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Enquanto a maioria das serrarias trabalha com baixa produtividade, as modernas,
mesmo pequenas, atendem bem a construção civil, móveis e embalagens.

Apresentação / Apresentação

1. Apresentação

Aviso: Antes de conhecer este negócio, vale ressaltar que os tópicos a seguir não
fazem parte de um Plano de Negócio e sim do perfil do ambiente no qual o
empreendedor irá vislumbrar uma oportunidade de negócio como a descrita a seguir. O
objetivo de todos os tópicos a seguir é desmistificar e dar uma visão geral de como um
negócio se posiciona no mercado. Quais as variáveis que mais afetam este tipo de
negócio? Como se comportam essas variáveis de mercado? Como levantar as
informações necessárias para se tomar a iniciativa de empreender?
Serraria é a atividade encarregada do primeiro beneficiamento industrial da madeira,
ou seja, logo após as árvores serem cortadas e preparadas em formato de toras ainda
nas florestas.
Nas serrarias as toras são recebidas, armazenadas e processadas em madeira
serrada, sendo posteriormente estocadas ou não para um determinado período de
secagem. A serraria é geralmente composta de um pátio de toras, galpão de
maquinário e um depósito para a secagem e armazenamento da madeira serrada
(ROCHA, 2002).
Produto final da serraria, a madeira serrada é a madeira em formato de pranchões,
tábuas, caibros, pontaletes, ripas e vários outros formatos padronizados que são então
utilizados pelas demais atividades que consomem madeira, como os setores da
construção civil, mobiliário e embalagens.
As árvores que abastecem as serrarias provêm de florestas plantadas e florestas
nativas. Como o transporte é um item muito importante na determinação da
localização, as serrarias tendem a se estabelecer próximo da fonte de árvores.
A quase totalidade das serrarias é de pequenas empresas, que adquirem as árvores
de plantadores de florestas ou proprietários de florestas nativas. As empresas que
processam árvores de plantios próprios são minoria e em geral de grande porte.
Segundo Rocha (2002), a classificação das serrarias por produtividade é feita da
seguinte maneira:
• Serrarias pequenas: produção média diária de até 50 metros quadrados de toras
desdobradas;
• Serrarias médias: produção média diária entre 50 e 100 metros quadrados de toras
desdobradas;
• Serrarias grandes: produção média diária acima de 100 metros quadrados de toras
desdobradas.
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2. Mercado
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Este documento não substitui o plano de negócio. Para elaboração deste plano
consulte o SEBRAE mais próximo.

A quase extinção das matas nativas, a elevação do custo da madeira, que passou a vir
do norte do país, e a cultura do plantio de florestas vinda dos países de origem dos
imigrantes ali estabelecidos deu origem à prática do plantio da espécie Pinus e suas
variedades nos estados do sul. E é lá que se concentram hoje as serrarias que
trabalham com este tipo de madeira.
Em paralelo aconteceu a introdução do Eucalipto para abastecimento da indústria de
celulose e siderúrgica. Tida inicialmente como espécie de árvore imprópria para
produção de madeira serrada, a situação foi se mudando ao longo dos anos. As
árvores excedentes que adquiriam grandes diâmetros passaram a ser serradas para a
produção de madeira e a tecnologia de processamento e aproveitamento da madeira
do Eucalipto foi rapidamente desenvolvida. Hoje a madeira de Eucalipto atende grande
parte do mercado e as serrarias que trabalham com a mesma concentram-se
principalmente na região sudeste do país, local da maioria dos plantios da espécie.
O terceiro e último grande polo de serrarias é o estabelecido no entorno da floresta
amazônica, em especial no estado do Pará. Elas se estabelecem no arco de
desmatamento da floresta e se defrontam continuamente com a questão da legalidade,
pois grande parte da extração é ilegal. São centenas de espécies extraídas para todo
tipo de utilização. Madeiras tidas como nobres, como o Mogno e Cedro, vão para a
indústria de móveis. Madeiras intermediárias, como o Paraju e Angelim, vão para a
construção telhados, portas e janelas na construção civil.
Segundo dados do IBGE, que faz anualmente o levantamento da Produção da
Extração Vegetal e Silvicultura – PEVS, a madeira em toras oriunda do extrativismo
nas últimas décadas perdeu grande parte da sua participação relativa no mercado.
Mas em termos absolutos, entre 2007 e 2011 a produção manteve-se na faixa de 15
milhões m3 anuais. Isso representa um valor anual de R$ 2,7 bilhões.
Já a produção de madeira em tora via plantio, descontada a que vai para produção de
celulose e papel, em 2011 foi de 50 milhões de m3, contra 44 milhões em 2007,
crescimento de pouco mais de 10%. Essa produção vinha aumentando de forma
acelerada, mas recentemente estagnou por diversos problemas, como a dificuldade
legal de aquisição de terras por empresas estrangeiras. Especialistas alertam para o
apagão a redução de produtos oriundos de árvores se não forem tomadas medidas
urgentes. Árvores para madeira, por exemplo, demoram mais de 10 anos para
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O Paraná é o maior estado produtor, com uma produção de 18 milhões m3. O segundo
estado a se destacar é São Paulo, com 10 milhões m3, seguido por Santa Catarina
com 9,6 milhões, Rio Grande do Sul com 5,0 milhões m3 e Minas Gerais com 3,0
milhões m3. Isso representa um valor anual de R$ 4,3 bilhões.
Com a previsão de crescimento da economia e da escassez de toras, o mercado
sinaliza para a próxima década forte demanda em relação à oferta de madeira serrada.
Com isso os preços e margens tendem a ser bons, mas a dificuldade de fornecimento
de toras será um gargalo.

