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MENSAGEM DA LIDERANÇA
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Há 15 anos nascíamos com o propósito de
manter as florestas nativas em pé. Convencidos de que ao aumentar o valor das florestas colaboramos com sua preservação,
contribuímos para o desenvolvimento de
uma economia renovável e sustentável.
O triênio de 2017 a 2019 foi essencial, pois
nele atingimos a maturidade em nossos
negócios, nos permitindo avançar e buscar
novas oportunidades. Temos um DNA
pioneiro e isso é traduzido em tudo que já
fizemos e almejamos fazer.
Somos certificados pelo FSC® desde o início
de nossas operações, somos uma empresa
B desde 2016 e operamos nos quatro cantos
do Brasil. Nossa história é cheia de emoções
e reviravoltas, estamos só começando.
A atividade de manejo florestal sustentável
em Rondônia completou 10 anos em 2018
com geração de caixa positivo.
Nossos indicadores operacionais bateram
recordes ano após ano. As conquistas foram
grandes e os desafios também.
No primeiro semestre de 2019 fomos envolvidos na Operação Arquimedes, um esforço
necessário para o combate à ilegalidade na
região Amazônica. Trabalhamos próximos

às autoridades para esclarecer os fatos e
acompanharemos ativamente seus desdobramentos.
Já no Pará, onde plantamos a espécie nativa
paricá, a colheita e a venda das florestas
foram iniciadas em 2019. Com o avanço
deste processo conseguiremos compilar os
aprendizados e avaliar os próximos passos
para este negócio.
No Mato Grosso do Sul, implantamos uma
floresta greenfield de eucalipto que apresenta
produtividades superiores às médias da
região. A venda da primeira rotação, para a
indústria de celulose em 2018, confirmou a
geração de fluxo de caixa positivo.
As florestas de pinus e eucalipto do Paraná
foram fruto de uma aquisição em 2012, e
nesse triênio passaram por um processo
de virada operacional e comercial, aproximando-se a passos largos dos benchmarks
da região.
Temos orgulho do que conquistamos em
nossas operações florestais. Com foco no
meio ambiente, em pessoas e com um forte
senso de dono, gerimos cerca de 100.000
hectares de florestas (comerciais e para
preservação).
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Somos uma empresa aberta ao diálogo,
comprometidos em buscar novas formas de
agregar valor à sociedade. E foi assim que
em 2017 começamos a estudar a madeira
engenheirada: sistema inovador para a construção civil, que deve ser o motor de crescimento da empresa no próximo triênio.
Inauguramos um novo tempo, um novo ciclo
e uma nova jornada. As nossas ações no
presente alicerçam nosso futuro, que trará
surpresas inspiradoras.
Ana Bastos
CEO, em nome do Comitê Executivo.

A RAIZ DA AMATA: NASCIDA
NA FLORESTA, TRANSFORMANDO A CIDADE
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Iniciamos nossas atividades como uma empresa florestal, com o propósito de gerir ativos de maneira sustentável e rentável. Atuamos em prol de uma cadeia
produtiva saudável, preservando e respeitando o meio ambiente. Disponibilizamos para comercialização madeira legal e certificada, produzida sob rigorosas
regras e práticas internacionais.
Para nós, a melhor maneira de manter a floresta em pé é agregando valor a ela, assim, as atividades de gestão e plantio têm como princípio a maximização
do ativo florestal, visto que a madeira é um material versátil e com caráter renovável. Ao longo dos anos, desenvolvemos nossas operações florestais,
localizadas em 4 estados do território brasileiro (Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná e Rondônia), para que oferecessem ao mercado mais de 20 espécies de
madeira nativa, pinus e eucalipto.
O ingresso de novos investidores em 2014 e a experiência acumulada na floresta, fizeram-nos buscar outros modos de inovar e ampliar nossas atividades
operacionais. Em 2017, começamos a investir em um novo negócio, com o objetivo de agregar mais valor à cadeia e trazer novas possibilidades construtivas
para o cenário atual da construção civil, tendo a madeira como principal componente sustentável e tecnológico.
A nova unidade de negócios produzirá madeira engenheirada. Os produtos MLC (madeira lamelada colada) e CLT (madeira lamelada colada cruzada), combinados,
oferecem estabilidade estrutural, durabilidade e resistência ao fogo. Com a madeira engenheirada é possível realizar obras mais limpas, em menos tempo e
atendendo a aspectos fundamentais, como prazo, durabilidade e sustentabilidade. Desse modo, contribuímos para a construção de uma nova economia de
baixa emissão de carbono, alavancando as vantagens competitivas do Brasil e impulsionando o desenvolvimento de produtos a partir da biodiversidade nacional.

ACREDITAMOS QUE A FORÇA DA FLORESTA
PODE TRANSFORMAR A SOCIEDADE:
PLANTANDO NO CAMPO, COLHENDO NA CIDADE.
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL
E GOVERNANÇA
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Somos uma empresa de capital fechado, que tem como princípio a gestão
participativa e transparente. Acionistas, conselheiros e funcionários fazem parte
de nossos conselhos e comitês, onde são tomadas decisões colegiadas e
discutidas as principais questões e estratégias de negócio, buscando clareza
com relação às práticas, atividades e resultados, visando não apenas nosso
crescimento, como um impacto positivo para a coletividade.
Temos convicção que quaisquer decisões devem ser tomadas considerando
as consequências para a empresa e para o mundo. Pensando nisso, unimos os
comitês de Estratégia e Sustentabilidade, que reforçou a relação com o nosso
planejamento estratégico, considerando os principais dilemas e complexidades
da ampla agenda da sustentabilidade.
Já os indicadores da nossa matriz de sustentabilidade são baseados nos
conceitos dos capitais humano, natural, social e financeiro, considerados os
quatro grandes pilares para a sustentação de um negócio que busca gerar valor.
Desde 2017, esses indicadores são monitorados por temas macro ligados à
advocacy, às certificações, ao desenvolvimento de pessoas e à proteção florestal.
Subdivididas entre nossas operações de negócio, as ações decorrentes desses
temas são detalhadas e distribuídas anualmente como metas corporativas para
todos os funcionários do grupo, fazendo com que entendam a sua parcela de
responsabilidade sobre assuntos relevantes para a nossa organização.
Nos últimos 3 anos, a utilização da matriz de sustentabilidade trouxe resultados
positivos, visto que sua implementação se tornou uma ferramenta de gestão.
Temos superado nossos indicadores a cada ano, atingindo marcos satisfatórios.
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SEMPRE EM BUSCA DE MANTER A CADEIA DO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL,
NOSSOS FEITOS CONTAM COM MUITAS MÃOS.

INVESTIDORES
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Responsável por aprovar planos estratégicos e de negócios, eleger a diretoria executiva, estabelecer atribuições e remunerações,
e monitorar o negócio. Os membros são eleitos anualmente e há sempre a inclusão de um conselheiro independente.

COMITÊ DE PESSOAS

COMITÊ DE FINANÇAS
E MONITORAMENTO

COMITÊ DE ESTRATÉGIA
E SUSTENTABILIDADE

Realiza discussões estratégicas sobre nossos colabora-

Analisa o desempenho econômico e financeiro, a

Orienta e monitora a execução de nosso plano estra-

dores e cargos rotativos.

necessidade de alocação de capital, avalia projetos

tégico, em vista do aumento do valor reputacional

de investimento, estuda relatórios de desempenho,

e dos capitais natural, social, humano e financeiro.

propostas orçamentárias e atua na avaliação de riscos

Identifica e alerta sobre temas de curto e longo prazo.

e oportunidades.
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PRESIDÊNCIA
Ana
Bastos

DIRETORIA FINANCEIRA
Alexsandro
Holanda

COMITÊ EXECUTIVO
Cuida da implementação da estratégia
e da operação, garantindo a execução
de ações táticas, proporcionando ele-

CORPORATIVO

mentos para que o conselho de administração possa monitorar sua evolução.

NOSSOS NEGÓCIOS

Fernanda Dias
Recursos Humanos

Ana Belizário
Projetos e Novos
negócios

Gabriel Moreira
Financeiro

Carlos Nunes
Pará

Matheus Zonete
Planejamento e Tecnologia

Josimar Barbosa
Mato Grosso do Sul

Vanessa Pereira
Jurídico e Sustentabilidade

Luizinho de Souza
Rondônia
Patrick Reydams
Paraná
Pieter Pool
Comercial Floresta

10

MATRIZ DE MATERIALIDADE
A matriz de materialidade é uma ferramenta funda-

de nossos públicos de interesse, foram consultados,

mental para identificar expectativas, interesses e

por intermédio de pesquisas quantitativas e qualita-

assuntos considerados mais relevantes para a nossa

tivas on-line, colaboradores, clientes, prestadores de

sustentabilidade.

serviços, membros do conselho de administração e
diretoria, parceiros e uma associação do setor.

