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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-Brasil, em 2010, unidas por um objetivo comum: a preservação da água.
O Programa Água Brasil representa a consolidação do posicionamento 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 Programa Água Brasil está presente em sete bacias hidrográficas e cinco
cidades brasileiras.
O Programa desenvolve ainda estudos para mitigação de riscos na concessão de crédito do Banco do Brasil e incentivos para o financiamento
de negócios sustentáveis, com vistas a atender às expectativas da sociedade, 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 alternativas 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 Oportunidades da Cadeia de Valor do Manejo Florestal Madeireiro Sustentável na Amazônia, foco central deste trabalho, é uma demanda formulada pelo PROGRAMA ÁGUA BRASIL (PAB).
O PROGRAMA ÁGUA BRASIL estabelece diversas ações relacionadas à conservação do meio ambiente com ênfase na água. Um de seus
componentes, o EIXO 4 – NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS, objetiva aprimorar a oferta de produtos e serviços financeiros que fomentem práticas sustentáveis em setores como o agronegócio.
Produtos e serviços financeiros induzem os empreendimentos à competitividade. Seja por meio da minimização ou adaptação aos processos produtivos, de seus efeitos nas mudanças climáticas, estimulação à redução 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 Madeireiro 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 relatório correspondente, de acordo com o objetivo específico da etapa,
conforme apresentado no Item 1.2 deste documento.
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Dessa forma, o presente relatório se detém na Sistematização e Análise Conclusiva de Falhas de Mercado, 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 4.

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 financeiros 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;
6. Revisão das etapas 1 a 5 e produção de material para discussão;
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7. Apresentação de seminários e participação de eventos promovidos pelo contratante;
8. Consolidação dos resultados das etapas 1 a 5 e das etapas 6 e 7.

1.2.3. Objetivo Específico do Produto 4
O presente relatório, definido como Produto 4, tem como objetivo específico sistematizar e analisar as falhas de mercado que englobam toda
a cadeia produtiva da madeira tropical, desde o manejo florestal, industrialização até a comercialização dos produtos.

1.3. Abrangência
Geograficamente, a abrangência do estudo em geral (Produtos 1 a 3)
incluiu os aspectos relacionados ao mercado da Amazônia Legal Brasileira, no contexto da indústria florestal, com ênfase nos Estados de
Mato Grosso e Rondônia.
Especificamente para o Produto 4, relacionado às falhas que podem
reduzir a competitividade da cadeia produtiva da madeira tropical, o
estudo foi redirecionado para o âmbito nacional, a fim de abranger uma
opinião mais universal e representativa dos players dessa cadeia produtiva, relacionadas ao tema das falhas de mercado, e dentro dos três
setores: privado, público e terceiro setor).

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 obtidas pelas diversas fontes.
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A CONSUFOR não pretende que este relatório disponha a única verdade sobre o assunto, visto que os resultados deste estudo são decorrentes de 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 desde que a fonte seja citada.
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2. Metodologia
2.1. Abordagem Geral do Estudo
Para o desenvolvimento do estudo como um todo, a CONSUFOR adotou
o modelo de trabalho apresentado na Figura 2.01.
Figura 2.01 – Etapas previstas para a consecução do estudo
PRODUTO 1 Levantamento Bibliográfico
• 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, licenciamento e outros.

PRODUTO 2 Coeficientes Técnicos do Manejo, Beneficiamento e Comercialização
• 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 selecionadas.
• Na comercialização, apresentar fluxograma e avaliar como os diversos agentes da cadeia produtiva
se relacionam.

PRODUTO 3 Viabilidade Econômico-Financeira 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.

PRODUTO 4 Sistematização e Análise Conclusiva de Falhas de Mercado
• Identificar e analisar as falhas de mercado, tais como altos custos de transação, assimetria de informações, falha de governo, entre outros, que dificultam a alocação de recursos de forma eficiente, a partir de entrevistas com intervenientes da cadeia (órgão públicos, comunidades e empresas).

PRODUTO 5 Análise Propositiva de Mecanismos Financeiros mais Adequados
• 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.

PRODUTO 6 Revisão das Etapas 1 a 5 e Produção de Material para Discussão
• Sistematizar o resultado das análises em formato apropriado para apresentações, debates e seminários, reuniões e eventos com representantes do setor.

PRODUTO 7 Apresentação
Promovidos pelo Contratante

de

Seminários

e

Participação

em

Eventos

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

PRODUTO 8 Consolidação dos Resultados das Etapas 1 a 5 e das Etapas 6 e 7
• Sistematizar os produtos e eventos em documento final.

Fonte: PROGRAMA ÁGUA BRASIL
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2.2. Abordagem Específica do Produto 4
O Produto 4 traz no escopo uma análise das principais falhas que podem contribuir direta ou indiretamente na redução da competitividade
da cadeia produtiva da madeira tropical no Brasil.
•

Definição de “Falha”: pode ser definida como uma lacuna, omissão 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 imperfeições, afetam o mercado em aspectos qualitativos e quantitativos, gerando informações incompletas e insatisfatórias.

Existem duas origens de falhas: falhas de mercado e de não mercado
(Figura 2.02).
Figura 2.02 – Possíveis falhas na cadeia produtiva

Falhas de
Mercado

Redução de
Competitividade

Falhas de
Não Mercado

•

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

•

Falhas de Não Mercado (também chamadas de Falhas de Governo): é a analogia do setor público à falha do mercado. Ocorre
quando uma intervenção do Governo provoca uma alocação mais
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ineficiente de bens e recursos, que não ocorreria sem a intervenção. Ocorre, portanto, a verificação de uma situação pior, decorrente 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 mercado, desestabilizando assim a eficiência da livre concorrência
(criação de mono ou oligopólios).
Especificamente, o estudo não incluiu uma análise da origem de cada falha dentro da cadeia produtiva da madeira tropical, visto que não foi intuito
identificar o causador da falha, mas sim as possíveis soluções. Dessa forma, o estudo compilou e analisou uma listagem de falhas que contribuem com a redução da competitividade da cadeia produtiva, interagindo entre elas e/ou isoladamente, independentemente de sua origem.

2.2.1. Seleção de Falhas
A listagem de falhas foi compilada com base em informações oriundas de
literaturas nacionais e internacionais da cadeia produtiva de madeira tropical, 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 Oportunidades 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 falhas envolvendo todas as etapas da cadeia produtiva (manejo florestal, industrialização e comercialização). No processo de Brainstorming foi possível equalizar
as falhas com o mesmo significado e agrupá-las dentro de grupos temáticos.
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A definição dos principais grupos aos quais as falhas poderiam ser
agrupadas foi decidida com base em informações bibliográficas, experiência da CONSUFOR e processo de Brainstorming. A equalização
das análises identificou um total de 69 falhas reunidas em 9 grupos de
assuntos (Tabela 2.01).
Tabela 2.01 – Número de falhas por grupo
Nº de Falhas

Grupo

Quantidade

%

Legislação

5

7

Atividade Florestal e Setor Público

13

19

Infraestrutura
Instrumentos Financeiros
Suprimento

5
6
7

7
9
10

Mão de Obra

4

6

Mercado

10

14

Gestão

13

19

Industrialização

6

9

69

100

Total

Na Tabela 2.02, são apresentadas as falhas que compõem cada um
dos 9 grupos.
Tabela 2.02 – Descrição das falhas por grupo
Grupo: Legislação
Complexidade da legislação trabalhista
Complexidade da legislação tributária
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e municipal
Complexidade da legislação ambiental
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e municipal

Grupo: Atividade Florestal e Setor Público
Elevada dificuldade para a regularização de terras
Pressões locais e conflitos pela posse da terra
Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos
Baixa organização do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos
Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical
Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia
Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia
Inadequação da estrutura institucional de base florestal nas esferas federal, estadual e municipal
Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade nas operações do setor
Ações do poder público excessivamente focadas em ações de Comando e Controle
Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas
Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental
Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual, municipal) para garantir o funcionamento do negócio

Grupo: Infraestrutura
Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet
Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica
Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário)
Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores
Sazonalidade da exploração florestal aliada a deficiência da infraestrutura viária regional
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Grupo: Instrumentos Financeiros
Insuficiência de de recursos nas instituições financeiras
Complexidade e burocracia para concessão de crédito
Dificuldade de acesso ao crédito
Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal (formulação do plano de manejo)
Dificuldade em operacionalização dos fundos de avais e de garantias de crédito
Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros
Grupo: Suprimento
Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala
Inexistência de um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume, espécie, etc)
Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade)
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização, volume, espécie, etc)
Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas públicas
Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para suprimento de polos industriais amazônicos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