Apresentação / Apresentação / Mercado

produzir.

A maior oportunidade, na realidade, está no fato de que a grande maioria das serrarias
trabalha com técnicas rudimentares. Possuem baixa produtividade, tanto no
aproveitamento da madeira como na utilização de mão de obra.
Serrarias modernas, mesmo que pequenas, conseguem melhores produtos e a preços
mais competitivos. Esse é o melhor caminho para quem quer trabalhar no setor.

Três setores industriais compram praticamente toda a produção das serrarias:
• Construção civil – todo tipo de madeira
• Móveis – principalmente pinus e madeiras nobres
• Embalagens – principalmente pinus e eucalipto

Em relação à qualidade da madeira serrada, também há mercado pra todos os tipos
em todos os setores.
A pesquisa de mercado deve, assim, começar pela localização dos fornecedores de
toras, elemento fundamental. Identificadas as opções confiáveis de fornecedores em
relação à garantia de entrega e legalidade do produto, deve se pesquisar as serrarias
mais próximas: o que produzem, pra quem e por quanto vendem. A elaboração de um
plano de negócios com esses dados é o próximo passo.
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Sem dúvida o primeiro quesito a ser observado é a localização dos fornecedores das
toras. Com raras exceções, as serrarias se localizam próximas aos mesmos. Isso se
deve aos custos de transporte. Como a madeira serrada aproveita pouco mais de 50%
da tora, deslocar as mesmas por grandes distâncias significa custear frete de resíduos.
Existem situações muito específicas onde é melhor estabelecer a serraria próxima ao
centro consumidor da madeira serrada e não do fornecedor de toras. A proximidade
entre os dois locais e a existência prévia de uma infraestrutura do empreendedor no
centro consumidor, por exemplo, podem justificar. Um plano de negócios bem feito
consegue determinar qual local é o melhor.
Na região escolhida, deve se considerar locais com boa oferta de mão de obra e
facilidade de acesso ao local pelos funcionários.
O local em si deve ser amplo, pois a atividade exige grandes espações para estoque e
movimentação de cargas. E deve permitir futuras expansões.

Atenção também em checar se é permitida a instalação deste tipo de negócio no local,
pois se trata de atividade industrial de significativo impacto no entorno, como ruído,
poeira e movimentação de caminhões.
Outros aspectos importantes:
• Estradas de acesso transitáveis nos períodos chuvosos;
• Fornecimento de energia elétrica adequado;
• Situação jurídica do imóvel regular;
• Carga tributária no município.
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3. Localização

4. Exigências Legais e Específicas
A atividade de serraria exige licenciamento ambiental. A exigência do licenciamento se
deve, principalmente, pelo fato de serrarias processarem madeira nativa, que têm a
exploração controlada pelo governo. A viabilidade de obtenção desse licenciamento
deve ser checada antes de qualquer iniciativa de implantação do empreendimento.
Apenas o plano de negócio pode ser elaborado antes.
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Além da questão ambiental, é preciso observar a legislação municipal em relação aos
outros impactos provocados por empreendimento, já que mesmo pequenas serrarias
geram ruídos, poeira e tráfego de caminhões. A possibilidade de se instalar no local
deve ser checada com o contador antes da locação ou compra do imóvel. E atenção
ao checar, pois a legislação municipal pode permitir a instalação, mas exigir
adequações na infraestrutura de elevado custo.
Depois da serraria aberta e funcionando, além de cumprir as exigências operacionais
dos órgãos públicos, é preciso ainda cuidado na aquisição das toras, em especial
oriundas do extrativismo. É comum a falsificação de certificados de origem que podem
gerar sérios transtornos ao empreendedor descuidado.

Se os obstáculos mencionados anteriormente se mostrarem superáveis, é preciso
iniciar o processo com as obrigações de registro comuns a todas as empresas, quais
sejam:

a) Registro da empresa nos seguintes órgãos
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Quase sempre o licenciamento ambiental é feito nos órgãos competentes do município
e estado. Em algumas situações muito específicas ele deve ser feito no IBAMA, órgão
federal. Os casos mais comuns são quando o empreendimento também atinge um país
limítrofe ou mais de um estado, ou se será implantado em áreas de conservação da
união ou terras indígenas. Assim, é fundamental consultar os órgãos locais sobre a
viabilidade da instalação e como é todo o processo de obtenção do licenciamento. E
pela sua relativa complexidade, a contratação de um consultor experiente em
licenciamento deve ser considerada pelo empreendedor.

• Junta Comercial;
• Secretaria da Receita Federal (CNPJ);
• Secretaria Estadual de Fazenda;
• Prefeitura do Município para obter o alvará de funcionamento;
• Enquadramento na Entidade Sindical Patronal;
• Cadastramento na Caixa Econômica Federal no sistema Conectividade Social – INSS
/ FGTS;
• Corpo de Bombeiros Militar.

b) Entrada com o processo de licenciamento ambiental e sanitário nos órgãos
competentes
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5. Estrutura
A estrutura de uma serraria é composta basicamente por:
Pátio de Toras
É o local onde são recebidas e estocadas as toras. É a maior área do
empreendimento. Mesmo uma pequena serraria exige tamanhos superiores a 4.000
m2.
Setor de Processamento
É o local de processamento das toras, ou seja, onde ficam as máquinas que serram as
toras. Inclui ainda almoxarifado de insumos e equipamentos e oficina de manutenção.
O espaço necessário vai depender da produção almejada, tipos de produtos e nível de
automação. Pode variar, assim, de 200 m2 a 1.000 m2. Deve ser coberto.

