envolvendo todas as etapas da cadeia produtiva (manejo florestal, 



115

industrialização e comercialização). No processo de Brainstorming foi 
possível equalizar as falhas com o mesmo significado e agrupá-las den-
tro de grupos temáticos.

A definição dos principais grupos, aos quais as falhas poderiam ser 
agrupadas, foi decidida com base em informações bibliográficas, ex-
periência da CONSUFOR e processo de Brainstorming. A equalização 
das análises identificou um total de 69 falhas reunidas em 9 grupos de 
assuntos (Tabela 6.01).

Tabela 6.01 – Número de falhas por grupo

Quantidade %

Legislação 5 7
Atividade Florestal e Setor Público 13 19
Infraestrutura 5 7
Instrumentos Financeiros 6 9
Suprimento 7 10
Mão de Obra 4 6
Mercado 10 14
Gestão 13 19
Industrialização 6 9
Total 69 100

Nº de Falhas
Grupo

6.1.2. Análise das Falhas

Foi elaborado um questionário (modelo online) contendo todos os gru-
pos e as respectivas falhas, possibilitando o envio deste por e-mail para 
representantes do setor privado, público e terceiro setor. O questionário 
(anexo) foi enviado para uma lista representativa de pessoas ligadas à 
cadeia produtiva de madeira tropical (mais de 300 integrantes). 

Dessa forma, a CONSUFOR entende que todos os esforços cabíveis 
foram tomados para eliminar quaisquer influências por eventuais diver-
gências de opiniões ou pressões de determinados entes da cadeia pro-
dutiva, no resultado final das análises. 

A pesquisa considerou três grandes grupos provedores de dados:
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• Setor privado: empresas visitadas no benchmarking, empresas 
do ramo da madeira (manejo, indústrias e traders), especialistas e 
consultorias técnicas e outros.

• Setor público: instituições do governo de apoio e estímulo à pro-
dução, de controle e fiscalização, fundações, autarquias e outras 
instituições ligadas à produção, meio ambiente e fiscalização, 
controladas pelo poder público.

• Terceiro setor: organizações não governamentais, universidades, 
fundações e/ou instituições de pesquisa e desenvolvimento, pes-
quisadores independentes do setor, organizações da sociedade 
civil de interesse público, federações, associações, sindicatos e 
outras organizações sociais.

Em termos de respostas aos questionários, a composição da amostra-
gem demonstrou a seguinte distribuição entre os 3 setores (Figura 6.02).

Figura 6.02 – Composição da amostra pesquisada

Setor 
Privado

35,4%

Setor 
Público
20,8%

Terceiro 
Setor
43,8%

Fonte: CONSUFOR.

Todas as informações da pesquisa, tais como a identificação dos res-
pondentes e respectivas empresas ou instituições, foram mantidas em 
sigilo a fim de manter a confidencialidade da pesquisa, preservando a 
opinião individual de cada respondente.
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O questionário foi composto por dez páginas, constando na primeira 
a identificação do entrevistado (instituição, nome e e-mail) e nas 9 pá-
ginas seguintes as perguntas pré-selecionadas (69 falhas) dentro de 
cada um dos 9 grupos que integraram a pesquisa. Cada pergunta do 
questionário foi formulada a fim de direcionar o entrevistado para a es-
colha de uma opção, dentro de uma escala de influência (muito, razoá-
vel, pouco e não afeta), para cada falha avaliada.

Durante a pesquisa, o respondente teve que responder obrigatoriamente a 
todas as 69 perguntas do questionário (1 pergunta para cada 1 das 69 fa-
lhas selecionadas). Em cada pergunta, o entrevistado precisou apontar 
em que escala aquela falha vem afetando a competitividade da cadeia 
produtiva da madeira tropical. Além disso, ao final de cada página do 
questionário, o entrevistado teve a opção de incluir outros aspectos relacio-
nados ao grupo de falhas, além daquelas já citadas na pesquisa5. 

O grau de influência da falha na competitividade da cadeia produtiva foi 
medido em Escala Likert6 (Tabela 6.02). Dessa forma, a pesquisa consi-
derou uma análise quali-quantitativa das respostas, uma vez que foram 
atribuídos pesos diferentes para cada tipo de impacto na competitividade. 

Tabela 6.02 – Escala de influência na competitividade

Escala de Influência Peso
Muito 5
Razoável 3
Pouco 1
Não Afeta 0

Fonte: CONSUFOR.

5 Todas as falhas sugeridas adicionalmente pelos respondentes já estavam consideradas nas 
perguntas pré-selecionadas do questionário, porém escritas de modo diferentes ou, na maioria 
dados casos, inseridas em outro grupo. Dessa forma, não foi necessário incluir novas falhas 
para pesquisar. 

6 A Escala Likert ou Escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada 
habitualmente em questionários de pesquisa sociológica, sendo provavelmente a escala mais 
usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os 
perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Esta escala e seu uso 
foram desenvolvidos por Rensis Likert, em 1932.
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A análise quali-quantitativa compreendeu a ponderação da contagem 
das respostas, em cada pergunta, em relação aos respectivos pesos da 
escala de influência. Isso gera um ranking, em que se pode ver quais as 
falhas que, segundo a opinião dos respondentes, afetam em maior ou 
menor escala a competitividade da cadeia produtiva da madeira tropical. 

Para facilitar a compreensão e comparação, os rankings foram elabora-
dos em número índice (base 100). Essa medida é importante para fins 
de comparação entre os grupos de falhas, uma vez que cada um tem 
uma quantidade de falhas diferente. Se fosse considerada uma conta-
gem simples, os grupos com maior quantidade de falhas seriam obri-
gatoriamente os que teriam as notas mais expressivas. Ao se usar o nú-
mero índice, elimina-se o problema de grupos de falhas com tamanhos 
diferentes, uma vez que todos ganham o mesmo peso relativo (100). 

6.2. Resumo dos Resultados

A seguir são apresentadas as conclusões das análises de falhas reali-
zadas ao longo deste relatório. Apenas para frisar, a CONSUFOR apre-
sentou o resultado da pesquisa considerando 3 diferentes abordagens, 
todas citadas no capítulo 3 deste relatório: (i) análise entre grupos de 
falhas, (ii) análise de falhas dentro de um mesmo grupo (por gru-
pos), e (iii) análise geral das falhas sem ser consideradas perten-
centes a um grupo de assunto específico.

Como cada análise foi desenvolvida segundo um determinado ponto 
de vista, a CONSUFOR apresenta a seguir uma análise final das falhas 
que afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira tropi-
cal, usando para tanto a união das 3 diferentes abordagens. O resulta-
do da análise final está sintetizado na Figura 6.03, com as explicações 
pertinentes a seguir. 
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Figura 6.03 – Resumo dos resultados das análises entre grupos, por grupo e 
individual

Análise Individual 
Das Falhas

Análise
Entre  Grupos

Atividade
Florestal e o 

Setor 
Público

Gestão

Mercado

1º

2º

3º

Análise Individual 
Por Grupos

Competiçãocom produtos de origem ilegal (mercado)
1º

Elevada dificuldade para a regularizaçãode terras 
(atividade florestal e setor público)

Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental
(atividade florestal e setor público)

Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas 
de transportes - rodoviário, ferroviário, hidroviário, 
portuário e aeroportuário (infraestrutura)

Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento 
da madeira - máquinas e equipamentos (industrialização)

Grande procura por um número reduzido de espécies 
comerciais (mercado)

Inadequaçãodo arranjo físico industrial e maquinário 
(industrialização)

2º

3º

4º

5º

6º

7º

Elevada dificuldade para a regularização 
de terras 

Custos elevados e morosidade do 
licenciamento ambiental

Baixo nível de tecnologia nos processos
de gestão, manejo  florestal, 
industrialização e comercialização

Falta de planejamento e organização do 
processo produtivo (PCP -
planejamento e controle da produção)

Competiçãocom produtos de origem 
ilegal

Grande procura por um número 
reduzido de espécies comerciais

1º

2º

1º

2º

1º

2º

A B C

FALHAS COM PRIORIDADE DE CORREÇÃO =1 FALHAS COM PRIORIDADE DE CORREÇÃO = 2

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

• Na análise entre grupos foram destacados 3 grupos com maior 
impacto na competitividade setorial. Esses grupos estão assinala-
dos na Figura 6.03 pela letra “A”.

• Considerando esses 3 grupos, foram destacadas as 2 falhas mais 
importantes de cada um. Essas falhas e seus correspondentes 
grupos foram reunidos na letra “B” da Figura 6.03. 

• Por fim, da análise individual das falhas foram listadas as 7 falhas 
que mais impactam a competitividade da cadeia produtiva da ma-
deira tropical, segundo a pesquisa conduzida. Essas 7 falhas fo-
ram representadas pela listagem “C” da Figura 6.03. 

