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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Metas - Versão 1999-2002 - reafirma o compromisso da atual 
administração estadual de realizar um governo inovador, capaz de enfrentar os 
desafios e dar respostas às reais aspirações da sociedade mato-grossense. 

O Plano definiu estratégias de desenvolvimento que levam em conta a 
complexa realidade e requerimentos do mundo globalizado e a construção de um 
estado moderno, indutor da redução dos desequilíbrios regionais, setoriais e 
sociais e que propicie a integração, a inserção competitiva e a modernização do 
setor produtivo de Mato Grosso. 

O fortalecimento do Estado em suas funções típicas, a consolidação e 
modernização da infra-estrutura e as ações nos campos da ciência e tecnologia 
e da formação de recursos humanos são requisitos primordiais para possibilitar 
a concretização da estratégia de desenvolvimento proposta no Plano de Metas. 

O Plano destaca, ainda, como princípios norteadores das ações do Governo: 
democratização e descentralização; sustentabilidade e qualidade de vida; eqüi 
dade social e regional; convergência, parceria, eficácia e seletividade. 

O desenvolvimento de Mato Grosso, nas dimensões econômica, social, 
, ambiental, política, institucional e cultural, dar-se-á mediante o alcance de cinco 
objetivos definidos no Plano de Metas: 
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o promover o desenvolvimento para a cidadania; 
o transformar Mato Grosso em importante pólo agroindustrial; 
o assegurar a conservação da biodiversidade elo Estado; 
D promover a integração regional e internacional; 
o assegurar o equilíbrio fiscal. 

À luz desses eixos indicativos da política de governo e, considerando a 
posição estratégica do agronegócio da madeira para a economia de Mato Grosso, 
o poder público estadual, em parceria com os segmentos do setor produtivo da 
madeira, avança na construção das propostas de ações orientadas para promover 
o desenvolvimento e a inserção competitiva do setor na economia nacional e 
internacional. 

Ao apresentar documento contendo as bases preliminares para uma política 
de desenvolvimento do setor, o Governo Estadual materializa o seu compromisso 
com os objetivos do seu Plano de Metas, e enseja discussão democrática com os 
diversos segmentos do setor de modo a construir conjuntamente a proposta final 
de um programa do agronegóào a ser assumido e executado, em parceria, pelo 
poder público e pela iniciativa privada. 

Câmara de Política de Desenvolvimento Econômico 

Cuiabá, maio de 1999 

Carlos Avalonejúnior 
Presidente 
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I - INTRODUÇÃO 

A utilização dos recursos florestais no Brasil teve início logo após o 
descobrimento. Contudo, uma indústria de madeiras mais estruturada somente 
foi estabelecida a partir da Segunda Guerra Mundial, no Sul do País, buscando 
suprimento nas florestas dos pinhais. 

Em Mato Grosso, o setor começou a desenvolver-se no final da década de 60 
e durante a década de 70, quando, por estímulo do Governo Federal. dentro da 
política de Integrar para não Entregar, houve avanço sobre as terras da Amazônia 
Legal, através da implantação de colonizadoras, que deram origem a inúmeras 
cidades, como Sinop, Alta Floresta, Juara, entre outras, todas fundadas pela 
iniciativa privada, e Juína, pela iniciativa do Governo do Estado, através da 
CODEMAT, propiciando matéria-prima de boa qualidade, em abundância e a 
preços baixos, atraindo a indústria madeireira de outros estados. 

A implantação da indústria madeireira na Amazônia, apesar de ter surgido 
a partir de um programa de governo, não foi alvo de nenhuma priorização ou 
planejamento do poder público, tornando-se, entretanto, muito forte, atingindo, 
no seu auge -década de 80 - cerca de 3 mil estabelecimentos em nosso Estado, 
participando como a maior empregadora de mão-de-obra no setor industrial e, 
também, com a maior arrecadação de ICMS. 

O agronegócio madeireiro ocupa posição de destaque no cenário econômi 
co do Estado, como revelam os dados abaixo: 

Indicadores Sócio-econômicos do Setor Madeireiro 

o Cerca de 8% do ICMS total do Estado de Mato Grosso correspondem à 
cadeia produtiva da madeira, em 1998; 

o cerca de 1.300 empresas estão atuando no setor, o que representa 34, 12% 
do total de indústrias no Estado; 

o geração de 39 mil empregos diretos, o que representa 26% do total de 
empregos do setor industrial do Estado (note-se que este setor lidera o 
ranking de geração de emprego industrial); 

o cerca de 351 mil pessoas dependem direta ou indiretamente do 
agronegócio da madeira (16% da população do Estado); 
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o o PIB ela cadeia produtiva da madeira, em 1998, de R$ 500 milhões, 
correspondeu a 6,4% do PIB total do Estado (de cada R$ 100,00 de renda 
gerados na economia de Mato Grosso, R$ 6,00 foram oriundos do setor 
madeireiro}; 

o o total de exportação do setor, em 1997, na ordem de US$ 48 milhões, 
situa-o em 2° lugar no ranking de exportação, perdendo apenas para a 
SOJa. 

Apesar da posição de destaque na economia local, o setor madeireiro 
apresenta, pela primeira vez, sinais de desaquecimento, que se traduz na 
expressiva redução do número de empresas nos últimos anos (entre 1988 e 1998 
foram desativadas mais de 1.300 empresas no Estado, significando o fechamento 
de mais de 39 mil postos de trabalho). 