Realizamos regularmente reflexões internas sobre os
temas que compõem a nossa matriz, reavaliando-os

O resultado dessas interações apontou 11 temas

de acordo com a necessidade, mediante o engaja-

com maior relevância dentro dos contextos social,

mento com nossos públicos prioritários. Atualizamos

econômico e ambiental.

a matriz durante a construção deste relato considerando os novos rumos dos nossos negócios e a nossa

Após esse exercício, propusemo-nos a relacionar

atual agenda de sustentabilidade.

nossos temas materiais com as demandas globais
de responsabilidade corporativa, utilizando os

Como primeira etapa deste processo, consultamos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

relatórios de sustentabilidade de empresas do setor e
levantamos alguns estudos sobre madeira na cons-

O intuito é iniciarmos uma ponderação que poderá

trução civil, o que possibilitou a elaboração de uma

pautar nossas metas no futuro, fortalecendo o modo

lista inicial com 12 assuntos prioritários.

como conduzimos nossa empresa: respeitando o
meio ambiente e as pessoas, trabalhando de forma

Com o objetivo de trazer a percepção de impactos

ética, responsável e eficiente.
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A partir do resultado
das pesquisas realizadas
e após aprovação do
Comitê Executivo,
construímos a matriz
apresentada a seguir.
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Estratégia
climática

Eficiência
no uso de
recursos

Foram dispostos
11 elementos principais,
partindo no sentido
horário, da maior
relevância para a menor.

Impacto social
nas comunidades
do entorno

Privacidade e
segurança das
informações

MATRIZ DE
MATERIALIDADE

12

Satisfação
dos clientes

Práticas justas
de trabalho,
saúde e
segurança

Estratégias
para crescimento
dos negócios
17

3

10

Gestão
de riscos

16

Capacitação e
desenvolvimento
de competências

4

15

12

8

8

Governança,
transparência
e ética

9

5

Adicionalmente,
relacionamos nossos
temas prioritários
com os ODS.

Transparência
e engajamento
com públicos de
interesse
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CORRELAÇÃO DOS TEMAS MATERIAIS
QUE MAIS SE ASSEMELHAM AOS ODS
Impacto social nas
comunidades do entorno

Satisfação
dos clientes

Desenvolvimento de projetos sociais e ações
culturais com comunidades e governo local;
investimentos socioambientais; uso de fornecedores locais e geração de emprego e renda.

Qualidade dos produtos; certificações
nacionais e internacionais; bom desempenho
econômico e presença da empresa no mercado.

Práticas justas de
trabalho, saúde e segurança
Atração, retenção e desenvolvimento de capital humano;
igualdade de remuneração entre homens e mulheres;
diversidade; avaliação de fornecedores com base em
práticas trabalhistas e direitos humanos.

Governança, transparência e ética
Resposta a crises e situações emergenciais;
privacidade e segurança das informações; publicação
de relatórios; licenciamentos operacionais e ambientais;
reputação, imagem e credibilidade; comunicação, transparência e engajamento com públicos de interesse.

Capacitação e
desenvolvimento
de competências
Desenvolvimento de conhecimento;
formação de mercado e lideranças;
parcerias.

Gestão
de riscos

Estratégias para
crescimento dos negócios

Atuação em conformidade
com as leis e regulamentos
operacionais e socioambientais.

Gestão econômica e financeira; inovação;
tecnologia e novos produtos; estratégia climática;
eficiência no uso de recursos (energia, água,
efluentes e resíduos) e parcerias internacionais.
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CERTIFICAÇÕES
Acreditamos que a sociedade e o mercado
reconhecem e valorizam o compromisso de
uma organização em adotar certificações

B CORPORATION

auditadas por instituições independentes.

Possuímos certificação pela B Corporation,
Trabalhamos em conformidade com os mais
conceituados selos disponíveis no mercado
para garantir a adequada origem de nossos
produtos e sua rastreabilidade ao longo de
toda a cadeia produtiva. Estabelecemos em

comprometemo-nos de que nossas operações
e o modelo de negócio adotado tenham
balhadores, comunidade, meio ambiente

FOREST STEWARDSHIP
COUNCIL® (FSC®)

e clientes.

Somos signatários da “Política para asso-

impacto positivo na vida de nossos tra-

ciações de organizações com FSC®”, que

nossas operações estratégias que garantem o
nosso comprometimento com o meio ambiente, com nossos stakeholders internos e
externos e com a sociedade de modo geral.

O desenvolvimento sustentável está enraizado
em nosso jeito de ser e requer disciplina,

Em 2017, 2018 e 2019, recebemos o Prêmio

visa garantir que a madeira seja proveniente de

Best for the world: environment (Melhor para

um processo de manejo com gestão am-

o mundo: meio ambiente) graças às nossas

bientalmente adequada, socialmente justa e

práticas sustentáveis precedentes às ativi-

viável do ponto de vista econômico. A nossa

dades comerciais. Priorizamos o meio am-

produção atende a todos os critérios estabe-

biente, sempre!

lecidos pelo FSC®.

planejamento e foco diário em todos os nossos níveis hierárquicos.

Para nós, as certificações são importantes
ferramentas mitigadoras de riscos, porquanto

www.fsc.org

utilizam as melhores práticas do mercado,

FSC® C074658

validadas e aprovadas pela sociedade civil.

FSC® C123250
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ÉTICA E TRANSPARÊNCIA
No dia a dia, promovemos uma cultura aberta e transparente, que incentiva o DIÁLOGO com colaboradores e terceiros.

OUVIDORIA
A Ouvidoria é um

uma interação mais ágil e informativa. O endereço fica disponível em nosso

canal de comunicação responsável por receber críticas,

site e nas redes sociais.

elogios e reclamações de públicos diversos. Atualmente, nosso canal
está dividido em três fontes distintas: central telefônica (ligação gra-

Recebemos e tratamos todos os temas com seriedade e, após ciência e

tuita pelo 0800), caixa de sugestões e e-mail dedicado para contato.

validação de nosso comitê formado por representantes das áreas de Recursos
A ligação gratuita, realizada pelo 0800, é recebida em uma central telefônica

Humanos, Comunicação e Diretoria Executiva, encaminhamos a resposta

de empresa terceirizada, mecanismo que assegura o sigilo de quem entra

para o público interessado.

em contato. O número é disponibilizado para colaboradores, comunidades e
clientes. Para transmitirmos confiança, determinamos que o número para

Os meios disponíveis para contato são:

contato fique em local visível e de fácil acesso, e, para colaboradores, o processo

0800 883 0652 | ouvidoria@amatabrasil.com.br

é informado obrigatoriamente durante a integração, no ato da admissão.

A caixa de sugestões fica disponível apenas para colaboradores de campo em
nossas operações. Em caso de registro por mensagens em papel, o material
é coletado e enviado para a área responsável, que fará as tratativas e posteriores devolutivas. O e-mail da Ouvidoria é um canal receptivo que visa manter
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CÓDIGO DE ÉTICA
O Código de Ética é um guia destinado a todas as pessoas que fazem parte do nosso negócio. Atualizado e reeditado
em 2018, o documento versa sobre padrões de conduta e integridade. Foi elaborado com a intenção de orientar o
reconhecimento de riscos, evitar conflitos de interesse, alertar sobre fraudes ou corrupção, proteger as informações,
promover a saúde e a segurança de todos e indicar como devem ser tratadas possíveis infrações.

RESUMO DO PLANO DE MANEJO
O Resumo do Plano de Manejo (RPM) é um documento técnico com informações gerais sobre nossas operações florestais
e visa estabelecer canais de diálogo permanentes entre a companhia e a sociedade, garantindo o envolvimento e o conhecimento contínuo das partes interessadas – sociedade civil, populações do entorno, governo etc. – sobre as operações, os
impactos e os planos da organização.

Acreditamos na atuação empresarial como o maior motor de transformação da sociedade. Valorizamos os públicos envolvidos
em nossas atividades, compartilhamos o valor que geramos com as comunidades onde estamos inseridos, com os nossos
fornecedores, clientes e acionistas, além dos AMATOS. Desejamos que a nossa atividade impacte positivamente a vida das
pessoas. O RPM é disponibilizado anualmente para as comunidades do entorno de nossas operações e a versão digital fica
disponível em nosso site www.amatabrasil.com.br.
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VALORES
Nossos valores traduzem a essência do que acreditamos e norteiam nossas
atitudes a cada interação. Sentimos orgulho por tê-los construído a partir
da colaboração de nossos funcionários. Juntos, os valores retratam o propósito
de sermos uma empresa que contribui para um mundo melhor, formando a
base de gestão dos negócios para solucionar desafios sociais e ambientais.
Em 2018, passamos por uma reformulação na escrita e apresentação de nossos
valores. Sem perder a essência do nosso jeito de ser, consolidamos o que
acreditamos ser mais importante, destacando 5 grandes valores observáveis:
integridade, segurança, equipe, clientes e resultados. Tornamos o processo de
identificação simples e perceptível no dia a dia das pessoas, o que tangenciou a
importância do alinhamento de valores próprios aos da empresa.
Para manter nossas lideranças, equipes e parceiros alinhados aos nossos
valores, temos processos frequentes de avaliação, a fim de que a prática
da integridade, coletividade e sustentabilidade se perpetue em todo o negócio.
Esta é a cultura que construímos e que buscamos manter e desenvolver.
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INTEGRIDADE

EQUIPE

RESULTADOS

Agimos com ética

Promovemos a unidade

Temos senso de dono

Somos um negócio que não existe a qualquer

Buscamos garantir que nossas equipes tenham

Nossos resultados possuem base sólida no

custo: estamos sempre atentos às pessoas,

iniciativa, inspiração e brilho nos olhos.

cumprimento de valores, receitas e custos.

ao meio ambiente e ao nosso país.

