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Tomás Balistiero, gerente geral de Operações Florestais da Fibria

O Papel – A indústria brasileira segue despontando como 
referência na plantação de florestas destinadas à fabricação de 
celulose. Quais incrementos mais recentes colocados em práti-
ca pela Fibria podem ser destacados como contribuintes desse 
importante fator competitivo?

Tomás Balistiero, gerente geral de operações flo-
restais da Fibria – O grande destaque da performance da 
floresta plantada na Fibria está na tecnologia florestal, obser-
vando um conceito abrangente sobre a expertise na produção 
de floresta até o modelo de gestão da operação, que maximiza 
o retorno da floresta. Avançamos de maneira importante nos 
resultados de melhoramento genético, que levou nossa produ-
tividade a aumentar de forma significativa; manejo com imple-
mentação de técnicas e equipamentos de alta precisão e gran-

de produtividade; silvicultura de precisão, que permite fazer o 
que é certo, no momento exato e com as quantidades ideais, e, 
por fim, avanços fundamentais na conectividade dos processos 
e do uso de tecnologias no campo, como sistemas de rastrea-
mento, controle, drones e mapas digitais, entre outras tantas 
tecnologias que fazem parte desta nova realidade no campo. 
Outro destaque é o uso de ferramentas sofisticadas, como Big 
Data, sistema de análise multivariada que permite, por meio 
de uma imensa base de dados e correlações, entender fenô-
menos complexos com muitas variáveis de maneira extrema-
mente poderosa. Redes neurais artificiais, que são dinâmicas e 
“aprendem” com a realidade, também são usadas em nossos 
processos. Tudo isso eleva de maneira expressiva a referência 
de nossa atuação em plantação de florestas.
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Perfil Empresarial

Empresa: Fibria 

Ano de fundação: 2009

Sede: São Paulo, Brasil

Países onde atua: Exporta sua produção para mais de 40 
países da Europa, da Ásia e da América Latina, bem como 
para os Estados Unidos. Conta com escritórios em Miami 
(EUA), Lustenau (Áustria) e Hong Kong (China), além de 
centros de distribuição no Golfo do México, no nordeste 
e no sudeste dos Estados Unidos, no norte da Europa, no 
Mediterrâneo, na costa da China e no Sudeste Asiático.

Maiores conquistas na história da empresa: Líder 
mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é 
uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à 
crescente demanda global por produtos oriundos da flores-
ta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas 
anuais de celulose, a companhia conta com unidades in-
dustriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três La-
goas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel 
em joint operation com a Stora Enso. A companhia possui 
969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil de florestas 
plantadas, 338 mil de áreas de preservação/conservação 
ambiental e 63 mil destinados a outros usos. A celulose 
produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. 
Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade 
de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade 
produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano 
com início de operação no quarto trimestre de 2017.

contratações para novos volumes e o pátio de madeira em ritmo forte, 
com toda a engenharia civil concluída. Por fim, temos como principal 
objetivo sermos referência na implantação da base florestal e operação 
de um projeto do porte do Horizonte 2, reforçando nossa posição de 
liderança e competitividade. Estamos quase lá. 

O Papel – Pensando mais em longo prazo e com um enfoque mais 
amplo, quais principais desafios e oportunidades envolvem o desenvol-
vimento da base florestal brasileira?

Balistiero – Em longo prazo, o desenvolvimento da base florestal 
brasileira tem dois grandes desafios. O primeiro é a capacidade de se 
adaptar às mudanças climáticas. Por ter um caráter de difícil previsi-
bilidade e grandes impactos, a indústria florestal terá de se desafiar 
e estabelecer estratégias vencedoras para manter sua produtividade 
e competitividade. O segundo aspecto, já bem conhecido por todos, 
é o impacto do “custo Brasil”. Pressão por custos de mão de obra, 
infraestrutura, energia, insumos e elevada taxa tributária continuam 
reduzindo a competitividade da indústria florestal brasileira e nos co-
locando em posição de atenção, se quisermos, assim como fomos até 
agora, continuar líderes desta indústria no mundo.       n

O Papel – Dentro de todo o processo que envolve o plantio e a 
colheita, alguma área desponta como a que mais apresentou avanços 
nos últimos anos? Qual e por quais motivos?

Balistiero – Na silvicultura, ou no plantio e na manutenção das flo-
restas, avanços importantes foram sentidos em desenvolvimento e me-
canização das atividades com ganhos de produtividade e qualidade sig-
nificativos. Até 2011, pouco mais de 50% das atividades de silvicultura 
na unidade de Mato Grosso do Sul eram mecanizadas; hoje, é quase a to-
talidade. Outro bom exemplo são inovações exclusivas, como a constru-
ção de um viveiro automatizado, único no mundo, para produção de 43 
milhões de mudas de eucalipto por ano na unidade MS. A tecnologia foi 
estudada e trazida da Holanda, que tem grande experiência na produção 
de flores. Na colheita, ganhos incrementais de produtividade foram fun-
damentais para manter a competitividade da Fibria. O custo de colheita 
atual é menor do que o patamar de 2011, enquanto a inflação foi de 
mais de 30% no período. Vale ainda mencionar melhores equipamentos 
e uma expertise fundamental na capacitação e reciclagem de operadores 
e mecânicos. Floresta e operações de alta produtividade e competitivida-
de proporcionam à Fibria um dos menores custos de celulose do mundo.

O Papel – Como vem se desenrolando o planejamento da empresa 
de produzir mais madeira em menos área? Foram registrados avanços 
nesses últimos anos?

Balistiero – O planejamento para produzir mais madeira em me-
nos áreas teve avanços importantes principalmente por excelentes 
resultados nos processos de melhoramento genético. Além disso, 
com uso de um completo e rigoroso sistema de acompanhamento 
da qualidade, monitoramos a floresta desde o plantio até a colheita, 
garantindo as melhores práticas de manejo, que está potencializando 
as capacidades. Um bom exemplo está na utilização de drones para 
avaliação de qualidade após 90 dias de plantio. Anteriormente aos 
drones, fazíamos esse controle por amostragem. Melhoramento ge-
nético e manejo são fundamentais para os resultados esperados. Até 
o momento, temos tido resultados expressivos.

O Papel – Qual é o status do programa de desenvolvimento florestal 
destinado à expansão da produção da Unidade Três Lagoas?

Balistiero – Nosso plano de expansão da base florestal da unidade 
de Três Lagoas está em estágio bastante avançado. A floresta e a ma-
deira sempre chegam antes. Já temos grande parte da área necessária 
para operação das duas linhas de produção, com capacidade de 3,25 
milhões de toneladas de celulose por ano. Nosso raio de operação, já 
com novas áreas, deve ficar em até 100 km de distância, o que nos 
coloca em posição de grande competitividade em relação ao custo 
da madeira. Quanto às operações de colheita, formamos as primeiras 
turmas de operadores e mecânicos agora, em dezembro de 2016. No 
início do próximo ano, já iniciaremos a colheita de áreas para a segun-
da linha. Até o final de 2017, serão 608 pessoas formadas e mais de 
237 mil horas de treinamento. Já recebemos mais de 20% de novos 
equipamentos de colheita. No que se refere ao transporte, já iniciamos 