• Comparando as listas de falhas dos agrupamentos “B” e “C”, vê-se 
que 4 falhas se repetem em ambas as listas. Essas falhas tiveram 
seu contorno ressaltado na cor laranja e foram destacadas pelo 
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símbolo de uma estrela na cor azul . Nessa mesma comparação 
se pode ver que outras 5 falhas não apresentam repetição. Essas 
falhas foram assinaladas por um triângulo na cor amarela . 

Dessa forma, a CONSUFOR concluiu que, considerando uma visão estratégi-
ca e setorial, pode-se reunir as falhas que interferem na competitividade 
de toda a cadeia produtiva da madeira tropical no Brasil em 4 conjuntos. 
Cada conjunto representa uma prioridade de solução distinta (da mais 
urgente a menos urgente), podendo estas fazerem parte de um Plano 
Setorial para aumento de competitividade da cadeia produtiva. 

Os 4 conjuntos de prioridade para correção de falhas estão representa-
dos conforme a seguir:

• PRIORIDADE 1 = Correção INDISPENSÁVEL: composto pelas 4 fa-
lhas marcadas com a estrela de cor azul  na Figura 6.03. São elas:

Nº Grupo Falhas Nota
1 Mercado Competição com produtos de origem ilegal 100

2 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Elevada dificuldade para a regularização de terras 98

3 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental 96

4 Mercado Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais 91

• PRIORIDADE 2 = Correção IMEDIATA: composto pelas 5 falhas 
ressaltadas na Figura 6.03 com o triângulo de cor amarela . Re-
presentam as seguintes falhas:

Nº Grupo Falhas Nota

1 Infraestrutura Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário, ferroviário, 
hidroviário, portuário e aeroportuário)

93

2 Industrialização Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira (máquinas e equipamentos) 93
3 Industrialização Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário 90

4 Gestão Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização e comercialização 86

5 Gestão Falta de planejamento e organização do processo produtivo (PCP - planejamento e controle de 
produção)

86
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• PRIORIDADE 3 = Correção PRIORITÁRIA: contempla 50 das 52 
falhas assinaladas na cor verde na Figura 3.01 do Relatório do 
Produto IV deste Estudo e listadas a seguir.

Nº Grupo Falhas Nota
1 Legislação Complexidade da legislação ambiental 88
2 Mercado Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de comercialização 88
3 Mão de Obra Reduzida oferta de mão de obra especializada 87

4 Instrumentos 
Financeiros

Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal (formulação do plano de 
manejo)

87

5 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical 86

6 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia 85
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Nº Grupo Falhas Nota
7 Infraestrutura Sazonalidade da exploração florestal aliada a deficiência da infraestrutura viária regional 85
8 Mão de Obra Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas 85
9 Industrialização Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de produção) 85

10 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais setores 
produtivos

83

11 Legislação Complexidade da legislação tributária 83

12 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade nas operações do 
setor

83

13 Instrumentos 
Financeiros

Dificuldade de acesso ao crédito 83

14 Infraestrutura Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores 82

15 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Baixa organização do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos 81

16 Gestão Pouca sinergia com negócios agregados 81
17 Gestão Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios 81
18 Legislação Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e municipal 80

19 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual, municipal) para 
garantir o funcionamento do negócio

80

20 Gestão Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de otimização de 
processos internos

80

21 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Ações do poder público excessivamente focadas em ações de Comando e Controle 80

22 Mão de Obra Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia 79

23 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Inadequação da estrutura institucional de base florestal nas esferas federal, estadual e municipal 79

24 Instrumentos 
Financeiros

Dificuldade em operacionalização dos fundos de aval e de garantias de crédito 79

25 Suprimento Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização, volume, espécie, 
etc)

79

26 Gestão Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa) 79
27 Industrialização Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos 79
28 Gestão Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor 78
29 Gestão Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento dos processos 78

30 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia 77

31 Instrumentos 
Financeiros

Rigorosidade para concessão de crédito 77

32 Gestão Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados 77

33 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Pressões locais e conflitos pela posse da terra 77

34 Mercado Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos, consumidores, 
tendências, preços, etc)

76

35 Mercado Promoção comercial de produtos de madeira tropical 76
36 Legislação Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e municipal 76
37 Suprimento Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade) 75
38 Mercado Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência de mercado 75

39 Ativ. Florestal e 
Setor Público

Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas 75

40 Industrialização Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados 75
41 Legislação Complexidade da legislação trabalhista 74

42 Instrumentos 
Financeiros

Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros 73

43 Suprimento Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas públicas 73
44 Suprimento Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados 73
45 Gestão Baixo nível de articulação com stakeholders 73
46 Infraestrutura Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica 72
47 Gestão Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão 72
48 Gestão Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental 72
49 Mão de Obra Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho 72

50 Suprimento Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para suprimento de polos 
industriais amazônicos

71
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• PRIORIDADE 4: = Correção IMPORTANTE: contempla as 10 fa-
lhas assinaladas na cor azul da Figura 3.01 do Relatório do Produ-
to IV deste estudo e listadas a seguir. 

Nº Grupo Falhas Nota

1 Suprimento Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala 70
2 Industrialização Tratamento e disposição inadequeados de resíduos 69

3 Suprimento Inexistência de um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume, 
espécie, etc)

69

4 Mercado Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes 69
5 Mercado Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno volume disponível 68
6 Infraestrutura Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet 66
7 Gestão Processo de gestão prioritariamente familiar 66

8 Instrumentos 
Financeiros

Insuficiência de crédito pelas instituições financeiras 64

9 Mercado Falta de padrão único (mundial) para a certificação do manejo e industrialização da madeira tropical 62

10 Mercado A exigência da certificação funciona como barreira técnica para acesso a determinados mercados 
internacionais

57

6.3. Impacto na Competitividade Setorial

Cada uma das 69 falhas, sejam elas enquadradas como falhas de mer-
cado ou de governo, causam impactos distintos na competitividade da 
cadeia produtiva da madeira tropical. Além disso, normalmente os efei-
tos individuais das falhas se somam e, em conjunto, acabam por repre-
sentar outros tipos de impactos na competitividade da cadeia produtiva 
do que aqueles impactos oriundos de efeitos isolados. 

A CONSUFOR julga que seria pouco produtivo debater individualmente 
como cada uma dessas 69 falhas atua na competitividade setorial da 
madeira tropical. Portanto, apresenta-se a seguir uma descrição dos 
impactos que as falhas mais importantes apresentam para essa cadeia 
produtiva. Para tanto, a CONSUFOR se debruçou na descrição dos 
impactos para o conjunto de falhas com Prioridade de Correção 1 
e 2 (Item 4.1.1), respectivamente chamadas de falhas com Correção 
Indispensável e com Correção Imediata.

A justificativa para tal decisão é que esse conjunto de falhas (4 com Cor-
reção Indispensável e 5 com Correção Imediata) são as que mais afetam 
a competitividade da cadeia produtiva, segundo a pesquisa realizada.
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Dessa forma, a seguir são discutidos os impactos referentes a cada um 
desses grupos.

Prioridade 1 = Ações com Correção Indispensável

1º Competição com produtos de origem ilegal (Grupo Mercado): 

• Essa falha afeta diretamente a existência do mercado regulado e 
baseado nas boas práticas. Como já destacado nos outros relató-
rios do Estudo Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de 
Valor, a cadeia produtiva da madeira tropical no Brasil tem uma con-
figuração bastante complexa (legislação, logística, tecnologia, ges-
tão, etc.), o que lhe imputa elevados custos para operar dentro dos 
parâmetros de sustentabilidade legal, econômica e socioambiental. 

• Nesse sentido, a competição com o produto ou a operação ile-
gal reduz ainda mais a rentabilidade das empresas que operam 
dentro da lei. Além disso, em médio e longo prazo, o efeito do 
corte ilegal de árvores leva ao empobrecimento do ecossistema 
amazônico, o que deve de alguma forma afetar a produtividade 
futura das florestas que adotam o manejo florestal sustentável (em 
razão de eventuais mudanças no regime de chuvas regional, inter-
ferência no microclima, redução do fluxo de animais – dispersão 
de sementes, por exemplo – e, consequentemente, redução da 
produtividade e regeneração florestal). 

• Além do aspecto exclusivo florestal, a ilegalidade também permeia 
as esferas tributárias, lesando assim o Estado e a sociedade em ge-
ral (em razão da sonegação de impostos e evasão de divisas que 
a atividade ilegal impõe), reduzindo a capacidade de investimento 
público em benefícios diretos e indiretos aos moradores da região.

• As medidas de correção dessa falha têm sido baseadas no au-
mento da fiscalização (ações de comando e controle) sobre as 
operações irregulares. Contudo, relatórios recentes de impor-
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tantes instituições internacionais, em cooperação com o IBAMA, 
apontaram que as operações ilegais são mais profundas do que 
os órgãos regulares oficiais podem coibir, suplantando as esferas 
estaduais e federais de rastreabilidade da madeira (Sistema DOF, 
por exemplo), e colocando por terra até mesmo a credibilidade de 
selos de qualidade como o FSC (foi comprovada nesses relatórios 
a sua total ineficácia para garantia da legalidade da operação e/
ou do produto de madeira tropical).

