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Sumário Executivo

▪ As cooperativas consultadas têm, em conjunto, um 
desembolso anual superior a R$ 350 milhões de 
reais entre investimentos em produção e custos de 
aquisição de madeira

▪ A área de abastecimento das cooperativas 
abrange cinco regiões (clusters) com dinâmicas 
florestais (produção, demanda e preços de terra) 
muito distintas. As variações dos preços de 
madeira entre os clusters chegam a 30%

▪ O autoabastecimento (em áreas próprias ou 
arrendadas) é a principal estratégia de suprimento 
de madeira das cooperativas

▪ As cooperativas apresentam ampla variação no 
grau de terceirização de suas operações florestais. 
Mais de um terço não trabalha com operações 
próprias

▪ A secagem de grãos e cerais é o principal uso da 
madeira. A madeira em toras ou “metrinho” 
preponderam mas existe tendência de aumento na 
utilização de cavacos 

▪ A logística compõe o maior item do custo de 
abastecimento de madeira. O custo unitário se 
eleva na proporção do grau de industrialização da 
cooperativa, em razão da concentração de 
consumo e aumento das distâncias

▪ Mais da metade das cooperativas planeja ampliar 
sua produção florestal nos próximos 5 anos e 
aumentar seus investimentos em ganhos de 
eficiência e produtividade 

▪ Existem oportunidades expressivas para aumento 
da competitividade florestal e na segurança do 
abastecimento de madeira das cooperativas do 
Paraná
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Notas sobre abordagem metodológica

▪ O objetivo do presente trabalho é mapear o panorama atual do abastecimento de 
madeira das Cooperativas do Estado do Paraná 

▪ Exceto quando indicado de outra maneira, os dados contidos no presente foram 
obtidos por meio de entrevistas com os responsáveis pelas áreas florestais de 13 
dentre as principais cooperativas agrícolas do Estado. A pesquisa foi realizada entre 
os dias 05 de março e 26 de junho/2020 e abrangeu a produção e consumo de 
madeira de eucalipto 

▪ O faturamento foi utilizado como critério de representatividade: foram incluídas 
cooperativas com receita bruta superior a R$ 1 bilhão (conforme resultados 
publicados referentes ao ano de 2019). Uma das cooperativas entrevistadas foi 
incluída por ser especializada no setor florestal, apesar de não atender ao critério de 
representatividade

▪ Nas fontes utilizadas para a elaboração desse documento, as menções a 
“OCEPAR/Innovatech (2020)” fazem referência ao presente estudo; as 
menções a “OCEPAR (2016)” relacionam-se ao “Levantamento Florestal das 
Cooperativas do Paraná”, conduzido pela OCEPAR naquele ano
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As cooperativas consultadas têm, em conjunto, um desembolso 

anual superior a R$ 300 milhões de reais entre investimentos 

em produção e custos de aquisição de madeira  

Cooperativas agrícolas foram 
entrevistadas nesse estudo

Bilhões de reais em 
faturamento combinado

19%

85%

Milhões de m3 de madeira 
consumidos nas operações 

19%Mil hectares de plantios de 
eucalipto abastecem as operações

Entre as 
cooperativas 
agrícolas 
paranaenses

No setor florestal 
(eucaliptocultura) 
do estado do 
Paraná 

Representatividade 

Cooperativas pesquisadas

Demais cooperativas agrícolas

Cooperativas pesquisadas

Restante da eucaliptocultura

Produção de Eucalipto (toras) no Paraná - 2018

[intensidade da cor ≈ volume de produção em m3]

15%

Fonte: IBGE/IPARDES (2019); Banco de dados Innovatech (2020), Resultados Divulgados pelas Cooperativas (2020); OCEPAR/Innovatech (2020)  
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1A base de dados Innovatech divide o território brasileiro em 40 clusters florestais 
que diferem entre si conforme suas características físicas e mercadológicas

30% 
É a variação de preços 
médios de madeira em 
pé entre os clusters 
florestais dentro do 
estado do Paraná

Produção e consumo de madeira por cluster e 
destinação (2018)