Setor de Secagem
É o setor onde ficam as madeiras para secagem. Nem todas serrairas fazem secagem,
que melhora muito a qualidade do produto e agrega valor ao mesmo. Madeiras como
eucalipto em geral são secas ao ar livre. Madeiras nobres em geral ficam em galpões.
A área depende do volume encaimhado para secagem e do processo de
empilhamento para secagem. Pode variar, assim, de 100 m2 a 500 m2.

Depósito de Produtos
É onde ficam o estoque comercial. O espaço vai depender do porte da serraria e da
variedade de produtos oferecidos. Pode variar, assim, de 100 m2 a 500 m2. Deve ser
coberto. Dever ser contíguo ao setor de produção. Alguns produtos podem ficar no
tempo sob lonas.
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Recomenda-se que todos esses registros sejam executados com o suporte de um
contador.

Depósito de Resíduos
É onde ficam as cascas das árvores, perdas e serragem. Deve ser próximo ou mesmo
junto lateralmente ao setor de produção. O ideal é que também seja coberto, mas caso
fique no tempo, a serragem deve ser coberta com lonas. A área necessária depende
da disponibilidade de espaço. Se pouca, menos de 200 m2 são suficientes. Basta
retirar os resíduos com frequência.
Área de Pessoal
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6. Pessoal
O dimensionamento de pessoal a seguir considera serrarias com as seguintes
características:
• Matéria prima: Pinus e Eucalipto;
• Preço médio de venda: R$ 300,00 / m3
• Produção mensal entre 150 m3 e 350 m3 de madeira serrada;
• Faturamento mensal entre R$ 50 mil e R$ 100 mil;
• Baixo nível de automação;
• Secagem parcial da produção;
A estimativa é de empregar entre 05 e 10 funcionários, além dos sócios, assim
distribuídos:
01 a 02 - Administração e comercial - recepção, vendas, financeiro, administrativo, etc.
03 a 06 - Produção - operadores dos equipamentos como serra de fita, plaina, tupia,
etc.
01 a 02 - Serviços gerais - carga, descarga, auxiliar de produção, limpeza, etc.
O custo com pessoal, incluso encargos e custos acessórios, varia entre R$ R$ 1.200 e
1.600,00 / mês / funcionário.

Esse tipo de empreendimento deve-se ter uma atenção especial com os funcionários
da área de indústria, pois esses profissionais ficam expostos a altos ruídos e sob riscos
contínuos de acidentes operacionais. Salienta-se que para gerir essa área faz-se
necessário que o sócio ou supervisor detenha alto nível de conhecimento técnico
relacionado à serraria e trabalho com madeira, bem como na gestão de pessoas e
conhecer normas e procedimentos preventivos contra acidentes de trabalho.
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São os escritórios administrativos e comerciais e as instalações do pessoal de
produção, como vestiário e refeitório. Varia com o número de funcionários. Em geral
100 m2 são suficientes.

7. Equipamentos
Os equipamentos necessários para as serrarias de pequeno porte são:
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Estimativa Geral: R$ 46.200 a R$ 71.000
Estação de trabalho para cada funcionário administrativo:
• Mesa: R$ 200 a R$ 500
• Cadeira ergonômica: R$ 200 a R$ 400
• Computador: R$ 1.000 a R$ 1.500
• Cadeira simples para clientes: R$ 80 a R$ 150
• Utensílios como grampeador, porta objetos, canetas, etc.: R$ 100 a R$ 200
Preço por estação: R$ 1.580 a R$ 2.850
Estimativa Geral: R$ 4.740 a R$ 14.250
Itens de uso comum:
• Armários: R$ 500 a R$ 1.500
• Impressora: R$ 200 a R$ 500
• Telefonia: R$ 300 a R$ 500
• Copa: R$ 500 a R$1.500
Estimativa geral: R$ 1.500 a R$ 4.000
Comercial:
• Mesa de atendimento: R$ 500 a R$ 1.500
• Cadeiras de atendimento: R$ 600 a R$1.800
• Sofá de espera: R$ 500 a R$ 1.500
Estimativa geral: R$ 1.600 a R$ 4.800
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Produção
• 01 Pá mecânica / empilhadeira de toras: R$ R$ 35.000 a R$ 50.000
• 01 Destopadeira: R$ 1.200,00 a R$ 2.000
• 01 Esteira transportadora de toras: R$ 1.500,00 a R$ 2.000
• 01 Plaina: R$ 2.000 a R$ 4.000
• 01 Serra fita vertical: R$ 2.000 a R$ 5.000
• 01 Carro porta toras: R$ 1.500 a R$ 2.000
• 01 Serra circular múltipla: R$ 2.000 a R$ 5.000
• 02 Carrinhos manuais transportadores: R$ 500 a R$ 1.000

8. Matéria Prima/Mercadoria
A matéria prima das serrarias é composta basicamente por toras de árvores. Os
demais insumos são insignificantes. As toras, por sua vez, podem ser classificadas em
3 grandes grupos:
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Eucalipto
Provem de florestas plantadas principalmente no Sudeste do país. Cerca de 4% da
produção é destina a toras para serrarias. É uma madeira clara, de alta densidade e
durabilidade e com boas propriedades mecânicas e resistência ao impacto. É uma
madeira de difícil serragem e secagem, mas de cômoda laboração nos acabamentos
lixagem e envernizamento.
Nativas
Provem basicamente da floresta amazônica. São centenas de espécie para todos os
tipos de aplicação. O estado do Pará é o maior produtor do país.
A identificação de fornecedores confiáveis de toras é o primeiro e principal desafio de
uma serraria e o principal fator de influência na definição da localização da mesma.