Temos consciência da força do coletivo, por

Para tanto, assumimos riscos avaliando todos

Somos transparentes a cada interação com

isso acreditamos na potência do trabalho em

os possíveis impactos de forma consciente e

colaboradores e clientes, visando a construção

equipe, com colaboradores focados na uni-

sustentável, entregando nossas metas dentro

de relacionamentos sólidos, garantindo resul-

dade da nossa empresa, na qualidade da en-

da qualidade e prazo combinados.

tados satisfatórios.

trega e no compartilhamento de informações

Somos focados na entrega de melhores

para alcançarmos nossos objetivos. Levamos

soluções aos nossos clientes, parceiros

em consideração a máxima de que somos

e acionistas. Buscamos estabelecer uma

mais fortes se percorrermos a jornada juntos.

relação de benefício mútuo para atingirmos

SEGURANÇA

resultados concretos e duradouros.

Somos guardiões
Preocupamo-nos em proporcionar um ambiente físico e emocionalmente saudável,
então, evidenciamos a importância de cada

CLIENTES
Temos compromisso
com a satisfação

indivíduo ser responsável pela saúde e

Dedicamo-nos para gerar impactos positivos

segurança de si e do outro. Somos caute-

em todas as experiências. Para isso, dialo-

losos, por isso, ao identificarmos situações

gamos, escutamos e respondemos os nossos

que causem insegurança, interrompemos

clientes, priorizando seu atendimento com

qualquer atividade, averiguamos com urgência

respeito, dedicação e foco na solução.

e cuidado para que possamos encontrar a

Valorizamos negociações ganha-ganha e

melhor forma de solucioná-las e continuarmos

seguimos na busca constante de construir,

a garantir a segurança de nossos AMATOS.

manter e promover alianças.
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PESSOAS

ACREDITAMOS
QUE PESSOAS
SÃO MEIOS PARA
A TRANSFORMAÇÃO
DO MUNDO

Nosso papel como empresa é proporcionar um ambiente favorável ao
desenvolvimento de cada colaborador, seja pela ótica dos aspectos técnicos
de suas atividades, seja na formação como cidadão, com bases sólidas
pautadas na ética e na integridade. Para isso, cumprimos a legislação de
forma exemplar e consistente, e exercemos a cultura que formamos a partir
dos nossos valores.

O compromisso de tornar as pessoas mais evoluídas em seus comportamentos é constante. Nosso espaço é aberto, colaborativo e disponível
para a troca de ideias, pois respeitamos a opinião do outro e valorizamos
a liberdade de expressão.

Neste sentido, mantermos a coerência entre o que acreditamos e praticamos
nos destaca dos demais e contribui para um clima organizacional em
que as pessoas se sentem bem, aprendem e vivenciam experiências que
geram valor, fato este que pode ser demonstrado por meio dos percentuais
de turnover, que se mantêm em uma média de 6% ao ano. Trata-se de um
percentual relativamente baixo, porém necessário para que haja uma
renovação saudável dos profissionais.
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TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO
Pessoas treinadas melhoram a qualidade e o resultado do
trabalho, além de desenvolverem suas próprias habilidades e
potencialidades. Nesse sentido, nossos programas de capacitação objetivam elevar os níveis de excelência operacional
do pessoal de campo e refletem o resultado por meio de alta
produtividade e impacto positivo na satisfação dos colaboradores e no clima organizacional.

Os treinamentos de segurança acontecem regularmente,
seguindo cronograma específico formalizado nos Programas
de Saúde e Segurança do Trabalho. Além desses, abordamos
também temas comportamentais relacionados aos valores da
empresa, às competências básicas e ao reforço de políticas e
procedimentos, que contabilizam investimentos de mais de
50 horas de treinamento para nossos colaboradores.
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LIDERANÇA
Líderes preparados inspiram e conduzem pessoas de
forma excepcional, garantem o cumprimento de processos
e, consequentemente, a geração de bons resultados.
O projeto #PessoaCertaNoLugarCerto foi criado em
2017 com o intuito de desenvolver as fortalezas de cada
gestor e empregá-las assertivamente e estrategicamente nas suas atividades e gestão de equipes.
Priorizamos a participação de 70% do nosso quadro de
liderança e realizamos trabalhos de desenvolvimento utilizando workshops, análises de perfil e avaliações 360°.
Após 3 anos de trabalhos contínuos, o projeto segue em
ritmo menos acelerado que em 2017 e 2018. Os resultados
esperados foram atingidos e, agora, seguimos atuando
pontualmente.
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PESQUISA DE CLIMA
Sabemos o quanto é importante ouvirmos

Implantamos uma plataforma de treinamentos

ativamente a opinião dos nossos colabora-

simples e intuitiva, que facilitou o acesso

dores. Por isso, a pesquisa é um mecanismo

aos diversos conteúdos de capacitação

fundamental para a melhoria do clima organi-

pela internet e garantiu mais horas investidas

zacional.

em temas relevantes, como comunicação,
Excel, técnicas para negociação, entre outros.

Abordamos temas relacionados a benefícios
e remuneração, necessidades básicas para

Mesmo com alguns temas importantes

a realização do trabalho, como uso de ferra-

em processo de melhoria, temos alcançado

mentas e EPIs (Equipamentos de Proteção

a média de 80% de satisfação em nossa

Individual), relacionamento com gestores e

pesquisa de clima, considerando a parti-

gestão de desempenho. Com base nos itens

cipação de 85% do quadro de colaboradores.

pesquisados ao longo desses 2 últimos anos,
tivemos a oportunidade de aplicar melhorias rele-

Reservamos o ano de 2019 para repensarmos

vantes e aumentar o percentual de satisfação nos

no processo de pesquisa de clima como um

quesitos ambiente de trabalho, relacionamento

todo, desde o conteúdo até a ferramenta

com o gestor e benefícios de maneira geral –

utilizada e, por esse motivo, optamos por

assistência médica, refeições e transporte.

não aplicá-la. Consequentemente, os nossos
gestores, juntamente com as áreas de

Dentre os temas que tivemos maiores insa-

Recursos Humanos e Comunicação trans-

tisfações, agimos para atingir percentuais

formaram-se em bons instrumentos de

melhores de satisfação nos itens que tratam

captação e medição da satisfação dos

de frequência de treinamentos e oferta de

colaboradores.

oportunidades de crescimento na empresa.
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GESTÃO DE DESEMPENHO
Nosso sistema de gestão de desempenho

para definição dos resultados qualitativos.

foi construído com base em 3 pilares de ava-

O processo é finalizado com o feedback formal

liação: metas corporativas, individuais e

entre gestor e colaborador, momento este

comportamentais.

que traçarão juntos um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), traduzido em ações

A partir das definições dos objetivos estra-

de acompanhamento para correção ou supe-

tégicos anuais da organização (metas cor-

ração do comportamento avaliado no ano

porativas), os colaboradores discutem e

anterior.

validam, com o gestor, o seu pacote de metas
individuais, que são avaliadas de maneira

A partir de 2019, incluímos um novo tópico

quantitativa.

na agenda anual da liderança para falarmos
sobre as nossas pessoas.

No pilar comportamental, seguimos o protocolo de reuniões nos Comitês de Avaliação

O encontro “Vamos falar de sua equipe?”

de Adesão aos Valores. Os colaboradores

reúne temas voltados para análises dos

são avaliados pelos gestores por meio de notas

colaboradores com base na metodologia

que podem chegar até 120%, tendo como

“9Box” e definições dos próximos desafios

atendimento mínimo o equivalente a 80% de

da área alinhados ao perfil individual de cada

aderência.

um. Esse evento acontece após a apuração
dos resultados de desempenho, ocasião

As notas são apresentadas no comitê,

em que também discutimos possíveis

acompanhadas de evidências e argumentação

destaques e reconhecimentos por mérito.
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INDICADORES
SOCIAIS DE RH
GERAÇÃO
DE EMPREGOS

OP. PR
169
2017

OP. RO

141 196
2018

2019

75

51

48

2017

2018

2019

Nosso papel social também se faz presente
na forma como lidamos com a empregabilidade da população nas regiões onde
atuamos. Priorizamos gerar empregos
locais para fomentar o desenvolvimento
econômico regional.
Em grandes números, contratamos cerca de
300 colaboradores próprios e 100 terceirizados ao longo desses 3 últimos anos.

OP. PA

OP. MS

21

10

7

12

10

10

2017

2018

2019

2017

2018

2019

Amparamos financeiramente, aproximadamente, 400 famílias por ano em nossas
operações desde 2017.

E. SP
* número de empregados ativos no ano
(contagem em dezembro de cada ano).

32

34

29

2017

2018

2019
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CONTRATAÇÕES
LOCAIS E ÁREAS
DE INFLUÊNCIA

OP. PR

O índice de contratações locais e áreas de

73%

influência representa o nosso compromisso

2017

OP. RO

86% 84%
2018

2019

99%
2017

98% 98%
2018

2019

de gerar valor oferecendo empregos regionais,
impactando as comunidades locais e as
pessoas nascidas no município de atuação
de cada uma das nossas operações.
Empregamos uma média anual equiva-

OP. PA

lente a 90% do quadro de colaboradores
naturais das cidades e áreas de influência
onde atuamos.

