




VIVEIRO: mudas de árvores nobres
são produzidas em larga escala

de longo prazo. O tempo médio para
que essas árvores atinjam o ponto de
corte comercial é de 30 anos. "A ma-
deira vai garantir minha aposentado-
ria e um bom futuro para os meus fi-
lhos", planeja. De fato, os ganhos são
animadores. Hoje o valor pago pelo
metro cúbico desse tipo de madeira
varia entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil. Ten-
do em vista que um hectare produz
até 300 metros cúbicos, o ganho pode
chegar a R$ 750 mil por hectare.

E os lucros podem ser ainda maio-
res. Pelo menos é o que afirma Pedro
Cirilo, proprietário da Tropical Flora,

uma empresa de reflorestamento que
se especializou em oferecer consulto-
ria e elaborar projetos para quem
quer iniciar sua produção de floresta.
De acordo com o empresário, durante
os últimos 40 anos, o preço da madei-
ra vem crescendo a taxas de 11% e, se
continuar nesse ritmo, quem planta
hoje poderá fazer o corte da madeira
a um preço de R$ 20 mil o metro cú-
bico. "É uma grande aposentadoria."
Diante dessas possibilidades, Cirilo
afirma que histórias como a de Clécio
são cada vez mais comuns. "Temos vá-
rios clientes que apostam no plantio
de madeira como forma de garantir o
futuro, já que as perspectivas de mer-
cado são muito boas."

Embora seja atraente, a en-
trada nesse negócio requer pla-
nejamento, principalmente de-
vidos aos investimentos iniciais
que, de acordo com o empresá-
rio, giram em torno de R$ 8 mil
a R$ 10 mil por hectare, entre
implantação do projeto, compra
de mudas, preparo do solo, mão
de obra, etc. Mesmo com um
custo inicial alto, ele é bastante
reduzido nos anos seguintes. O
gasto médio anual com manu-
tenção, para diminuir riscos com
incêndios e formigas, é estimado
em R$ l mil por hectare.

Os aspectos positivos desse
mercado também chamaram a
atenção de um grupo de 20 ami-
gos, que em 2003 criaram um
clube para investir em reflores-
tamento. No início, os integran-
tes faziam aportes mensais que
variavam entre R$ l mil a R$ 5

mil. Logo juntaram quantia suficiente
para a compra de uma propriedade de
200 hectares no município de São Joa-
quim, em Santa Catarina, onde plan-
tam eucaliptos e pínus. "Nossa ex-
pectativa de retorno é de 3,5% a
4,5% do valor investido", conta Antô-
nio Patronieri, administrador de for-
mação, mas que já trabalhou com ex-
portação de frutas e foi o idealizador
do modelo do clube.

Para Clécio, a produção de madeira
é encarada como uma verdadeira he-
rança. "Gosto de ver as árvores cres-
cendo e saber que elas estão lá
porque eu as plantei. Esse é meu le-
gado." Pelo visto, o negócio é semear
o presente, para garantir o futuro. •

Text Box
Fonte: Dinheiro Rural, ano 5, n. 76-78, p. 82, maio. 2008.