O desaquecimento do setor decorre do processo inflacionário do país e das 
medidas adotadas para combatê-lo. Com a implantação do Plano Real e a 
conseqüente sobrevalorização da moeda, as exportações, então incipientes, 
inviabilizaram-se. Concomitantemente, com o controle da inflação, outros seg 
mentos econômicos necessitaram de restauração e, entre estes, o da construção 
civil-carro-chefe do consumo da madeira-que, ao se retrair, afetou diretamente 
a indústria de base florestal. Somem-se a esses fatores altas taxas de juros e 
restrições impostas por políticas ambientais, provocando desaceleração do setor 
refletida na diminuição do número de estabelecimentos industriais em quase 
50%. 

É convicção generalizada entre os empresários que a produtividade e a 
rentabilidade podem atingir níveis bem mais elevados se as indústrias locais 
estiverem mais articuladas entre si, mais capitalizadas e mais capacitadas. Mais 
especificamente, elencam como dificuldades a falta de equipamentos apropria 
dos, as distâncias dos centros de consumo ou portos de exportação, a falta de 
fontes de financiamento condizentes com suas necessidades e de mão-de-obra 
capacitada, além da precariedade da infra-estrutura (estradas, energia e comuni 
cação} e da inexistência de políticas de governo para o setor. 

Diante do exposto, fica evidenciada a necessidade de o Governo de Mato 
Grosso dispor de diagnóstico da atual situação da indústria madeireira, de forma 
a elaborar uma política para o setor que leve em consideração os interesses da 
própria indústria, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social do 
Estado. 
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II-A TERRA 

O Estado de Mato Grosso possui o total de 906.806 km2, dos quais 468.233 
km2 se encontram acima do Paralelo 13, ou seja, fazem parte da Floresta 
Amazônica, propriamente dita. 

Além da Floresta Amazônica, o Estado engloba mais dois ecossistemas: o 
cerrado e o Pantanal, sendo que o primeiro ocupa 52, 16% da área total. 

A Floresta Amazônica caracteriza-se pela alta biodiversidade, constituindo 
se, naturalmente, em fonte riquíssima de matérias-primas. 

As condições de crescimento e regeneração das espécies florestais na 
Amazônia são excepcionais em virtude do alto índice de precipitação pluviométrica 
(média de 1.600 a 2.200 ml por ano) e da excelente luminosidade solar. 

O potencial florestal disponível de Mato Grosso é de 400 milhões de metros 
cúbicos. Pela média dos últimos anos, estão sendo industrializados três milhões 
e cem mil metros cúbicos de toras por ano, podendo-se projetar reserva, dentro 
dos níveis atuais de consumo e de desflorestamento, para 130 anos, independen 
temente dos projetos de reflorestamento, extração seletiva e manejo sustentá 
vel. 

Quanto à diversidade do potencial madeireiro, à guisa de ilustração e para 
se ter idéia comparativa, enquanto a Suécia só possui 4 espécies de árvores em 
toda a sua extensão territorial, a Amazônia dispõe de mais de 200 espécies, das 
quais apenas 30 são exploradas comercialmente. 

Ressalte-se que 85% das espécies existentes são desconhecidas pelo merca 
do e o volume explorado dessas 30 espécies conhecidas - 30 m3 por hectare - 
representa apenas 12% do potencial de madeiras por hectare. 
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111-0 HOMEM 

O Empresário Madeireiro 

Os empresários madeireiros, a despeito de sua vasta experiência no ramo, 
ainda apresentam perfis de escolaridade (têm em média o segundo grau) e de 
gerenciamento aquém dos requerimentos básicos para uma inserção competitiva 
no mercado nacional e internacional. 

Problemas Apontados pelos Empresários 

o Ausência de políticas governamentais para fortalecimento do setor; 
o cadeia produtiva do agronegócio incipiente; 

o inexistência de linhas de financiamento para a melhoria do parque 
industrial e capital de giro específica para o agronegódo madeireiro; 

o baixa capacitação de mão-de-obra para produção e gerenciamento; 
o ausência de orientação mercadológica visando aos mercados interno e 

externo; 
o ausência de incentivos fiscais; 
o caráter nômade decorrente da indefinição de regiões de exploração 

preferencial da atividade florestal; 
o política e legislação ambiental que desconsideram a especificidade 

econômica da indústria madeireira, não levando em conta que é possível 
explorar economicamente a floresta sem prejuízos ambientais. 

O empresariado está consciente da imperiosa necessidade de se articular, 
haja vista a sua organização em sindicatos, principalmente nos principais pólos 
produtores do Estado. Contudo, a articulação se tem mostrado inconsistente, 
dificultando-lhes a conquista plena de reivindicações. 
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O Trabalhador Madeireiro 

Os trabalhadores madeireiros dividem-se em dois grandes grupos. O que 
trabalha no campo - corte e extração de tora (trabalho sazonal) - possui baixa 
escolaridade e quase nenhum treinamento, uma vez que suas atividades se 
desenvolvem naturalmente no processo, tais como: operador de motosserra, 
operador de máquina e motorista. Nessa categoria se acham os ajudantes e 
futuros operadores. O outro grupo já está no processo industrial. Possui igual 
mente baixa escolaridade e pouco treinamento. 

Em virtude da administração tradicional das empresas e da ausência de 
política de recursos humanos, os índices de eficiência atingidos por esses 
trabalhadores nas indústrias madeireiras são baixos. Atualmente, o aproveita 
mento das toras que chegam às serrarias, em Mato Grosso, é de 40%, enquanto 
o índice mundial é de, no mínimo, 60%. 
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IV - A MÁQUINA 

As máquinas e os equipamentos usados na indústria madeireira são, na sua 
quase totalidade, de fabricação nacional. Estão velhas e defasadas 
temo logicamente. 

