
amão, melancia, abóbora e algu-
mas cabeças de gado de leite, até o
inicio dos anos 90, eram as ativi-

dades exploradas na propriedade de Mar-
eio Teixeira Fernandes, localizada no mu-
nicípio de Nova Viçosa, no sul da Bahia.
Naquela época, a situação econômica do
produtor não era das melhores. Com a bai-
xa rentabilidade do leite e com dificulda-
des para comercializar seus produtos, que
sempre ficavam na mão de atravessadores,

Teixeira estava endividado e seus investi-
mentos não davam retorno.

Em 1992 ele resolveu mudar sua pro-
dução e aderiu a um projeto que começava
a dar os primeiros passos na região: o pro-
grama de fomento de plantio de eucalip-
tos da empresa Suzano Papel e Celulose.
Quatorze anos depois, com 227 hectares
da sua propriedade destinados ao plantio
de eucaliptos e produzindo 320 metros
cúbicos de madeira por hectare, o sorriso

fácil do produtor não deixa dúvida: sua
vida mudou radicalmente para melhor.
"Hoje tenho um ganho muito maior do
que conseguia com as outras lavouras que
cultivava, além de ter uma segurança muito
maior quanto ao preço e venda do produ-
to", comemora.

Mareio é um dos exemplos da mu-
dança que o plantio de eucaliptos pro-
vocou em toda a região. Um programa
que tem como grande diferencial o fato



de empresa e produtor trabalharem em
parceria, em um negócio em que as duas
partes ganham.

O programa de fomento de plantio de
eucaliptos da Suzano existe desde 1973
no interior de São Paulo e em 1992 foi
iniciado na Bahia. Atualmente, envolve
1.144 proprietários de terras. Só na Bahia
e norte do Espírito Santo, a área de fomen-
to florestal corresponde a 44 mil hectares,
distribuídos em 286 propriedades - uma
produção responsável por 20% da deman-
da de madeira-da fábrica da empresa, lo-
calizada em Mucuri, a 900 quilômetros
de Salvador.

Um novo negócio
Convencer os produtores, muito deles

acostumados a derrubar árvores para fazer
pasto, que o plantio de eucaliptos podia
ser um bom negócio não foi uma tarefa
fácil. Mareio lembra que, no início, ele
estava preocupado e pensou várias vezes
em desistir. "Iniciei minha produção com

42 hectares e quase não dormia pensando
se daria certo, mas como não tinha mais
nada a perder, arrisquei", lembra o pro-
dutor que, hoje, comemora os resultados.
"Lembro que um técnico da empresa me
disse que o eucalipto iria garantir a facul-
dade dos meus filhos. Hoje, os dois estão
formados em odontologia", conta Teixei-
ra, que investiu recentemente cerca de R$
130 mil em maquinário para aumentar a
capacidade da fazenda e tem planos de
comprar novas terras próximas à nova uni-
dade da empresa.

De acordo com Luiz Cornacchioni, ge-
rente de Relações Institucionais da Suzano
Papel e Celulose, o programa vem supe-
rando as expectativas e se transformando
em um ótimo modelo de negócio. "Hoje,
30% da madeira comprada pela empresa
vem desse programa, que cresceu devido
à adesão dos produtores que viram que
esse é um negócio garantido e vantajoso
para todos".

Segundo dados da Suzano, na Bahia



a média de produção é de 240 metros cú-
bicos por hectare, o que, considerando o
preço atual da madeira, de R$ 58,32 por
metro cúbico, gera um ganho para o pro-
dutor de R$ 14 mil por hectare, em média.
Tirando os custos de produção, investi-
mento e impostos, cerca de 40% do ganho
ficam livres para o produtor, uma porcen-
tagem que pode aumentar de acordo com
o nível de tecnificação e da proximidade da
propriedade com os galpões da empresa,
espalhados pela região.

Vantagens
Segurança na produção, garantia de

compra e estabilidade de preço. Essas
são as principais vantagens do programa
apontadas pelos proHutores. Ao aderir ao
programa, o produtor assina um contrato
com a empresa, que fornece gratuitamen-
te fungicidas, adubo, planta topográfica da
propriedade, assistência técnica e as mudas
de eucalipto, produzidas nos viveiros da
Suzano (verbox) com as mesmas tecnolo-
gias das mudas fornecidas às propriedades
da empresa, como ressalta Cornacchio-
ni. "As mudas fornecidas aos fomentados
são todas produzidas em nossos viveiros e
têm a mesma qualidade das que vão para
as propriedades da empresa. Por isso, nós
garantimos a qualidade do eucalipto dos
produtores".

