
Madeira legal é bom negócio  
Camila Nobrega 
 
Empresa multiplica faturamento investindo em legalização 
 
Há dois anos, a vendedora Alessandra Marinho sequer sabia que era possível perguntar a 
origem da madeira na hora de se comprar um produto feito a partir dela. Para escolher, era 
fácil: o mais barato, sempre. Nesse período, no entanto, ela foi contratada pela carioca 
Parquet Nobre, de revestimentos em madeira, e, como os demais funcionários incorporados, 
acompanhou a trajetória da loja que, na ocasião, corria atrás do conceito de sustentabilidade 
na cadeia produtiva. Hoje, fazendo parte de uma pequena empresa que, nesses 24 meses, 
multiplicou seu faturamento por dez, todos sabem de cor o significado da expressão madeira 
legal e engatinham no conceito de certificação internacional. 
 
Exatamente como a própria companhia. 
 
Um dos pivôs das mudanças dentro da Parquet Nobre foi o diretor Thiago Barros, que assumiu 
o cargo há seis anos. Na época, pouco se falava sobre a origem da madeira no Brasil, pois o 
Ibama ainda não possuía a regulamentação que existe hoje. Foi em 2006 que o órgão 
ambiental passou a fiscalizar a madeira com mais rigor, quando se pôde diferenciar o produto 
legal do ilegal, fruto de condições inadequadas de trabalho ou utilização da floresta. E, 
enquanto boa parte das concorrentes cariocas pularam fora do barco, a Parquet Nobre viu o 
encarecimento do produto como investimento. Segundo Barros, os lucros tiveram queda de 
cerca de 20% inicialmente, consequência da regularização dos fornecedores: Boa parte das 
empresas do nosso ramo desistiu, porque há um custo de se comprar a madeira legal, 
documentada. 
 
Muita gente não achou que o mercado não valia mais a pena. Nós sabíamos que era um risco, 
mas era o rumo natural das coisas, como houve no exterior. 
 
De olho no mercado, logo depois de investir na mudança a Parquet Nobre assumiu um novo 
posicionamento de marketing e passou a ressaltar a responsabilidade ambiental. 
 
Os resultados não demoraram muito e, nos últimos dois anos, o aumento no faturamento 
suplantou os gastos iniciais. No mesmo período, a empresa, que possuía apenas um depósito 
no Riachuelo, abriu uma loja no CasaShopping, na Barra da Tijuca, e ampliou o número de 
funcionários, de seis para 50. Eles foram braço essencial na trajetória e aprenderam muito 
sobre a produção a partir da madeira: Muitos clientes perguntam: “a madeira é certificada?”. 
 
Eu explico que é legalizada pelo Ibama e que a certificação ainda não temos. Cada vez tem 
mais gente perguntando coisas desse tipo — explicou a vendedora Alessandra. 
 
Quando as perguntas são mais específicas, quem responde à demanda é o próprio diretor. 
 
A maioria delas é sobre a certificação do Forest Stewardship Council (FSC), cujo selo a 
empresa ainda não possui. 
 
Apesar de a Parquet ser a única representante no Rio de Janeiro da fabricante paulista 
IndusParquet, que possui parte da produção certificada, a companhia em si ainda não compra 
a madeira com o aval internacional. 
 
Thiago Barros explica que o objetivo é investir no selo até o fim do ano: Vamos trabalhar com 
madeira certificada, mas o custo é muito alto. Primeiro, acompanhamos o amadurecimento 
dos consumidores, e em breve vamos investir nos produtos com selo do FSC. Logo isso será 
pré-requisito. 
 
Quem não se adequar, vai ficar para trás mais uma vez — disse o diretor, ressaltando que é 
um direito do consumidor receber informações sobre a origem do produto: É importante que 



as pessoas perguntem sobre a origem do produto, para não comprar algo de origem ilegal, 
fruto do desmatamento. 
 
Ele lembra que, ao ler informações por alto, é difícil diferenciar marketing da realidade. 
 
E a dica serve até para o consumidor da própria Parquet. No site da empresa, há a informação 
de que a madeira é certificada, apesar de eles ainda estarem no caminho da certificação. 
 
É preciso ficar atento. 
 
Fonte: Razão Social, Rio de Janeiro, n. 91, p. 8, 16 mar. 2010. 