Grupo: Mão de Obra
Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia
Reduzida oferta de mão-de-obra especializada
Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas
Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho

Grupo: Mercado
Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes
Competição com produtos de origem ilegal
Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais
Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno volume disponível
Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de comercialização
Falta de padrão único (mundial) para a certificação do manejo e industrialização da madeira tropical
A exigência da certificação funciona como barreira técnica para acesso a determinados mercados internacionais
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos, consumidores, tendências, preços, etc)
Promoção comercial de produtos de madeira tropical
Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência de mercado
Grupo: Gestão
Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor
Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento dos processos
Processo de gestão prioritariamente familiar
Falta de planejamento e organização do processo produtivo (PCP - planejamento e controle de produção)
Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização e comercialização
Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de otimização de processos internos
Pouca sinergia com negócios agregados
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão
Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa)
Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios
Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental
Baixo nível de articulação com stakeholders
Grupo: Industrialização
Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira (máquinas e equipamentos)
Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário
Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de produção)
Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos
Tratamento e disposição inadequeados de resíduos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

Fonte: CONSUFOR.
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2.2.2. Análise das Falhas
Foi elaborado um questionário (modelo online) contendo todos os grupos 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 divergências de opiniões ou pressões de determinados entes da cadeia produtiva, no resultado final das análises.
A pesquisa considerou três grandes grupos provedores de dados:
•

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 produção, 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, pesquisadores independentes do setor, organizações da sociedade
civil de interesse público, federações, associações, sindicatos e
outras organizações sociais.

17

Em termos de respostas aos questionários, a composição da amostragem demonstrou a seguinte distribuição entre os 3 setores (Figura 2.03).

Figura 2.03 – Composição da amostra pesquisada

Setor
Privado
35,4%

Terceiro
Setor
43,8%

Setor
Público
20,8%

Fonte: CONSUFOR.

Todas as informações da pesquisa, tais como a identificação dos respondentes e respectivas empresas ou instituições, foram mantidas em
sigilo a fim de manter a confidencialidade da pesquisa, preservando a
opinião individual de cada respondente.
O questionário foi composto por dez páginas, constando na primeira a
identificação do entrevistado (instituição, nome e e-mail) e nas 9 páginas
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 escolha de
uma opção, dentro de uma escala de influência (muito, razoável, pouco
e não afeta), para cada falha avaliada (Figura 2.04).
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Figura 2.04 – Modelo de questionário
Parte 1/9 - Grupo
Como as falhas relacionadas ao Grupo afetam a
competitividade da cadeia produtiva da madeira tropical.

Pesquisa PAB – Programa Água Brasil

Muito

Razoável

Pouco

Não Afeta

Falha 1
Falha 2

Instituição Participante

Falha 3
Falha 4

Identificação do Participante
Nome

Falha 5
...

E-mail do Participante

Descreva outros aspectos relacionados ao Grupo que
podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.

Fonte: CONSUFOR.

Durante a pesquisa, o respondente teve que responder obrigatoriamente a
todas as 69 perguntas do questionário (1 pergunta para cada 1 das 69 falhas 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 relacionados ao grupo de falhas, além daquelas já citadas na pesquisa1.
O grau de influência da falha na competitividade da cadeia produtiva foi
medido em Escala Likert2 (Tabela 2.03). Dessa forma, a pesquisa considerou uma análise quali-quantitativa das respostas, uma vez que foram
atribuídos pesos diferentes para cada tipo de impacto na competitividade.

1

2

Todas as falhas sugeridas adicionalmente pelos respondentes já estavam consideradas nas
perguntas pré-selecionadas do questionário, porém escritas de modo diferentes ou, na maioria
dos casos, inseridas em outro grupo. Dessa forma, não foi necessário incluir novas falhas para
pesquisar.
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 nessa escala, os
perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. Essa escala e seu uso
foram desenvolvidos por Rensis Likert, em 1932.
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Tabela 2.03 – Escala de influência na competitividade
Escala de Influência
Muito
Razoável
Pouco
Não Afeta

Peso
5
3
1
0

Fonte: CONSUFOR.

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 elaborados 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 contagem simples, os grupos com maior quantidade de falhas seriam obrigatoriamente os que teriam as notas mais expressivas. Ao se usar o número índice, elimina-se o problema de grupos de falhas com tamanhos
diferentes, uma vez que todos ganham o mesmo peso relativo (100).
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Além disso, os resultados foram organizados de forma a apresentar 3
diferentes níveis de análise (ou de percepção das falhas):
•

Análise entre os grupos: composto por uma análise das notas
totais dos 9 grupos de falhas, mostrando uma visão geral das opiniões dos participantes. Teve o objetivo de comparar como cada
grupo de falhas impacta a cadeia produtiva da madeira tropical.

•

Análise individual por grupos: composto por uma análise das falhas
existentes exclusivamente dentro de cada um dos 9 grupos. O intuito
foi identificar, grupo a grupo, quais falhas apresentam mais impacto
na competitividade da cadeia produtiva, na opinião dos participantes.

•

Análise individual das falhas: ranking geral das 69 falhas, considerando-as sem nenhuma separação por grupos. A ideia dessa
análise foi visualizar um ranking geral das falhas, independentemente do tipo de assunto a qual a falha está relacionada.
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3. Resultados
3.1. Análise Entre Grupos
A análise das falhas entre os 9 grupos permitiu identificar 3 deles com
maior expressividade. Segundo a opinião geral dos participantes, a
maior classificação foi do grupo “Atividade Florestal e Setor Público”
e, portanto, recebeu a nota máxima (número índice = 100). Além desse
grupo, “Gestão” e “Mercado” obtiveram também, nessa sequência, as
notas mais expressivas (Tabela 3.01).
Por outro lado, segundo os entrevistados, o grupo que apresenta menor
influência na competitividade da cadeia produtiva foi “Mão de Obra”,
com unanimidade entre os setores.
Tabela 3.01 – Ranking do índice de falhas entre grupos
Grupo

Setores
Privado

Legislação
Atividade Florestal e Setor Público
Infraestrutura

Público

Terceiro

Geral

39

36

35

37

100

97

100

100

40

34

35

37

Instrumentos Financeiros

48

40

39

43

Suprimento

44

46

50

47

Mão de Obra

32

31

28

30

Mercado

68

76

69

71

Gestão

93

100

90

93

Industrialização

44

47

45

45

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

É interessante notar que, embora haja diferentes visões entre os 3 públicos participantes (privado, público e terceiro setor), os resultados da
pesquisa mostram variações pouco significativas entre as notas.
Dessa forma, em opinião convergente, a pesquisa mostra que o relacionamento do poder público com atividade florestal apresenta um elevado
nível de estresse, e que por isso foi apontado como o grupo de falhas
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com maior votação. Interessante notar que os grupos “gestão” e “mercado” tenham obtido pontuações mais importantes do que os tão populares “problemas de infraestrutura” e “instrumentos financeiros”.
Conforme se vê, a solução de falhas para a competitividade da cadeia
produtiva passa por resoluções de problemas em diferentes estâncias
estratégicas: algumas soluções precisam ser dadas pelo poder público,
outras por ações dos próprios empresários e outras soluções precisam
ser compartilhadas com outros entes da cadeia produtiva (tais como
transportadores, traders, certificadoras de produtos e processos, agências de promoção, consultorias, instituições de pesquisa, etc.).
Detalhadamente, cada grupo de falhas tem sua análise demonstrada
nos itens a seguir.