Os principais produtos de madeira serrada segundo as diversas e contraditórias
normas que regem o setor são:

9. Organização do Processo Produtivo
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Pinus
Provem das florestas plantadas principalmente no sul do país. Trata-se de uma
madeira de cor clara, variando de branca a amarelada. Vêm sendo plantadas, em
escala comercial, no Brasil, há mais de 30 anos, com as espécies Pinus taeda para
produção de matéria-prima para as indústrias de celulose e papel e Pinus elliottii para
madeira serrada e extração de resina. Com as novas variedades, começa a ser
plantada em todo o Brasil. É uma madeira de fácil trabalhabilidade e com amplo
espectro de utilização, incluindo moveleiro.

O processo produtivo de uma serraria é composto basicamente por:

Compra das toras
É feita junto aos plantadores de florestas. No caso de florestas nativas, é feito junto a
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Recepção das toras
É realizado no pátio de descarga e estocagem de toras. Em geral é realizado com o
auxílio de uma carregadeira ou empilhadeira. É feita pelos auxiliares da equipe de
produção.
Processamento das toras
É feito pelas máquinas de produção operadas pelos funcionários da empresa. Em
geral é uma linha de produção contínua, que começa pelo desdobro, passa pelo corte
nos tamanhos desejados e eventualmente vai para tratamentos como secagem e
impermeabilização. Algumas serrarias produzem itens um pouco mais elaborados,
como lambris para forros, que exigem máquinas específicas. É feita pela equipe de
produção.
Estocagem
Os produtos acabados são então colocados de forma organizada no estoque
comercial, onde são facilmente identificados, carregados e descarregados. É feita
pelos auxiliares da equipe de produção.
Venda
É realizada pelo setor comercial. Os principais clientes são outras empresas, em
especial distribuidores, fábricas de móveis e fábricas de embalagens. Os distribuidores
mais comuns são madeireiras, que por sua vez vendem para construtoras,
marcenarias e consumidores finais. Grandes construtoras por vez compram direto de
serrarias.
Expedição e entrega de mercadorias
Toda mercadoria vendida deve ser separada, baixada do estoque, ter sua nota fiscal
emitida, ser carregada no veículo de transporte e ser entregue. Essa operação envolve
pessoas de todas as áreas.
Cobranças e Pagamentos - Controle Financeiro
É preciso receber do cliente na hora ou emitir uma fatura e entregar depois. Para a
fatura, a cobrança bancária é o melhor sistema e pode ser toda feita via Internet. Na
outra ponta, é preciso pagar fornecedores, funcionários e outros itens. Em geral tudo
isso é feito pela mesma pessoa, que cuida assim de toda a parte financeira sob
supervisão próxima dos sócios.
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exploradores autorizados pelos órgãos do meio ambiente. Em geral o frete é fornecido
pelo produtor.

Administração geral
Existem ainda burocracias trabalhistas, contábeis e legais, que são realizadas em geral
pela mesma pessoa do controle financeiro no caso de uma empresa de pequeno porte.
Desenvolvimento do negócio
Uma empresa que quer crescer precisa realizar ações fora da rotina, como buscar
novos fornecedores, melhorar a produtividade com nvas técnicas e equipamentos,
buscar novos mercados, abrir filiais e aprimorar processos de gestão. Tudo isso é
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10. Automação
A automação da produção em serrarias é possível em diversos níveis. Uma boa
produtividade média em pequenas serrarias gira entre 3 a 5 m3/operário/ turno. Uma
readaptação e intenso processo de automação podem elevar a mesma para 20
m3/operário/turno. Mas isso exige elevados investimentos e grande demanda, ou seja,
foge da realidade dos investimentos aqui exemplificados.

A automação recomendável nestes casos é a de gestão, possibilitada por um software
de gestão completo, o denominado ERP. Este tipo de software integra todos os
processos mencionados. Exemplificando, quando o comprador faz uma compra e
lança no sistema, o valor da fatura já vai para o módulo “Contas a Pagar”. Quando o
vendedor faz uma venda, o lançamento do valor já vai para o módulo “Contas a
Receber” ou para o “Caixa” se foi à vista. E em ambos os casos já é dada baixa no
módulo “Estoque”. A produção da mesma forma. Tudo que é produzido é lançado no
“Estoque”.
A automação comercial e de controle de produção é altamente indicada, mas não é
fundamental em pequenas empresas. O essencial é um bom controle financeiro
informatizado que controle receitas e despesas e gere relatórios sobre custos, receitas
e lucro. A produção e demais itens podem ser controlados com planilhas
independentes.
Várias desses softwares de controle da gestão estão disponíveis gratuitamente na
Internet e um deles pode ser o suficiente para sua empresa. Mas o ideal é ter um
software adequado, que realmente facilite a gestão da sua empresa, mesmo que não
seja gratuito.

11. Canais de Distribuição
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papel do empreendedor.

Os principais clientes das serrarias são:
• Fábricas de móveis;
• Fábricas de itens para a construção civil, como portas, janelas, forros e
engradamentos;
• Fábricas de embalagens;
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Por não vender no varejo, como as madeireiras, uma serraria tem um número limitado
de clientes, o que facilita a localização e promoção dos produtos junto aos mesmo.

