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O
plantio de florestas no
Brasil, especialmente

de pinus, não está acompa-
nhando o ritmo de consumo
da madeira e esse descom-
passo já se refletiu em pre-
ços históricos em 2018. Fa-
bricantes nacionais de em-
balagens de madeira dizem
que seus custos nunca esti-
veram tão pressionados. E,
em dois ou três anos, há
quem veja risco de apagão
florestal no país, com poten-
cial impacto no fornecimen-
to de matéria prima para as
indústrias de celulose e pa-
pel, de painéis e de embala-
gens que levam esse insu-
mo.

A situação mais crítica, de
acordo com o diretor da con-
sultoria Forest2Market no
Brasil, Marcelo Schmid, é a
do pinus, embora o plantio de
eucalipto também esteja
aquém do ritmo adequado.
No passado, conforme o exe-
cutivo, os baixos preços des-
sa madeira desestimularam

PREÇO DA MADEIRA PRESSIONA
PRODUTOR DE EMBALAGENS

os produtores, que voltaram
a cultivar alimentos ou migra-
ram para o eucalipto.

Agora, com a demanda
aquecida especialmente para
exportação o cenário de es-
cassez tornou-se mais pro-
vável. “Há risco de apagão flo-
restal para o pinus em dois
ou três anos”, diz.

Neste momento, um dos
motores da demanda por pro-
dutos de pinus, conta Schmid,
são os Estados Unidos.
Como os compensados chi-
neses foram afetados pela
guerra comercial em curso,
as exportações brasileiras
acabaram beneficiadas. “A re-
cuperação da economia euro-
peia também puxa a deman-
da global”, diz.

Recentemente, em even-
to que reuniu os principais
produtores de celulose e pa-
pel do país, o presidente da
Fibria, Marcelo Castelli, cha-
mou a atenção para esse de-
sequilíbrio. “A floresta não
está crescendo com a de-

manda e hoje não vemos
florestas disponíveis onde
está a demanda de madei-
ra”, afirmou.

Conforme o executivo, o
problema tem sido enfren-
tado por outros países e,
nos próximos anos, a rela-
ção entre oferta e demanda
ficará mais justa também
no Brasil. Em dez anos, a
área plantada de pinus no
Brasil encolheu 16%, para
1,58 milhão de hectares. Já
o plantio de eucalipto cres-
ceu 31%, para 5,7 milhões
de hectares.

As empresas reunidas
na Associação Nacional dos
Produtores de Paletes e
Embalagens de Madeira
(Anapem) têm sentido na
margem de lucro o efeito da
valorização do pinus, cujo
metro cúbico hoje é negoci-
ado entre R$ 750 e R$ 780.
Em 12 meses, a alta foi de
até 19%, a maior valoriza-
ção já registrada, conforme
a entidade.

A madeira, de acordo com
o presidente da entidade,
Marcelo Canozo, correspon-
de a cerca de 60% dos cus-
tos das embalagens.

Outros insumos, como
pregos e chapas de fibras de
madeira (OSB), e o aumento
do frete também contribui
para a pressão.

Em um ano, relata Cano-
zo, o preço do prego, que cor-
responde a 5% do custo da
embalagem de madeira, su-
biu até 34% na esteira da va-
lorização do aço. No frete, a
alta chega a 100%.

“O produtor não conse-
gue repassar como deveria
porque a economia está len-
ta. Com isso, a margem de
lucro está cada vez menor”,
afirma o dirigente. A Anapem
tem 55 fabricantes de pale-
tes e embalagens de madei-
ra associados, que esti-
mam representar cerca de
70% do volume de produção
nacional.

      * Fonte: Stella Fontes

O mandato da atual dire-
toria da ARESB ira até de-
zembro/2018.

No dia 21 de novembro/
2018 realizaremos eleições
da nova diretoria.

·Eleição dos Membros da
Diretoria, do Conselho Fis-
cal e Suplentes.