3.2. Análise Individual Por Grupos
3.2.1. Grupo: Legislação
A classificação das falhas do grupo Legislação destacou a falha “Complexidade da legislação ambiental” como a que mais interfere na competitividade da cadeia produtiva da madeira na Amazônia Legal, em
âmbito geral. Essa opinião foi compartilhada principalmente pelos respondentes do setor público e terceiro (Tabela 3.02). O setor privado não
compartilhou a mesma opinião dos demais, atribuindo maior relevância
a outra falha dentro do grupo (Complexidade da legislação tributária).
Tabela 3.02 – Ranking de falhas para o grupo legislação
Setores

Falhas de Legislação

Privado

Público

Terceiro

Geral

Complexidade da legislação trabalhista

87

80

82

85

Complexidade da legislação tributária

100

90

87

94

Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e municipal

87

85

83

86

Complexidade da legislação ambiental

95

100

100

100

Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e municipal

79

93

98

91

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
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Todas as 5 falhas do grupo receberam notas elevadas, indicando que, na
opinião geral dentro desse grupo, todas as 5 falhas são representativas.
Nesse grupo, a falha menos lembrada pela pesquisa, mas não menos importante nesse contexto, foi a “Complexidade da legislação trabalhista”.
É importante mencionar sob esse tópico, os possíveis desdobramentos
referentes ao Projeto de Lei 4330/2004, a chamada Lei da Terceirização. O projeto de lei, em votação pelo Congresso Nacional e passível
de aprovação e regulamentação nos próximos meses, estabelece regulamentos para a contratação de serviços terceirizados para qualquer
atividade e não estabelece limites ao tipo de serviço que pode ser alvo
de terceirização. Além disso, prevê a forma de contratação tanto para
empresas privadas como públicas, exceto administração pública direta,
autarquias e fundações.
Interessante observar que no momento em que os questionários foram
aplicados (3º. Trimestre/2014), o assunto da terceirização não estava
em voga e não fazia parte dos assuntos tratados pela mídia ou de interesse geral. Atualmente, pela importância que o assunto despertou na
opinião pública, certamente a importância desse tema seria ampliada.
Os impactos que a lei pode trazer polarizaram os envolvidos, redundando em posições contundentes:
•

Por um lado, os representantes dos trabalhadores argumentam
que a lei pode provocar a precarização no mercado de trabalho;

•

De outro, os empresários, por sua vez, defendem que a legislação promoverá mais formalização e mais empregos.

Ambas as posições, de empregados e empregadores, podem resultar
em benefícios para todos os envolvidos, uma vez que a livre negociação será o aspecto primordial da lei. Se, por um lado, a precarização
pode se evidenciar – como resultado de negociações infrutíferas – por
outro, a competitividade inerente a diversos setores acabará selecionando naturalmente os terceirizados, mantendo os mais eficientes.
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3.2.2. Grupo: Atividade Florestal e Setor Público
A classificação das falhas dentro do grupo Atividade Florestal e Setor Público destacou a “Elevada dificuldade para regularização de terras”
como sendo a que mais influencia a competitividade da cadeia produtiva
na Amazônia Legal. Essa visão foi compartilhada por todos os respondentes da pesquisa, mostrando uma similaridade entre as opiniões dos 3 setores, recebendo inclusive nota máxima em todos os casos (Tabela 3.03).
Tabela 3.03 – Ranking de falhas para o grupo atividade florestal e o setor público
Falhas da Atividade Florestal e o Setor Público

Setores
Privado

Elevada dificuldade para a regularização de terras

Público

Terceiro

Geral

100

100

100

100

Pressões locais e conflitos pela posse da terra
Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais setores
produtivos
Baixa organização do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos

64

95

84

78

81

86

88

85

78

76

90

83

Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical

76

100

92

87

Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia

77

86

96

87

Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia

72

67

90

79

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

64

95

88

80
84

Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade nas
operações do setor
Ações do poder público excessivamente focadas em ações de Comando e Controle

75

90

90

86

86

75

81

Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas

80

76

73

76

Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental
Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual, municipal)
para garantir o funcionamento do negócio

98

95

100

98

77

90

81

82

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

Importante destacar que, ainda dentro desse mesmo grupo, a falha
“Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental” recebeu também uma nota bastante expressiva, um pouco abaixo da nota
máxima obtida pela falha mais relevante.
Ainda no ranking de falhas, aquela considerada de menor relevância na
competitividade da cadeia produtiva pela pesquisa foi a “Inexistência
de incentivos para empresas com boas práticas”.
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3.2.3. Grupo: Infraestrutura
A falha “Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de
transportes (rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário)” foi apontada como a que mais interfere na competitividade da
cadeia produtiva na Amazônia Legal, quando considerado apenas o grupo Infraestrutura. Essa visão foi partilhada por todos os respondentes da
pesquisa, mostrando uma equivalência entre as opiniões dos setores (Tabela 3.04), recebendo inclusive nota máxima de todos os participantes.
Tabela 3.04 – Ranking de falhas para o grupo infraestrutura
Setores

Falhas de Infraestrutura
Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet
Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica
Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário, ferroviário,
hidroviário, portuário e aeroportuário)
Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores
Sazonalidade da exploração florestal aliada a deficiência da infraestrutura viária regional

Privado
65
72

Público
Terceiro
67
78
62
90

Geral
71
77

100

100

100

100

88
86

86
90

90
98

88
91

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

Para o grupo Infraestrutura, a falha menos significativa para a competitividade da cadeia produtiva da madeira na Amazônia foi a “Baixa
qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet”.

3.2.4. Grupo: Instrumentos Financeiros
A classificação das falhas do grupo Instrumentos Financeiros destacou a falha “Inexistência de instrumentos financeiros específicos para pré-operação florestal (formulação do plano de manejo)” como sendo a que mais
interfere na competitividade da cadeia produtiva na Amazônia Legal. Essa
visão foi partilhada pelos respondentes do setor público e terceiro setor (Tabela 3.05). Os participantes do setor privado, entretanto, entendem que a
dificuldade para acesso ao crédito é mais relevante do que as demais. Isso
pode mostrar, em um caráter preliminar, que os empreendimentos privados
têm dificuldade para acesso ao crédito, por não se enquadrarem integralmente às prerrogativas exigidas pelo ente financeiro: falta de aval, falta de
documentação necessária ao processo de crédito, etc.
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Tabela 3.05 – Ranking de falhas para o grupo instrumentos financeiros
Setores

Falhas dos Instrumentos Financeiros

Privado

Público

Terceiro

Geral

Insuficiência de recursos nas instituições financeiras

80

55

73

73

Complexidade e burocracia para concessão de crédito

95

80

85

89

100

95

87

95

95

100

100

100

95

95

81

91

81

75

88

85

Dificuldade de acesso ao crédito
Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal (formulação do
plano de manejo)
Dificuldade em operacionalização dos fundos de avais e de garantias de crédito
Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

A falha “Insuficiência de recursos nas instituições financeiras” foi
apontada como a menos importante para a competitividade do setor.
Isso mostra, portanto, que todos os participantes compartilham a visão
de que o problema não é a quantidade de crédito disponível, mas sim a
capacidade de acesso a esses recursos.

3.2.5. Grupo: Suprimento
Considerando a opinião geral dos entrevistados, a análise das falhas do grupo Suprimento apontou a “Inexistência de informações mercadológicas
históricas e atualizadas (localização, volume, espécie, etc.)” como sendo
a que mais influencia negativamente na competitividade da cadeia produtiva
na Amazônia Legal. A Tabela 3.06 mostra que essa visão foi compartilhada
principalmente pelos respondentes do setor público e terceiro setor. O setor
privado entende que a baixa disponibilidade de fontes de matéria-prima,
legalizadas e em grande escala, é o principal obstáculo à competitividade.
Tabela 3.06 – Ranking de falhas para o grupo suprimento
Setores

Falhas de Suprimento

Privado

Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala
Inexistência de um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume,
espécie, etc)
Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade)
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização, volume,
espécie, etc)
Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas públicas
Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para suprimento de
polos industriais amazônicos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
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Público

Terceiro

Geral

100

85

77

89

78

75

93

88

90

85

97

96

88

100

100

100

91

85

89

92

100

80

82

90

95

60

98

92

Esses diferentes pontos de vista são bem interessantes, pois mostram
uma dicotomia entre as prioridades de cada envolvido na atividade florestal: o ente privado, aparentemente, tem hoje foco na “estratégia básica
da sobrevivência”, ou seja, ter a possibilidade de adquirir madeira em
tora no mercado regional, fruto de manejo florestal sustentável (ou seja,
com suporte de licenças e autorizações), no volume tal que lhe permita
ter grande escala de produção. Para ele, segundo a pesquisa, a disponibilidade de informações mercadológicas é uma ferramenta acessória,
visto que a missão diária principal é manter a indústria em operação.
Para os integrantes do setor público e terceiro setor, a pesquisa mostra
que a informação é o aspecto considerado como mais relevante, uma
vez que cabe a ele prover as informações e fornecer subsídios para
ações de comando e controle de instituições públicas, bem como permite a inferência em pesquisas e ações promocionais ligadas ao setor.
A pesquisa identificou que a falha que menos afeta a competitividade da
cadeia produtiva, na opinião dos respondentes, foi a “Inexistência de
um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume, espécie, etc.)”. É interessante perceber que essa falha
tenha tido pouca representatividade, visto que se fosse adotada para
toda a cadeia produtiva (no passado, o IBAMA realizou esse tipo de cadastramento), permitiria ao empresário a possibilidade de identificar as
fontes legais de suprimento de madeira para a sua indústria, podendo
inclusive realocá-la para um polo produtor mais eficiente e diversificado.