12. Investimento
O dimensionamento do investimento total a seguir considera serrarias com as
seguintes características:
• Matéria prima: Pinus e Eucalipto;
• Preço médio de venda: R$ 300,00 / m3
• Produção mensal entre 150 m3 e 350 m3 de madeira serrada;
• Faturamento mensal entre R$ 50 mil e R$ 100 mil;
• Baixo nível de automação;
• Secagem parcial da produção;
• Área total do imóvel de 4.000 m2
• Área coberta de 1.000 m2;
• Administração de 100 m2.
A estimativa de investimento feita no item Equipamentos foi entre R$ 64.040 a R$
114.050.
A esse valor deve se somar ainda os seguintes custos:
• Adaptação do imóvel: R$ 20 mil e R$ 50 mil;
• Instalação de equipamentos: R$ 10 mil a R$ 20 mil;
• Despesas pré-operacionais como abertura da empresa, projetos, consultoria, criação
de marca, recrutamento e seleção de pessoal, etc.: R$ 5 mil a R$ 10 mil;
• Capital de Giro para estoque inicial de mercadoria, provisionamento para vendas
faturadas e prejuízo operacional nos primeiros meses e reserva técnica para eventuais
problemas: R$ 50 mil a R$ 100 mil.
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• Grandes construtoras;
• Madeireiras, que são os revendedores para pequenas e médias construtoras,
marcenarias e consumidores finais.

Investimento total entre R$ 131 mil e R$ 294 mil.
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Capital de giro é o montante de recursos financeiros que a empresa precisa manter
para garantir fluidez dos ciclos de caixa. O capital de giro funciona com uma quantia
imobilizada no caixa (inclusive banco) da empresa para suportar as oscilações de
caixa.
O capital de giro é regulado pelos prazos praticados pela empresa, são eles: prazos
médios recebidos de fornecedores (PMF); prazos médios de estocagem (PME) e
prazos médios concedidos a clientes (PMCC).
Quanto maior o prazo concedido aos clientes e quanto maior o prazo de estocagem,
maior será sua necessidade de capital de giro. Portanto, manter estoques mínimos
regulados e saber o limite de prazo a conceder ao cliente pode melhorar muito a
necessidade de imobilização de dinheiro em caixa.
Se o prazo médio recebido dos fornecedores de matéria-prima, mão- de-obra, aluguel,
impostos e outros forem maiores que os prazos médios de estocagem somada ao
prazo médio concedido ao cliente para pagamento dos produtos, a necessidade de
capital de giro será positiva, ou seja, é necessária a manutenção de dinheiro disponível
para suportar as oscilações de caixa. Neste caso um aumento de vendas implica
também em um aumento de encaixe em capital de giro. Para tanto, o lucro apurado da
empresa deve ser ao menos parcialmente reservado para complementar esta
necessidade do caixa.
Se ocorrer o contrário, ou seja, os prazos recebidos dos fornecedores forem maiores
que os prazos médios de estocagem e os prazos concedidos aos clientes para
pagamento, a necessidade de capital de giro é negativa. Neste caso, deve-se atentar
para quanto do dinheiro disponível em caixa é necessário para honrar compromissos
de pagamentos futuros (fornecedores, impostos). Portanto, retiradas e imobilizações
excessivas poderão fazer com que a empresa venha a ter problemas com seus
pagamentos futuros.
No caso das serrarias a necessidade de capital de giro pode ser resumida da seguinte
forma:
Estoque de madeira serrada e toras
É quanto você tem de mercadoria estocada já paga. É possível trabalhar com estoque
de fornecedor. Basta, por exemplo, comprar com 60 dias para pagar e vender à vista
ou com 30 dias. Mas não é recomendável. O ideal é comprar a vista com desconto e
vender a prazo com juros. E ter o estoque pago é uma reserva para crises. Em relação
ao tamanho do estoque, só a prática diz qual é o ideal.
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13. Capital de Giro

Prazo de Pagamento para Clientes
Se você vende a prazo, fica com duplicatas em vez de dinheiro. Vender a prazo
aumenta suas vendas, mas seu risco. Para isso reduzir o risco é importante sempre
checar o cadastro do comprador e embutir juros no preço. Ou não dar o desconto de
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Prejuízo Operacional
Se o prejuízo operacional é praticamente certo no início das atividades, ele também
pode ocorrer em fases da vida da empresa. Para enfrentar o início da empresa e os
períodos de vacas magras é preciso ter uma reserva técnica aplicada no mercado
financeiro apenas para este fim. Pegar dinheiro com juros em crises é um passo largo
para piorar as coisas.
Eventuais Problemas
É a chamada reserva técnica para contingências. Um incêndio sem cobertura de
seguro, uma ação trabalhista inesperada, uma exigência legal inesperada podem exigir
recursos extras. O ideal é ter uma reserva, mas se a empresa estiver dando lucro,
buscar socorro nos bancos não será tão traumático.