[mil m³cc]

6.866

6.4663.902

8.466

Telêmaco Borba 

3.536
350

2.047

Campo Mourão

7.275

4.330

5.442

Maringá Arapoti

1.029

97

Lenha (Eucalipto)

Celulose (Eucalipto)

Celulose  (Pinus)

Serrados e Painéis (Eucalipto)

Outros (Eucalipto e Pinus)

Serrados e Painéis (Pinus)

Fonte: Banco de dados Innovatech (2020); IBGE (2018)

A área de abastecimento das cooperativas abrange 
cinco regiões (clusters1) com dinâmicas florestais 
(produção, demanda e preços de terra) muito distintas 
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Cooperativas

A Empresas

Rodovias

Limite estadual

Clusters

Arapoti

Maringá

Telêmaco Borba

Campo Mourão

Francisco Beltrão

Fora dos clusters 

Cooperativas

A Empresas

Rodovias

Limite estadual

Clusters

Arapoti

Maringá

Telêmaco Borba

Campo Mourão

Francisco Beltrão

Fora dos clusters 

Cooperativas



Área própria

59%

Arrendamento

17%
Fomento 

cooperados

2%

Mercado

33%
56,1
Mil hectares 
de plantio

Os contratos de longo prazo (superiores a 2 anos) 
representam 10% do abastecimento

Área de abastecimento das Cooperativas

[% sobre a área total de abastecimento]

Estratégias de abastecimento por Cooperativa

[% sobre a área total de abastecimento da cooperativa]

Asset 
Management

Propriedade 
da Terra

Direito de 
uso da terra

Propriedade 
da madeira

Gestão 
florestal

Consumo 
de madeira

Floresta integrada ao 
consumo de madeira 

Produção 
de madeira

Operação 
florestal

Estratégias de abastecimento (conceitual)
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Mercado Fomento Cooperados Arrendamento Área própria
Fonte: Banco de dados Innovatech (2020); OCEPAR/Innovatech (2020) 

O autoabastecimento (em áreas próprias ou arrendadas) é a 
principal estratégia de abastecimento das cooperativas
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▪ Aproximadamente 
metade da 
colheita nas 
operações 
próprias é 
mecanizada

▪ Áreas declivosas e 
acidentadas são os 
obstáculos à 
mecanização

▪ As empresas com 
algum grau de 
primarização 
costumam trabalhar 
com um a dois 
módulos de colheita

▪ Não foi encontrada 
correlação relevante 
entre escala e grau 
de primarização

38%
Possui entre 0% e
25% de operações 

primarizadas

15%
Possui mais 76% e 

100% das operações 
primarizadas

23%
Possui entre 51% e
75% das operações 

primarizadas

23%
Possui entre 26% e
50% das operações 

primarizadas

Terceirização das operações

[% sobre total de atividades]

Fonte: Banco de dados Innovatech (2020); OCEPAR/Innovatech (2020) 

As cooperativas apresentam ampla variação no grau 
de terceirização de suas operações florestais. Mais 
de um terço não trabalha com operações próprias 
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57,4%
é utilizada para 

secagem na 
unidade

61%
da madeira é 
consumida em 
forma de tora 
(inclui “metrinho”)

39%
da madeira é 
consumida na 
forma de cavaco

▪ A utilização de pellets e briquetes é muito reduzida. O principal impeditivo é o custo. Algumas cooperativas estudam o uso de “micro 

cavacos” como alternativa para alimentação de caldeiras

▪ Em 2015 não foi reportado o uso de cavaco para secagem de grãos. A substituição da lenha pelo cavaco é uma tendência que vem se 

acelerando. A troca da lenha pelo cavaco apresenta viabilidade econômica diretamente relacionada à escala das unidades

Em 2016: 86%

Em 2016: 14%
Em 2016: 44% Em 2016: 40% Em 2016: 16%% % %

33,5%
é utilizada na 

indústria

9,1%
serve a outros usos

Fonte: OCEPAR (2016); OCEPAR/Innovatech (2020) 