Além disso, a indústria de bens de capital brasileira produz máquinas mais 
apropriadas à Região Sul, o que deixa a desejar em produtividade e eficiência 
quando utilizadas na Região Norte, em virtude das características da Floresta 
Amazônica. 

Com a abertura de mercados, a indústria madeireira tem, atualmente, acesso 
a equipamentos mais modernos e eficientes, o que permitirá ao setor melhorar 
a qualidade e a competitividade dos produtos. 

Em Mato Grosso, entretanto, os empresários madeireiros necessitam, para 
a modernização de seus parques industriais, de programas creditícios específi 
cos, pois se encontram descapitalizados para tanto. 
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V - O PROCESSO PRODUTIVO 

O Estado é produtor de toras, madeiras serradas, lâminas torneadas e 
faqueadas e chapas de compensado. Não existe sustentabilidade para essa 
indústria, pois se trata de atividade nômade, na qual as toras provêm, em grande 
parte, de áreas que são desmatadas em decorrência dos assentamentos promo 
vidos pelo INCRA, dos desmatamentos autorizados para pecuária e agricultura e, 
também, dos problemas fundiários que incentivam a derrubada como forma de 
provar a posse. 

QUANTIDADE PRODUZIDA DE MADEIRA EM TORA EM MT (em m') 

ANOS QUANTIDADE (m3} 
CRESCIMENTO 

ANUAL(%) 

1990 1.899.030 

1991 2.874.701 51.4 

1992 2.607.967 - 9.3 

1993 2.729.971 4.7 

1994 4.088.119 49.7 

1995 4.256.770 4.1 

TOTAL 18.456.558 

Fonte, IBGE 

Apenas pequena parcela da oferta madeireira (cerca de 10%) é aproveitada 
no processo industrial, devido ao fato de não reunir as propriedades tecnológicas 
e características relativas à forma e ao tamanho requeridas pelas indústrias. 
Segundo dados da FlEMT, o processo de agregação de valor à madeira ainda tem 
pouca expressão no Estado, com forte predominância de serrarias, que respon 
dem por 92% do total de indústrias do setor e 59% da produção. 

Programa de Desenvolvimento - 13 



ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E VOLUME DE PRODUÇÃO 
MATO GROSSO - 1997 

TIPOS DE INDÚSTRIAS QUANTIDADE 
PRODUÇÃO 

ANUAL (em m3) 

Serrarias 1.122 720.000 

Laminadoras 63 381.600 

Compensados 29 114.600 

Total 1.214 1.216.200 

Fonte: FlEMT 

A quase totalidade das empresas madeireiras do Estado, cerca de 93%, 
constitui-se de médias e pequenas empresas fundamentadas em estruturas 
familiares, com modelos de gestão rudimentares, trazendo práticas que passam 
de uma a outra geração e com pouca visão de futuro e de perenização do 
empreendimento. 

Essas empresas que compõem o universo madeireiro se caracterizam pela 
diversidade de negócios, isto é, atuam basicamente em oito segmentos industri 
ais, como se segue: 

SEGMENTOS E PRODUTORES DA INDÚSTRIA MADEIREIRA 
MATO GROSSO - 1997 

TIPOS PRODUTOS 

Extração de toras Toras in natura 
Serrarias Tábuas, pranchas, vigas, caibros, ripas 

Beneficiamento 
Lambris, forros, tacos, assoalhos, janelas, pré-cortados, alisares, 

portais, esquadrias e portas maciças 

Faqueadeiras Lâminas de madeiras nobres 

Laminadoras Lâminas torneadas para capas e miolos de compensados 

Compensados Chapas de madeira para indústria moveleira, construção civil, etc. 

Portas Portas em geral 

Móveis Produção de móveis em geral 

Fonte: FIEMT 
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A característica principal da indústria madeireira do Estado é o baixo valor 
agregado à madeira, que é comercializada só com a transformação primária como 
madeira serrada ou laminados e compensados. Essa característica tem penaliza 
do tanto a economia do setor privado quanto do setor público no Estado, pois 
o empresário, ao deixar de agregar valor à produção de madeira, está perdendo 
a oportunidade de ganhar cerca de US$ 2.900 por m3 (preço da janela de madeira 
na Inglaterra) para receber em média US$ 500 (madeira serrada), conforme ilustra 
o quadro a seguir: 

AGREGAÇÃO DE VALORES: MADEIRA DE MOGNO 

BENEFICIAMENTO DA MADEIRA PREÇO POR M3 (em US$) 

Madeira em pé 40,00 

Pátio da Serraria (m3 em tora} 116,00 

Serrada Porta Serraria 500,00 

Porto de Belém (PA) - FOB 750,00 

Porto de Londres - CIF 826,00 

Fabricante de Janelas (Inglaterra) 1.388,00 

Janela Colocada (Inglaterra) 2.900,00 
Fonte: Projeto Mogno · Funatura · ITTO 

Baseando-se nestas considerações, pode-se afirmar que grande esforço 
merece ser despendido para que ocorra maior aproveitamento da madeira, nas 
suas diferentes formas de utilização. É imperioso implantar-se no Estado uma 
política de industrialização do setor, especialmente da indústria moveleira, que 
ocupa grande quantidade de mão-de-obra e agrega mais valores à madeira e de 
comercialização voltada para atingir o mercado internacional. Atualmente, o 
mercado é dominado por países que não dispõem de florestas, o que coloca Mato 
Grosso em posição competitiva em virtude da qualidade e diversidade de sua 
oferta florestal. 
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VI - O MERCADO 

Apesar do amplo mercado nacional e mundial e do rápido crescimento do 
comércio internacional, temos relativamente, uma pequena participação nestes 
mercados. 