14. Custos
Os custos podem ser divididos em duas categorias e depois em seus respectivos itens:
Custos Fixos
São os que não variam com a venda. Vendeu mais ou menos, paga o mesmo valor:
• Aluguel;
• Água;
• Luz;
• Telefone;
• Funcionários, encargos e despesas associadas;
• Taxas públicas;
• Contador.
São as despesas mais preocupantes e devem ser assumidas apenas quando
absolutamente necessárias. Faixa de R$ 12.000 a R$ 25.000.
Custos Variáveis
São os que variam com a venda. Vendeu mais, paga mais. Vendeu menos, paga
menos.
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quem compra a vista, que é a mesma coisa. Assim, além de aumentar seu lucro, você
pode em crises descontar as duplicatas e entregar para o banco apenas o juros que
cobrou do cliente.

• Compra de mercadoria (reposição de estoque);
• Outros insumos acessórios;
• Energia elétrica;
• Combustíveis;
• Depreciação e manutenção de equipamentos e instalações;
• Fretes;
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Resultado
Pequenas indústrias lucrativas possuem um custo variável total entre 55% e 65% do
faturamento. O custo fixo fica entre 20% e 25% do faturamento. O lucro operacional ou
resultado fica entre 10% e 20% do faturamento.

15. Diversificação/Agregação de Valor
A agregação de valor ao negócio pode ser feita de algumas formas, como:
• Produção de itens mais elaborados, como lambris, marcos, molduras e outros itens
semiacabados.
• Trabalhar com madeiras nobres;
• Oferecer a madeira com secagem e impermeabilização;

Também é indicado ter parcerias com recicladores ou artesãos que utilizam as sobras
das madeiras para produção de peças artesanais.

16. Divulgação
Uma serraria pode fundamentar a divulgação de seus produtos apenas nos seguintes
itens:
Clientes Industriais
Indústrias de móveis, embalagens e itens da construção civil compõem uma clientela
especial, pois podem gerar contratos continuados de fornecimento, ainda que a preços
menos lucrativos. E são empreendimentos que podem ser facilmente localizados e
atingidos por marketing direto. Visitas e prospectos são as formas mais indicadas, pois
são relativamente baratas e eficazes. Periodicamente isso deve ser reforçado, com
envio de mais prospectos e e-mails personalizados. Evite e-mails massificados, os
indesejados spans.
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• Impostos;
• Comissões comerciais.

Madeireiras
São clientes que compram um a gama maior de produtos e que podem ser vendidos
com preços melhores se a serraria tiver diferenciais como pronta entrega e maior
variedade de itens. Assim como na indústria, visitas e prospectos são as formas mais
indicadas, pois são relativamente baratas e eficazes. Periodicamente isso deve ser
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Site
Estar na Internet é fundamental, pois é consultada por qualquer empresa em busca de
fornecedores. Publique um site usando as técnicas modernas que facilitam a
localização pelos buscadores como o Google. Isso é essencial.

17. Informações Fiscais e Tributárias
O segmento de SERRARIA, assim entendido pela CNAE/IBGE (Classificação Nacional
de Atividades Econômicas) 1610-2/01 ou 1610-2/02 como a atividade de produção de
madeira bruta desdobrada ou serrada em bruto (sem nenhum tipo de aplainamento,
secagem ou lixamento) , , ou produção de madeira resserrada submetida a
aplainamento, secagem ou lixamento (pranchas, pranchões, postes, tábuas, tacos e
parquetes para assoalhos e semelhantes), respectivamente, poderá optar pelo
SIMPLES Nacional - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas ME (Microempresas) e EPP (Empresas de Pequeno
Porte), instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, desde que a receita bruta anual
de sua atividade não ultrapasse a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) para
micro empresa R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) para empresa de
pequeno porte e respeitando os demais requisitos previstos na Lei.

Nesse regime, o empreendedor poderá recolher os seguintes tributos e contribuições,
por meio de apenas um documento fiscal – o DAS (Documento de Arrecadação do
Simples Nacional), que é gerado no Portal do SIMPLES Nacional (http://www8.receita.f
azenda.gov.br/SimplesNacional/):

• IRPJ (imposto de renda da pessoa jurídica);
• CSLL (contribuição social sobre o lucro);
• PIS (programa de integração social);
• COFINS (contribuição para o financiamento da seguridade social);
• ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e serviços);
• ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza);
• INSS (contribuição para a Seguridade Social relativa a parte patronal).
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reforçado, com envio de mais prospectos e e-mails personalizados. Evite e-mails
massificados, os indesejados spans.

Conforme a Lei Complementar nº 123/2006, as alíquotas do SIMPLES Nacional, para
esse ramo de atividade, variam de 4% a 17,42%, dependendo da receita bruta auferida
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Se o Estado em que o empreendedor estiver exercendo a atividade conceder
benefícios tributários para o ICMS (desde que a atividade seja tributada por esse
imposto), a alíquota poderá ser reduzida conforme o caso. Na esfera Federal poderá
ocorrer redução quando se tratar de PIS e/ou COFINS.

MEI (Microempreendedor Individual): para se enquadrar no MEI o CNAE de sua
atividade deve constar e ser tributado conforme a tabela da Resolução CGSN nº
94/2011 - Anexo XIII
(http://www.receita.fazenda.gov.br/legislacao/resolucao/2011/CGSN/Resol94.htm ),
Neste caso, este segmento não pode se enquadrar no MEI, conforme Res. 94/2001.

Para este segmento, tanto ME ou EPP, a opção pelo SIMPLES Nacional sempre será
muito vantajosa sob o aspecto tributário, bem como nas facilidades de abertura do
estabelecimento e para cumprimento das obrigações acessórias.

Fundamentos Legais: Leis Complementares 123/2006 (com as alterações das Leis
Complementares nºs 127/2007, 128/2008 e 139/2011) e Resolução CGSN - Comitê
Gestor do Simples Nacional nº 94/2011.

