
Imagine uma indústria com 550 mil hectares e alta
produtividade. Pense agora na logística de abasteci-

mento de matérias-primas e insumos, na manutenção das
linhas de produção e na coleta do produto final em toda
essa área, que eqüivale a 550 mil campos de futebol. As-
sim é a fábrica de madeira, plantada com eucalipto, de uma
única empresa de papel e celulose no Brasil, a Suzano.

Engana-se quem pensa que plantar mudas e es-
perar sete anos ou mais para derrubar a árvore é uma ati-
vidade rústica, sem qualquer necessidade tecnológica.
Não é isso o que se vê na fabricação comercial de madeira
no Brasil, que produz o dobro da média mundial em até
metade do tempo. "De off road as florestas só têm a terra.
O resto é tecnologia de ponta", diz Sérgio Correia, diretor
da Savcor, empresa de tecnologia de origem finlandesa.

Quando chegou ao Brasil, em 2006, a Savcor de-
cidiu comprar uma pequena empresa de Piracicaba (SP) e
absorver a tecnologia e os profissionais, no lugar de trazer
o sistema de gestão de florestas criado na Finlândia, um
dos maiores produtores de papel e celulose do mundo. Hoje,
engenheiros brasileiros coordenam os escritórios da Sa-
vcor na Europa e dirigem os projetos de clientes em países
como Portugal, Letônia, Áustria, Alemanha e Reino Unido.

Assim como em qualquer indústria, uma floresta
comercial exige sincronia entre todas as etapas da produ-
ção. A diferença está no número de informações que pro-
cessa, um volume que pode ultrapassar fácil l milhão de
dados. São registros sobre umidade e topografia da área a
ser plantada, estudos sobre as melhores mudas para cada
região e sobre onde devem ser feitos os abates simultâne-
os (raramente corta-se toda a floresta de uma única área),
além de dados sobre a otimização do escoamento das toras.

Para administrar tamanho universo de dados,
empresas de tecnologia como a Savcor e a capixaba In-
flor adaptaram para o meio rural os sistemas integra-
dos de gestão (ERP, na sigla em inglês) usados há anos
nas empresas. "Um sistema desses é indispensável
no nosso negócio", diz Maurício Bueno Penteado, di-
retor de planejamento e novos negócios da Suzano.

A engenheira agrícola Silvana Ribeiro Nobre, di-
retora de soluções da Savcor, afirma que o Brasil já teve
muito ganho em pesquisa genética e manejo das florestas.
"O grande desafio agora está em melhorar a gestão", diz.
Segundo os cálculos feitos na empresa, os sistemas de ERP
florestais permitem uma redução de até 20% nos custos e
um aumento médio de 12% na produtividade das florestas.



FALAR MAIS
Redes de varejo da Europa entram
no mercado de telefonia móvel.
Bom para o consumidor, que pode
falar por um preço até 50% menor

POR MARCOS TODESCHINI

Enviar torpedos à vontade, navegar
na internet por tempo ilimitado

ou falar ao celular até acabar a bateria
pagando R$ 100 por mês. Na Inglater-
ra, isso é possível graças ao varejo. A
rede de supermercados Tesco acaba de
lançar um plano para quem compra
celulares de sua marca. Isso mesmo. Na
Europa, as cadeias de varejo e super-
mercados vendem telefones celulares
próprios e estão abocanhando uma fa-
tia considerável do mercado, antes do-
minado pelas operadoras tradicionais.
Trata-se do que os especialistas cha-

mam de MVNO (sigla em inglês para
Operadora Móvel Virtual). Segundo
esse modelo, os varejistas não adqui-
rem uma infraestrutura para a rede de
telefonia, mas alugam aquela já existen-
te e vendem os aparelhos sob a chancela
de suas marcas. "Esta é uma tendência
irreversível e representa uma mudança
de paradigma no mercado de celular. No
Brasil, logo será possível comprar um
telefone da Casas Bahia", afirma John
Strand, um dos mais renomados con-
sultores de telefonia móvel do mundo,
que estará em São Paulo para o 12° Fó-
rum de Varejo da América Latina, que
acontece nos dias 22 e 23 de setembro.

As cadeias de varejo têm uma vanta-
gem evidente nesse modelo de negócios,
pois conhecem muito mais seu consu-
midor do que as operadoras, segundo
mostram as pesquisas. Podem, assim,
usar sua base de dados para fazer apare-
lhos e planos moldados ao cliente e ainda
incluir esses planos em seus programas
de fidelização. O consumidor também
ganha. A competição acirrada traz como
conseqüência imediata uma queda de
30% a 50% nos preços das tarifas co-
bradas. Segundo Strand, será possível,
num futuro próximo, ficar grudado ao
telefone por tempo ilimitado -sem se
preocupar com a conta no fim do mês.
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