PRODUÇÃO DE MADEIRA- MATO GROSSO E BRASIL 

PRODUÇÃO %DA PRODUÇÃO %DA 
PRODUfO PRODUÇÃO BRASIL PRODUÇÃO MT (1.000) BRASILEIRA (1.000) MUNDIAL 

SERRADOS 

Tropicais 1.101 m3 7,8 14.000 m3 11,3 
Pi nus - - 4.230 m3 1,4 

PAINÉIS DE MADEIRA 

Compensado 120m3 7,2 1.650 m3 3,1 
Aglomerado - - 1.150 m3 1,9 
Chapa dura - - 670m3 8,1 
MDF - - 20m3 0,1 

Fonte: FAO/ABIMO 

O crescimento do mercado internacional de produtos de madeira, como 
pode ser observado no quadro a seguir, em 20 anos, passou de U$ 31 bilhões para 
US$ 140 bilhões, com crescimento de 350% no período. 

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE PRODUTOS DE MADEIRA 

ANO US$ (BILHÕES) 

1976 31 

1980 58 

1984 48 

1988 83 

1992 100 

1996 140 
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O crescimento do mercado de madeiras é firme, situando-se entre 1 e 2% ao 
ano nos países desenvolvidos e entre 2 e 3 % ao ano nos países em desenvolvimento. 

EXPORTAÇÕES MUNDIAIS DE PRODUTOS DE MADEIRA E 
A CONTRIBUIÇÃO DO BRASIL E DE MATO GROSSO (1996) 

TOTAL BRASIL MATO 
PRODUTO (Li$ 1.000) (U$ 1.000) % GROSSO % (Li$ 1.000) 

Tora 11.131.000 25.800 0,2 - - 
Serrados 24.580.000 34.500 1,4 13.100 37,9 

Compensado 8.676.000 248.000 2,9 16.278 6,5 

Aglomerado 3.483.000 22.500 0,6 - - 
Chapa dura 754.000 83.700 11,1 - - 

MDF 1.000.000 - 0,0 - - 
Outros 92.376.000 2.285.000 2,5 18.684 0,8 

TOTAL 142.000.000 3.010.000 2,1 48.062 1,5 

Fonte: FAO/SECEX 

Não existem soluções mágicas para garantir um futuro próspero para a 
indústria madeireira em nosso Estado. A solução passa por um melhor entendi 
mento entre o Governo e o setor privado, cada um deles atuando com competên 
cia e cooperando no sentido de buscar o desenvolvimento sustentado. Cabe ao 
Governo estabelecer políticas setoriais que facilitem o desenvolvimento do 
comércio internacional de produtos florestais. 

No comércio internacional de móveis, em que os grandes exportadores são 
países sem florestas, o Brasil também tem presença mínima, com participação de 
menos de 2%, incluindo produtos primários e secundários. 

Programa de Desenvolvrrnento - 1 7 



VOLUME DE EXPORTAÇÕES EM US$ -1997 

Brasil 52.985.845.039 100% 

Centro-Oeste 1.794.481.034 3.39% 

Mato Grosso 927.090.727 1.75% 

VOLUME DE EXPORTAÇÕES EM MATO GROSSO - 1997 

Mato Grosso 927.090.727 100% 

Madeiras 48.062.415 5.18% 

No tocante à comercialização, é fundamental fomentar a implantação de 
tradings que comprariam a madeira de vários produtores, colocando-a nos 
mercados externos com menores fretes marítimos e melhores preços. 

A estrutura das empresas madeireiras, no Estado, 93% das quais médias e 
pequenas, praticamente inviabiliza negócios com o mercado externo, o qual 
requer acompanhamento e contatos permanentes, além de volumes considerá 
veis dificilmente alcançados por empreendimentos de pequeno porte. 

Os tradings possuem estruturas compatíveis com as exigências do mercado, 
além de atuarem como catalizadores dos pequenos produtores, propiciando, 
inclusive, linhas de crédito (adiantamento de contratos) para ajudarem a financiar 
os produtores. 

Não existem em nosso Estado tradings voltados para o agronegócio da 
madeira. 
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VII - TRIBUTAÇÃO 

O quadro abaixo apresenta o comportamento da arrecadação do ICMS do 
complexo madeireiro (extração de toras, indústria da madeira, do mobiliário e 
comercialização), no período de 1991/98. 

ARRECADAÇÃO DE ICMS E CARGA TRIBUTÁRIA 
COMPLEXO MADEIREIRO - MATO GROSSO - 1991-1998 

ANOS ICMS MADEIRA (R$)11l 
%NO ICMS CARGA TRIBUTÁRIA 

TOTAL EM %(2l 

1991 55.305.790,28 9,4 10,8 

1992 46.640.474,58 8,1 9,3 

1993 75.564. 706,36 11,8 11,5 

1994 80.229.522,76 8,7 11,2 

1995 75.141.099,56 8,5 10,7 

1996 75.795.715,92 8,5 10,8 

1997 76.186.005,67 7,9 11,7 

1998 S1 .963.842,05 6,3 10,4 
Fonte: SEFAZ 
(l) Valores e preços constantes de janeiro/99 deflacionados pelo IGP-DI. 
(2) Refere-se à relação entre lCMS e PIB estimados do complexo madeireiro. 