• O resultado final desse cenário é que essa falha cria, na opinião 
pública e sob a ótica do consumidor, a percepção de que toda 
a cadeia produtiva opera sob o manto da informalidade e ilegali-
dade. Esse ônus é altamente impactante para as empresas que 
operam no setor, e que buscam cumprir todos os preceitos legais 
estabelecidos. Especificamente para essas empresas, o esforço 
extra para comprovar que operam alinhadas com a legalidade é 
muito elevado, o que lhes demanda energia e capital adicionais. 
Ao mesmo tempo, sofrem todas as fiscalizações dos entes pú-
blicos de comando e controle com elevado rigor, como principal 
meio de comprovar a sua situação legal.

• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impactos 
dessa falha: pelo lado do SETOR PÚBLICO, um investimento ne-
cessário seria a unificação da plataforma de controle de documen-
tos de origem florestal no âmbito nacional. Esse sistema integrado 
precisaria estar alimentando, em uma única central de dados, toda a 
rastreabilidade da madeira para os órgãos federais e as secretarias 
estaduais e municipais dos vários Estados e Municípios, onde serão 
tributados os produtos e serviços direta ou indiretamente relaciona-
dos à cadeia produtiva da madeira. Esse mesmo ferramental de co-
ordenação e controle pode ser usado para fins de planejamento e 
estatística de mercado, uma vez que unificaria as informações mer-
cadológicas de origem e destino, volumes, espécies e preços. Adi-
cionalmente, o poder público precisa ser mais eficaz no combate à 
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ilegalidade das operações, de modo a premiar as empresas idôneas 
e neutralizar a operação das ilegais. A atuação até hoje tem sido a 
aplicação da fiscalização e punição dos infratores. Entretanto, seria 
interessante que o próprio setor público implementasse um progra-
ma de “premiação/benefícios” para as empresas que operem dentro 
da lei. Iniciativas conceituais como o “Cadastro Positivo” do sistema 
bancário poderiam ser traduzidas para o Setor Florestal, incluindo as 
empresas com operação correta em um grupo de companhias com 
tratamento diferenciado, tais como acesso especial a crédito, mer-
cados consumidores preferenciais, canais logísticos mais eficien-
tes, etc. No lado do SETOR PRIVADO, os instrumentos financeiros 
podem ser direcionados para ações que aumentem a capacidade 
de representatividade da cadeia produtiva que opera segundo os 
preceitos legais, bem como fortalecendo a capacidade de gestão 
e governança individual das empresas. Para tanto, o setor produti-
vo já conta com instâncias representativas, tais como associações, 
sindicatos e federações. Além disso, o Sistema S7 é provavelmente 

7 Sistema S é o nome pelo qual ficou convencionado de se chamar ao conjunto de instituições 
de interesse de categorias profissionais, estabelecidas pela Constituição brasileira.
As entidades em questão são as seguintes:
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil:
SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
Confederação Nacional do Comércio:
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SESC - Serviço Social do Comércio
Sistema Cooperativista Nacional:
SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
Confederação Nacional da Indústria:
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI - Serviço Social da Indústria
Confederação Nacional do Transporte:
SEST - Serviço Social de Transporte
SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte
Micro e Pequenas Empresas:
SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Outras áreas:

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_Cooperativista_Nacional&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Micro_e_Pequenas_Empresas&action=edit&redlink=1
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o melhor indutor de mudanças que o setor privado pode contar para 
aumentar a sua capacidade interna de resposta à concorrência com 
a ilegalidade. Por fim, o TERCEIRO SETOR pode ser privilegiado na 
expansão das ações de apoio científico (pesquisa e desenvolvimen-
to) e de comunicação socioambiental das boas práticas do manejo 
florestal e da industrialização sustentada de produtos madeireiros, 
usando as florestas tropicais brasileiras.

2º Elevada dificuldade para a regularização de terras (Grupo 
Atividade Florestal e Setor Público):

• Em termos de legalidade das atividades florestais, a titularidade do 
imóvel rural é o primeiro passo a ser cumprido. Entretanto, diversos 
relatórios elaborados por importantes instituições nacionais e interna-
cionais (financeiras, de pesquisa e do terceiro setor) apontam os pro-
blemas fundiários como um dos mais graves da região amazônica. 

• O direito à propriedade da terra é uma prerrogativa constitucional, 
sendo dever do Estado regular a ocupação e ordenamento do 
solo nas zonas urbanas e rurais. Nesse aspecto, o Estado Brasi-
leiro tem um grande passivo para com a sua população, principal-
mente na Amazônia Legal. 

• O processo de ocupação da Amazônia teve seu impulso mais im-
portante após os anos 60, durante o Governo Militar, quando o 
país implementou um profundo programa de desenvolvimento em 
setores econômicos estratégicos e de ocupação de território. 

• Independentemente dos resultados positivos ou negativos que 
esse processo tenha criado, o fato é que o Governo não finalizou 
até hoje o ordenamento do uso do solo da Amazônia. Mais recen-

Fundo Aeroviário - Fundo Vinculado ao Ministério da Aeronáutica
DPC - Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Observando-se que a maioria das instituições acima tem sua sigla iniciada pela letra “S” 
compreende-se o motivo do nome do Sistema S.

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=DPC&action=edit&redlink=1
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temente o INCRA implementou o processo de georreferenciamen-
to das propriedades rurais de todo o País, na tentativa de ordenar 
a ocupação espacial das fazendas no meio rural, visto que no 
meio urbano a obrigação é das respectivas prefeituras. 

• Apesar de ser uma obrigação legal (para Estados, Municípios e 
também Proprietários), o processo de regularização da titularida-
de de imóveis rurais é moroso e está longe de solução. Pontos 
específicos da Amazônia estão atualmente sob processo Estadu-
al de regularização de documentos de posse/propriedade, mas 
representam menos de 1% da área total da Amazônia Legal. O 
próprio processo de ordenamento de uso do solo de Florestas Pú-
blicas para concessão de exploração florestal constitui-se como o 
principal limitador da concessão florestal no País, segundo infor-
mações do próprio Serviço Florestal Brasileiro.

• Sem o título de propriedade da terra (Registro de Imóveis), coroado 
pela obtenção do CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) 
com o INCRA, todas as demais etapas do manejo florestal susten-
tável ficam impedidas de serem realizadas: elaboração do plano de 
manejo, por exemplo. Em síntese, sem a regularização fundiária da 
propriedade, não há atividade florestal legalizada correspondente.

• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impac-
tos dessa falha: o investimento mais importante é para o SETOR 
PÚBLICO, responsável direto pela ordenação do uso do solo no 
País. Assim, é fundamental a aplicação de recursos para que Mu-
nicípios, Estados e Governo Federal finalizem o Plano de Uso de 
Solo das áreas sob sua responsabilidade, resolvendo as lacunas 
legais da “Cadeia Dominial” da terra. Somente após esse proces-
so é que juridicamente podem ser finalizados processos de posse 
e propriedade de terras na região Amazônica. O SETOR PRIVA-
DO só poderá ser beneficiado por instrumentos financeiros para 
regularização fundiária, após a finalização do ordenamento do 
solo pelo Poder Público. Depois de finalizado o Plano de Uso do 
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Solo, aí sim o setor privado pode ser beneficiado por instrumen-
tos financeiros para que finalize ações ligadas à regularização de 
sua propriedade, tal como o georreferenciamento para o INCRA 
e demais licenças necessárias para pré-autorização da operação 
florestal. O TERCEIRO SETOR não tem grandes ações que pos-
sam ser beneficiadas por instrumentos financeiros, reduzindo os 
impactos da falha em análise.

3º Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental 
(Grupo Atividade Florestal e Setor Público): 

• Essa falha interfere diretamente no aspecto financeiro, uma vez 
que as empresas precisam desempenhar esforço extra para ob-
tenção de licenças, o que demanda recursos em pessoal (equipe 
técnica) e em elaboração de relatórios. Mesmo em atividades em-
presariais mais simples, o tempo necessário para obtenção das 
licenças ambientais é bastante elevado, demandando assim um 
planejamento antecipado das ações para que a atividade empre-
sarial não sofra interrupção. 

• Além disso, possivelmente como resposta do poder público ao 
combate das operações ilegais, tem havido um constante aumen-
to da rigorosidade de análise do processo de licenciamento, o 
que acarreta (i) aumento dos prazos e (ii) aumento da demanda 
por estudos e relatórios mais detalhados e aprofundados. 

• Apesar disso, o setor privado afirma que não vê uma melhoria 
nos órgãos públicos para aumentar a capacidade e velocidade de 
análise dos processos de licenciamento. Com estruturas pouco 
especializadas para a demanda atual e futura, o impacto certa-
mente tem sido o aumento dos prazos para licenciamento.

• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impactos 
dessa falha: a melhor alternativa é aplicação de recursos para o 
SETOR PÚBLICO desenvolver um modelo de licenciamento am-
biental mais eficiente e assertivo. Para tanto, é necessário ampliar 
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a estrutura de análise e a capacidade gerencial dos órgãos en-
volvidos, seja a esfera Federal, Estadual e Municipal. Assim, é ne-
cessário investir em infraestrutura (equipamentos, sistemas, etc.), 
mas também em contratação e capacitação de pessoal.

4º Grande procura por um número reduzido de espécies 
comerciais (Grupo Mercado):

• Essa falha é decorrente de vários outros aspectos. Como já abor-
dado nos outros relatórios do Estudo Análise dos Desafios e Opor-
tunidades da Cadeia de Valor, a Floresta Amazônica se caracte-
riza por elevado número de espécies florestais (mais de 1.500). 
Entretanto, mais de 80% do volume de madeira com finalidade 
comercial (madeira serrada, pisos, lâminas, compensados e ou-
tros) está concentrado em no máximo 20 espécies. 

• Além disso, para que uma espécie tenha valor comercial, ela pre-
cisa ter aceitação do consumidor (cor, resistência mecânica, du-
rabilidade, inexistência de odores desagradáveis, etc.) e também 
ter disponibilidade para comércio (volume disponível na natureza 
em longo prazo).

• Dessa forma, o mercado (fornecedor e consumidor) se constitui em 
um conjunto reduzido de espécies que aliam concomitantemente 
o aspecto técnico (beleza, resistência, durabilidade...) e o aspecto 
comercial (volume de suprimento adequado no longo prazo). 

• Isso explica por que praticamente muitas tentativas de introdução 
de novas espécies no mercado não obtiveram sucesso. Elas falha-
ram principalmente porque, embora outras novas espécies tenham 
uma ótima qualidade técnica, não têm disponibilidade suficiente na 
natureza para suprirem em volume adequado a demanda do mer-
cado (em alguns casos, há presença de apenas 1 árvore a cada 
100 ou 200 hectares de floresta manejada... isso é muito pouco 
para que se consiga fazer um lote de produto e garantir sustentabi-
lidade de fornecimento de longo prazo, em volume suficiente).
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• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impac-
tos dessa falha: o principal redutor de impactos da falha poderá 
ser obtido mediante o direcionamento de recursos para o SETOR 
PRIVADO, principalmente mediante ações lideradas pelo Sistema 
S. Nessas ações estariam programas de capacitação interna das 
empresas para o reposicionamento de marca, produtos e serviços 
no mercado consumidor. Simultaneamente, precisam ser aplicadas 
ações setoriais para desenvolvimento de novos mercados consu-
midores, principalmente o internacional (que demandam produtos 
já trabalhados pela indústria nacional), mas que são atendidos por 
produtores de madeira de outros países com floresta tropical (com 
outras espécies de aplicação similar, originadas naqueles países). 
O SETOR PÚBLICO e o TERCEIRO SETOR também podem ser 
agentes da redução de efeitos dessa falha. Entretanto, várias outras 
ações já foram feitas no passado por estes 2 representantes, e os 
efeitos positivos para o mercado foram muito limitados. 

Prioridade 2 = Ações com Correção Imediata

1º Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de 
transportes – rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e 
aeroportuário (Grupo Infraestrutura):

• Essa falha é um fator intrínseco da região amazônica, onde todas 
as distâncias são elevadas quando comparadas com outras regi-
ões do País mais industrializadas, como o Sul e Sudeste. 

• Apesar da logística natural mais adequada para a região ser a hidrovi-
ária, o transporte de cargas nesse modal é inviável tecnicamente em 
vários rios da Amazônia Legal, uma vez que apresentam em vários 
pontos do rio leito com pouca profundidade, há presença de bancos 
de areia e algumas corredeiras em pontos específicos. Nos rios de 
maior capacidade e com capacidade de navegação, a infraestrutura 
portuária é precária e o transbordo de mercadorias ineficiente. 
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• O modal rodoviário é o mais utilizado para a retirada de produtos 
da região amazônica com destino a outras regiões do Brasil. En-
tretanto, segundo dados do DNIT, mais de 80% da malha rodovi-
ária da Amazônia é constituída por estradas de leito natural, com 
condições de tráfego limitadas mesmo durante o período da seca 
(inverno amazônico). 

• Em regiões brasileiras mais desenvolvidas economicamente, o po-
der público (Estadual e Municipal) realiza constantemente a ma-
nutenção das estradas rurais, muitas vezes até com apoio direto 
de recursos da iniciativa privada (doação de óleo diesel e cessão 
de brita/cascalho). Isso permite que o escoamento da produção 
agrícola seja possível durante todo o ano, independente da esta-
ção do ano. Na Amazônia legal esta iniciativa não é comum, o que 
de imediato isola as propriedades rurais (de manejo florestal) dos 
polos consumidores industriais por cerca de 6 a 8 meses do ano.

• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impac-
tos dessa falha: possivelmente esta seja a falha, dentre as 9 aqui 
destacadas, que represente a maior demanda em termos de volu-
me de recurso financeiro. Em termos práticos, o principal agente 
de mudanças para reduzir o impacto dessa falha é o SETOR PÚ-
BLICO, responsável por implementar as melhorias necessárias ao 
escoamento de toda a produção amazônica, incluindo a madeira. 
O foco da melhoria da logística deve ser o de permitir acesso a 
toda a região da Amazônia Legal, independentemente da condi-
ção climática e do período do ano. Para tanto, é importante con-
siderar a integração de modais de transporte, disponibilizando à 
sociedade variadas alternativas para deslocamento e movimenta-
ção dentro da Amazônia, bem como para acesso e saída desta.
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2º Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira 
– máquinas e equipamentos e 3º Inadequação do arranjo físico 
industrial e maquinário (ambas falhas do Grupo Industrialização):

• Essas 2 falhas podem ter seus impactos analisados em conjunto, 
uma vez que estão diretamente relacionadas à tecnologia no sen-
tido estrito, ou seja, máquinas, equipamentos, etc.

• Em geral, como demonstrado nos outros relatórios elaborados 
pela CONSUFOR para o Estudo Análise dos Desafios e Oportuni-
dades da Cadeia de Valor, as indústrias de madeira da Amazônia 
Legal são bastante defasadas em termos tecnológicos, tanto em 
se tratando de idade média do parque fabril, como em técnicas de 
otimização do processo industrial. 

• Nesse sentido, há um grande espaço para melhoria da rentabi-
lidade das operações industriais. Como os problemas são muito 
grandes, qualquer melhoria implementada no processo produtivo 
trará resultados positivos imediatos às empresas. 

• Normalmente, os problemas industriais atuais ainda estão ligados à 
perspectiva da serraria de madeira tropical da década de 1980: na 
época bastava transformar a tora em madeira serrada, não impor-
tando a produtividade, rendimento, etc. Entretanto, a economia atual 
demanda uma mentalidade de adequar o processo industrial para 
fabricar produtos que apresentem a melhor relação retorno X investi-
mento (maior rentabilidade, maior produtividade e menor custo total). 

• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impactos 
dessa falha: os instrumentos podem representar o melhor impac-
to se aplicados ao SETOR PRIVADO em conjunto com o SETOR 
PÚBLICO. Para tanto, é possível retomar programas nacionais e 
estaduais de aumento de competitividade da cadeia produtiva, 
que foram desenvolvidos entre a década de 1990 e 2005 (e que 
foram quase todos abandonados), bem como adotar novas ações 
de competitividade para o setor, introduzindo novas demandas 
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antes inexistentes. Por iniciativa individual do empresário, dificil-
mente será possível ver alterações de competitividade setorial. 
Por isso é necessário um esforço conjunto para que a cadeia pro-
dutiva supere as adversidades e o País tenha uma pauta setorial 
única, como há em outras cadeias produtivas mais organizadas 
(metálicos, químicos, celulose, etc.). Dentre os programas já exis-
tentes, pode-se retomar os ligados à melhoria do processamento 
industrial e de modernização do parque fabril. No lado comercial, 
seria importante reativar os programas de feiras comerciais e visi-
tas técnicas organizadas. Pelo lado da gestão, poderiam ser reini-
ciados os programas de formação de liderança e capacitação de 
gestores industriais e de manejo florestal.

4º Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, 
industrialização e comercialização e 5º Falta de planejamento e 
organização do processo produtivo – PCP / Planejamento e Controle 
de Produção (ambas falhas do Grupo Gestão):

• Nestas falhas, a percepção de tecnologia está colocada no sentido 
amplo, ou seja, conectada com os conceitos de processo, de conhe-
cimento. Nesse sentido, as empresas da cadeia produtiva da madei-
ra têm pouca orientação estratégica (uso de visão de longo prazo 
para a aplicação de plano de ações orientados para curto prazo). 