18. Eventos
FIMMA Brasil
Feira Internacional de Máquinas, Matérias-Primas e Acessórios para a Indústria
Moveleira
Quinta maior feira mundial para a cadeia produtiva da madeira e móveis, realizada a
cada dois anos, em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha
http://www.fimma.com.br/pt/

Apresentação / Apresentação / Mercado / Localização / Exigências Legais e Específicas / Estrutura /
Pessoal / Equipamentos / Matéria Prima/Mercadoria / Organização do Processo Produtivo / Automação /
Canais de Distribuição / Investimento / Capital de Giro / Custos / Diversificação/Agregação de Valor /
Divulgação / Informações Fiscais e Tributárias / Eventos

pelo negócio. No caso de início de atividade no próprio ano-calendário da opção pelo
SIMPLES Nacional, para efeito de determinação da alíquota no primeiro mês de
atividade, os valores de receita bruta acumulada devem ser proporcionais ao número
de meses de atividade no período.

EXPOFOREST
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Casa Brasil – Feira de negócios
Realizada em Bento Gonçalves – RS uma feira de negócios em vários segmentos, no
qual está inserida a parte de produção de itens em madeira.
http://www.casabrasil.com.br

19. Entidades em Geral
IBAMA
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis www.ibama.gov.br/pndpa/

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - http://www.ipaam.am.gov.br/

SOCIEDADE MADEIRA
http://w ww.wsr-corporation.com/?gclid=CLThjs_A3ZMCFQ0tHgodD2Z4aA

ABIMCI
Associação da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente
Fundada em 1972, a ABIMCI unifica e representa empresas ligadas aos diversos
segmentos e fases da cadeia produtiva da madeira, tais como reflorestadoras
(silvicultura); indústrias da madeira (fabricantes de painéis compensados, laminados,
serrados, pisos, molduras, portas e outros produtos); fornecedores de insumos e
máquinas para a indústria de madeira; agentes e importadores de produtos de
madeira, distribuidores e revendedores dos produtos madeireiros produzidos pelos
associados, empresas do setor de logística e despachos aduaneiros além da imprensa
especializada
http://www.abimci.com.br/
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Feira Florestal Brasileira – Exposição de Máquinas, Equipamentos e Tecnologia para
Produção de Madeira de Plantações Florestais.
A EXPOFOREST é uma feira que tem como objetivo apresentar e difundir máquinas,
equipamentos e tecnologia para a produção de madeira oriunda de reflorestamento.
Realizada em Curitiba - PR.
http://www.expoforest.com.br
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20. Normas Técnicas
Norma técnica é um documento, estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo reconhecido que fornece para um uso comum e repetitivo regras, diretrizes
ou características para atividades ou seus resultados, visando a obtenção de um grau
ótimo de ordenação em um dado contexto. (ABNT NBR ISO/IEC Guia 2).

Participam da elaboração de uma norma técnica a sociedade, em geral, representada
por: fabricantes, consumidores e organismos neutros (governo, instituto de pesquisa,
universidade e pessoa física).

Toda norma técnica é publicada exclusivamente pela ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas, por ser o foro único de normalização do País.

1.Normas específicas para uma Serraria
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ABRAF
Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas
Fundada em 2 de dezembro de 2003, é destinada a congregar e representar as
empresas com atividades de na cadeia de base florestal plantada, dos setores de
painéis de madeira industrializada, siderúrgicas a carvão vegetal, celulose e papel,
produtos de madeira sólida, tendo também como associadas as entidades estaduais
representativas do setor.
http://www.abraflor.org.br/

ABNT NBR 14807:2002 - Peças de madeira serrada – Dimensões.

Esta Norma especifica dimensões de peças de madeira serrada, para uso geral, por
meio de intervalos de valores.
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Esta Norma fixa a nomenclatura de peças de madeira serrada e os padrões de
dimensões (bitola) de madeira serrada e de madeira beneficiada, de acordo com o
aproveitamento racional da matéria-prima.

ABNT NBR ISO 4470:2011 - Madeira serrada – Determinação do teor de umidade
média de um lote

Esta Norma especifica dois métodos para a determinação do teor de umidade média
de um lote homogêneo de madeira serrada de mesma seção transversal.

ABNT NBR ISO 737:2011 - Madeira serrada de coníferas — Dimensões — Métodos de
medição.

Esta Norma define os métodos de medição de espessura, largura, comprimento e
volume de madeira serrada de coníferas.

ABNT NBR ISO 738:2011 - Madeira serrada de coníferas — Dimensões — Desvios
permitidos e retração.
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ABNT NBR 7203:1982 - Madeira serrada e beneficiada.

Esta Norma especifica os desvios permitidos em função de incorreções durante o
processo de serragem nas espessuras, larguras e comprimentos nominais, para
madeira serrada de coníferas.
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Esta Norma especifica as dimensões nominais de madeira serrada de coníferas.

ABNT NBR ISO 1030:2010 - Madeira serrada de coníferas — Defeitos — Medição

Esta Norma especifica dois métodos para a determinação do teor de umidade média
de um lote homogêneo de madeira serrada de mesma seção transversal.

ABNT NBR 11700:1991 - Madeira serrada de coníferas provenientes de
reflorestamento para uso geral - Classificação.

Esta Norma define as classes e estabelece as condições e procedimentos na
classificação de madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento, para
uso geral.