A análise da receita do ICMS do complexo madeireiro permite listar as 
conclusões que se seguem. 

o A partir de 1993 até 1997, o ICMS do complexo madeireiro manteve-se no 
patamar médio de R$ 76 milhões, com uma participação no total da 
receita do Estado em torno de 8 %. 

o Em 1998, registra-se expressiva queda de arrecadação, retomando-se o 
patamar do início da década. Este fraco desempenho da arrecadação 
reflete perda de dinamismo econômico da atividade, motivada tanto por 
fatores relacionados à política macroeconômica do país - altas taxas de 
juros, sobrevalorização da moeda e recessão - quanto pelo insuficiente 
grau de competitividade do setor frente as novas exigências do mercado 
nacional e internacional. 
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o A carga tributária do complexo madeireiro, cerca de 11 °6, é compatível 
com a carga tributária média total do ICMS em Mato Grosso, em torno de 
11,6%. Portanto, em termos de carga tributária global, não há evidência 
de tributação excessiva no setor. 

Através do mecanismo de tributação, especialmente do lCMS, pode-se 
incentivar ou comprometer o desenvolvimento de certas atividades em função 
dos vários efeitos diretos e indiretos que provoca nos diversos setores da 
sociedade. Neste sentido, propõe-se a criação do programa de incentivo ao setor. 

Em se tratando de tributação, o incentivo do setor deve pautar-se peíos ' 
prinápios de seletividade, eficiência e sustentabilidade nas dimensões econômi- 
ca, social e ambiental. 

Diante desses princípios. o benefício fiscal do ICMS deve abranger tão 
somente: 

a Os segmentos produtivos de maior agregação de valor à madeira; 
o os empreendimentos que tenham áreas de manejo florestal ou reflores 

tamento; 
o as atividades orientadas para o aproveitamento de resíduos de madeira. 
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VIII - A QUESTÃO AMBIENTAL 

No Estado de Mato Grosso, a área acima do Paralelo 13 vem se destacando 
pelo rápido processo de ocupação. A ocupação gera inevitáveis desmatamentos 
para utilização do solo pela agricultura e pela pecuária, ficando caracterizada a 
alteração da cobertura vegetal natural, principalmente em função da implantação 
de projetos agropecuários e de colonização. 

Conforme mostra o próximo quadro, até 1997, já tinham sido desmatados 
17% da área total da região. Uma política de ordenação e controle do desmatamento 
no Estado se faz necessária, principalmente se considerarmos que: 

o grande parte da madeira ainda é queimada apenas para desocupar a terra: 
o grande parte da madeira extraída no desmatamento não é apta para o 

aproveitamento industrial; 
o o maior aproveitamento da madeira para a indústria ou para fins 

energéticos incorpora mais uma fonte de recursos para a região e para o 
proprietário da terra. 

DESMATAMENTO EM MATO GROSSO AOMA DO PARALELO 13 
-ÁREA TOTAL 468.233 km' 

ANO ÁREA DESMATADA (Km2) DESMATE (%) 

ATÉ 1992 50.974 10,89 

1993 5.856 1,25 

1994 (parcial) 3.983 0,85 

1994/1995 7.452 0,59 

1996/1997 11556 2,47 

Total 79.823 17,05 
,__ ____ ---- --- - - --- - -- ·- .. -- -----· - -- ---- ---------------- --- 

Fonte: Tecno Mapas Mapeamento Digital lida. 
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Contrariamente ao que informa a mídia. ao que pensa a sociedade e ao que 
está na boca do povo, a indústria madeireira não é a grande vilã da história. 

Nas três fases por que passa a madeira - extração, beneficiamento e 
comercialização - não ocorre a presença de elementos contaminadores ou 
poluidores do ambiente. 

A atividade madeireira é limpa. 

No rico universo florestal, extraem-se unidades de reduzido número de 
espécies, exclusivamente as propícias ao objeto a que se destinam, mais ou 
menos 20% de um universo de 250. 

A indústria madeireira não desmata e não elimina a floresta. Não é por acaso 
que a revista Veja, na sua edição-de 7 de abril de 1999, diz que oito dos dez maiores 
desmatadores flagrados pelo IBAMA são pecuaristas. Dos outros dois um vai 
plantar arroz e o outro não sabe ainda o que vai fazer com o deserto que produziu. 

O desmatamento de imensas áreas registrado na região, nas duas últimas 
décadas, decorreu da necessidade de expansão de espaços destinados ao cultivo 
em escala de grãos e criação de gado de corte para suprir o mercado interno e 
atenderàs demandas do mercado externo. 

Hoje, pecuaristas e agricultores estão tranqüilos em suas terras, aprimoran 
do os processos de trabalho com vistas a melhores resultados. 

Mas, eles e mais os assentamentos do INCRA são, sem sombra de dúvida, os 
causadores do desmatamento ocorrido, em proporções preocupantes, na Flores 
ta Amazônica. Ressalve-se, no entanto, que os empresários do campo não agiram 
leviana e irresponsavelmente. Fizeram-no em consonância com a política vigente 
na época para o setor. 

Todavia, a indústria madeireira, nos moldes em que se desenvolve, oferece 
expressiva contribuição ao processo de degradação ambiental e labora para a 
extinção das espécies objeto de seu negócio. Importa dizer que o setor tem 
dificuldades para se adaptar às novas exigências ambientais e de cumpri-las na sua 
plenitude. 

A mudança de métodos de trabalho no setor preocupa todos os interessados, 
a partir das conclusões da Conferência Rio-92. Com efeito, a Agenda 21 daquele 
prestigioso simpósio internacional ressalta a importância da sustentabilidade do 
recurso florestal como fator de perenização e sobrevivência da atividade. 
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O Ministério do Meio Ambiente, considerando que os dados do INPE 
referentes aos desflorestamentos evidenciam desmatamentos superiores aos 
volumes autorizados ou executados sem autorização do órgão ambiental compe 
tente, em 25 de fevereiro emitiu a Instrução Normativa nº 4, determinando a 
suspensão de autorização para desmatamentos decorrentes de autorizações 
concedidas pelo IBAMA anteriormente à edição do ato e à revisão e reavaliação 
das áreas e volumes explorados. 