• Com foco no “chão de fábrica” (seja na floresta ou na indústria) e 
entrega de pedidos, a cadeia produtiva da madeira tropical torna-
-se refém de suas próprias deficiências. Por isso passa tantas difi-
culdades para obter documentação necessária ao licenciamento, 
dá pouca importância à inteligência empresarial do setor (estatís-
ticas de mercado, estudos de benchmarking, relatórios de com-
petitividade e outros) e à representatividade da cadeia produtiva 
(tais como sindicatos, associações e federações). 

• As empresas que têm mais tecnologia empresarial para a gestão do 
empreendimento se isolam em suas próprias organizações, como 
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tentativa de que isoladamente estarão menos suscetíveis à pressão 
da opinião pública e das operações de comando e controle dos 
órgãos públicos. Essa atitude, de forma indireta, retira ainda mais a 
representatividade da cadeia produtiva, uma vez que as empresas 
que poderiam ser enquadradas como “líderes” ou “benchmarking” 
para as demais ainda em desenvolvimento preferem não compar-
tilhar suas experiências e relevância setorial (tal como ocorre no 
setor de alimentos, mineração ou transportes, por exemplo).

• Por adotarem (na média do setor) uma gestão empresarial com li-
mitada capacidade de planejamento e resposta às condições de 
mercado, as empresas da cadeia produtiva têm pouca oportunida-
de de criar as condições de negócio que lhe trariam as melhores 
oportunidades, tais como ações de desenvolvimento de produtos e 
consumidores, formação de preço final mais competitivo, desenvol-
vimento de carteira de clientes com fidelidade de longo prazo, etc. 

• Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impactos 
dessa falha: a aplicação dos instrumentos financeiros nas falhas 
de gestão tem a mesma concepção base das 2 falhas anteriores, 
de industrialização: é indispensável um esforço conjunto entre SE-
TOR PRIVADO e SETOR PÚBLICO para que a cadeia produtiva 
tenha um programa de competitividade de longo prazo. Por isso, 
os instrumentos financeiros são fundamentais para esses 2 seto-
res desenvolverem uma agenda setorial propositiva. Em resumo, 
essa falha poderia ter seus impactos reduzidos se os instrumentos 
financeiros fossem usados para criar um Programa Setorial para a 
cadeia produtiva, não só pautado em políticas, mas sim baseado 
em um programa de governo e de empresariado para longo pra-
zo, ou seja, realmente uma agenda para o desenvolvimento.
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7. Análise de Mecanismos Financeiros

7.1. Abordagem

As análises do presente relatório foram baseadas na abordagem geral 
apresentada pela Figura 7.01. 

Figura 7.01 – Abordagem técnica específica do Produto 5

DEMANDAS DO 
MANEJO FLORESTAL

ANÁLISE DOS 
MECANISMOS 
EXISTENTES

PROPOSIÇÕES
PARA 

ADEQUAÇÃO

- Beneficiário
- Objetivo
- Valores

- Prazos
- Localização
- Garantias

Fonte: CONSUFOR.

Em síntese, foram inicialmente eleitas variáveis de comparação para a 
demanda de crédito do manejo florestal sustentado: beneficiários do 
crédito, localização do empreendimento, prazos do contrato de crédito 
(carência e amortização), valores demandados, etc. 

Com as variáveis descritas e selecionadas, foram dimensionadas as de-
mandas para crédito para diferentes escalas de empreendimento de 
manejo florestal sustentável (micro, pequeno, médio e grande porte). 

Utilizando a demanda de crédito dimensionada para cada escala de 
manejo florestal sustentável, a CONSUFOR comparou se as linhas de 
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crédito atualmente disponíveis no mercado são adequadas ou não às 
prerrogativas analisadas. 

Para tanto, foi utilizada uma escala de adequação, resumida na Tabela 7.01.

Tabela 7.01 – Escala de adequação às demandas de crédito do MFS*

Grau Descrição

A
Adequado 

Integralmente
Variável de análise totalmente adequada às 
demandas do manejo florestal

P
Parcialmente 

Adequado

Variável de análise adequada apenas 
parcialmente (ex: o valor do crédito é inferior 
à demanda anual do manejo)

I
Inadequado 

Integralmente

Variável analisada não atende à demanda (ex: 
a linha de crédito só atende beneficiário na 
modalidade "cooperativa", sendo que a 
demanda é atender ao proprietário rural)

Adequação da Linha de CréditoMenção

*Manejo Florestal Sustentável.
Fonte: Consufor.

Com base nessa análise comparativa, a CONSUFOR elaborou um con-
junto de proposições para adequar as linhas de crédito existentes para 
as operações de manejo florestal sustentado. 

As proposições e as análises aqui contidas não se direcionam unicamen-
te ao Banco do Brasil, mas são endereçadas ao setor financeiro como 
um todo. Essa cobertura quanto ao alcance das proposições, portanto, é 
destinada aos operadores dos mecanismos financeiros, indistintamente.

7.2. Síntese das Demandas do Manejo

Nesta seção, a CONSUFOR padronizou as demandas de uma operação 
de manejo florestal sustentável em termos de instrumentos financeiros. 
Essa padronização teve a finalidade de permitir a comparação das de-
mandas específicas da operação florestal, com as características dos 
instrumentos financeiros existentes e disponíveis no mercado. 
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7.2.1. Beneficiário do Crédito

No tocante ao beneficiário do crédito, obrigatoriamente este deve ser o pro-
prietário legal do imóvel rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Essa 
obrigatoriedade vem do fato de que o Plano de Manejo para exploração flo-
restal é concedido em nome do proprietário. Em outras palavras, é ele quem 
tem os direitos para o uso comercial do volume de madeira autorizado no 
Plano de Manejo. Algumas linhas, a exemplo do BNDES Florestal, preveem 
a possibilidade de terceiros se configurarem como beneficiários do crédito.

Dentro das diversas linhas de crédito dos atuais instrumentos financei-
ros existentes, é normal o emprego de categorias de beneficiário. Essas 
categorias são estabelecidas principalmente para delimitação do volu-
me de crédito a que determinado beneficiário terá acesso, razão direta 
do porte de sua operação empresarial. 

As principais implicações para o uso de categorias de beneficiários são 
a adoção de diferentes limites de crédito (teto do valor a ser financiado), 
taxas de juros, prazos de carência e/ou de amortização. 

Para permitir a comparação das demandas de crédito do manejo flores-
tal sustentável com as linhas de crédito dos vários instrumentos finan-
ceiros atualmente disponíveis, a CONSUFOR adotou quatro diferentes 
escalas de operação para a operação florestal, determinadas em razão 
do tamanho da área de efetivo manejo e, em consequência, o potencial 
volume de madeira que o manejo poderia disponibilizar comercialmente 
ao proprietário rural (ver Tabela 7.02).

Tabela 7.02 – Porte das empresas para fins de análise das demandas de crédito

Porte
Área de Efetivo 

Manejo (ha)

Volume Médio de 
Exploração Anual 

(m³/ano) ¹

Micro 3.000 2.000
Pequeno 7.500 5.000
Médio 22.500 15.000
Grande 40.000 26.700

¹ Ciclo de 30 anos, retirada média de 20m³/ha/ano

Fonte: CONSUFOR.
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Como cada porte do empreendimento gerará condições específicas da 
operação, seus reflexos em termos de demanda por crédito, capacida-
de financeira para amortização do empréstimo e pagamento de juros, 
etc., serão analisados especificamente nos demais itens deste capítulo. 

7.2.2. Objetivo do Crédito / Itens a Serem Financiados

Nas operações de crédito do agronegócio, no Brasil, é comum utilizar a 
organização do objetivo do crédito e/ou dos itens a serem financiados 
em três grupos distintos, porém complementares:

• Investimento: concentra as operações que apoiam o empreendi-
mento e que têm “vida útil” de médio e longo prazo. Nesse grupo se 
enquadram as aquisições de máquinas, equipamentos, implemen-
tos, linhas de produção, armazenagem e expedição e outros, bem 
como os gastos com estudos, projetos, instalações e obras civis ne-
cessárias para a pré-operação da nova estrutura em implantação. 

• Custeio: reúne as operações de crédito para o funcionamento 
adequado da operação, tais como aquisição de insumos, fertili-
zantes, sementes, defensivos, rações, medicamentos, pagamento 
de mão de obra, operações com máquinas e equipamentos, apli-
cação de herbicidas, tratos culturais e outros serviços diretamente 
ligados à atividade produtiva.

• Comercialização: agrupa as operações de crédito voltadas à comer-
cialização, beneficiamento e /ou industrialização de produtos agrope-
cuários, e adiantamento sobre o valor de contratos de venda futura.

Contudo, no manejo florestal sustentável, o empreendedor não vê sua 
atividade produtiva enquadrada nesses três conjuntos. Para esse seg-
mento produtivo, o normal é entender a demanda por crédito apenas 
utilizando os agrupamentos de gastos em:
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• Pré-operação: concentra o conjunto de gastos necessários para 
planejamento, preparação e obtenção de todas as licenças e au-
torizações para que se inicie a operação de exploração florestal. 