Além disso, o produtor recebe da em-
presa um adiantamento da produção, pa-
go em etapas de acordo com a sua evolu-
ção, para que ele possa viabilizar o plantio.
Outro adiantamento também é fornecido
a partir do quarto ano de plantio, para a
manutenção da produção. Somados, esses
dois adiantamentos chegam a mais de R$
2 mil reais por hectare, que são pagos à

empresa em forma de madeira, após a co-
lheita. "O produtor pode investir na cultu-
ra e pagar isso com sua própria produção",
explica Cornacchioni. Com esses adianta-
mentos, o produtor fica mais tranqüilo, já
que o eucalipto demora no mínimo seis
anos para chegar ao ponto de corte.

A empresa garante a compra da produ-
ção do fomentado pelo preço de merca-
do da madeira, que não sofreu nenhuma
queda nos últimos 20 anos. Cada produ-
tor tem uma cota, que varia de acordo com
sua capacidade de produção. Em média,
essa cota é de mil metros cúbicos de ma-
deira por mês, podendo o produtor entre-
gar 5% a mais ou a menos. Pelo contrato,
o produtor destina 97% da sua produção
para a Suzano e pode comercializar 3%
para outros fins, como para marcenarias,
um negócio também rentável.

Negócio seguro
A segurança do negócio chamou a

atenção do produtor Alair Camilo, que
em 1998 trocou as oscilações de preços e
riscos da pecuária e do café pela produção
de eucaliptos. Começou com 37 hectares e
hoje o eucalipto ocupa 530 hectares de sua
propriedade. Em meio às arvores, espaços
servem de pasto para o gado que ele ainda
mantém, além de continuar plantado café e
cacau. Ele faz isso para manter a diversida-
de da produção, mas, com uma produção
de 300 metros cúbicos por hectare, em ter-
mos de rentabilidade, o eucalipto se tornou
a principal cultura da sua fazenda.

"A rentabilidade com o plantio de eu-
calipto, comparada com a da pecuária, é
excelente. A grande vantagem é que eu
tenho um preço de mercado garantido,
além de ser uma produção praticamente

sem riscos, com perspectivas excelentes, o
que não acontece com a pecuária e outras
culturas. Em termos de ganho por apro-
veitamento de área, o do eucalipto é um
dos melhores", explica Camilo. Tanta se-
gurança vem do fato da Suzano fornecer as
mudas e garantir a qualidade da madeira,
desde que o produtor siga as orientações
técnicas e adote um manejo correto. "Ha-
vendo qualquer problema com a madeira,
a empresa se responsabiliza. Além disso,
não existe o fator clima, pois, com ou sem
chuva, o eucalipto produz bem".

Para aumentar sua rentabilidade, Alair
adotou em sua propriedade um modelo no
qual, ao invés de contratar empresas pa-
ra fazer o plantio, colheita e transporte da
madeira - prática comum em várias fazen-
das da região -, a própria Suzano executa
todo esse processo. O investimento dimi-
nuiu os custos de produção e aumentou a
renda da fazenda. Além disso, sua proprie-
dade está próxima do galpão da empresa,
o que diminui os gastos.

Aliás, segundo Cornacchioni, a proxi-
midade de um dos galpões da Suzano é
um dos poucos requisitos para entrar no
programa de fomento. "A empresa possui
galpões na região; o produtor é responsá-
vel pelo transporte da madeira até o galpão
e, de lá até a fábrica, fica por conta da Suza-
no. Nós calculamos que é necessário estar
no máximo a 120 km de distancia desses
galpões. Mais do que isso já deixa de ser
vantajoso para o produtor". Para entrar no
programa, deve-se possuir propriedade de
5 até 4 mil hectares, ter licença ambiental
e manter a área de preservação permanen-
te, um ponto do qual Alair se orgulha em
sua fazenda. "A questão ambiental é muito
importante. Aqui temos uma grande área



Alair Camilo: 530 hectares de árvores
consorciadas com pecuária bovina

preservada. Para onde você olha, é possí-
vel ver mata nativa", diz.