3.2.6. Grupo: Mão de Obra
Na classificação das falhas do grupo Mão de Obra, destaque para a falha “Reduzida oferta de mão de obra especializada”. Ela foi apontada
como sendo a que mais afeta a competitividade da cadeia produtiva na
Amazônia Legal, neste grupo. Cada um dos setores (privado, público e
terceiro setor) abordou essa falha com uma determinada opinião, não
mostrando equivalência uníssona entre os pontos de vista (Tabela 3.07).
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Tabela 3.07 – Ranking de falhas para o grupo mão de obra
Setores

Falhas de Mão de Obra

Privado

Público

Terceiro

Geral

Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia

84

83

95

91

Reduzida oferta de mão de obra especializada

95

98

100

100

100

100

89

98

84

81

76

82

Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas
Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

O ranking de falhas dentro do grupo Mão de Obra identificou que a falha
menos representativa na competitividade das empresas foi “Ausência/
pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho”.

3.2.7. Grupo: Mercado
A classificação das falhas do grupo Mercado destacou a “Competição
com produtos de origem ilegal” como sendo a que mais interfere de
forma negativa na competitividade da cadeia produtiva da madeira na
Amazônia Legal. Todos os setores (privado, público e terceiro setor)
tiveram opiniões equivalentes em relação à falha mais representativa
(Tabela 3.08). Um fato a destacar é que essa falha recebeu nota máxima de todos os participantes.
Nesse grupo, a falha considerada menos relevante do ponto de vista da
competitividade do setor foi “A exigência de certificação funciona como
barreira técnica para acesso a determinados mercados internacionais”.
Em uma análise mais aprofundada sobre a questão da competição com
produtos ilegais, a falha pode representar uma dupla acepção: tanto
sob o ponto de vista do mercado – como foi avaliada – quanto do setor
público (Grupo Atividade Florestal e o Setor Público), pela sua incapacidade em fiscalizar e gerir a ilegalidade. Por convenção metodológica,
adotou-se o mercado para posicionar a ocorrência da falha.
A madeira ilegal advém de atividade sem licença ou autorização para
exploração – ou ainda, proveniente de áreas protegidas por lei ou de
preservação permanente – sem guia ou documento de transporte e co-
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mercializada sem nota fiscal, resultando logicamente em um produto
com preço inferior. Ocorre que os órgãos responsáveis pela fiscalização nessas etapas não conseguem captar o momento da exploração
ilegal, do transporte irregular e da comercialização à margem da economia. E é no mercado que essa falha se cristaliza, pela competição via
preço. Ao longo de toda a cadeia do manejo há fiscalização e medidas
de controle, embora incapazes de identificar a ilegalidade como ela se
apresenta no mercado.
Tabela 3.08 – Ranking de falhas para o grupo mercado
Setores

Falhas de Mercado

Privado

Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes

Público

Terceiro

Geral

80

67

62

69

100

100

100

100

Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais
Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno volume
disponível
Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de comercialização
Falta de padrão único (mundial) para a certificação do manejo e industrialização da madeira
tropical
A exigência da certificação funciona como barreira técnica para acesso a determinados mercados
internacionais
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos, consumidores,
tendências, preços, etc)
Promoção comercial de produtos de madeira tropical

92

92

90

91

71

79

60

68

87

88

88

88

52

58

73

62

34

56

76

57

67

79

82

76

77

79

74

76

Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência de mercado

70

83

76

75

Competição com produtos de origem ilegal

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

3.2.8. Grupo: Gestão
O grupo Gestão teve como falha mais impactante o “Baixo nível de
tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização e comercialização”. Quanto à influência dessa falha, houve similaridade das opiniões do setor público e terceiro setor. O setor privado
elencou outras falhas como sendo mais graves. (Tabela 3.09)
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Tabela 3.09 – Ranking de falhas para o grupo gestão
Setores

Falhas de Gestão

Privado

Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor
Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento dos
processos
Processo de gestão prioritariamente familiar
Falta de planejamento e organização do processo produtivo (PCP - planejamento e controle de
produção)
Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização e
comercialização
Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de otimização de
processos internos
Pouca sinergia com negócios agregados

Público

Terceiro

Geral

91

87

85

91

84

87

91

91

83

57

76

76

100

87

98

99

90

100

100

100

84

87

95

93

81

100

93

94

90

78

89

90

Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão

78

65

91

84

Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa)

100

74

86

91

99

78

91

94

Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios
Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental

88

87

71

84

Baixo nível de articulação com stakeholders

80

87

79

84

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

Ainda no grupo Gestão, a falha “Processo de gestão prioritariamente
familiar” foi citada como a menos importante dentro da competitividade
da cadeia produtiva da madeira tropical.

3.2.9. Grupo: Industrialização
A classificação das falhas do grupo Industrialização destacou a “Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira
(máquinas e equipamentos)” como sendo a que mais interfere na
competitividade da cadeia produtiva na Amazônia Legal. A similaridade
de opiniões entre os setores foi de 100% (Tabela 3.10).
Tabela 3.10 – Ranking de falhas para o grupo industrialização
Setores

Falhas de Industrialização

Privado

Público

Terceiro

Geral

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

100

100

100

100

Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário

100

91

98

97

Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de produção)

92

87

93

91

Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos

73

87

93

85

Tratamento e disposição inadequeados de resíduos

64

74

84

75

Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

75

70

91

80

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
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Neste grupo, a falha elencada como menos representativa foi “Tratamento e disposição inadequados de resíduos”.

3.3. Análise Individual das Falhas
Nessa análise, a CONSUFOR apresenta a análise das falhas, considerando-as (as 69 elencadas) como não pertencentes a um grupo específico. Dessa forma, levando em conta o mesmo método de tabulação
já apresentado, aqui se obteve uma classificação geral das falhas, sem
levar em conta o grupo de assunto a qual cada faz referência.
Na Tabela 3.11 foram listadas todas as 69 falhas, classificadas dentro de
cada grupo na mesma ordem como foram apresentadas no questionário da pesquisa, como demonstrado na Tabela 2.02 deste relatório.
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Tabela 3.11 – Classificação geral das falhas, sem grupos
Grupo
Legislação
Legislação
Legislação
Legislação
Legislação
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público

Falhas
Complexidade da legislação trabalhista
Complexidade da legislação tributária
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e
municipal
Complexidade da legislação ambiental
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e
municipal
Elevada dificuldade para a regularização de terras
Pressões locais e conflitos pela posse da terra
Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais
setores produtivos
Baixa organização do setor perante as instâncias do governo e demais setores
produtivos
Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical
Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia
Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia
Inadequação da estrutura institucional de base florestal nas esferas federal, estadual
e municipal
Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade
nas operações do setor

Ranking
50
20
45
8
27
2
42
19
24
13
15
39
32
21

Ativ. Florestal e Setor Público

Ações do poder público excessivamente focadas em ações de Comando e Controle
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Ativ. Florestal e Setor Público
Ativ. Florestal e Setor Público

Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas
Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental
Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual,
municipal) para garantir o funcionamento do negócio

48
3

Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet

65

Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica

55

Ativ. Florestal e Setor Público
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Infraestrutura
Instrumentos Financeiros
Instrumentos Financeiros
Instrumentos Financeiros
Instrumentos Financeiros

Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário,
ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário)
Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores
Sazonalidade da exploração florestal aliada a deficiência da infraestrutura viária
regional
Insuficiência de recursos nas instituições financeiras
Complexidade e burocracia para concessão de crédito
Dificuldade de acesso ao crédito
Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal
(formulação do plano de manejo)