• Operação: agrupa o conjunto de gastos anuais relacionados dire-
tamente com a operação de exploração florestal, previstas no ma-
nejo florestal sustentável (retirada das árvores previstas, entrega 
no pátio da indústria própria para industrialização e/ou venda no 
mercado regional).

Cabe salientar que, para uma parte das empresas que operam com ma-
nejo florestal sustentado, esses gastos podem ser classificados como 
investimento, pois seus efeitos são percebidos ao longo de um horizon-
te de operação. Entretanto, outras empresas do setor entendem que 
esses gastos devem ser classificados como custos (pré-operacionais), 
visto que boa parte deles referem-se a estudos, laudos e projetos técni-
cos, sem vinculação com aportes para compra de ativo fixo (máquinas, 
equipamentos e instalações físicas, por exemplo).

Dessa forma, para fins da presente análise, a CONSUFOR optou por 
não segmentar os desembolsos das empresas entre custeio, investi-
mento e comercialização, pois esses conceitos de confundem dentro 
do processo operacional do manejo florestal sustentável. 

Portanto, a CONSUFOR considerou apenas que o crédito para a operação 
pode ser demandado nas duas etapas diferentes do processo empresa-
rial, já citadas: recursos para pré-operação e recursos anuais de operação. 

7.2.3. Valor Demandado de Crédito

Para estabelecer as demandas de crédito do Manejo Florestal, a CON-
SUFOR simulou a estrutura de custos totais de empreendimentos flores-
tais de diferentes escalas (tamanho de área de manejo florestal). 

O dimensionamento dos empreendimentos levou em consideração os 
parâmetros de custos médios e escalas do manejo identificadas durante 
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as visitas de campo às dez empresas do benchmarking, realizado nos 
Estados do Mato Grosso e Rondônia. Os resultados do benchmarking 
(indicadores técnicos e financeiros) foram discutidos e apresentados 
em relatórios específicos (Produtos II e III, respectivamente, do estudo 
“Manejo Florestal Sustentável – Análise dos Desafios e Oportunida-
des da Cadeia de Valor”).

A CONSUFOR estabeleceu quatro diferentes escalas para o manejo flo-
restal / porte da operação, em razão do tamanho da área de efetivo 
manejo da propriedade rural e o correspondente volume de madeira 
que se estima ser possível explorar utilizando as técnicas do manejo 
florestal sustentável. Essas escalas foram demonstradas na Tabela 3.01 
do presente documento.

Aplicando os parâmetros de custos médios dos relatórios do Produto II 
e III com as respectivas escalas para o manejo florestal, a CONSUFOR 
estimou o volume de recurso financeiro necessário para a operação de 
empreendimento de manejo florestal sustentável, respectivamente para 
a etapa de pré-operação e operação (resumido na Tabela 7.03)

Tabela 7.03 – Síntese do volume anual de crédito estimado para o MFS*

Micro Pequeno Médio Grande
170.500 394.000 885.000 1.265.000
337.000 749.000 1.590.000 1.900.000

Pré-Operação (R$)
Operação (R$/ano)

Porte do Manejo
Fase

*Manejo Florestal Sustentável.
Fonte: CONSUFOR.

7.2.4. Prazos Contratuais (Amortização e Carência)

Para estimar os prazos contratuais adequados para o manejo florestal 
sustentável, a CONSUFOR analisou o prazo necessário para liquidação 
do montante de crédito demandado pelo empreendimento (nas fases 
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de pré-operação e anualmente durante a fase de operação), em com-
paração com a sua correspondente capacidade de faturamento anual. 

Para estimar a capacidade de faturamento anual, a CONSUFOR usou os 
parâmetros médios de mercado identificados durante as visitas de campo 
às dez empresas do benchmarking, realizado nos Estados do Mato Gros-
so e Rondônia. Os resultados do benchmarking (indicadores técnicos e 
financeiros) foram discutidos e apresentados em relatórios específicos 
(Produtos II e III, respectivamente, do estudo “Manejo Florestal Susten-
tável – Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor”). 

A Tabela 7.04 mostra o faturamento anual potencial para o manejo flo-
restal sustentável, de acordo com cada escala de negócios. Cabe lem-
brar que o valor do faturamento é bruto, ou seja, estão inclusos os im-
postos sobre a madeira da madeira em pé. 

Tabela 7.04 – Estimativa da renda potencial anual do manejo florestal sustentável

Porte
Volume Médio de 
Exploração Anual 

(m³/ano) ¹

Preço Potencial de 
Venda da Tora           
(R$/m³ em pé)²

Futamento Potencial 
Anual (R$/ano)

Micro 2.000                           188.000                       
Pequeno 5.000                           94,00 470.000                      
Médio 15.000                         1.410.000                    
Grande 26.700                         2.509.800                   

¹ Ciclo de 30 anos, retirada média de 20m³/ha/ano
² Estimado no Benchmarking de Rentabilidade, considerando todas as espécies e diâmetros

Fonte: CONSUFOR.

Prazo de Amortização

Comparando-se o faturamento potencial com o correspondente custo, 
tem-se o prazo necessário para amortizar o gasto, seja na pré-operação 
ou na operação propriamente dita. Na Tabela 7.05 estão sintetizados 
os prazos de amortização estimados pela CONSUFOR, para amortiza-
ção de 100% do crédito necessário para cada fase do manejo florestal. 
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Cabe lembrar que o crédito da fase de operação correspondente a ape-
nas UM ANO de funcionamento do empreendimento. 

Tabela 7.05 – Síntese da estimativa do tempo de amortização da 
demanda de crédito

Pré-Operação Operação

Micro 11 24
Pequeno 10 21

Médio 8 14
Grande 6 9

Porte
Tempo de Amortização (meses)

Fonte: CONSUFOR.

Prazo de Carência

Levando-se em consideração o cronograma geral de funcionamento do 
manejo florestal sustentado, a CONSUFOR estimou o prazo médio de 
carência que seria adequado para a maior parte dos empreendimentos 
em funcionamento, de acordo com os resultados obtidos durante o ben-
chmarking realizado nos Estados de Mato Grosso e Rondônia, conforme 
citado ao longo do presente capítulo. 

• Fase de Pré-Operação: a duração média dessa fase é de até 1 
ano, podendo em alguns casos chegar a 2 anos. Dessa forma, a 
carência ideal para crédito nessa fase estaria entre 6 e 12 meses. 
Entretanto, esse prazo deve ser compatível com as especificida-
des de cada empresa, uma vez que na fase de pré-operação, nor-
malmente não são gerados recursos, dado pelo prazo de análise 
e emissão das autorizações para exploração;

• Fase Operacional: como a tomada do crédito na fase de operação 
foi estimada com base no ano operacional, a carência aqui estaria 
relacionada com o período de “safra” e “entressafra”, ou seja, o pe-
ríodo em que a legislação permite a retirada da madeira do interior 
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da floresta e em que não são permitidas operações de arraste de 
madeira no interior dos talhões. Assim, o prazo de carência ideal 
para crédito na fase operacional estaria entre 6 e 8 meses. 

7.2.5. Localização do Empreendimento

No manejo florestal sustentável, a localização do empreendimento 
são as propriedades rurais com cobertura vegetal natural (florestal 
tropical) que estão localizadas dentro da região conhecida como 
Amazônia Legal (Figura 7.02).

Figura 7.02 – Localização dos empreendimentos que realizam o MFS*
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*Manejo Florestal Sustentável
Dessa forma, para que as propriedades rurais sejam aptas ao acesso a 
crédito para fins de exploração madeireira sustentável, na floresta tropi-
cal brasileira, devem obrigatoriamente estar localizadas em um desses 
Estados: Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará Ama-
pá, Tocantins e a porção oeste do Maranhão. 

Cabe destacar que o Maranhão e o Tocantins, embora atualmente in-
tegrantes da Amazônia Legal, têm baixa capacidade de integrar proje-
tos de manejo florestal sustentável para fins madeireiros, em razão da 
limitação da formação de suas florestas naturais. Nesses estados, ou 
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os grandes remanescentes de floresta tropical foram convertidos em 
outros usos econômicos (agricultura, pecuária ou silvicultura) ou a co-
bertura florestal natural se caracteriza como transição entre a floresta 
tropical e a caatinga e/ou cerrado. 

7.2.6. Garantias

Em termos de garantias, a CONSUFOR não tem argumentos para pro-
por alternativas inovadoras, uma vez que o assunto é bastante consoli-
dado dentro da estrutura de crédito dos entes financeiros. Além disso, 
a questão da garantia está vinculada a um forte aparato legal que 
formaliza a relação entre quem toma o crédito e quem o concede. 

Além disso, linhas de crédito para pequenos produtores rurais estão vin-
culadas, por vezes, ao Fundo Garantidor de Crédito do Governo Federal, 
ou seja, ao Orçamento da União. Dessa maneira, o aval dessas linhas de 
crédito é dado pelo Tesouro Nacional, e não pelo tomador de crédito. 