Caçador de oportunidades
Outro ponto interessante dentro da

cultura do eucalipto é a oportunidade de
conciliar outras culturas ao seu cultivo,
uma tendência que vem sendo cada vez
mais adotadas pelo fomentados, como
observa Cornacchioni: "Estamos em um
momento interessante. Vários fomenta-
dos perceberam que podem ter várias ou-
tras atividades junto com a de eucaliptos,
o que é muito bom, pois garante maior
rentabilidade".

Ninguém parece corresponder tão bem
a esse perfil quanto Leodônio Costa Ferrei-
ra, produtor no município de Mucuri. Em
sua fazenda Jasmim Branco, ele concilia a
plantação de eucalipto, atividade principal
da fazenda, com a criação de gado de leite
e investe na criação de avestruz.

Seu Lu, como é conhecido na região, foi
um dos primeiros a aderir ao programa de
fomento da Suzano. "Eu via o movimen-
to da empresa com o eucalipto e pensava:
ninguém investe tanto em um negócio se
ele não for bom". Ousado, iniciou o plan-
tio em 300 hectares da sua propriedade;
atualmente 350 hectares estão ocupados
pelos eucaliptos, possibilitando uma alta
produtividade de 1.200 metros cúbicos de
madeira por mês. Sorridente, ele acha graça
dos tempos em que era chamado de louco
pelos vizinhos. "Diziam que eu era o lou-
co, que ia plantar pau. Hoje recebo visitas
de produtores que querem aprender como
entrar nessa atividade", diverte-se. "Eucalip-
to é um ótimo negócio. Não tem um preço
muito alto, mas é estável, além de ter toda
a ajuda e garantia da empresa".

Produção diversificada
Apesar de satisfeito com seus eucalip-

tos, Leodônio investiu na diversificação de
sua produção. A partir da sua experiência
acumulada durante o trato com eucaliptos,
ele desenvolveu um modelo de produção
que proporciona o plantio de eucaliptos
e a criação de gado, de maneira conjunta,
sem nenhuma perda de produtividade.

Para isso elaborou um sistema de plan-
tio em faixas, com espaçamento de euca-
liptos diferente do habitualmente usado.
Em sua fazenda os eucaliptos são planta-
dos em grupos de 10 linhas, com espaça-

mento de 3 metros entre as linhas, e cada
grupo é separado por um espaço de 10
metros, onde o gado pasta. Nesse sistema,
çle ocupa 55% da área com o plantio de
eucalipto e 45% com a pecuária, sem per-
der produtividade. "A grande vantagem é
que, nesse sistema, eu consigo conciliar a
criação do gado com a plantação de euca-
lipto com uma produtividade semelhante
à do modelo convencional e sem perder a
qualidade do pasto", garante.

Outra maneira de aumentar seus ga-
nhos foi a venda de madeiras para serra-
rias. Dentro dos 3% que ele pode comer-



cializar, reserva uma parte dos eucaliptos
e retarda seu corte, deixando as árvores
ficarem mais robustas; com 14 anos, elas
chegam a 40 metros de altura.

Sempre atrás de novas oportunida-
des, Leodônio também investe na criação
de avestruz. Há quatro anos trabalhando
com essas aves, ele conta atualmente com
um plantei de 600 animais e já possui in-

fra-estrutura para criar duas mil aves por
ano. Nem a dificuldade de comercializa-
ção desse tipo de carne devido à falta de
frigoríficos adequados na região desanima
o produtor, que investiu recentemente na
construção de um moderno berçário e de
uma creche para as aves. "Nunca gostei
de monoculturas. É bom ter alternativas
para a propriedade", ressalta o experien-
te produtor, que está sempre disposto a
entrar em um novo negócio, desde que
seja rentável.

Expansão
Com os bons resultados e a aprovação

dos produtores que aderiram ao plantio de
eucaliptos, a Suzano já projeta um grande
crescimento do seu programa de fomento.
A expectativa é de que, com a expansão da
unidade no sul da Bahia e a conseqüente
elevação do consumo de eucaliptos, ainda
este ano, o fomento atenda a 25% da de-
manda de cada unidade industrial. Até o
fim de 2007, a Suzano deve comprar cerca
de 2,5 milhões de metros cúbicos de ma-
deira das áreas de fomento em São Paulo e
na Bahia, o que deve gerar uma movimen-
tação de R$ 170 milhões. Ao que tudo indi-
ca, enquanto as arvores estiverem crescen-
do em suas propriedades, os produtores
terão muitos motivos para sorrir.
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