Em reunião realizada no dia 4 de março, com a presença de parlamentares 
e representantes do setor produtivo, caminhou-se para o processo de negociação 
em busca de alternativas para o desenvolvimento da Amazônia, tendo como eixo 
motivador a Instrução Normativa nº 4. 

A partir do dia 22 do mesmo mês, iniciou-se o processo de negociação visando 
à flexibilização das medidas da IN-4 e à constituição de agendas através de 
reuniões setoriais. Em virtude de ponderações das lideranças políticas e empre 
sariais, o Ministério do Meio Ambiente, no dia 25 de março, anunciou, em 
plenário, a suspensão da proibição de emissão de guias. 
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IX - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES DE POLÍTICAS 

O documento Visão Estratégica e Programa ele Governo da Frente Cidadania e 
Desenvolvimento-Versão 1999/2002- estabelece como prioridade, no contexto 
da política industrial de desenvolvimento, incentivar, entre outros, a implantação 
de um pólo moveleiro, transformador de resíduos e contém a afirmação de que 
os recursos florestais, juntamente com a agropecuária, "constituem a base do 
desenvolvimento econômico e social do Estado". 

Para a consecução da meta supra de Governo, indica-se o Programa de 
Desenvolvimento do Agronegócio da Madeira em Mato Grosso, que contemple 
os seguintes objetivos e metas: 

OBJETWOS 

o Garantir a sustentabilidade do recurso florestal como fator de perenização 
da atividade madeireira; 

o Incentivar a verticalização e agregação de valores à atividade madeireira; 
o Promover a modernização e inserção competitiva do setor. 

METAS 

o Inverter a matriz produtiva do setor, alcançando 90% de industrialização 
da madeira, até 2002; 

o Elevar em 70% o índice de utilização tecnológica para os diversos 
segmentos produtivos do setor, até 2002; 

o Incrementar a exportação do setor em 50%, até 2002. 

POLÍTICAS 

O programa deverá ser implantado em parceria com os diversos setores 
envolvidos e ser pautado pelas políticas e respectivas ações, a seguir. 

I - Política de Sustentabilidade do Recurso Florestal 

A destruição dos recursos florestais no Brasil e, em particular, no Estado de 
Mato Grosso (17% da área de Floresta Amazônica), além de comprometer o 
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desenvolvimento sócio-econômico do Estado, é objeto de preocupação crescen 
te da sociedade. 

O Governo de Mato Grosso e o setor madeireiro, conscientes da importância 
da preservação da floresta para a perenização da atividade madeireira no Estado 
de forma competitiva, propõem a seguinte medida: 

Ordenar a exploração florestal identificando e definindo 
áreas passíveis de exploração 

Atualmente, a atividade madeireira é nômade, pois acompanha a abertura de 
novas fronteiras e a maior oferta de insumos (toras) provém dos desmatamentos 
ocasionados pela pecuária, pelas atividades agrícolas e assentamentos. 

A característica de atividade nômade do setor, além de propiciar a explora 
ção madeireira não planejada, estimula a clandestinidade em todos os sentidos, 
não agrega valor econômico e social, não deixa no Estado a renda decorrente 
desse processo exploratório e desfavorece o empresário legalmente constituído. 

O comportamento nômade e predatório também não favorece o estabele 
cimento de cadeia produtiva da madeira, compatível com a perenização da 
atividade de forma competitiva e sustentável. 

Para mudar o quadro, propõem-se as seguintes ações: 

o Identificar as áreas com solo de baixa produtividade para agricultura e 
. pecuária, reservas florestais nacionais, reservas indígenas e terras devolutas 
dos municípios, do Estado e da União; 

o definir áreas passíveis de exploração e áreas a serem protegidas devido 
ao seu alto valor biológico; 

o garantir o cumprimento da legislação que obriga a manutenção de 80% da 
cobertura florestal em propriedades privadas; 

o realizar o zoneamento florestal para conhecimento da estrutura e poten 
cial madeireiro das regiões. 

Instituir a sustentabilidade do processo de exploração florestal 

Tendo em vista que, em mais de três décadas de exploração florestal em 
Mato Grosso, para um desmatamento de 79.823 km", apenas 192 km2 foram 
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reflorestados, propõem-se as ações a seguir, que visam, igualmente, a cornpatilizar 
a atividade econômica com a preservação ambiental. 

o Instituir a obrigatoriedade de reposição florestal na mesma bacia 
hidrográfica onde tenha sido autorizada a extração, além de incentivar 
programas de florestamento e reflorestamento; 

o definir estratégias governamentais de captação de recursos para incenti 
vo ao reflorestamento e manejo florestal, a exemplo da alternativa criada 
pelo Protocolo de Kyoto (seqüestro de carbono); 

o estabelecer novos critérios para o processo de licenciamento de desmate 
- atividade danosa ao ambiente e de mais fácil liberação - e simplificar o 
processo de aprovação de projetos de manejo florestal, bem como 
introduzir a alternativa de exploração com corte seletivo. 