A instalação da Assem-

ELEIÇÕES ARESB
bleia Geral Ordinária se dará
com a presença de 50%
mais um dos sócios, com di-
reito a voto (1ª chamada) e
uma hora depois (2ª chama-
da), com a presença de qual-
quer número de sócios com
direito a voto.

Só podem ser votados ou
votar os sócios regularmen-
te inscritos nos quadros so-

ciais que estiverem quites
com suas obrigações, inclu-
indo entre elas o pagamen-
to das contribuições men-
sais. Para evitar atropelos
de última hora solicitamos
aos associados que quitem
suas contribuições, inclusi-
ve a que se vence no referi-
do mês.

O sócio regularmente

inscrito e quites poderá re-
presentar outros associa-
dos, também regularmente
inscrito e quites, por procu-
ração regular, na Assem-
bleia Geral.

Para qualquer esclareci-
mento entrar em contato
com nossa associação pelo
telefone (14) 3732-3353, com
Srtª Bárbara.
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POR QUE SE DAR BEM NO MERCADO DE INVENTÁRIOS
FLORESTAIS É MAIS FÁCIL DO QUE VOCÊ IMAGINA?

J
á foi o tempo em que fa-
zer inventário florestal era

coisa de outro mundo. Com o
avanço da tecnologia e a quanti-
dade de informações disponíveis
na internet, o trabalho de quem
atua na área tornou-se muito
mais fácil.

Principalmente para os en-
genheiros florestais da nova ge-
ração, é impossível imaginar a
realização dos cálculos sem o
auxílio de algum software. Ali-
ás, eu mesma depois que co-
nheci alguns softwares, não
consegui mais imaginar outro
jeito de fazer inventários. A pra-
ticidade de ter todos os cálcu-
los prontos em alguns minutos,
eu não troco por nada.

A coleta de dados também já
conta com ferramentas para fa-
cilitar o seu trabalho. Hoje em
dia existem coletores muito mo-
dernos, que otimizam o tempo
de campo, apesar de terem um
ponto negativo muito significan-
te: eles costumam ser muito
caros. Uma alternativa para con-
tornar a questão do preço, é bus-
car por aplicativos para celula-
res e tabletes, como por exem-
plo, o Mata Nativa Móvel, que
está disponível para download
gratuito na Google Play Store.

Se você está começado ago-

ra, também terá dúvidas sobre a
aquisição de equipamentos.
Nem sempre temos dinheiro dis-
ponível para fazer o investimen-
to para iniciar uma empresa ou
trabalhar como autônomo. As-
sim, mais uma vez, vale a dica
de procurar por aplicativos. Por
exemplo, com o Mata Nativa
móvel, você pode utilizar a câ-
mera do celular como hipsôme-
tro. Além disso, você pode sin-
cronizar a coleta de dados com
o GPS no celular, de forma que
as coordenadas das árvores fi-
quem armazenadas automatica-
mente. Só aí você já economi-
zou o dinheiro de um hipsôme-
tro e de um GPS.  Para a medi-
ção do DAP, você pode substi-
tuir a suta, por uma fita métrica.

Agora que os equipamentos
não são mais um problema,
chegou a hora de dedicar à par-
te mais importante de qualquer
negócio que você pretenda ini-
ciar. Chegou a hora de estudar!
Na graduação, pela forma que
as disciplinas são lecionadas,
não conseguimos pensar no pro-
cesso como um todo. Assim,
para começar o seu negócio,
estude para recordar o que foi
ensinado na graduação. Leia
tudo que puder sobre inventário,
principalmente sobre o trabalho

e-mail vendas@ssplasticos.ind.br

de campo. Entenda o que cada
cálculo representa, mas não se
preocupe com as fórmulas, por-
que o Mata Nativa faz essa par-
te por você.