28

4
23
16
67
40
22
11

Instrumentos Financeiros

Dificuldade em operacionalização dos fundos de avais e de garantias de crédito

33

Instrumentos Financeiros

Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros

51

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

33

Tabela 3.11 – Classificação geral das falhas, sem grupos (continuação)
Falhas

Grupo

Ranking

Suprimento

Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala

60

Suprimento

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

62

Suprimento

Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade)

46

Suprimento

Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização,
volume, espécie, etc)
Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas
públicas
Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para
suprimento de polos industriais amazônicos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

Mão de Obra

Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia

31

Mão de Obra

Reduzida oferta de mão de obra especializada

10

Mão de Obra

Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas

17

Mão de Obra

Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho

58

Mercado

Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes

63

Mercado

Competição com produtos de origem ilegal

1

Mercado

Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais
Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno
volume disponível
Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de
comercialização
Falta de padrão único (mundial) para a certificação do manejo e industrialização da
madeira tropical
A exigência da certificação funciona como barreira técnica para acesso a
determinados mercados internacionais
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos,
consumidores, tendências, preços, etc)
Promoção comercial de produtos de madeira tropical
Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência
de mercado
Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor
Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento
dos processos
Processo de gestão prioritariamente familiar
Falta de planejamento e organização do processo produtivo (PCP - planejamento e
controle de produção)
Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização
e comercialização
Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de
otimização de processos internos
Pouca sinergia com negócios agregados
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão
Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa)
Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios
Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental
Baixo nível de articulação com stakeholders
Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira (máquinas e
equipamentos)
Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário
Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de
produção)
Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos
Tratamento e disposição inadequeados de resíduos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

6

Suprimento
Suprimento
Suprimento

Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Mercado
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Gestão
Industrialização
Industrialização
Industrialização
Industrialização
Industrialização
Industrialização

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
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34
52
59
41

64
9
68
69
43
44
47
37
38
66
14
12
29
25
53
56
35
26
57
54
5
7
18
36
61
49

Ordenando as 69 falhas em uma escala decrescente das notas (a maior
recebeu o índice = 100, e a menor índice = 57), obtidas na classificação, tem-se um ranking de falhas que mostra estas segundo a influência
na competitividade da cadeia produtiva da madeira tropical no Brasil.
Em termos visuais, esse ranking está demonstrado na Figura 3.01.
Figura 3.01 – Classificação das falhas segundo representatividade
100

Falhas Mais
Representativas

7

Classificação

90
Falhas
Intermediárias

80

52

70
Falhas Menos
Representativas

10

60
50
1

5

9

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53

57

61

65

69

Falhas
Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

Dentro do ranking geral de falhas, sem considerar os grupos, a CONSUFOR
segmentou a curva formada em 3 partes:
•

Falhas mais representativas (vermelho): representa o conjunto de
falhas com maiores notas no ranking. A CONSUFOR adotou como
linha de corte o índice = 90, ou seja, considerou apenas as 7 falhas
com classificação entre 100 e 90. Na opinião dos entrevistados,
essas falhas são as que mais comprometem a competitividade
da cadeia produtiva da madeira na Amazônia. Em princípio, a resolução dos impactos dessas falhas traria os maiores benefícios
à competitividade a essa cadeia produtiva (resolução prioritária).
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•

Falhas menos representativas (azul): agrupamento constituído
pelas falhas com as menores notas na classificação geral. A premissa da CONSUFOR foi adotar uma linha de corte de índice = 70.
Assim, nas falhas com menor representatividade, há apenas 10
falhas com notas variando entre 70 e 57 (menor nota). Segundo
as pesquisas, essas 10 falhas são as que menos interferem na
competitividade da cadeia produtiva. Em caráter preliminar, a
resolução dessas falhas estaria no fim da lista de prioridades
em um plano de aumento de competitividade setorial.

•

Falhas intermediárias (verde): é o conjunto de falhas que não
foram incluídas nos 2 agrupamentos anteriores (falhas mais ou
menos representativas). Agrupa as falhas com interferência intermediária na competitividade da cadeia de produção da madeira tropical. De modo preliminar, a resolução dessas falhas
estaria em uma prioridade secundária, quando enquadradas
em um plano setorial de aumento de competitividade para a
referida cadeia produtiva.

Levando em consideração a classificação das falhas nos agrupamentos citados (Figura 3.01), a CONSUFOR apresenta a seguir a lista dos
agrupamentos para os quais cabem atenção especial de seus atores:
as falhas mais representativas (com prioridade 1), as falhas intermediárias (com prioridade 2) e as falhas menos representativas (prioridade
3), demonstradas nas Tabelas 3.12 a 3.14, respectivamente.
Tabela 3.12 – Ranking geral de falhas mais representativas
Ranking

Grupo

Falhas

1º

Mercado

2º

Ativ. Florestal e Setor Público Elevada dificuldade para a regularização de terras

3º

Ativ. Florestal e Setor Público Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental
Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário,
Infraestrutura
ferroviário, hidroviário, portuário e aeroportuário)

4º

Competição com produtos de origem ilegal

5º

Industrialização

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

6º

Mercado

Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais

7º

Industrialização

Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
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Quando se trata de competitividade do setor, observa-se que as 7 principais falhas citadas estão inseridas em apenas 4 grupos de assuntos:
“Mercado”, “Atividade Florestal e Setor Público”, “Infraestrutura” e
“Industrialização”.
No que tange ao conjunto de falhas intermediárias, todos os grupos de
assuntos estão presentes em razão, principalmente, da grande quantidade de falhas consideradas (52 ao total).
Tabela 3.13 – Ranking geral de falhas intermediárias
Ranking
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º

Grupo
Legislação
Mercado
Mão de Obra

Complexidade da legislação ambiental
Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de comercialização
Reduzida oferta de mão de obra especializada
Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal (formulação do
Instrumentos Financeiros
plano de manejo)
Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização e
Gestão
comercialização
Ativ. Florestal e Setor Público Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical
Falta de planejamento e organização do processo produtivo (PCP - planejamento e controle de
Gestão
produção)
Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia
Ativ. Florestal e Setor Público

16º

Infraestrutura

17º

Mão de Obra

18º

Industrialização

19º

Ativ. Florestal e Setor Público

20º
21º
22º
23º
24º

Falhas

Sazonalidade da exploração florestal aliada à deficiência da infraestrutura viária regional
Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas
Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de produção)

Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais setores
produtivos
Legislação
Complexidade da legislação tributária
Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade nas
Ativ. Florestal e Setor Público
operações do setor
Instrumentos Financeiros
Dificuldade de acesso ao crédito
Infraestrutura
Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores
Ativ. Florestal e Setor Público Baixa organização do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
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Tabela 3.13 – Classificação geral das falhas, sem grupos (continuação)
Ranking

Grupo

25º

Gestão

26º

Gestão

27º

Legislação

Falhas
Pouca sinergia com negócios agregados
Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e municipal

31º

Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual, municipal)
para garantir o funcionamento do negócio
Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de otimização de
Gestão
processos internos
Ativ. Florestal e Setor Público Ações do poder público excessivamente focadas em ações de Comando e Controle
Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia
Mão de Obra

32º

Ativ. Florestal e Setor Público

33º

Instrumentos Financeiros

34º

Suprimento

35º

Gestão

36º

Industrialização

37º

Gestão

38º

Gestão

28º
29º
30º

Ativ. Florestal e Setor Público

Inadequação da estrutura institucional de base florestal nas esferas federal, estadual e
municipal
Dificuldade em operacionalização dos fundos de avais e de garantias de crédito
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização, volume,
espécie, etc)
Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa)
Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos
Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor

45º

Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento dos
processos
Ativ. Florestal e Setor Público Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia
Instrumentos Financeiros
Rigorosidade para concessão de crédito
Gestão
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Ativ. Florestal e Setor Público Pressões locais e conflitos pela posse da terra
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos, consumidores,
Mercado
tendências, preços, etc)
Mercado
Promoção comercial de produtos de madeira tropical
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e municipal
Legislação

46º

Suprimento

39º
40º
41º
42º
43º
44º

47º
48º
49º
50º
51º
52º
53º
54º
55º
56º
57º
58º
59º

Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade)
Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência de
Mercado
mercado
Ativ. Florestal e Setor Público Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas
Industrialização
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Legislação
Complexidade da legislação trabalhista
Instrumentos Financeiros
Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros
Suprimento
Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas públicas
Suprimento
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Gestão
Baixo nível de articulação com stakeholders
Infraestrutura
Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica
Gestão
Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão
Gestão
Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental
Mão de Obra
Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho
Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para suprimento de
Suprimento
polos industriais amazônicos

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

38

Já nas falhas menos importantes (Tabela 3.14), as 10 falhas estão distribuídas em 6 grupos distintos: “Suprimento”, “Industrialização”, “Mercado”, “Infraestrutura”, “Gestão” e “Instrumentos Financeiros”.
Tabela 3.14 – Ranking geral de falhas menos representativas
Ranking

Grupo

Falhas

60º

Suprimento

Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala

61º

Industrialização

62º

Suprimento

63º

Mercado

64º

Mercado

65º

Infraestrutura

Tratamento e disposição inadequeados de resíduos
Inexistência de um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume,
espécie, etc)
Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes
Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno volume
disponível
Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet

66º

Gestão

Processo de gestão prioritariamente familiar

67º

Instrumentos Financeiros

68º

Mercado

69º

Mercado

Insuficiência de crédito pelas instituições financeiras
Falta de padrão único (mundial) para a certificação do manejo e industrialização da madeira
tropical
A exigência da certificação funciona como barreira técnica para acesso a determinados
mercados internacionais

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.