II - Política de Tributação, Fiscalização e Controle Ambiental 

A diversidade e a sobreposição de ações de órgãos e esferas governamentais 
atuando no controle ambiental e nas diversas etapas do processo produtivo são 
apontadas pelo setor como um dos principais entraves ao seu desenvolvimento. 
A título de ilustração, é possível enumerar: 

IBAMA- licendamento anual para exerácio de cada tipo de atividade ( e não 
pela indústria como um todo), reposição florestal e projetos de manejo; 
FEMA-licendamento anual de operação para efeito de controle ambiental; 
INDEA- pagamento por m3 para identificação das espécies vegetais dos 
produtos embarcados, e 

- tributos da cadeia produtiva, tais como ICMS, IPI, PIS, COFINS, encargos 
trabalhistas, entre outros. 

De modo a racionalizar e harmonizar a atuação dos órgãos de fiscalização 
e de controle, sugerem-se a seguinte medida e respectivas ações: 

Aperfeiçoar o sistema de tributação e legislação ambiental 

Para que se obtenha perfeita adequação e racionalização da funcionalidade 
e operacionalização do sistema de tributação e fiscalização (municipal, estadual 
e federal), necessário se faz aperfeiçoar os procedimentos e mecanismos de 
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arrecadação tributária e controle ambiental incidentes sobre o agronegócio 
florestal. Para tanto, propõem-se: 

o Unificar os procedimentos de fiscalização de toda a cadeia produtiva da 
indústria madeireira (FEMA, IBAMA, lNDEA e SEFAZ); 

o empreender gestões políticas junto aos poderes executivo e legislativo, 
com vistas à revisão do Código Florestal Brasileiro ( Lei 4771/65), de modo 
a atualizar seus dispositivos e adequá-los às especificidades regionais; 

o promover capacitação e atualização dos fiscais para que tenham o 
domínio técnico referente aos produtos do universo madeireiro e, 
também, de modo a facilitar a relação fisco-contribuinte. 

Instituir incentivos fiscais 

O setor madeireiro, apesar de sua destacada participação na economia do 
Estado, tem encontrado dificuldade de acesso a organismos ou instituições 
financeiras- em razão de se constituir, na grande maioria, de pequenas e 
microempresas com estrutura familiar e que por isso não conseguem se habilitar 
perante as exigências mínimas para a obtenção de financiamento para a aquisição 
de máquinas e equipamentos tecnologicamente mais avançados e que possibili 
tem também a agregação de valor à madeira. 

Diante de tais especificidades, propõem-se as seguintes ações de incentivos 
fiscais: 

o Implantar o sistema de crédito presumido, facilitando e desburocratizando 
o processo de concessão e utilização de crédito ao setor; 

o implantar o programa, concedendo renúncia fiscal do ICMS sobre o valor 
agregado de até 75% por prazo determinado, condicionada aos seguintes 
critérios: 

maior agregação de valor à madeira; 
matéria-prima oriunda de áreas de manejo ou reflorestamento; 
atividades orientadas para o aproveitamento de resíduos de madeira. 

o deduzir, em até 50%, o valor da taxa de licenciamento da FEMA para 
renovação automática; 

o rever as taxas incidentes sobre o setor, de forma a tornar sua carga 
tributária competitiva. 
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Ili - Política de Competitividade 

Não obstante o seu potencial florestal, o setor madeireiro de Mato Grosso 
ocupa posição insatisfatória no mercado interno e inexpressiva no mercado 
exportador. 

A definição de uma política de competitividade se faz imperiosa, compreen 
dendo-se competitividade como a materialização do binômio custo de produção 
baixo e alto nível de qualidade. 

Para levar a efeito esta política, é preciso fortalecer os setores de ciência e 
tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, buscar fontes de financiamento e a 
poupança empresarial. 

Especificamente, faz-se necessário: 

Fortalecer o desenvolvimento científico e tecnológico 

A Floresta Amazônica é ainda um setor praticamente virgem para a pesquisa 
científica, existindo grande lacuna de conhecimentos produzidos sobre as 
problemáticas especificas da madeira, nas peculiaridades assumidas no território 
mato-grossense. 

Considerando-se que apenas 10% das 250 espécies existentes são exploradas 
comercialmente, há um vácuo de conhecimentos a ser preenchido sobre o 
enorme contingente de espécies vegetais que poderão ter aplicação industrial, 
bem como os procedimentos para seu processamento em conformidade com a 
região tropical na qual estão localizadas. 

Para tanto, propõem-se: 

o Promover a articulação das instituições (INDEA, EMPAER, FAPEMAT, 
UFMT, FEMA) para sistematizar a pesquisa científica e o desenvolvimento 
tecnológico no Estado; 

o desenvolver técnicas e tecnologias específicas de aproveitamento das 
espécies e de processamento da madeira; 

o valorizar e instrumentalizar centros de excelência científica e tecnológica 
do Estado; 

o oferecer tecnologia de tratamento de preservação química da madeira, 
conferindo resistência ao ataque de organismos xilófagos; 
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o desenvolver pacote tecnológico para a implantação e condução de 
plantas de espécies nativas e exóticas; 

o promover capacitação dos empresários e dos trabalhadores do setor; 

o criar o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia e Mercado Florestal, 
com 15% dos recursos oriundos do ICMS incentivado; 

o criar o conselho gestor do Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia e 
Mercado Florestal, composto por representantes do setor madeireiro, 
governo e instituições de pesquisa. 

Incrementar suporte de serviços e 
estratégias de comercialização 

Em boa parte, o empresário madeireiro é um desbravador dotado de 
qualidades que garantem sua presença nas frentes pioneiras. No entanto, face às 
exigências do mundo competitivo da produção, ele tem se situado aquém das 
exigências do mercado. Carece de estudos estatísticos e avaliação das tendências 
e desafios do mercado e da industrialização no seu setor para se situar adequa 
damente no contexto econômico vigente. 