Agora vamos falar sobre algo
muito sério. Nunca pegue um
projeto que você não conseguirá
entregar bons resultados, ou que
você não esteja disposto a estu-
dar e correr atrás para fazer um
trabalho de qualidade. Com um
projeto mal feito, você perde vá-
rios outros clientes.

A minha última dica é: tra-
balhe com preços justos e va-
lorize a sua profissão. Não é
porque queremos muito pegar
um projeto, que temos que
abaixar o preço além da conta.
Nós ficamos cerca de 5 anos
na graduação, e o conhecimen-
to que temos, também deve ser
levado em consideração nos
orçamentos.

* Fonte: Mata Nativa

Escrito por Fernanda Carvalho

VALORES MÉDIO DE MERCADO
Nº PRODUTOS UNIDADE VALOR  R$
1 ÁCIDO SULFÚRICO KG. 2,51R$            
2 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE PLÁSTICO UNID 2,15R$            
3 ALMOTOLIA 500 ml C/ BICO DE METAL UNID 3,20R$            
4 TAMPA C/BICO DE METAL P/ ALMOTOLIA UNID. 1,80R$            
5 ARAME 14 GALV KG. 7,40R$            
6 ARAME 20 GALV KG. 14,49R$          
7 ARAME 21 GALV. KG. 13,57R$          
8 AVENTAL DE FRENTE SEGURANÇA UNID. 15,89R$          
9 BOTA DE BORRACHA PAR 14,50R$          
10 BOTIJÃO TÉRMICO UNID. 20,00R$          
11 BOTINA DE SEGURANÇA C/BICO DE FERRO PAR 46,00R$          
12 CAPA DE CHUVA COM CAPUZ UNID. 19,17R$          
13 COLETA TB 18,85R$          
14 CONFECÇÃO DE SAQUINHOS MIL. 33,00R$          
15 ESTRIA RETA MIL. 30,69R$          
16 ESTRIA V MIL. 47,74R$          
17 ESTRIADOR UNID. 12,00R$          
18 ESTRIADOR DE BICO UNID. 4,35R$            
19 FARELO DE ARROZ TON. 820,00R$        
20 GRAMPOS CX. 7,06R$            
21 INSTALAÇÃO DE ÁRVORE COMPLETA MIL. 68,19R$          
22 HASTE P/ FIXAÇÃO DE EMBALAGEM MIL. 11,22R$          
23 LIMA UNID 17,90R$          
24 LUVAS DE RASPA PAR 8,10R$            
25 MARMITA TÉRMICA REDONDA UNID. 9,67R$            
26 ÓCULOS DE SEGURANÇA UNID. 9,21R$            
27 PASTA ESTIMULANTE PRETA S/ETHREL DE 7% à 25% KG. 1,50R$            
28 PASTA ESTIMULANTE PRETA C/ETHREL DE 7% à 25% KG. 2,20R$            
29 PASTA ESTIMULANTE VERMELHA DE 7% à 25% KG. 2,80R$            
30 PERNEIRA EM COURO SINTETICO PAR 11,50R$          
31 RASPA DE TRONCO MIL. 51,50R$          
32 RASPADORES UNID. 5,96R$            
33 RESINA ELLIOTTII FOT-FAZENDA  TON. 3.055,00R$    
34 RESINA TROPICAL  FOT-FAZENDA TON. 3.002,50R$    
35 SACÃO PLASTICO 100x1,50x0,18 MIL. 1.584,00R$    
36 SAQUINHOS 35x25x0,20 MIL. 230,00R$        
37 TAMBOR REFORMADOS E PINTADO DE 200 LTS UNID 50,00R$          
38 TRANSPORTE ( até 50 km) TON. 37,66R$          
39 TRANSPORTE (de 51 à 150 km) TON. 49,39R$          
40 TRANSPORTE (de 151 à 250 km) TON. 69,74R$          
41 TRANSPORTE (de 251 a 1000 Km) R$/KM 3,00R$            
42 TRANSPORTE (de 1001 a 1500 Km) R$/KM 2,65R$            
  