100% 100%
2017

2018

OP. MS
100%
2019

E. SP
100% 100%
* Percentual de contratação local.

2017
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2018

100%
2019

92% 100% 90%
2017

2018

2019

IGUALDADE DE GÊNERO
Estamos atentos aos movimentos relacionados à igualdade de gênero no mundo. Segundo o “Relatório
Mundial sobre a Desigualdade de Gênero 2020”, publicado no final de 2019 pelo Fórum Econômico Mundial
(WEF), o Brasil está na 92ª posição na classificação entre 153 países. O relatório atribui essa disparidade
econômica à “baixa proporção de mulheres em cargos gerenciais, ao congelamento de seus salários e à
sua baixa participação na força de trabalho e na renda”. Na AMATA, fomentamos e praticamos a igualdade
de gênero no seu sentido amplo: as oportunidades são igualmente oferecidas para todos. Em funções
corporativas e administrativas, as mulheres representam 43% do grupo.
Considerado um marco em nossa história, em 2018 passamos a ser administrados por uma CEO. Ter o
nível mais alto da liderança representado por uma mulher demonstra o quão engajados estamos para
equalizar a igualdade de gênero.
Diferente dos indicadores positivos que demonstram a representação de mulheres nas funções corporativas e administrativas, na área operacional, este número é nulo. Mesmo incentivando a participação de
mulheres em processos seletivos, a adesão ainda é muito baixa. Temos aqui um grande desafio que segue
fazendo parte de nossa agenda de trabalho, buscando melhoria de forma contínua.
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SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO
Segurança requer atenção permanente. Por isso, representa um dos

cuidado e diligência para que possamos traçar planos de ação visando

nossos pilares de valor e é tratada com verdadeira relevância no dia a

melhorias e prevenção. Incentivamos a notificação de ocorrências de

dia de nossos colaboradores.

forma constante e acreditamos que quanto maior for o número de incidentes relatados, maior será a nossa chance de evitar potenciais acidentes.

Consideramos que todo acidente pode ser evitado, acompanhamos a
efetividade das ações preventivas de segurança do trabalho e buscamos

Apesar dos desafios existentes no nosso negócio, controlamos os indi-

zero acidentes em nossas operações. Estamos sempre aprendendo

cadores de acidentes ao longo dos últimos 3 anos, conforme demonstra

com as vivências do passado, analisando cada ocorrência com o máximo

o quadro de Monitoramento de Acidentes e Incidentes.

Monitoramento de Acidentes e Incidentes
PR

MS

RO

PA

Acidentes

Incidentes

Acidentes

Incidentes

Acidentes

Incidentes

Acidentes

Incidentes

2017

9

194

0

57

8

104

1

56

2018

4

549

0

53

6

89

2

51

2019

11

591

0

111

2

99

0
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CONSCIENTIZAÇÃO
Nossa cultura de segurança é reforçada para o pessoal de campo por
meio do Diálogo Diário de Segurança (DDS) e para o pessoal administrativo por intermédio do Diálogo Mensal de Segurança (DMS). As duas
iniciativas são importantes para a conscientização de temas recorrentes
de saúde e segurança no trabalho.

A atuação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)
contribui positivamente para um ambiente mais seguro nas operações
florestais. Durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no
Trabalho (SIPAT) reforçamos de maneira estruturada e prática os temas
de segurança e reciclamos os treinamentos de nossos colaboradores.
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COMUNICAÇÃO,
MARKETING E ADVOCACY

PODEROSAS
FERRAMENTAS DE
INTEGRAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA
Utilizada para transmitir a todos os colaboradores nosso jeito de ser, a comunicação interna tem um
papel indispensável para nós. A área de Comunicação integra as informações das operações,
respeitando suas nuances funcionais, em busca da unidade do conhecimento geral da organização.
Propagamos nossas notícias e comunicados de forma adequada para cada local onde operamos,
com a mesma mensagem, tanto para os AMATOS que trabalham no campo, quanto para os que
atuam na administração.
Esforçamo-nos continuamente para realizar a comunicação de forma simples e assertiva, seja
on-line ou off-line. A comunicação interna tem de proporcionar um ambiente para que o diálogo
flua de forma clara e aberta. Acreditamos que isso contribui para o desenvolvimento da companhia
e das pessoas, além de estimulá-las a participar ativamente dos processos como protagonistas.
Os principais canais de comunicação interna são os murais informativos (nas operações), e-mails
semanais, grupos de mensagens e a reunião mensal com a CEO, em que todos têm a oportunidade
de interagir, tirar dúvidas, compartilhar desafios e resultados.
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COMUNICAÇÃO EXTERNA

ADVOCACY

Diálogo direto e transparente com clientes, parceiros e fornecedores,

O relacionamento com a sociedade civil é parte essencial da nossa

realizado por intermédio de variadas ferramentas como, por exemplo,

estratégia de advocacy. Buscamos engajar e participar de pleitos

eventos, palestras e publicações em redes sociais.

coletivos que possam gerar valor para as pessoas, para o meio ambiente e para a empresa.

Com o intuito de estreitar nosso relacionamento com as comunidades
próximas às nossas operações, contratamos agentes socioambientais.

Participamos dos principais fóruns de discussão do setor florestal

Esses profissionais, alocados nas unidades operacionais, são multi-

e de governança, como: Coalizão Brasil Clima e Florestas e

plicadores de nossas informações e mantêm frequentes interações

Agricultura, Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ), Forest Stewardship

com as comunidades.

Council® (FSC®) e Sistema B. Em 2020, refletiremos sobre os objetivos
e as frentes de advocacy que pretendemos priorizar para os nossos
novos negócios.
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NOSSOS
NEGÓCIOS
Nos próximos capítulos, abordaremos as conquistas e os desafios operacionais e estratégicos
de nossas 4 operações florestais e traremos
mais informações sobre o nosso novo negócio,
demonstrando a diversificação do nosso portfólio.
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CONSERVAÇÃO
DE ÁREAS NATURAIS

ÁREAS PRESERVADAS

Consolidado AMATA

Em consonância com o propósito de manter as florestas

PR
PR

3.7

nativas em pé, mantemos sua integridade, monitorando

MS

PA

MS

1.0

1.7

1.0

e mitigando quaisquer vetores de desmatamento ou
degradação. Em nossas operações no PR, MS e PA, somamos 37,2 mil hectares de áreas destinadas a conservação.

28.8

12.2

37.2

13.1

3.8

8.2

12.9

Em RO realizamos o manejo florestal sustentável apenas
nas áreas permitidas pela legislação.

Consolidado AMATAConsolidado
PR AMATA

MS
PR

Consolidado AMATA

3.7

28.8

3.7
1.0

37.2

12.2
28.8

13.1
37.2

1.7
1.0

3.7

28.8

PR

12.9
12.2
37.2

Áreas destinadas a conservação

1.0

8.2
13.1

12.2

MS
PA
PA

RO
PA
RO

MS

Áreas destinadas a conservação

1.7
1.0

3.8
12.9
13.1

15.8

12.9

Áreas
destinadas
conservação
Áreas
Áreasoperacionais
destinadas a conservação
Outros
usos aÁreas
operacionais

Áreas operacionais

1.0
2.2

1.7

8.2

8.2

RO
Outros usos

2.2

1.0

3.8

3.8

15.8
37.2

Áreas Outros
operacionais
usos

* Valores em mil hectares.
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PA

Outros usos

15.8
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CAPTURA
DE CARBONO
A razão fundamental para que a madeira seja considerada a tecnologia do futuro é sua capacidade de armazenar e estocar carbono.

As florestas plantadas têm um papel importante no sequestro de
carbono e, consequentemente, no combate ao aquecimento global.
A absorção de grandes quantidades de gás carbônico (CO2)
pelas árvores ao longo da fase de crescimento ajuda a diminuir

OPERAÇÃO

REFERÊNCIA

tCO2 Totais

MS

Inventário 2019

1.744

PA

Inventário 2018/19

182

PR - Eucalipto

Inventário 2019

633

PR - Pinus

Inventário 2017/18

829

consideravelmente a quantidade de CO2 na atmosfera, pois cada
hectare de floresta em desenvolvimento é capaz de absorver de

* Totais em milhares

150 a 200 toneladas de carbono.

Nossas florestas plantadas já absorveram mais de 3,3 milhões
de toneladas de carbono, trazendo impactos positivos para o meio
ambiente e para a sociedade.

A captura foi calculada com base nos resultados de inventários
para florestas plantadas, sem a inclusão de áreas nativas. Nesse
momento, o inventário ainda não considera o sequestro de carbono
pelo solo. Premissas para cálculo conforme levantamento de Gases
de Efeito Estufa (GEE) de 2017.
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3.388

Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

OPERAÇÃO RO
SUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
Em nosso Plano de Integridade Florestal são estabelecidas medidas para
identificação e prevenção de ações ilegais ou de atividades não autorizadas
dentro da nossa área de concessão. Dentre as práticas mais relevantes desse
plano, destacamos o monitoramento em campo (não apenas da parte interna
da área de concessão, mas também de seu entorno), com foco nas áreas de
risco mapeadas e o sensoriamento remoto para estudos de vegetação, que
auxiliam na identificação de aberturas irregulares em áreas florestais.
Qualquer irregularidade ou anormalidade detectada pelas ferramentas que
compõem o conjunto de medidas previstas no plano é prontamente informada
ao órgão concedente e às autoridades públicas competentes.
Em que pesem todos os esforços empreendidos para a contenção das
invasões dentro de nossa área de concessão florestal no Jamari, nos últimos
anos, houve intensificação da exploração ilegal de madeira, levando-nos a
refletir sobre os próximos passos para garantir segurança jurídica à empresa e
física aos colaboradores.
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Operação RO

OPERAÇÃO RO
Objetivando evitar conflitos diretos, novas

anterior. Esses números corroboram o que afe-

Sabemos que é um empenho indispensável,

diretrizes operacionais e estratégicas foram

rimos em nossos monitoramentos frequentes,

em um país marcado pela impunidade de

adotadas, minimizando o risco oferecido aos

que geraram uma série de notificações aos

quem explora ilegalmente a floresta. Porém,

nossos colaboradores.