É preciso buscar o desenvolvimento e a aplicação de novas técnicas e tecnologias 
da madeira e seus substitutivos na economia nacional e internacional. Propõem-se: 

o Incentivar a formação de traâings e consórcios; 
o implantar infra-estrutura logística de distribuição e de marketing 

mercadológico para divulgar a aplicabilidade de alternativas de uso de 
espécies florestais não comercializadas; 

o realizar gestões junto aos organismos de fomento para a criação de fontes 
de financiamento e linhas especiais de crédito para o setor florestal; 

o implantar serviço de certificação da madeira bruta e industrializada (selo 
de qualidade); 

o implantar serviço de identificação da origem da madeira (selo verde); 
o implantar o serviço de classificação de madeira, visando ao comércio 

internacional; 
o implantar o Programa de Restauração de Rodovias em parceria com a 

Associação dos Madeireiros ou com o Sindicato dos Madeireiros, tendo 
como abrangência a área entre os paralelos 9° e 13°. 
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SÍNTESE DO PROGRAMA 

POLÍTICAS MEDIDAS 

l. Sustentabilidade do - Ordenar a exploração florestal. 

Recurso Florestal - Instituir a sustentabilidade do processo de 
exploração florestal. 

II. Tributação, - Aperfeiçoar o sistema de tributação e legislação 
fiscali1.ação ambiental. 
e controle ambiental - Instituir incentivos fiscais. 

- Fortalecer o desenvolvimento científico e 

111. Competitividade tecnológico. 
1 - Incrementar suporte de serviços e estratégias de 

comercialização. 
1 
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SÍNTESE DAS POLÍTICAS 

POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE DO RECURSO FLORESTAL 

MEDIDAS AÇÕES 

1. Identificar áreas com solos de baixa produtividade 
para agricultura e pecuária, reservas florestais e 

Ordenar indígenas e terras devolutas. 

a exploração 2. Definir áreas passíveis de exploração e áreas a serem 

florestal protegidas devido ao seu alto valor biológico. 
3. Garantir cumprimento da legislação de cobertura 

florestal. 
4. Realizar o zoneamento florestal. 

1. Instituir obrigatoriedade de reposição florestal na 
mesma bacia hidrográfica da extração. 

Instituir a 2. Definir estratégias governamentais de captação de 
sustentabilidade recursos para incentivo ao reflorestamento e manejo 

do processo de 
floresta!, a exemplo da alternativa criada pelo 
Protocolo de Kyoto (seqüestro de carbono). 

exploração florestal 3. Estabelecer novos critérios para o processo de 
licenciamento de desmate, simplificar a aprovação de 
projetos de manejo florestal e introduzir alternativa 
de exploração com corte seletivo. 
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POLÍTICA DE TRIBUTAÇÃO. FISCALIZAÇÃO 
E CONTROLE AMBIENTAL 

MEDIDAS AÇÕES 

Aperfeiçoar 1. Unificar a fiscalização. 
o sistema 2. Efetuar gestões políticas com vistas à revisão do 

de tributação ódigo Florestal Brasileiro, adequando-o às 
e legislação especificidades regionais. 

ambiental 3. Atualizar e capacitar os fiscais, visando a maior 
domínio técnico da área de madeira. 

1. Implantar sistema de crédito presumido, facilitando 
e desburocratizando o processo de concessão e 
utilização de crédito ao setor. 

Instituir 2 Implantar o Programa, concedendo renúncia fiscal 
· do ICMS sobre o valor agregado de até 75% por 

incentivos fiscais prazo determinado, condicionada a critérios 
específicos. 

3· Reduzir em até SO~ó o valor da taxa de licenciamento 
da FEMA para renovação automática. 

4· Rever as taxas incidentes sobre o setor, de forma a 
tornar sua carga tributária competitiva. 
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POLÍTICA DE COMPETITIVIDADE 

MEDIDAS AÇÕES 

1. Promover a articulação das instituições, visando à 
pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico. 

2. Desenvolver técnicas de aproveitamento das espécies 
e processamento da madeira. 

3. Instrumentalizar centros de excelência científica no 
Estado. 

Fortalecer o 4. Oferecer tecnologia de tratamento de preservação 
desenvolvimento química da madeira. 

científico e 5. Desenvolver pacote tecnológico para implantação e 

tecnológico condução de plantas de espécies nativas e exóticas. 
6. Promover capacitação dos empresários e dos 

trabalhadores do setor. 
7. Criar o Fundo de Desenvolvimento de Tecnologia e de 

Mercado Florestal, com 15% dos recursos oriundos do 
lCMS incentivado. 

8. Criar o Conselho Gestor do Fundo de Desenvolvimento. 

1. Incentivar a formação de tradings e consórcios. 
2. Implantar marketing mercadológico para divulgar a 

aplicabilidade de alternativas de uso de espécies 
florestais não comercializadas. 

3. Realizar gestões junto aos organismos de fomento 
para a criação de fontes de financiamento e linhas 

Incrementar suporte especiais de crédito para o setor florestal. 

de serviços e 4. Implantar serviço de certificação da madeira bruta e 

estratégias de 
industrializada (selo de qualidade). 

5. Implantar serviço de identificação da origem da 
comercialização madeira (selo verde). 

6 Implantar serviço de classificação de madeira, visando 
ao mercado internacional. 

7. implantar o Programa de Restauração de Rodovias em 
parceria com a Associação dos Madeireiros ou com o 
Sindicato dos Madeireiros, tendo corno abrangência a 
área entre os paralelos 9° e 13°. 
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