Interessante notar que, no cômputo geral, a “insuficiência de crédito pelas instituições financeiras” foi a 3ª falha menos representativa de toda a
pesquisa, sendo, inclusive, a única do grupo “instrumentos financeiros”.
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4. Conclusões e Recomendações
4.1. Conclusões
4.1.1. Análise Final das Falhas
A seguir são apresentadas as conclusões das análises de falhas realizadas ao longo deste relatório. Apenas para frisar, a CONSUFOR apresentou 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 grupos), e (iii) análise geral das falhas sem consideradas pertencentes
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 tropical, usando
para tanto a união das 3 diferentes abordagens. O resultado da análise final
está sintetizado na Figura 4.01, com as explicações pertinentes a seguir.
Figura 4.01 – Resumo dos resultados das análises entre grupos, por grupo
e individual
A

Análise
Entre Grupos
1º

B

1º

Atividade
Florestal e o
Setor
Público

C

Análise Individual
Por Grupos

2º

1º

Elevada dificuldade para a regularização
de terras

Gestão

(atividade florestal e setor público)

3º

1º
3º

Mercado

4º

de gestão, manejo florestal,
industrialização e comercialização

2º

2º

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

5º

6º

Competição com produtos de origem
ilegal

7º

Grande procura por um número
reduzido de espécies comerciais

FALHAS COM PRIORIDADE DE CORREÇÃO =1

Competição com produtos de origem ilegal (mercado)

2º Elevada dificuldade para a regularização de terras

Custos elevados e morosidade do
licenciamento ambiental

1º Baixo nível de tecnologia nos processos
2º

Análise Individual
Das Falhas

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)
Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário
(industrialização)

FALHAS COM PRIORIDADE DE CORREÇÃO = 2

Fonte: CONSUFOR – Pesquisa Primária.
40

•

Na análise entre grupos (item 3.1 deste relatório), foram destacados 3 grupos com maior impacto na competitividade setorial.
Esses grupos estão assinalados na Figura 4.01 pela letra “A”.

•

Considerando esses 3 grupos, foram destacadas as 2 falhas mais
importantes de cada um, conforme análise conduzida no item 3.2
do presente documento. Essas falhas e seus correspondentes
grupos foram reunidos na letra “B” da Figura 4.01.

•

Por fim, da análise individual das falhas (item 3.3 do relatório) foram
listadas as 7 falhas que mais impactam a competitividade da cadeia
produtiva da madeira tropical, segundo a pesquisa conduzida. Essas 7 falhas foram representadas pela listagem “C” da Figura 4.01.

•

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
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 estratégica 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 representados conforme a seguir:
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•

PRIORIDADE 1 = Correção INDISPENSÁVEL: composto pelas 4 fana Figura 4.01. São elas:
lhas marcadas com a estrela de cor azul

Nº
Grupo
1 Mercado
Ativ. Florestal e
2
Setor Público
Ativ. Florestal e
3
Setor Público
4 Mercado

•

Nº

Falhas
Competição com produtos de origem ilegal

Nota
100

Elevada dificuldade para a regularização de terras

98

Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental

96

Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais

91

PRIORIDADE 2 = Correção IMEDIATA: composto pelas 5 falhas
.
ressaltadas na Figura 4.01 com o triângulo de cor amarela
Representam as seguintes falhas:

2 Industrialização
3 Industrialização

Falhas
Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário, ferroviário,
hidroviário, portuário e aeroportuário)
Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira (máquinas e equipamentos)
Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário

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

1

Grupo
Infraestrutura

•

Nota
93
93
90

PRIORIDADE 3 = Correção PRIORITÁRIA: contempla 50 das 52
falhas assinaladas na cor verde na Figura 3.01 deste relatório (as
2 restantes foram enquadradas na lista de Prioridade 2, destacadas na Figura 4.01).

Nº
Grupo
1 Legislação
2 Mercado
3 Mão de Obra
Instrumentos
4
Financeiros
Ativ. Florestal e
5
Setor Público
Ativ. Florestal e
6
Setor Público

Falhas
Complexidade da legislação ambiental
Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de comercialização
Reduzida oferta de mão de obra especializada
Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal (formulação do plano de
manejo)

Nota
88
88
87
87

Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical

86

Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia

85
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Grupo
Nº
7 Infraestrutura
8 Mão de Obra
9 Industrialização
Ativ. Florestal e
10
Setor Público
11 Legislação
Ativ. Florestal e
12
Setor Público
Instrumentos
13
Financeiros
14 Infraestrutura
Ativ. Florestal e
15
Setor Público
16 Gestão
17 Gestão
18 Legislação
Ativ. Florestal e
19
Setor Público
20 Gestão
Ativ. Florestal e
Setor Público
22 Mão de Obra
Ativ. Florestal e
23
Setor Público
Instrumentos
24
Financeiros
21

25 Suprimento
26
27
28
29
30
31
32
33

Gestão
Industrialização
Gestão
Gestão
Ativ. Florestal e
Setor Público
Instrumentos
Financeiros
Gestão
Ativ. Florestal e
Setor Público

34 Mercado
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Mercado
Legislação
Suprimento
Mercado
Ativ. Florestal e
Setor Público
Industrialização
Legislação
Instrumentos
Financeiros
Suprimento
Suprimento
Gestão
Infraestrutura
Gestão
Gestão
Mão de Obra

50 Suprimento

Falhas
Sazonalidade da exploração florestal aliada a deficiência da infraestrutura viária regional
Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas
Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de produção)
Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais setores
produtivos
Complexidade da legislação tributária
Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade nas operações do
setor

Nota
85
85
85
83
83
83

Dificuldade de acesso ao crédito

83

Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores

82

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

81

Pouca sinergia com negócios agregados
Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e municipal
Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual, municipal) para
garantir o funcionamento do negócio
Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de otimização de
processos internos

81
81
80

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

80

Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia

79

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

79

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

79

Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização, volume, espécie,
etc)
Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa)
Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos
Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor
Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento dos processos

80
80

79
79
79
78
78

Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia

77

Rigorosidade para concessão de crédito

77

Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados

77

Pressões locais e conflitos pela posse da terra

77

Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos, consumidores,
tendências, preços, etc)
Promoção comercial de produtos de madeira tropical
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e municipal
Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade)
Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência de mercado

76
76
76
75
75

Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas

75

Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Complexidade da legislação trabalhista

75
74

Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros

73

Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas públicas
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Baixo nível de articulação com stakeholders
Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica
Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão
Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental
Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho
Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para suprimento de polos
industriais amazônicos

73
73
73
72
72
72
72
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71

•

Nº

PRIORIDADE 4: = Correção IMPORTANTE: contempla as 10 falhas assinaladas na cor azul da Figura 3.01.
Grupo

1 Suprimento
2 Industrialização
3 Suprimento
Mercado
Mercado
Infraestrutura
Gestão
Instrumentos
8
Financeiros
4
5
6
7

Falhas
Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala
Tratamento e disposição inadequeados de resíduos
Inexistência de um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume,
espécie, etc)
Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes
Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno volume disponível
Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet
Processo de gestão prioritariamente familiar