A secagem de grãos e cerais é o principal uso 
da madeira. A madeira em toras ou “metrinho” 
preponderam mas existe tendência de aumento 
na utilização de cavacos 
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30

36

51

35

45

64

Indicadores Florestais
[Valor mínimo, mediana, valor máximo e máxima variação %]

Produtividade florestal 
[m³/ha/ano]

Distância média 
[km]

Custo de madeira em pé 
[R$/t]

Custo de madeira posta
[R$/t]

Δ%

83
Δ%

243

Δ%

70
Δ%

324

▪ Áreas menores, com maior custo de produção, porém mais 
próximas, servem às unidades de recebimento de grãos

▪ As distâncias para abastecimento industrial tendem a ser 
maiores 

▪ A distância de transporte adiciona, em média,                              
R$ 1,84/tonelada/km ao custo da madeira entregue 
na indústria/unidade

Contribuição para o custo final da madeira entregue (por Cooperativa)

[% sobre custo total]

Fonte: OCEPAR/Innovatech (2020) 

A logística compõe o maior item do custo de 

abastecimento de madeira. O custo unitário se 

eleva na proporção do grau de industrialização 

da cooperativa

1009/07/2020

20% 17%
32% 31% 28% 35% 39% 39% 33% 32%

51%
40% 37%

80% 83%
68% 69% 72% 65% 61% 61% 67% 68%

49%
60% 63%

Custo da madeira em pé Corte e transporte

35

50

120

59

98

250



Em alta:          
Aumento da 

eficiência

Intensificação do uso de 

cavacos, substituindo toras, 

sobretudo nas unidades de 

recebimento

Iniciativas e investimentos que estão nos planos para os próximos 5 anos

[% dos que responderam “sim” em cada iniciativa]

Em baixa:            
Uso de fontes   
alternativas

A utilização de biomassas 

alternativas, bem como 

pellets de madeira não estão 

entre as prioridades

16%
11%

26%
21%

5%

37%

16%

5%

21%

67%

75%

25%

50%

75% 75%

17%

42%

8%

Compra de
madeira de
terceiros

Capacidade
de produção
de cavaco

Uso de
pellets ou
briquetes

Caldeiras Tecnologias
para aumento
de eficiência

Aumento da
produção
florestal

Biomassas
alternativas

Mecanização
da colheita

Nenhum /
Não

informado

2016 2020

Fonte: OCEPAR (2016); OCEPAR/Innovatech (2020) 

Mais da metade das cooperativas planeja ampliar 
sua produção florestal nos próximos 5 anos e 
aumentar seus investimentos em ganhos de 
eficiência e produtividade  
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Como a Innovatech contribui para 
esse diálogo?

Nosso time de consultores conta com especialistas em 
diferentes culturas e diferentes elos das cadeias do 
agronegócio que podem auxiliar nossos clientes em todas 
as etapas da tomada e execução de decisões. 

No setor florestal, a Innovatech Consultoria apoia seus 
clientes em 

▪ Programas de Excelência Operacional: 
planejamento e implementação de iniciativas de 
redução de custos, otimização e estabilização de 
processos

▪ Plano Diretor Florestal: estratégia e planejamento 
de abastecimento no curto, médio e longo prazos, 
visando oportunidades de liberação de capital, redução 
de custos de produção, aquisição e logística e redução 
de riscos

▪ Balanço energético: projeção das necessidades 
energéticas, otimização das fontes e equilíbrio do 
portfolio de contratos de compra e venda de energia

▪ Estudos de mercado: tamanho de mercado, 
competitividade, tendências de custo e preços de longo 
prazo, projeções financeiras

▪ Análises de viabilidade: projeções de investimento e 
retorno; determinação da escala e localização ótimas

As Cooperativas do Paraná têm oportunidades expressivas para aumento da 
competitividade florestal, otimização de ativos e segurança do abastecimento de 
madeira. Nas conversas com os gestores os gaps levantados como maior frequência 
foram  