órgãos competentes, registrando os indícios

considerando que há equívocos quanto às

de ilegalidade na área de concessão.

premissas adotadas nos documentos que

Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

Quando assumimos a concessão, em 2008,

deram suporte à atuação das autoridades,

o cenário da Amazônia era diferente do atual.

No primeiro semestre de 2019 fomos envol-

nossa inclusão na operação foi um grave

Dados do Instituto do Homem e Meio Ambi-

vidos nos desdobramentos da Operação

engano, como tem sido demonstrado na

ente da Amazônia (Imazon) mostram que

Arquimedes, esforço conjunto do Ministério

apuração dos fatos.

naquele ano, após uma série de medidas de

Público Federal e da Polícia Federal de Manaus

proteção e atuação de diversas forças favo-

para combater a ilegalidade na comerciali-

ráveis à preservação florestal, o desmata-

zação de madeira nativa, que investiga dezenas

mento da região entrara em queda.

de empresas.

Contudo, desde 2015 houve um aumento da

Cumpre ressaltar que sempre apoiamos e

exploração ilegal de madeira. O levantamento

defendemos os esforços do poder público para

realizado pelo Imazon aponta que em março

controlar o desmatamento e a exploração ilegal

de 2020 houve desmatamento recorde, alcan-

de madeira no Brasil, e não seria diferente

çando 254 km² de área verde devastada

com a Operação Arquimedes, cuja segunda

somente nesse mês, o que representa um

fase foi deflagrada em abril de 2019 pela

aumento de 279% em comparação ao ano

Polícia Federal.
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Operação RO

REESTRUTURAÇÃO DO
PLANO DE MANEJO
FLORESTAL SUSTENTÁVEL
(PMFS) 2017 E DO PLANO
OPERACIONAL ANUAL
(POA) 2018
Em 2017, protocolamos perante o Ibama um
pedido de reestruturação do tamanho das
nossas Unidades de Produção Anual (UPAs).

qualitativos, melhorando nossos resultados
operacionais.

APERFEIÇOAMENTO DOS
PROCESSOS DE PRODUÇÃO
A busca continua pela melhoria de resultados
operacionais sempre foi nossa realidade. Isso
ficou ainda mais evidente nos anos de 2018 e
2019, na operação industrial do Jamari, que, em
decorrência de mudanças e ajustes na linha de
produção e adequação da equipe de trabalho,

Essa importante ação proporcionou equilíbrio

passou a produzir mais volume por mês e com

financeiro à operação, visto que as UPAs

menor custo.

Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

eram consideradas áreas muito pequenas,
tornando os custos fixos muito altos. Assim,
a reestruturação das UPAs, além de testar a

ABERTURA DE
NOVOS MERCADOS

teoria de que o manejo florestal e os resultados positivos estariam atrelados ao tama-

Em 2018 e 2019 obtivemos excelentes resul-

nho da área, contribuiu para nos distanciarmos

tados comerciais, os quais foram viabilizados

das operações dos terceiros ilegais, bem
como diluiu custos fixos.
Em 2018, otimizamos nosso processo de
planejamento e seleção das árvores a serem
colhidas, gerando ganhos volumétricos e

em consequência de medidas, como, por
exemplo, a mudança do porto para envio
de madeiras, passando de Paranaguá para
Manaus e a abertura de mercado para novas
espécies, tanto para serrado bruto quanto
para tora.
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Operação RO

MANEJO SUSTENTÁVEL DE
PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS
As florestas nativas possuem um valor essencial para a sobrevivência das

Cumprindo nosso papel socioeconômico, elaboramos um Plano de

comunidades rurais, pois é do extrativismo que muitas famílias se sus-

Manejo para a extração desses dois produtos florestais não madeireiros

tentam em determinadas épocas do ano.

e capacitamos mais de 50 extrativistas locais para que atuassem de
maneira sustentável e segura.

A colheita, o beneficiamento e o consumo de açaí e castanha do Brasil
representam atividades importantes localmente, tanto do ponto de vista

Toda a receita gerada pela coleta dos produtos ficou para os extrativistas,

cultural, como social e econômico, mesmo que ainda impere a difusão e

totalizando 26 mil toneladas no período e uma renda média de cerca de

Castanha
prática da agricultura eColeta
a pecuária
convencional na região.

5 mil reais para as famílias participantes.

Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

15.288
9.386

15

2.074

34

2017

25

2018
Famílias envolvidas

2019
Coleta realizada
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Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

OPERAÇÃO PA
PARCERIAS E LEGADO
No triênio 2017 a 2019, consolidamos o conhecimento advindo do plantio de
árvores da espécie nativa paricá em áreas degradadas do bioma amazônico.

Nossa atuação consistente e cuidadosa, combinada com o fortalecimento das
parcerias construídas durante toda nossa jornada, proporcionou a disseminação
de nossas melhores práticas, com destaque para: o incentivo à capacitação
profissional de moradores locais, a realização de projetos comunitários e de
conscientização ambiental, o desenvolvimento de novas tecnologias para a
cultura de paricá, e o estímulo às pesquisas universitárias e mercadológicas.

38

Operação PA

PROJETOS SOCIAIS
Durante os 3 últimos anos, conseguimos estabelecer um importante laço social com as comunidades do entorno
de nossas fazendas. Realizamos programações, como feiras vocacionais, palestras educativas, dias de campo com
brincadeiras, músicas e jogos confeccionados a partir de materiais recicláveis. Essas ações proporcionaram muitos
aprendizados, tanto aos moradores das comunidades, quanto aos nossos colaboradores. Nesse período também
firmamos parceria com a Prefeitura do Município de Ipixuna do Pará, que resultou na reforma da ponte de acesso às
comunidades locais, que estava em estado de precariedade.

RELACIONAMENTO E INTERAÇÃO
COM SINDICATO DE PARAGOMINAS
Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

Ante as dificuldades em estabelecer uma relação sindical que respeitasse os padrões legais e trabalhistas na região
onde a nossa operação está alocada, não desistimos e buscamos apoio além das fronteiras do município de
Paragominas. Em 2018, firmamos relacionamento com o sindicato mediante um acordo coletivo intermediado pela
Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas Rurais do Estado do Pará (FETERPA). Consideramos que
esse acontecimento foi uma conquista importante para nós e para o sindicato, já que pudemos negociar boas medidas
para nossos colaboradores por meio de uma relação ganha-ganha, justa e legalmente viável.
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Operação PA

PROJETO VERENA
Entre o final de 2016 e durante o ano de 2017, participamos ativamente do Projeto Verena (Valorização Econômica do
Reflorestamento com Espécies Nativas), em parceria com o World Resources Institute (WRI Brasil) e a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Um case relevante cuja intenção foi demonstrar a viabilidade técnica
e econômica de restauro e reflorestamento em grande escala de espécies nativas, que gerou a produção de uma lista

Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

técnica de como produzir uma floresta de paricá com excelência e custo adequado.

MELHORIAS OPERACIONAIS
Nos últimos três anos, ajustamos nossas atividades silviculturais para reduzir as limpezas químicas pré-colheita
e, consequentemente, diminuímos o uso de herbicidas. A partir dessas melhorias, otimizamos a operação silvicultural
e mantivemos a integridade e qualidade florestal de nossos plantios.
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Operação PA

INÍCIO DA COLHEITA
O sucesso do projeto piloto da colheita iniciado em algumas áreas no ano de
2018 viabilizou o começo do cliclo de venda de nossas florestas de paricá.
Apesar dos desafios operacionais e de mercado, nossos clientes iniciaram a
colheita em larga escala, sob rigoroso monitoramento da nossa equipe operacional. Vale destacar que mais de 60% do nosso ativo florestal já foi comer-

Conquistas e desafios operacionais e estratégicos

cializado e deve ter a colheita concluída nos próximos anos.

anual
plantiodas
das florestas
florestas dodo
PAPA
(em
hectares)
ÁreaÁrea
anual
de de
plantio
(em
hectares)
1030

1030

617

389

617

591

591

262 389

2008

2009

2009

2010

2010

357

313

56 262

56 2008

357

313

2011
Vendido

2011

Vendido

2012

2013

A ser vendido

2012

2013

2014

2015

2014

2015

A ser vendido
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OPERAÇÃO MS
EXCELÊNCIA E REPOSICIONAMENTO
A busca constante por adição de valor nos levou, em 2017, a revisar nossos
modelos de manejo. O padrão adotado até então previa um espaçamento
específico para cada objetivo final de produção, ou seja, espaçamento mais
adensado (ciclo curto) visando à produção de madeira para indústria de
processo e um segundo mais espaçado (ciclo longo).
Identificamos, mediante inventários florestais, que a produtividade dos dois
tipos de espaçamento eram semelhantes e esse foi um bom indicativo para
pensarmos em um modelo mais flexível: o manejo de ciclo único.
O novo manejo possibilitou a implantação de florestas com espaçamentos
intermediários e com uma configuração que permitisse, no futuro, a decisão
entre corte raso ou desbaste e prolongamento do ciclo para produção de
madeira grossa. A flexibilidade do manejo simplificou diversas atividades, desde
o planejamento até a execução das operações.
Em 2018, com base nas perspectivas de mercado para a madeira grossa de
eucalipto e nas oportunidades de madeira para processo na região, decidimos
vender 100% do 1º ciclo de nossas áreas aos 7 anos para um grande player do
mercado que utiliza madeira de processo para produção de celulose.
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OPERAÇÃO MS
A conclusão do plantio do cluster ocorreu em 2017, totalizando, aproximadamente, 12,9 mil hectares plantados.
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Limites inferior e superior de produtividade esperada

8

Operação MS

INTEGRIDADE E MONITORAMENTOS
INTEGRIDADE FLORESTAL
Em 2018 e 2019, a área em que nossa operação está localizada enfrentou severos períodos de seca, os quais afetaram
o crescimento das florestas em toda a região. Para lidar com essa externalidade, nossas equipes se mobilizaram em
uma revisão cuidadosa do plano de proteção florestal contra incêndios, pragas e doenças. Nesse mesmo período,
nossas florestas foram seguradas, a fim de proteger o ativo florestal próximo da idade de corte. Além de medidas de
prevenção e proteção, foram implementados monitoramentos de integridade in loco e por meio de imagens de satélite
(NDVI), que vêm sendo melhorados a cada ano. Esse formato de acompanhamento nos ajuda a garantir a manutenção
da cobertura florestal em nossas áreas. Os resultados dos últimos monitoramentos demonstraram que tanto as áreas
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de produção, quanto as áreas naturais não apresentaram qualquer alteração de cobertura.

MONITORAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS
Com grande volume de áreas naturais, os monitoramentos nos ajudam a prevenir e mitigar possíveis impactos. Os resultados
de 2017 a 2019 demonstraram que isso se concretizou, pois a manutenção de áreas naturais foi satisfatória, a qualidade
da água apresentou parâmetros adequados e o balanço de carbono fechou com saldo positivo. No âmbito social, seguimos
com o acompanhamento e monitoramento de vizinhos e parceiros. Nesse período, não houve nenhum registro
de possíveis impactos sociais e a relação segue promissora.

44

MELHORIA CONTÍNUA NO MANEJO E PRESCRIÇÃO
Em 2017, iniciamos a revisão da metodologia de combate às formigas. Com o apoio de consultores, implantamos um monitoramento prévio mais detalhado,
possibilitando maior assertividade com relação às áreas que realmente deveriam receber a aplicação de formicida. O teste em uma área piloto indicou grande
potencial de redução, o que nos fez ampliar a área de análise em 2018, gerando no ano uma redução de 30% no escopo planejado de aplicação do insumo.

Essa metodologia proporcionou alta eficiência no uso do produto, melhoria da qualidade de aplicação e, consequentemente, maior prazo para reentrada com o
combate. Esses resultados tiveram um efeito ambiental positivo, com redução significativa no uso de químicos. Além disso, escolhemos uma opção que
apresentava menor percentual de princípio ativo.

Diversificamos as ações para buscar ainda mais conhecimento sobre as nossas florestas, players e a relação com a região onde atuamos. Aumentamos os
esforços para a implantação de testes, com destaque para Teste Clonal e Nelder. Este último com a avaliação de um mix de diferentes clones, em
espaçamentos variados e com dosagens de adubação distintas. Os resultados serão importantes para entendermos quais combinações se adaptam melhor
ao local onde estamos. Implementamos teste com adubos de liberação lenta, com objetivo de trazer informações importantes para melhorias futuras em nossa
operação. Juntamente aos testes, intensificamos nosso trabalho de benchmarking para revisões de prescrição e construção de novas listas técnicas para
manejos futuros de reforma e condução.
As revisões de prescrição buscaram a melhoria contínua de atividades-chave para a floresta de eucalipto. Destacamos as ações para mudança no
plano de adubação, que trouxe ganhos operacionais devido à revisão de dosagem e melhor distribuição da atividade no tempo, além de gerar impactos
financeiros positivos.
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OPERAÇÃO PR
VIRADA E CRESCIMENTO
Em 2017 implementamos um plano de virada operacional para
nosso ativo florestal no Paraná, nas frentes de silvicultura,
colheita, comercial, planejamento e inventário.
A fim de analisarmos nossa forma de plantar e de fazer as manutenções, em 2018, contamos com apoio de consultores externos.
Após esse diagnóstico, continuamos o trabalho internamente,
com auditorias periódicas, para garantir que estávamos aplicando
as prescrições da forma adequada.
Reestruturamos nossas equipes ajustando grande parte das
posições, garantindo um time coeso que possui bom relacionamento e sinergia.
Os resultados de produtividade e eficiência já são visíveis na
qualidade dos novos plantios, no desenvolvimento de novos
clientes, no mercado de atuação e na satisfação de nossos funcionários.
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Operação PR

SILVICULTURA E MANEJO
Utilizamos imagens de satélite e inventários contínuos para avaliar a evolução da produtividade da floresta. Adicionalmente, além de mantermos o que plantamos
com planos de limpeza controlada e rigoroso cumprimento dos cronogramas, perseguimos o plantio com qualidade em todas nossas áreas operacionais disponíveis,
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com custos mais baixos e maior eficiência.

Rodadas de benchmarking juntamente com uma revisão das
operações silviculturais e de manejo visando à adição de valor

NOVA PRESCRIÇÃO
SILVICULTURAL E DE MANEJO

Alinhamento de processos, pessoas e sistemas de suporte à tomada
de decisão com foco em planejamento e controle operacional

DESENVOLVIMENTO
E IMPLANTAÇÃO
DA PLATAFORMA BI
PARA GESTÃO

Estruturação da área de qualidade e excelência operacional, desde
o controle de mudas até a colheita e expedição da madeira

GESTÃO DE QUALIDADE

Planejamento e sequenciamento operacional visando
capturar sinergias entre silvicultura e colheita

Revisão da estratégia de plantio priorizando
a recuperação de área operacionais

OTIMIZAÇÃO DAS ÁREAS DE
PLANTIO E ORDENAMENTO
ACELERAÇÃO NA
IMPLANTAÇÃO
DAS FLORESTAS
FLORESTAS
DE EXCELÊNCIA
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Operação PR

COLHEITA E EXPEDIÇÃO
Na colheita, consolidamos o modelo semimecanizado. Em 2018, acertamos e definimos que esse seria o modelo ideal para a operação. No ano seguinte, conseguimos
operar com um custo mais baixo e um volume de colheita maior. Revisamos, nos anos de 2018 e 2019, os cadastros de nossas florestas e passamos a entender
melhor as áreas e volumes por idade e então, ajustamos os momentos de corte (woodflow), com base na prescrição de corte raso. E optamos por interromper as
operações de desbaste, seguindo para corte raso aos 16 anos. O desafio de reduzir o custo da colheita permanece, mas já alcançamos o que havíamos planejado e
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estamos cada vez mais próximos dos benchmarks da região.

Processos, recursos e sistemas para revisão
e manutenção da base cadastral

BASE ASSERTIVA
PARA PLANEJAMENTO

Revisão de metodologia e adequação à realidade
operacional do processo de inventário florestal

MAIOR PRECISÃO NAS
APURAÇÕES DE VOLUME

Processos e ferramentas de planejamento em linha
com os indicadores de gestão

MAIOR ASSERTIVIDADE
NOS RESULTADOS

Implantação dos processos de
monitoramento e gestão de estoque

REDUÇÃO DE PERDAS
OPERACIONAIS

CONSOLIDAÇÃO E
ESTABILIZAÇÃO DOS
RESULTADOS
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Operação PR

COMERCIAL E PARCERIAS
Após um valioso trabalho na área comercial, melhoramos nosso posicionamento no mercado, ampliamos nosso portfólio e encontramos clientes para
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vendas de médio e longo prazos, garantindo o volume a ser fornecido, tanto para nós, como para o cliente.

Desenvolvimento de parcerias comerciais de médio
e longo prazos e realização de contratos

ESTABILIDADE COMERCIAL
E OPERACIONAL

Concretização da venda do maciço florestal de eucalipto

GERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO
DE VALOR

Redução do número de sortimentos, gerando simplificação
dos processos de produção e controle

AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE

Fortalecimento do time comercial local

MELHORIA NO
RELACIONAMENTO
COM OS CLIENTES

AUMENTO DE RECEITA
E MARGEM OPERACIONAL
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COLHEITA E EXPEDIÇÃO
INVENTÁRIO
E PLANEJAMENTO
A reestruturação dos processos de inventário e planejamento foi
foram
fundamental
fundamentais
para para
alcançarmos
termos resultados
resultadosmais
maisassertivos
acertadostanto
nas operações
nas operações
de colheita
de colheita,
e de
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foi iniciada
foiafeita
partir
mediante
da realização
a realização
de workshops
workshops
com
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benchmarkings
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e apoio
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externo.
externo,Ponderamos
essas ativialguns
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atualizamos
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cadastro pré-inventário,
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dentro do
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necessária
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de nossas
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de sortimentos
comercial, pois todas
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áreas se conectam
no planejamento e no inventário. Todo esse
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esforço nos proporcionou ganhos operacionais, reduções de perdas, maior assertividade dos resultados e por consequência maior estabilidade na operação.