Nota
70
69
69
69
68
66
66

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

4.1.2. Impacto na Competitividade Setorial
Cada uma das 69 falhas, sejam elas enquadradas como de falhas de
mercado ou de governo, causam impactos distintos na competitividade
da cadeia produtiva da madeira tropical. Além disso, normalmente os
efeitos individuais das falhas se somam e, em conjunto, acabam por
representar 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 Correção Indispensável e 5 com Correção Imediata) são as que mais afetam
a competitividade da cadeia produtiva, segundo a pesquisa realizada.
Dessa forma, a seguir, são discutidos os impactos referentes a cada
um desses grupos.
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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 relatórios do Estudo Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor, a cadeia produtiva da madeira
tropical no Brasil tem uma conFiguração bastante complexa
(legislação, logística, tecnologia, gestão, 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 ilegal reduz ainda mais a rentabilidade das empresas que operam
dentro da lei. Além disso, no 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, interferência 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 geral (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 aumento da fiscalização (ações de comando e controle) sobre as
operações irregulares. Contudo, relatórios recentes de importantes instituições internacionais, em cooperação com o IBAMA, apontaram que as operações ilegais são mais profundas
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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 ilegalidade. 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 públicos 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 necessário seria a unificação da plataforma de controle
de documentos 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 relacionados à cadeia produtiva da madeira. Esse mesmo ferramental de coordenação e
controle pode ser usado para fins de planejamento e estatística
de mercado, uma vez que unificaria as informações mercadológicas de origem e destino, volumes, espécies e preços. Adicionalmente, o poder público precisa ser mais eficaz no combate
à ilegalidade das operações, de modo a premiar as empresas
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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 programa 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, mercados
consumidores preferenciais, canais logísticos mais eficientes,
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 produtivo já conta com instâncias representativas,
tais como associações, sindicatos e federações. Além disso, o
Sistema S3 é provavelmente o melhor indutor de mudanças que

3

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
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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 desenvolvimento) 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 internacionais (financeiras, de pesquisa e do terceiro setor) apontam os problemas 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 Brasileiro tem um grande passivo para com a
sua população, principalmente na Amazônia Legal.
‒‒ O processo de ocupação da Amazônia teve seu impulso
mais importante após a década de 1960, durante o Governo
Militar, quando o país implementou um profundo programa
de desenvolvimento em setores econômicos estratégicos e
de ocupação de território.

Outras áreas:
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.
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‒‒ 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 recentemente o INCRA implementou o processo
de georreferenciamento 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 titularidade de imóveis rurais é moroso e está longe de
solução. Pontos específicos da Amazônia estão atualmente
sob processo estadual 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 Públicas para concessão
de exploração florestal constitui-se como o principal limitador da concessão florestal no País, segundo informações
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) no INCRA, todas as demais etapas do manejo florestal sustentável 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
impactos 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 Municípios, Estados e Governo
Federal finalizem o Plano de Uso de Solo das áreas sob
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sua responsabilidade, resolvendo as lacunas legais da “Cadeia Dominial” da terra. Somente após esse processo é que
juridicamente podem ser finalizados processos de posse
e propriedade de terras na região Amazônica. O SETOR
PRIVADO 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 Solo, aí sim o setor privado pode
ser beneficiado por instrumentos 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 possam
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 obtenção de licenças, o que demanda recursos em pessoal (equipe técnica) e em elaboração de relatórios. Mesmo
em atividades empresariais mais simples, o tempo necessário
para obtenção das licenças ambientais é bastante elevado,
demandando assim um planejamento antecipado das ações
para que a atividade empresarial não sofra interrupção.
‒‒ Além disso, possivelmente como resposta do poder público
ao combate das operações ilegais, tem havido um constante aumento 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.
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‒‒ 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 certamente 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 ambiental mais eficiente e assertivo. Para
tanto, é necessário ampliar a estrutura de análise e a capacidade gerencial dos órgãos envolvidos, seja a esfera Federal, Estadual e Municipal. Assim, é necessário 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
abordado nos outros relatórios do Estudo Análise dos Desafios e Oportunidades da Cadeia de Valor, a Floresta Amazônica se caracteriza 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 outros) está concentrado em no
máximo 20 espécies.
‒‒ Além disso, para que uma espécie tenha valor comercial,
ela precisa ter aceitação do consumidor (cor, resistência
mecânica, durabilidade, 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

51

constitui no conjunto reduzido de espécies que aliam concomitantemente o aspecto técnico (beleza, resistência, durabilidade...) e o aspecto comercial (volume de suprimento
adequado em longo prazo).
‒‒ Isso explica por que praticamente muitas tentativas de introdução de novas espécies no mercado não obtiveram sucesso. Elas falharam 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 mercado (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 sustentabilidade de
fornecimento de longo prazo, em volume suficiente).
‒‒ Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os
impactos 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
consumidores, 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 esses 2 representantes, e os
efeitos positivos para o mercado foram muito limitados.
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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 Amazônia, onde todas
as distâncias são elevadas quando comparadas com outras regiões do País mais industrializadas, como o Sul e Sudeste.
‒‒ Apesar da logística natural mais adequada para a região ser
a hidroviária, 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.
‒‒ O modal rodoviário é o mais utilizado para a retirada de produtos da Região Amazônica com destino a outras regiões
do Brasil. Entretanto, segundo dados do DNIT, mais de 80%
da malha rodoviária 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 poder público (Estadual e Municipal) realiza constantemente a manutenção 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, independentemente da estação do ano. Na Amazônia
legal essa 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.
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‒‒ Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os impactos dessa falha: possivelmente esta seja a falha, dentre as 9 aqui destacadas, que represente a maior demanda
em termos de volume de recurso financeiro. Em termos práticos, o principal agente de mudanças para reduzir o impacto dessa falha é o SETOR PÚBLICO, 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 condição climática e do período do ano. Para tanto, é importante
considerar a integração de modais de transporte, disponibilizando à sociedade variadas alternativas para deslocamento e movimentação dentro da Amazônia, bem como para
acesso e saída da mesma.
•

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 sentido estrito, ou seja, máquinas, equipamentos, etc.
‒‒ Em geral, como demonstrado nos outros relatórios elaborados pela CONSUFOR para o Estudo Análise dos Desafios e
Oportunidades 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 rentabilidade das operações industriais. Como os problemas são
muito grandes, qualquer melhoria implementada no processo
produtivo trará resultados positivos imediatos às empresas.
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‒‒ 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 importando 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 investimento (maior
rentabilidade, maior produtividade e menor custo total).
‒‒ Como os Instrumentos Financeiros podem reduzir os
impactos dessa falha: os instrumentos podem representar o melhor impacto 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
antes inexistentes. Por iniciativa individual do empresário,
dificilmente será possível ver alterações de competitividade
setorial. Por isso, é necessário um esforço conjunto para
que a cadeia produtiva 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 existentes, podem-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 visitas técnicas organizadas. Pelo lado da gestão, poderiam
ser reiniciados os programas de formação de liderança e
capacitação de gestores industriais e de manejo florestal.
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•

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):
‒‒ Nessas falhas, a percepção de tecnologia está colocada
no sentido amplo, ou seja, conectada com os conceitos de
processo, de conhecimento. Nesse sentido, as empresas
da cadeia produtiva da madeira 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 dificuldades para obter documentação
necessária ao licenciamento, dá pouca importância à inteligência empresarial do setor (estatísticas de mercado, estudos de benchmarking, relatórios de competitividade 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 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 compartilhar suas experiências e relevância
setorial (tal como ocorre no setor de alimentos, mineração
ou transportes, por exemplo).
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‒‒ Por adotarem (na média do setor) uma gestão empresarial
com limitada capacidade de planejamento e resposta às
condições de mercado, as empresas da cadeia produtiva
têm pouca oportunidade 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, desenvolvimento 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 SETOR 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 setores 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 o longo prazo, ou seja, realmente uma agenda
para o desenvolvimento.