Dessa maneira, a CONSUFOR não conduziu uma análise de adequação 
específica para a variável Garantia, com relação às linhas de crédito já 
existentes no mercado. Contudo, a CONSUFOR recomenda para garan-
tia as alternativas já consolidadas no mercado, conforme a seguir:

• Crédito para a Fase de Pré-Operação: nessa fase, a terra-nua é o ati-
vo que pode ser dado como garantia real do crédito tomado, visto que 
o estoque de madeira só estará disponível legalmente (ter liquidez de 
mercado) depois de finalizadas todas as atividades da fase de licen-
ciamento na pré-operação. Outra opção de garantia, nesse caso, é a 
garantia financeira (compra de seguro fiança, aval de crédito, título de 
capitalização ou outra modalidade) ou outros ativos reais não ligados 
diretamente com a operação de manejo florestal sustentável. 

• Crédito durante a Fase de Operação: na fase operacional, a ga-
rantia real com maior liquidez é o estoque de madeira previsto no 
Plano de Manejo. Outra garantia, com liquidez um pouco menor, 
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é a terra-nua. As garantias financeiras também são válidas (segu-
ros, títulos, etc.), bem como ativos reais não ligados diretamente 
com a operação de manejo florestal sustentável. 

Um comentário final em relação à possibilidade de oferecer o estoque 
de madeira em garantia se faz necessário pelos seguintes aspectos:

• Há dispositivo legal que prevê o empenho da madeira em pé como ga-
rantia à operação de tomada de crédito: trata-se da Lei nº. 492/1937, 
que em seu Art. 6º. prescreve a operação de penhor agrícola;

• Por outro lado, todo bem oferecido em garantia na modalidade 
de penhor agrícola necessita ter a cobertura de seguro para a 
sua consecução. 

Assim, a possibilidade de constituir garantia a partir do estoque de ma-
deira é factível, apesar de resultar em custos e depender da aceitação 
dos agentes financeiro e segurador.

7.3. Resumo das Análises

Para essa análise, a CONSUFOR considerou as 45 linhas de crédito, 
selecionadas em conjunto com o Banco do Brasil, já apresentadas no 
Produto V, parte integrante do estudo. 
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Para facilitar a compreensão, anexos a este relatório estão disponíveis 
quadros-resumo das 45 linhas de crédito analisadas e listadas nas Ta-
belas 7.06 e 7.07.

Tabela 7.06 – Linhas de crédito avaliadas – parte 1

Custeio 1 Pronaf Custeio

Comercialização 2 Pronaf Agroindústria
3 Pronaf Invest. (Mais Alimentos)
4 Pronaf Agroindústria - Investimento
5 Pronaf Florestal
6 Pronamp Custeio
7 MCR 6-2 e MCR 6-4
8 FCO Rural
9 BB Agronegócio Giro
10 Desconto de NPR/DR
11 Comercialização Produção Própria
12 FEE - Fin. Estocagem de Prod. Agrop.
13 FGPP - Fin. Garantia Preços Produtor
14 Crédito Agroindustrial
15 BNDES Automático
16 Pronamp
17 Prodecoop
18 Finame Rural PSI
19 ABC – Progr. red emissão GEE agric.
20 Finame Agrícola
21 Moderfrota
22 Moderinfra
23 Invest. Agropec. Tradic.–Maq. e Veíc.
24 FCO Rural – Progr. Financ. Red. de GEE (ABC)
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Tabela 7.07 – Linhas de crédito avaliadas – parte 2

25 FCO Rural - Conser. Natureza (ABC)
26 FCO Rural - Integr. Lav. Pec. Floresta (ABC)
27 FNO Biodiver. - Apoio Empr. Sustent.
28 FNO Biodiver. - Apoio Recup. Areas Degrad.
29 FNO Amazônia Sustentável
30 PRONAF Floresta
31 BNDES Florestal
32 BNDES PRONAMP INVEST - Bens e Serv.
33 BNDES PROPFLORA - Plant. Comercial
34 PRONAF Agroindústria
35 BNDES Meio Amb. - Apoio Invest. Meio Amb.
36 BNDES Automático - Capital de giro associado
37 BNDES PROGRAMA ABC
38 BNDES PSI - Bens de Capital
39 FINAME RURAL PSI - Progr. Sust. Invest.
40 PRONAF Agroecologia
41 PRONAF ECO-Seringueira - Prod. e Conserv.
42 BNDES - Progr. Fundo Clima (Comb. Desertif.)
43 BNDES - Progr. Fundo Clima (Energ. Renov.)
44 BNDES - Progr. Fundo Clima (Florestas Nativas)
45 BNDES Automático - MPME Investimento

Nº Linha de Crédito
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Custeio e/ou Comerc.  
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Segmento Finalidade 

Ao final das análises, a CONSUFOR concluiu que NENHUMA das linhas 
de crédito atualmente existentes no mercado está integralmente apta 
para atender às demandas específicas do manejo florestal sustentável. 
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A Figura 7.03 resume o nível de adequação das 45 linhas de crédito 
estudadas (as linhas estão nomeadas na Tabela 7.06 e 7.07), nas cor-
respondentes fases de pré-operação e operação. 

Figura 7.03 – Síntese da adequação às demandas de crédito do MSF*
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Li
nh

as
 d

e 
Cr

éd
it

o

Adequado Partic. Adequado Inadequado

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Li
nh

as
 d

e 
Cr

éd
it

o

Adequado Partic. Adequado Inadequado

* Manejo Florestal Sustentável.
Fonte: CONSUFOR.
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De modo geral, não há diferenças significativas de adequação em rela-
ção à fase em que se encontra o empreendimento. As diferenciações 
mais importantes entre as duas fases ocorre nas variáveis “bene-
ficiário”, “valor financiável” e “prazo de amortização”. Essas três 
variáveis refletem diretamente a capacidade de endividamento e de 
pagamento do tomador do crédito. Como a pré-operação demanda 
um volume de recursos menor do que na operação, a pré-operação 
tende a se enquadrar ligeiramente melhor do que a fase de operação. 

Outro ponto a ser destacado é com relação à especificidade da linha de 
crédito: quanto mais específico é o seu uso, menor o nível de adequa-
ção às demandas de crédito do manejo florestal sustentável. 

Isso é facilmente percebido nas linhas de crédito de número 1 a 25, as 
quais foram formuladas especificamente para atender às demandas do 
agronegócio. Assim, boa parte delas já limita a concessão do crédito 
EXCLUSIVAMENTE para atividade agrícola ou pecuária, descartando 
assim a possibilidade de usar em atividades de manejo florestal. 

Para facilitar a compreensão da adequação das linhas de crédito, as Figu-
ras 7.04 a 7.10 mostram a síntese das análises por variável considerada, 
nessa ordem: (i) beneficiário, (ii) finalidade, (iii) valor do crédito, (iv) prazo 
de carência, (v) prazo de amortização e (vi) localização do imóvel rural.
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A adequação quando ao beneficiário (Figura 7.04) é menor nos empre-
endimentos de maior escala, visto que parte das linhas de crédito para 
agricultura são para microprodutores rurais (até 4 módulos fiscais, o 
que na Amazônia Legal pode representar em alguns municípios cerca 
de 200 ha). Porém, para fins da presente análise, o microprodutor do 
manejo florestal sustentado tem uma área rural muito superior à deter-
minada pelo manual de crédito das linhas em questão. 

Figura 7.04 – Adequação às demandas de crédito do MSF* - variável “benefiário”
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* Manejo Florestal Sustentável.
Fonte: CONSUFOR.
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Já com relação à finalidade (Figura 7.05) tem-se o menor nível de ade-
quação dentre as 6 variáveis estudadas. Esse fato já era esperado, 
uma vez que no Brasil ainda não há linha de crédito específica para o 
manejo florestal sustentado.

Dessa forma, se pode perceber que várias linhas são impeditivas para 
a atividade do manejo florestal sustentável, embora na maioria das ve-
zes exista uma adequação limitada às demandas previstas. Muitas das 
linhas já especificam a atividade florestal em seu portfólio, porém, sem 
especificar claramente se estão direcionadas para o plantio comercial 
(silvicultura) ou também podem atender ao manejo florestal sustentado.

Figura 7.05 – Adequação às demandas de crédito do MSF* - variável “finalidade”
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Com relação ao valor do crédito, a maior participação de linhas par-
cialmente adequadas se deve ao fato de que estas colocam limitação 
ao valor financiável, não atingindo assim o valor total demandado pelo 
empreendimento na sua fase pré-operacional ou operacional.

Figura 7.06 – Adequação às demandas de crédito do MSF* - variável 
“valor financiável”
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No quesito prazo de carência (ver Figura 7.07), percebe-se que onde há 
linha de crédito destinada à agricultura, normalmente é concedido uma 
carência menor do que a demandada para a atividade de manejo flores-
tal. Em outras situações, onde a adequação é parcial, normalmente está 
envolvido um range de tempo (mínimo e máximo), no qual a carência 
necessária para o manejo se encontra inserida. 