Excelência Operacional 
▪ Programas de redução de custos e aumento de produtividade (própria e nos contratos 

com terceiros) 
▪ Mapeamento, aperfeiçoamento e estabilização de processos 
▪ Dimensionamento de recursos e orçamentação (equipe, equipamentos e sistemas)
▪ Silvicultura de precisão e silvicultura 4.0

Estratégia florestal 
▪ Otimização de ativos (quanto, onde e como investir em terras e florestas)
▪ Estratégia de abastecimento com redução de custos e riscos (quanto de produção própria 

vs. compra de longo prazo vs. mercado spot)
▪ Programa de seleção/adequação clonal e otimização de manejo (aumento de biomassa, 

redução de custos, aumento da densidade energética etc.)

Projetos de investimento
▪ Análise de viabilidade técnica e econômica de investimentos (ex.: aumento de capacidade 

de produção de cavacos e substituição de toras)
− Tecnologia
− Escala
− Forma de financiamento
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• Previamente Vice-Presidente de Estratégia e 

Desenvolvimento Corporativo da FuturaGene 

e executivo de planejamento estratégico na 

Suzano Papel e Celulose   

• Atuou como membro dos Conselhos de 

Administração da CBD Technologies e da 

CCBE/Complexo Energético Amador Aguiar

• Bacharel em Direito (Mackenzie), LLM em 

Mercado de Capitais (Insper) e Pós-Graduado 

em Gestão de Planejamento Tributário (FGV)

• Previamente analista de consultoria na Pöyry

Management Consulting Latin America

• MBA em agronegócio (ESALQ-USP), MBA em 

Gestão Estratégica e Econômica de Negócios 

(FGV), Mestre em Economia e Política Florestal 

(UFPR), Pós-Graduação em Finanças (FAE 

Curitiba), Engenheiro Florestal (UnB)

Anthony Andrade 

Especialista em 

estratégia e consultor 

associado na 

Innovatech Consultoria

Daniel Bouchardet 

Líder de Portfólio na 

Innovatech Consultoria

Moisés Knaut

Analista Técnico de 

Desenvolvimento de 

Cooperativas na 

OCEPAR

• Previamente trabalhou nas áreas de suporte 

e comercial da Agrotis Agroinformática

• Bacharel em Engenharia Agronômica (UFPR), 

Mestre em Operações Logísticas – PPGOLD,  

Pós-Graduação em Gestão de Energia no 

Cooperativismo (ISAE – FGV), Pós-MBA em 

Inteligência Empresarial (FESP), 

Especialização em Gestão de Agroindústria –

Agromanager (Montpellier SupAgro – França)
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Sistema Ocepar

Estamos localizados em Curitiba (PR), 

na Avenida Cândido de Abreu, 501 

no bairro Centro Cívico. 

Nosso objetivo é fomentar o 

desenvolvimento das 

cooperativas do estado do Paraná.
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Representação institucional 
e plano de desenvolvimento

cooperativo

Monitoramento das 
cooperativas, formação 

profissional e promoção social

Federação sindical 
patronal e defesa da 
categoria econômica
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Cooperativas

O Paraná possui 221 cooperativas, 

registradas no Sistema Ocepar, distribuídas 

em 7 ramos. 

Juntas, essas cooperativas têm um 

faturamento de R$ 87,6 bilhões, 2,1 

milhões de cooperados e mais de 106 

mil empregos diretos.

São as maiores empregadoras e empresas 

em 130 cidades do Estado. Com forte 

atuação regional, democratizam o acesso ao 

crédito, oferecem serviços de saúde de 

qualidade, organizam atividades 

econômicas e promovem o desenvolvimento 

social e econômico nos municípios em que 

estão presentes. 

60 56 37 39

10 15 4
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Cooperativismo

30% da população do Paraná está

envolvida direta ou indiretamente com o 

cooperativsmo.

Somos milhões de brasileiros. Somos um 

modelo de negócios que equilibra o social e 

o econômico,  produtividade e 

sustentabilidade, o individual e o coletivo.