4.2. Recomendações
Levando em consideração a organização final das falhas por critério de
prioridade de correção de seus efeitos, a CONSUFOR propõe que seja
construído um programa de ações que podem, em tese, fortalecer os
negócios da cadeia produtiva da madeira tropical no Brasil.
Vale ressaltar que é prematuro apontar estratégias específicas para essa
cadeia produtiva sem desenvolver, previamente, uma plataforma de dis-
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cussão com seus integrantes, no sentido de compreender com detalhes
como cada uma das falhas é formada, ou seja, quais os fatores que
contribuem para que ela ocorra. Isso é relevante até mesmo para definir
as responsabilidades dos atores que estarão liderando essa iniciativa.
Em síntese, a CONSUFOR recomenda que seja definido um Plano de
Ação Setorial que contemple a visão de melhoria de toda a cadeia,
mas que esteja fundamentado em solucionar os problemas de competitividade por meio do conjunto de falhas, mas também atacando os
efeitos individualmente de cada uma delas.
Além disso, para pensar em termos setoriais, é indispensável reunir em
um consenso de ações os seus 3 atores principais: setor privado, setor
público e terceiro setor (este representando as ineficiências dos 2 primeiros, como também o consumidor).
Resumindo, o objetivo das propostas apresentadas deve ser de criar
uma agenda positiva para o setor, utilizando o conceito do “ganha-ganha-ganha” (empresa – governo – sociedade e/ou consumidor).
Cabe ressaltar, porém, que o Plano de Ação deve focar no esforço concentrado de ações segundo a ordem de correções prioritárias (número 1 a 4).
Portanto, a CONSUFOR recomenda que, caso esse Plano de Ação venha
a ser discutido futuramente, que se utilize a visão de curto, médio e longo
prazos (como uma ferramenta de planejamento estratégico tradicional).
Além disso, é possível que essas correções tenham que ser redimensionadas ao longo do tempo, por meio de um critério de reescalonamento
de prioridades, fazendo com que o Plano de Ação Setorial tenha que ser
avaliado e reajustado periodicamente, como qualquer outro instrumento
de Planejamento e Gerenciamento Estratégico.
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5. Anexo – Questionário
PESQUISA PAB (Programa Água Brasil)
Instituição Participante
Identificação do Participante
E-mail do Participante
Parte 1/9 - Legislação
Como as falhas relacionadas à Legislação afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira
Muito
tropical.
Complexidade da legislação trabalhista
Complexidade da legislação tributária
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação tributária federal, estadual e municipal
Complexidade da legislação ambiental
Sobreposição e diferenças no tratamento da legislação ambiental federal, estadual e municipal
Descreva outros aspectos relacionados à Legislação que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.

Razoável

Pouco

Parte 2/9 - Atividade Florestal e Setor Público
Como as falhas relacionadas à Atividade Florestal e Setor Público afetam a competitividade da cadeia
Muito
Razoável Pouco
produtiva da madeira tropical.
Elevada dificuldade para a regularização de terras
Pressões locais e conflitos pela posse da terra
Ausência de representatividade do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos
Baixa organização do setor perante as instâncias do governo e demais setores produtivos
Inexistência de política industrial para a cadeia produtiva da madeira tropical
Deficiências políticas e de gestão ambiental e florestal para a Amazônia
Inexistência de um programa de desenvolvimento integrado para a Amazônia
Inadequação da estrutura institucional de base florestal nas esferas federal, estadual e municipal
Modelo de fiscalização e controle ineficaz para assegurar integralmente a legalidade nas operações do setor
Ações do poder público excessivamente focadas em ações de Comando e Controle
Inexistência de incentivos para as empresas com boas práticas
Custos elevados e morosidade do licenciamento ambiental
Necessidade de articulação com diversas esferas governamentais (federal, estadual, municipal) para garantir
o funcionamento do negócio
Descreva outros aspectos relacionados à Atividade Florestal e Setor Público que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.
Parte 3/9 - Infraestrutura
Como as falhas relacionadas à Infraestrutura afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira
Muito
tropical.
Baixa qualidade dos serviços de comunicação, especialmente internet
Interrupções e variações no fornecimento de energia elétrica
Deficiência na estrutura e/ou inexistência de alternativas de transportes (rodoviário, ferroviário, hidroviário,
portuário e aeroportuário)
Grandes distâncias entre os centros produtores e consumidores
Sazonalidade da exploração florestal aliada a deficiência da infraestrutura viária regional
Descreva outros aspectos relacionados à Infraestrutura que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.

Razoável

Parte 4/9 - Instrumentos Financeiros
Como as falhas relacionadas aos Instrumentos Financeiros afetam a competitividade da cadeia produtiva
Muito
Razoável
da madeira tropical.
Insuficiência de recursos nas instituições financeiras
Complexidade e burocracia para concessão de crédito
Dificuldade de acesso ao crédito
Inexistência de instrumento financeiro específico para pré-operação florestal (formulação do plano de
manejo)
Dificuldade em operacionalização dos fundos de avais e de garantias de crédito
Falta de divulgação e de informação sobre os instrumentos financeiros
Descreva outros aspectos relacionados aos Instrumentos Financeiros que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.
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Não Afeta

Não Afeta

Pouco

Não Afeta

Pouco

Não Afeta

Parte 5/9 - Suprimento
Como as falhas relacionadas ao Suprimento afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira
Muito
tropical.
Inexistência de produtores florestais independentes de larga escala
Inexistência de um cadastro oficial de produtores florestais regularizados (localização, volume, espécie, etc)
Inexistência de gestores florestais especializados (gestor de propriedade)
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (localização, volume, espécie, etc)
Limitada capacidade de ampliação da concessão das áreas de manejo em florestas públicas
Baixa disponibilidade de áreas de manejo (privado e público) regularizado para suprimento de polos
industriais amazônicos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Descreva outros aspectos relacionados ao Suprimento que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.
Parte 6/9 - Mão de Obra
Como as falhas relacionadas à Mão de Obra afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira
Muito
tropical.
Pouca existência de centros de formação técnica nos polos florestais da Amazônia
Reduzida oferta de mão-de-obra especializada
Elevada carga de obrigações sociais e trabalhistas
Ausência/pouca preocupação do trabalhador com a segurança do trabalho
Descreva outros aspectos relacionados à Mão de Obra que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.
Parte 7/9 - Mercado
Como as falhas relacionadas ao Mercado afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira
Muito
tropical.
Competição de produtos de madeira com produtos substitutos e concorrentes
Competição com produtos de origem ilegal
Grande procura por um número reduzido de espécies comerciais
Grande quantidade de espécies com potencial comercial, porém com pequeno volume disponível
Falta de apoio e incentivo à inserção de novas espécies com potencial de comercialização
Falta de padrão único (mundial) para a certificação do manejo e industrialização da madeira tropical
A exigência da certificação funciona como barreira técnica para acesso a determinados mercados
internacionais
Inexistência de informações mercadológicas históricas e atualizadas (produtos, consumidores, tendências,
preços, etc)
Promoção comercial de produtos de madeira tropical
Baixo conhecimento sobre serviços consultivos e informações setoriais/inteligência de mercado
Descreva outros aspectos relacionados ao Mercado que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.
Parte 8/9 - Gestão
Como as falhas relacionadas à Gestão afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira tropical.
Falta de conhecimento nas etapas de agregação de valor
Dificuldade no emprego de ferramentas e técnicas para controle e monitoramento dos processos
Processo de gestão prioritariamente familiar
Falta de planejamento e organização do processo produtivo (PCP - planejamento e controle de produção)
Baixo nível de tecnologia nos processos de gestão, manejo florestal, industrialização e comercialização
Baixa capacidade de criação ou inovação para melhorias e desenvolvimento de otimização de processos
internos
Pouca sinergia com negócios agregados
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Inexistência de análise de investimentos para tomada de decisão
Baixa capacidade de auto geração de recursos financeiros (caixa)
Limitada capacidade de reinvestimento com recursos próprios
Excesso de obrigações vinculadas à sustentabilidade socioambiental
Baixo nível de articulação com stakeholders
Descreva outros aspectos relacionados à Gestão que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.

Muito

Parte 9/9 - Industrialização
Como as falhas relacionadas à Industrialização afetam a competitividade da cadeia produtiva da madeira
Muito
tropical.
Tecnologia obsoleta de transformação e beneficiamento da madeira (máquinas e equipamentos)
Inadequação do arranjo físico industrial e maquinário
Falta de padronização de operações e produtos (PCP - planejamento e controle de produção)
Baixa incidência de manutenção nas máquinas e equipamentos
Tratamento e disposição inadequeados de resíduos
Baixa disponibilidade de prestadores de serviço capacitados e organizados
Descreva outros aspectos relacionadas à Industrialização que podem afetar a cadeia produtiva da madeira tropical.
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Razoável

Pouco

Não Afeta

Razoável

Pouco

Não Afeta

Razoável

Pouco

Não Afeta

Razoável

Pouco

Não Afeta

Razoável

Pouco

Não Afeta