Adequação do dimensionamento da frota
de máquinas
de colheita
e time operacional
Processos,
recursos
e sistemas
para revisão
e manutenção da base cadastral

ESTABILIDADE
OPERACIONAL
BASE
ASSERTIVA
PARA PLANEJAMENTO

Estruturação do time e dos processos
de manutenção
preventiva
e preditiva
Revisão
de metodologia
e adequação
à realidade

AUMENTO DA
DISPONIBILIDADE
MAIOR
PRECISÃO NAS
OPERACIONAL
APURAÇÕES DE VOLUME

operacional do processo de inventário florestal

Mudanças de manejo, de prescrição e de planejamento trouxeram
simplificações
de eprocessos
e maior
alinhamento em
entre
as áreas
Processos
ferramentas
de planejamento
linha
com os indicadores de gestão

Processos de auditoria e controle de qualidade na expedição,
expedição melhorando
o relacionamento com
os clientes
reduzindo perdas
e devoluções
Implantação
dose processos
de
monitoramento e gestão de estoque

AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE
MAIOR
ASSERTIVIDADE
NOS RESULTADOS

MAIOR RECEITA LÍQUIDA
REDUÇÃO DE PERDAS
OPERACIONAIS

REDUÇÃO DE CUSTOS
CONSOLIDAÇÃO
E
E AUMENTO
DE RECEITA
ESTABILIZAÇÃO DOS
RESULTADOS
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SOCIOAMBIENTAL
SOCIOAMBIENTAL
Estabelecemos um sólido relacionamento com as comunidades do entorno,
Estabelecemos um sólido relacionamento com as comunidades do entorno,
por intermédio de interações que nos permitem entender melhor a realidade
por intermédio de conversas e interações que nos permitem entender melhor
local e contribuir com a melhoraria das condições dos moradores da região.
a realidade local e atuar para melhorar as condições dos moradores da região.
Neste triênio, executamos inúmeras ações sociais, como, por exemplo, reformas
Neste triênio, foram realizadas inúmeras ações sociais, como por exemplo,
e manutenções de estradas, doações de materiais escolares, apoio a campanhas
reformas e manutenções de estradas, doações de materiais escolares, apoio a
locais e atividades educativas.
campanhas locais e atividades educativas.
Outra iniciativa relevante foi a doação de um terreno localizado na comunidade do Canelão, onde está concentrado nosso maior maciço florestal, com o
compromisso de a Prefeitura de Itaperuçu construir uma nova escola para a
comunidade.
Este bom relacionamento com as comunidades nos ajuda no monitoramento
de nossas áreas, onde todos ajudam a controlar acessos, e sinistros que
possam acontecer em nossas áreas, como por exemplo, início de incêndios.
Outra iniciativa relevante foi a doação de um terreno localizado na comunidade
do Canelão, onde está concentrado nosso maior maciço florestal, com o compromisso de a Prefeitura de Itaperuçu construir uma escola de educação infantil.
Este bom relacionamento com as comunidades nos auxilia no monitoramento
de nossas áreas, onde todos ajudam a controlar acessos e sinistros que
possam acontecer em nossas áreas.
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NASCE UM
NOVO NEGÓCIO:
A MADEIRA
ENGENHEIRADA
52

Iniciamos o ano de 2017 convictos de que valia a pena nos aprofundarmos na oportunidade identificada de um novo negócio:
a madeira engenheirada.
Como primeiro passo, realizamos uma ampla pesquisa internacional sobre o crescente mercado do produto e sua tecnologia
de produção, momento em que foram estabelecidos os primeiros
contatos com produtores, arquitetos e construtores relevantes no
cenário global, notadamente no Canadá e na Europa.
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À medida em que a nossa equipe acumulava conhecimento técnico
sobre essa nova tecnologia e os dados de mercado confirmavam
que a oportunidade era realmente uma tendência global irreversível,
chegava o momento de compreendermos quais seriam os caminhos
estratégicos para a adoção em larga escala desta tecnologia pelo
mercado brasileiro.
Foi então que participamos da Ligna, uma feira bianual que acontece
em Hannover, na Alemanha, reconhecida como a principal feira
mundial sobre tecnologias e engenharias aplicadas a madeira e
suas transformações. Na ocasião, conversamos com os principais
fabricantes de equipamentos para produção de CLT e GLULAM,
e conhecemos os últimos lançamentos do segmento para iniciar o
desenho do modelo ideal de fábrica a ser trazido ao Brasil.
Neste contexto, definimos dois focos principais: teste de projeto
piloto conceitual em madeira engenheirada e construção de rede
para desenvolvimento desse novo setor (arquitetos, engenheiros,
pesquisadores, incorporadores, construtores e tantos outros).
O projeto conceitual, fundamental para apresentação da proposta
para diversos agentes da cadeia, como órgãos aprovadores e
investidores, foi realizado em parceria com o renomado escritório
de arquitetura Triptyque, que já havia realizado um edifício multipisos.
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Tendo em vista o segundo ponto da nossa estratégia, estruturamos
um grupo com agentes importantes do setor para uma missão
brasileira ao 1º Woodrise, em Bordeaux, primeiro congresso internacional dedicado exclusivamente ao debate sobre sistemas de
madeira engenheirada para edificações em altura.
Para essa missão, levamos conosco o IPT (Instituto de Pesquisas
Tecnológicas), a IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), a ITA Construtora
(referência brasileira em estruturas de madeira engenheirada de
eucalipto), o 23 Sul (jovem e premiado escritório de arquitetura
paulistano) e o MMBB (escritório de arquitetura conhecido e premiado
por projetos emblemáticos como o Sesc 24 de Maio.
Naquela oportunidade, assinamos o Woodrise Paper, manifesto
que conta com o compromisso de 6 países para desenvolver
tecnologia e fomentar a adoção de sistemas de madeira engenheirada de forma estruturada e de longo prazo, contribuindo para a
estratégia global de endereçar a crise climática.
Seguindo com nossa estratégia de articulação setorial em rede,
realizamos um evento emblemático na Casa Natura no final de
2017, batizado de “Arranha-céu em Madeira”, trazendo nomes de
peso da arquitetura nacional para um amplo de debate, contando
com mais de 300 participantes.
Finalizamos o ano com a segunda edição desse mesmo evento
em um encontro no IAB-SP (Instituto dos Arquitetos do Brasil),
aprofundando a discussão técnica entre arquitetos, engenheiros,
convidados internacionais e nomes de referência para o setor da
madeira engenheirada.

Página da AMATA
no Instagram voltado
para o novo negócio:
Urbem

Evento
Woodrise Bordeaux, França

Evento Arranha-céu
em madeira é possível,
é sustentável,
é em larga escala

Evento Arranha-céu em
madeira aprendendo com
quem criou a tecnologia
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Começamos o ano de 2018 com a terceira edição do evento
Arranha-céu em Madeira, na FAAP (Fundação Armando Alvares
Penteado), com presença representativa de arquitetos, pesquisadores, professores, engenheiros e construtores.

Evento Arranha-céu em
madeira a Revolução da
madeira chega à
Arquitetura Industrial

No mesmo período, estruturamos uma equipe dedicada ao novo
negócio, contratamos uma arquiteta e um engenheiro civil, ambos
vindos do mercado tradicional de construção civil, ligando nosso
embrionário projeto industrial com um mercado desenvolvido,
robusto e conservador em relação às inovações tecnológicas.
Além da importância da validação de mercado, estruturação e
capacitação de uma equipe especializada nessa tecnologia,
tínhamos outros dois grandes desafios naquele momento.
O primeiro deles era o detalhamento do projeto industrial, avançando
até o nível FEL2 (Front End Loading), concluído ainda no primeiro
semestre do ano de 2018, confirmando que o sistema estrutural
em madeira engenheirada poderia ser um produto competitivo
para o mercado brasileiro.
O outro grande desafio, foi a celebração de um contrato para o
fornecimento e desenvolvimento do primeiro edifício multipisos
em madeira engenheirada no Brasil. Para este empreendimento,
contamos com a importação dos painéis de CLT da austríaca KLH,
pioneira e inventora deste material.
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Concluímos o ano com muitos avanços no projeto industrial,
atingindo os objetivos inicialmente destacados, e com o recebimento da importação das peças de CLT destinadas ao nosso
primeiro case.
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Patrocínio do
workshop “Estruturas
recíprocas em madeira”
com Udo Thönnissen

Patrocínio do evento proposto pelo
Instituto Brasileiro da Madeira e das
Estruturas de Madeira (Ibramem)

Iniciamos o ano de 2019 com um direcionamento robusto do
nosso plano de negócios e da proposta de valor para o mercado,
o que permitiu nossa aproximação da cadeia da construção em
madeira. Começamos, também, a montagem da estrutura importada
em 2018, tornando realidade o primeiro edifício multipisos brasileiro
em madeira engenheirada.
Ao longo do ano, participamos de eventos e congressos que reforçaram ainda mais a nossa certeza da consolidação do uso da madeira
engenheirada no mundo e, principalmente, sua oportunidade de
adoção no Brasil. Destacamos o evento Woodrise Quebec, que
participamos como palestrantes e contou com a participação de
mais de 30 países.
Ao passo que nos relacionávamos com o mercado, tivemos grandes
avanços no projeto da nossa indústria, com a confirmação do
cronograma e remapeamento dos fornecedores de equipamentos,
iniciando-se, assim, a etapa de projeto FEL3.