Grupo Innovatech
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Gerencia mais de 
100 mil hectares de 

produção 
agroflorestal

Apoia as principais 
empresas da cadeia 
do agronegócio 

brasileiro crescer 
e prosperar  

Focada em inovação. 
Descobre e acelera 
as tecnologias que 

vão mudar o futuro do 
agronegócio

Automação de 
processos e 

inteligência artificial 
para aumentar os 

resultados dos clientes

Grupo Innovatech

Foco no Agro

1909/07/2020



Conselho de Administração do Grupo Innovatech
Experiência no setor agroflorestal e de commodities

▪ Conselheiro na 

multinacional VALMET

▪ Também atuou como 

Conselheiro Independente 

nas empresas Duratex e 

Marcopolo.

▪ Diretor em empresas como 

Suzano Papel e Celulose, 

Bahia Sul Celulose e 

Aracruz Celulose

▪ MBA na University of So. 

New Hampshire – USA

▪ Articulador de negócios na 

América Latina

▪ Atuou como Diretor de RH, 

Diretor Florestal e Vice-

Presidente na International 

Paper.

▪ Eng. Florestal pela 

UFPR/PR, Administrador 

pela PUC-Campinas e 

Programa de 

Desenvolvimento para 

Executivos (Dartmouth)

▪ Consultor de negócios

▪ Atuou como CFO e Diretor 

da Suzano Celulose e Papel 

e da Bahia Sul Celulose 

▪ Vice-Presidente Executivo da 

Vale

▪ Engenheiro Mecânico (ITA), 

M.Sc. em Engenharia 

Elétrica (PUC RJ), M.Sc. em 

Management Science e Ph.D 

em Business Administration 

pela Universidade da 

Califórnia, Berkeley

Robinson Cannaval
Sócio fundador e 

Conselheiro               
Interno

João Comério
Sócio fundador e 

Presidente do 
Conselho

▪ Gestor do Fundo J&B

▪ Sócio na Brutale Máquinas 

para Agropecuária

▪ Participou como conselheiro 

fiscal na Suzano Papel e 

Celulose, Arteris S.A., 

Contax BPO, entre outros

▪ Engenheiro Mecânico (POLI-

USP)

Rogério Ziviani
Conselheiro 

Independente

Manoel de Freitas
Conselheiro 

Independente

Bernardo Szpigel
Conselheiro 

Independente

José Luiz Montans 
Conselheiro 

Independente

▪ Presidente do Comitê de Inovação da ABAG

▪ Membro do IBGC

▪ Membro do Conselho de Edowment Fund da 

ESALQ/USP (Forestry & Biomaterials Fund)

▪ Atuou como Vice Presidente Florestal e 

Diretor de Planejamento Estratégico Global 

na International Paper, Diretor Executivo da 

Unidade de Negócio Florestal, 

Sustentabilidade e Relações Institucionais 

na Suzano Papel e Celulose

▪ MBA pela Columbia University, Mestre em 

Tecnologia de Celulose e Papel (USP), 

Engenheiro Florestal (UFV)

▪ Diretor Executivo do Grupo Innovatech

▪ Atuou como Diretor Florestal da 

International Paper e Diretor América do 

Sul da ArborGen Tecnologia Florestal

▪ Pós MBA em Valuation e Gestão Baseada 

em Valor (FGV), MBA em Gestão Financeira 

(FGV), especialização em Gestão 

Estratégica de Empresas (UNICAMP), 

Engenheiro Florestal (ESALQ/USP)
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projetos de 
consultoria 
no setor do 
agronegócio 
nos últimos 5 

anos
Revisão da estratégia de 
terras e florestas, revisão 
do plano de 
abastecimento de longo 
prazo, otimização de 
ativos e projetos de 
excelência operacional

Indústria de 
Alimentos

Papel e 
Celulose

Diagnóstico e 
recomendações sobre 
o modelo de negócio 
florestal, gerando 
ganhos projetados no 
valor da empresa de 
até R$ 690 milhões em 
10 anos 

Planejamento 
estratégico, plano de 
negócio e análises de 
viabilidade de 
investimentos na 
cadeia de grãos e em 
diversos segmentos de 
produtos de consumo