Como a determinação do tempo é feita mediante a análise conjunta das de-
mais variáveis de concessão de crédito, é possível que um eventual crédito 
para manejo florestal obtenha, nessas linhas, um prazo inferior ao adequado. 

Figura 7.07 – Adequação às demandas de crédito do MSF* - variável 
“prazo de carência”
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Ao contrário do prazo de carência, no prazo de amortização se vê uma 
melhor adequação geral às demandas do manejo florestal sustentável 
(Figura 7.08). Isso mostra que, em geral, nesse quesito, não são neces-
sários grandes esforços para adequar as linhas de crédito para o manejo. 

Quanto ao prazo de amortização, torna-se importante acrescentar as seguin-
tes propostas, como forma de adequar as necessidades aos limites ofertados:

• Redução do prazo de amortização: a alternativa imediata é a sim-
ples redução do prazo de amortização para o prazo máximo de 12 
meses. Isso propiciaria a tomada de novo financiamento imediata-
mente após saldar o compromisso anterior. Logicamente, o impacto 
no empreendimento seria a redução da capacidade de pagamento;

• Sobreposição dos prazos de amortização: uma segunda proposta é 
permitir a sobreposição dos períodos de amortização aos empreendi-
mentos. Essa sobreposição pode ser suportada por alguns empreen-
dimentos desde que a viabilidade se mantenha e o nível das garantias 
oferecidas seja suficiente para cobertura do financiamento tomado.

Figura 7.08 – Adequação às demandas de crédito do MSF* – variável 
“prazo amortização”
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A Figura 7.09 mostra a análise de adequação das linhas de crédito para 
a variável localização. Essa variável demonstrou o maior alinhamento 
com as demandas do manejo florestal sustentado, pois ou consideram a 
possibilidade de conceder crédito para proprietários rurais de qualquer 
parte do País ou para proprietários localizados na Amazônia Legal.

Nos casos onde há adequação parcial, ou as linhas consideram beneficiá-
rios localizados na Região Norte do País (e daí ficam excluídos os Estados 
do Mato Grosso e Maranhão) ou consideram exclusivamente os beneficiários 
localizados na região Centro-Oeste (nesse caso incluindo o Mato Grosso). 

Figura 7.09 – Adequação às demandas de crédito do MSF* - variável “localização”
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Como síntese geral das análises, a Figura 7.10 mostra o grau geral de ade-
quação das 45 linhas de crédito analisadas, segundo a fase de pré-operação, 
operação e média geral. Conforme pode ser visto, em geral, há aproximada-
mente 80% de adequação das linhas de crédito atual, em menor ou maior 
nível, em relação às demandas específicas do manejo florestal sustentado.

Figura 7.10 – Adequação às demandas de crédito do MSF* – síntese geral
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7.4. Proposições de Adequação

Tendo em vista os resultados das análises, onde NENHUMA das linhas 
de crédito atualmente existentes no mercado está integralmen-
te apta para atender às demandas específicas do manejo florestal 
sustentável, a CONSUFOR recomenda que seja dimensionada uma ou 
mais linhas de crédito específicas para o manejo florestal sustentável. 

Esse trabalho demanda uma atenção especial da instituição financeira, 
uma vez que, embora em primeira instância o resultado da negociação 
seja a concessão do crédito ao tomador, por trás da negociação deve 
constar um estruturado sistema de análise de risco e rentabilidade que 
proporcione ganhos ao cedente do crédito.
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Nesse sentido, a CONSUFOR tem várias limitações para estruturar uma 
linha de crédito específica, uma vez que não tem acesso à estratégia finan-
ceira das instituições financeiras do País, em especial do Banco do Brasil. 

Além disso, a toda linha de crédito está vinculada, na sua origem, com 
algum fundo que garantirá a distribuição do crédito do mercado, mas 
que também demanda de remuneração adequada para gerar a sua au-
tossolvência ou de novos aportes para continuar a cessão de crédito de 
médio e longo prazos.

Dessa forma, a CONSUFOR reúne a seguir apenas PROPOSIÇÕES para 
que as instituições financeiras elaborem linhas de crédito específicas 
para a atividade do manejo florestal amazônico.

Do resultado imediato das análises do capítulo 4 deste relatório, as vari-
áveis das atuais linhas de crédito que mais demandam adequação são 
a “finalidade do crédito”, o “prazo de carência” e o “beneficiário”, 
conforme demonstra a Figura 7.11.

Figura 7.11 – Adequação das variáveis de análise às demandas de crédito do MSF*
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* Manejo Florestal Sustentável.
Fonte: CONSUFOR.
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Isso indica que a tarefa de criar uma linha de crédito para o manejo 
florestal sustentável, considerando EXCLUSIVAMENTE a adequação 
dessas 3 variáveis, é relativamente fácil. Porém, o aspecto que pos-
sivelmente mais dificultará a implementação de uma linha de crédito 
específica é a baixa capacidade de endividamento que os proprietários 
rurais possuem nesse ramo de atividade.

Essa característica foi demonstrada no capítulo 3 deste relatório, ao esti-
mar o potencial de geração de caixa de empreendimentos com diferen-
tes escalas (faturamento menos os custos). Este aspecto também ficou 
evidente quando a CONSUFOR elaborou os relatórios de benchmarking 
com as 10 dez empresas localizadas nos estados do Mato Grosso e Ron-
dônia. Os resultados do benchmarking (indicadores técnicos e financei-
ros) foram discutidos e apresentados em relatórios específicos (Produ-
tos II e III, respectivamente, do estudo “Manejo Florestal Sustentável 
– Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor”).

Nos referidos produtos, a CONSUFOR demonstrou que uma nova ope-
ração de manejo florestal sustentável (iniciando a partir do zero), para 
venda de madeira na modalidade em pé, é atualmente inviável (conside-
rando os parâmetros de custos e preços coletados no benchmarking).

A saída apontada pelo estudo, também respaldada pela realidade em-
presarial na Amazônia, tem sido a verticalização de empreendimentos 
(floresta mais indústria), como forma de se agregar valor ao negócio, 
tornando-o assim rentável economicamente.

Talvez a melhor justificativa para o dilema de se criar uma linha de crédito 
para uma atividade econômica que atualmente é inviável, seja exatamen-
te pelo fato de colaborar para que essa atividade prospere regionalmente 
e que o efeito multiplicador dos ganhos seja percebido ao longo de toda 
a cadeia produtiva. Dessa forma, todos os seus participantes tendem a 
ser melhor remunerados, fortalecendo os elos dessa cadeia de negócios: 
produtor florestal + consumidor industrial + consumidor final.
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Para vencer esse obstáculo, a CONSUFOR acredita que se devem adotar 
2 estratégias para a criação de linhas de crédito para o manejo florestal, 
ficando na ESCALA do empreendimento (e, por consequência, na sua 
estrutura, estratégia e capacidade de geração de caixa). São elas:

Estratégia para o microprodutor florestal: 

• Via de regra, esse produtor rural não tem estratégia (nem recurso 
financeiro e/ou natural) que justifique a verticalização do negócio. 
Portanto, esse tipo de manejo florestal deve ser visto como um 
produtor florestal independente, que venderá sua produção no 
mercado regional.

• Pela baixa capacidade financeira, esse tipo de empreendimen-
to demanda crédito subsidiado, nos moldes do que é concedido 
para a agricultura familiar (microprodutores rurais).

• Com essa estratégia, podem ser adaptadas as variáveis de con-
cessão e análise de crédito, tornando o empreendimento mais 
competitivo para um “competidor” pouco especializado.

• Possivelmente o quesito garantia seja bastante problemático para 
esse público. A solução seria incluir a mesma condição do crédito 
rural para microprodutores, condicionando essa linha de crédito a 
Fundos Garantidores. 

Estratégia para pequenos, médios e grandes produtores florestais: 

• Por padrões de mercado, normalmente esse produtor rural tem 
alguma relação de verticalização do negócio florestal. Assim, essa 
escala de manejo florestal deve ser vista como um produtor in-
dustrial que tem base florestal própria, mas que também pode ser 
suprido por fontes independentes de mercado (outros produtores 
florestais sem vínculo direto com a indústria).
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• Normalmente esse tipo de empreendimento tem uma capacida-
de financeira superior ao microprodutor florestal, podendo assim 
trabalhar com linhas de crédito próximas da média nacional em 
atividades similares.

• Após adaptar as variáveis de concessão e análise de crédito para 
essa escala de negócios, haverá a possibilidade de fortalecer o mer-
cado regional mediante a especialização dos players mais adapta-
dos. O aumento da competitividade para os demais participantes, 
pela teoria de mercados, se dará no médio, por meio de estratégias 
de “imitação” das empresas de maior potencial competitivo. 

• Em médio e longo prazos, em condições econômicas normais, 
haverá o fortalecimento de toda a cadeia produtiva. 