Patrocínio da
Premiação IAB | Criação
da Categoria Projetos
de Madeira

Outro marco do ano foi nosso direcionamento de comunicação
com o público externo. Traçamos e elaboramos a estratégia de
comunicação voltada ao setor da construção civil e do mercado
imobiliário com o intuito de aculturá-los sobre a tecnologia. Para
complementar essas ações foi estruturado um novo site, com
linguagem atualizada e pensado para atender nossos objetivos,
além de apresentar o nosso novo negócio.
O ano não poderia ter terminado melhor. Em um evento exclusivo,
anunciamos ao mercado e aos stakeholders a nossa indústria de
madeira engenheirada, a primeira em larga escala no país, com
operações previstas para 2022. O evento contou com figuras
expoentes do setor e iniciou boas oportunidades de negócios.
Em 2020, batizamos nosso novo negócio como Urbem.
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conso
lidação

IAB – Palestra
com Luis Jorge
(KLH-UK)

Evento Sinduscon
+ Núcleo da madeira

Sinduscon – 20º Seminário
de Tecnologia e Estruturas

Woodrise 2019 - Brasil, USA, Canadá, China, Uruguai, Chile, entre outros
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Palestra no Uruguai (CLEM)
- Apresentação do case Dengo

Casa Vogue Experience - Divulgação da tecnologia
da madeira engenheirada e suas aplicações para arquitetos

Lançamento do novo site – Posicionamento da empresa
de acordo com o novo momento da companhia

Evento VIP AMATA - Evento exclusivo onde concentrou os líderes
das mais importantes incorporadoras de São Paulo

Evento IAB 2019 - Divulgação do novo negócio e premiação
da categoria madeira patrocinado pela AMATA.

58

A marca Urbem chega ao mercado da construção civil impulsionada pela
nossa convicção de usar a força da floresta hoje para construir as cidades do
futuro. Um propósito alicerçado em um material robusto, versátil, inovador e
sustentável: a madeira engenheirada.
A Urbem nasce para deixar a construção civil mais eficiente, permitindo construir
em larga escala, com prazos reduzidos e sem desperdício de recursos. Um
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produto obtido a partir de matéria-prima renovável, de baixo impacto ambiental,
mas que não renuncia à resistência e precisão.
Soma dos conhecimentos de muitos agentes, Urbem é sinônimo de engenhosidade e inteligência, que chega para viabilizar empreendimentos inovadores
nas grandes cidades. Uma tecnologia amiga do ambiente, proveniente de
florestas certificadas e manejadas com o mais rígido controle de qualidade.

NOSSOS PRODUTOS
CLT
A Madeira Lamelada Colada Cruzada (MLCC) ou Cross Laminated Timber (CLT) é um produto que tem o
potencial de revolucionar o mercado da construção civil, podendo ser aplicada nas mais diversas tipologias
construtivas, desde residências unifamiliares até edifícios multipisos.
Sua produção é realizada a partir da colagem de camadas de longas lamelas de madeira dispostas lado
a lado e empilhadas umas sobre as outras, sendo organizadas em sentidos opostos. As camadas são
submetidas a grande pressão por meio de prensas hidráulicas e a reação dos agentes adesivos, formando
grandes painéis de alto desempenho estrutural.
Esse desempenho está relacionado à tecnologia de cruzamento de lamelas, permitindo uma distribuição
de carga de forma bidirecional, gerando um produto leve, de dimensionamento estável e elevada capacidade
de suporte de carga. O CLT pode ser utilizado em diferentes elementos construtivos, tais como paredes,
lajes e coberturas.
A espessura e composição de nossos painéis variam de acordo com o uso e os requisitos estruturais de
cada projeto. As peças são entregues com cortes, furos, marcações e rebaixos, pois utilizamos sistemas
de CNC (Comando Numérico Computadorizado) de última geração, transformando assim o canteiro de
obra em uma simples montagem.
Todos os nossos produtos serão fabricados por intermédio de um rigoroso processo de inspeção em que
a madeira utilizada tenha um teor de umidade de 12% (+/- 2%), colaborando para a prevenção contra parasitas
e fungos. Nossa matéria-prima é proveniente do manejo de florestas sustentáveis que contam com a
certificação FSC® e cumprem com todos os regulamentos e normas florestais.
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MLC
A Madeira Lamelada Colada (MLC) ou Glued Laminated Timber (Glulam), juntamente com o CLT, atua como um sistema construtivo robusto e inovador. Juntos eles
possuem uma alta performance, capaz de suportar intensas cargas e atingir grandes vãos. Seu processo de produção é realizado por meio da colagem de longas
lamelas de madeira, dispostas no sentido de suas fibras e com a mesma orientação do eixo longitudinal da peça. As lamelas são posicionadas ao longo de gabaritos
hidráulicos e submetidas à pressão, formando elementos construtivos leves e de grande desempenho estrutural.
O MLC é utilizado como pórtico, desdobrando-se para pilares e vigas nas mais variadas dimensões e comprimentos, oferecendo liberdade criativa para a realização
de diversos projetos. Assim como o CLT, asseguraremos que as peças produzidas em nossa indústria estejam de acordo com o projeto, por meio da utilização da
CNC, que realiza toda a usinagem necessária para compatibilização. Tal solução possibilita conexões precisas, garantindo um sistema de montagem eficiente e sem
desperdícios.
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JÁ É REALIDADE NO MUNDO
Utilizar a madeira engenheirada como sistema construtivo pode trazer tanto benefícios operacionais, quanto sustentáveis. Uma edificação executada com
esse sistema pode apresentar até 50% de redução no seu prazo global de obra em comparação a um sistema construtivo convencional. Somada a essa racionalização, a utilização da madeira engenheirada permite a otimização da equipe de obras, contribuindo para a mitigação de riscos no canteiro.

No âmbito da sustentabilidade, a madeira engenheirada, por ser de matéria-prima renovável, atua com o sequestro de carbono, armazenando o CO2 retirado da
atmosfera durante o crescimento da árvore.
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ENTENDA COMO AS
CONSTRUÇÕES EM MADEIRA
ENGENHEIRADA BENEFICIAM
O MEIO AMBIENTE

EQUIVALENTE A

EDIFÍCIO DE
10 PAVIMENTOS
fonte: http://cc.woodworks.org/

construídos
com 10.000m2

CARBONO
ARMAZENADO
NA MADEIRA
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1776
toneladas
de CO2

521

carros fora
da estrada
por um ano

Com o lançamento da Urbem, levamos ao mercado um produto transformador, que traz benefícios para o meio ambiente, para o canteiro de obras e,
principalmente, para o bem-estar das pessoas. O futuro da construção civil já
começou e tem nome: Urbem.

EFICIENTE

SEGURA

RÁPIDA

LIMPA

MADEIRA
ENGENHEIRADA

SUSTENTÁVEL
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DESTAQUES FINANCEIROS
Obtivemos importantes avanços em nossas operações nos últimos anos,

Ainda em 2018, iniciamos o ciclo de venda e colheita de nossas florestas

o que possibilitou o início de um ciclo de geração positiva de caixa. Dada a

de paricá no estado do Pará, adquiridas por empresas fabricantes de com-

jovialidade da nossa companhia e o fato de que nossas florestas também

pensados. Esses contratos também iniciaram um ciclo de geração de caixa

eram jovens, nossos primeiros anos de operação foram suportados por

a partir de 2019. Do total de 7 maciços florestais no estado, até o final de

aportes de capital dos acionistas, em linha com o plano de negócios.

2019 efetuamos a venda de 5, restando os 2 maciços mais jovens.

Portanto, nossos primeiros anos geraram resultados negativos, pois

No triênio 2017-2019, a operação do Paraná obteve significativa melhoria

haviam receitas muito inferiores às despesas necessárias para manter

em suas margens operacionais. Em 2017, com uma equipe de colheita

nossas atividades.

de pinus recém-contratada, o desafio da gestão foi estabilizar a operação,
monitorando indicadores chave e atuando na melhoria contínua.

Em 2018, assinamos contrato com um relevante player do setor florestal
no Brasil. Vendemos a primeira rotação dos plantios de eucalipto em nossa

Em paralelo, a equipe comercial desenvolveu melhores relações com

operação no estado do Mato Grosso do Sul, com previsão de colheita a

os clientes da região. Ainda, em 2019, assinamos o contrato de venda

partir de 2020.

do maciço de eucalipto plantado em cerca de 24% de nossa área no Paraná,
que prevê a colheita a partir de 2021. Além disso, nossa silvicultura obteve

Essa transação, no entanto, nos trouxe geração de caixa em 2019, pois

avanço em seus indicadores, destacando ganhos de produtividade de suas

contemplava adiantamento de recursos e, a partir de 2020, contará com

equipes. Em 2019, obtivemos financiamento via linha ABC (Agricultura de

pagamentos alinhados ao ritmo da colheita.

Baixo Carbono) para novos plantios no Paraná.
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Quanto à operação de manejo florestal no estado de Rondônia, vale destacar as conquistas comerciais
no último triênio, com a obtenção de novos clientes, que permitiu a ampliação de volume e consequente diluição de custos. Tudo isso, aliado ao aumento do câmbio nos últimos anos, que melhorou
as margens na receita vinda do mercado externo, contribuiu para a significativa ascensão dos indicadores desta operação.
Operações com bons indicadores e resultados promissores, estrutura de SG&A adequada e foco em
resultados na gestão, trouxeram impactos. Em relação aos nossos resultados operacionais, tivemos
um aumento de 56% em nossas receitas. Nossos ativos biológicos somaram R$ 244 milhões ao final de
2019. Com boas notícias nos resultados e geração positiva de caixa para os próximos anos, a companhia
se prepara para um novo ciclo de investimentos, avançando na cadeia de valor da indústria madeireira.

QUE VENHAM
OS PRÓXIMOS ANOS.
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