Cooperativa  
(Grãos e produtos 

de consumo)

Planejamento estratégico, 
plano de negócio e 
análises de viabilidade de 
investimentos na cadeia 
de produção, abate de 
animais e comércio de 
carnes

Cooperativa         
(Proteínas, grãos e 

varejo)

▪ Material genético
▪ Recursos naturais
▪ Florestas plantadas
▪ Pecuária

▪ Soja 
▪ Milho 
▪ Cana-de-açúcar 
▪ Café
▪ Fruticultura

▪ Fibras
▪ Energia
▪ Alimentos
▪ Investidores/fundos
▪ Fertilizantes e Defensivos
▪ Química
▪ Biotecnologia

▪ Estratégia
▪ Planejamento de negócios
▪ Otimização de Ativos
▪ Avaliação de ativos
▪ Valuation de negócios
▪ Inteligência competitiva

Natureza dos projetos Culturas/produtos Indústrias

Projetos recentes no setor florestal e com cooperativas (2019)

Análise de viabilidade 
financeira e técnica de 
projetos de 
termoelétrica com 
biomassa de Eucalipto 

Grupo de 
Investidores do 
setor pecuário

Innovatech
Consultoria

+60
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nível ótimo de madeira propria

Balanço de abastecimento da unidadeCurvas de produtividade regional

Mapeamento dos maciços 
florestais na região com análise 
computadorizada de imagens

2019 (com plantio de eucalipto)

Imagem Landsat, composição RGB: infravermelho

2015 (sem plantio de eucalipto)
▪ Área de plantio
▪ Idade das florestas
▪ Dados de mercado
▪ Mapeamento logístico

Tendências de mercado

▪ Consumo (energia e vapor)
▪ Inventário florestal
▪ plano de abastecimento
▪ Restrições operacionais
▪ Custo de capital

Plano de abastecimento
otimizado                       

(menor custo econômico e 
menor risco)

Bases de dados 
(produtividade, custos) e  
Modelos econométricos

Modelagem 
matemática de 
abastecimento
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Projeção de preços regionais

Preço de 

equilíbrio

Imagens de satélite

Levantamentos 
de campo

Exemplo da abordagem Innovatech para otimização do abastecimento 
de madeira (camada tática: análise de oferta e demanda de madeira)
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1 milhão
de hectares no 

benchmarking da 
Plataforma Sigma / 

Innovatech

de hectares1

plantados

1Área plantada de Eucalipto no ano de 2018

Painel de 
indicadores

Workshop de 
resultados

620
Indicadores 

físicos e financeiros

▪ Produtividade
▪ Taxa de utilização 

de máquinas 
▪ Rendimento
▪ Custo com mão de 

obra 
▪ Preço de insumos
▪ ...

7
Processos 
florestais

1. Gestão florestal
2. Planejamento
3. Viveiro
4. Silvicultura
5. Colheita
6. Estradas
7. Transporte

A Plataforma Sigma fornece 
aos participantes um 
panorama abrangente de 
competitividade e auxilia na 
captura oportunidades de 
melhoria de desempenho

Senha individual 
de acesso

Suporte às 
discussões internas

Análises e 
Insights

A PLATAFORMA SIGMA da Innovatech é o maior 
programa de benchmarking florestal do Brasil, 
com uma base de 1 milhão de hectares plantados

5,67
milhões
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O Diálogo Estratégico é um canal de 

comunicação que combina prioridades, 

preocupações e insights dos produtores e 

mercados com análises objetivas do nosso 

time de consultores e especialistas 

A Innovatech publica bimestralmente os               
DIÁLOGOS ESTRATÉGICOS, com informações 
relevantes para tomada de decisão sobre temas 
atuais na cadeia do agronegócio brasileiro

Edições mais recentes:

▪ Transporte de Cargas no Agronegócio
▪ Tendências em Defensivos e Fertilizantes
▪ Etanol de Milho
▪ Agricultura 4.0

Para acessar as edições anteriores dos temas 
de seu interesse, entre no nosso site:

https://innovatechconsultoria.com.br/publicacoes/
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