ABNT NBR 11869:1991 - Madeira serrada de coníferas provenientes de
reflorestamento, para uso geral - Inspeção e recebimento - Especificação.

Esta Norma fixa as condições exigíveis para o recebimento e inspeção de madeira
serrada de coníferas provenientes de reflorestamento, para uso geral.
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ABNT NBR ISO 3179:2011 - Madeira serrada de coníferas – Dimensões nominais

ABNT NBR 12297:1991 - Madeira serrada de coníferas provenientes de
reflorestamento, para uso geral - Medição e quantificação de defeitos.
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ABNT NBR 12498:1991 - Madeira serrada de coníferas provenientes de
reflorestamento, para uso geral - Dimensões e lotes - Padronização.

Esta Norma padroniza as dimensões e lotes de madeira serrada de coníferas
provenientes de reflorestamento, para uso geral.

ABNT NBR ISO 8903:2011 - Madeira serrada de folhosas — Dimensões nominais.

Esta Norma especifica as dimensões nominais de madeira serrada de folhosas não
aplainadas, esquadrejadas e não esquadrejadas.

ABNT NBR ISO 2301:2011 - Madeira serrada de folhosas – Defeitos – Medição

Esta Norma especifica os métodos de medição internacional dos defeitos existentes
em madeira serrada de coníferas, classificados de acordo com a ABNT NBR ISO 2299,
Madeira serrada de folhosas – Defeitos – Classificação.

ABNT NBR ISO 2299:2010 - Madeira serrada de folhosas — Defeitos — Classificação
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Esta Norma fixa as condições exigíveis para a medição de defeitos em madeira
serrada de coníferas provenientes de reflorestamento, para uso geral.

Esta Norma especifica a classificação de defeitos para madeira serrada de folhosas
com crescimento na zona temperada da terra.
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Esta Norma fixa as condições exigíveis, define os termos, as classes e os
procedimentos a serem adotados na classificação de madeira serrada de folhosas,
para os mercados geral e especial, considerando a madeira no estado em que for
encontrada, sem se conceder nenhuma tolerância que vise a elevá-la de classe de
qualidade.

ABNT NBR 14806:2002 - Madeira serrada de eucalipto – Requisitos

Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para a madeira serrada de eucalipto
proveniente de florestas plantadas, para uso geral.

2.Normas aplicáveis na execução de uma Serraria

Nota: Normas Técnicas que podem ser utilizadas na área administrativa e no processo
de execução do serviço da serraria.

ABNT NBR 15842:2010 - Qualidade de serviço para pequeno comércio – Requisitos
gerais.

Esta Norma estabelece os requisitos de qualidade para as atividades de venda e
serviços adicionais nos estabelecimentos de pequeno comércio, que permitam
satisfazer as expectativas do cliente.
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ABNT NBR 9487:1986 - Classificação de madeira serrada de folhosas – Procedimento.

ABNT NBR 12693:2010 – Sistemas de proteção por extintores de incêndio.
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ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 - Iluminação de ambientes de trabalho - Parte 1:
Interior.

Esta Norma especifica os requisitos de iluminação para locais de trabalho internos e os
requisitos para que as pessoas desempenhem tarefas visuais de maneira eficiente,
com conforto e segurança durante todo o período de trabalho.

ABNT NBR IEC 60839-1-1:2010 - Sistemas de alarme - Parte 1: Requisitos gerais Seção 1: Geral.

Esta Norma especifica os requisitos gerais para o projeto, instalação, comissionamento
(controle após instalação), operação, ensaio de manutenção e registros de sistemas de
alarme manual e automático empregados para a proteção de pessoas, de propriedade
e do ambiente.

ABNT NBR 12157:1991 - Máquinas para trabalhar madeira - Plainas de duas, três ou
quatro faces - Ensaios para verificação de precisão - Método de ensaio.

Esta Norma prescreve o método de ensaio de verificação de precisão de plainas de
duas, três ou quatro faces, conforme NB-759, CB-181 e TB-356, através de ensaios
geométricos, e fornece os correspondentes desvios máximos permitidos aplicáveis às
máquinas de precisão normal.
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Esta Norma estabelece os requisitos exigíveis para projeto, seleção e instalação de
extintores de incêndio portáteis e sobre rodas, em edificações e áreas de risco, para
combate a princípio de incêndio.

ABNT NBR 12158:1992 - Máquinas para trabalhar madeira - Serra circular radial Ensaios para verificação de precisão - Método de ensaio.
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ABNT NBR 12159:1992 - Máquinas para trabalhar madeira - Serra circular com e sem
mesa móvel - Ensaios para verificação de precisão - Método de ensaio

Esta Norma prescreve o método de ensaio de verificação de precisão de serra circular
com e sem serra móvel, conforme as NBR 8027, NBR 10722 e NBR 10723, através de
testes geométricos, e fornece os correspondentes desvios máximos permitidos,
aplicáveis às máquinas de precisão normal.

ABNT NBR 11311:1990 - Verificação da exatidão de máquinas para trabalhar madeira
– Desengrossadeira – Procedimento

Esta Norma fixa as condições exigíveis para a verificação da precisão de
desengrossadeira com eixo porta-facas cilíndrico, conforme as NB-759, CB-181 e TB356, através de ensaios geométricos, e fornece os correspondentes desvios máximos
permitidos aplicáveis às máquinas de precisão normal.

Nota: Normas Técnicas de equipamentos de proteção individual que podem ser
utilizados no Serviço de Serraria.
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Esta Norma prescreve o método de ensaio para verificação de precisão de serra
circular radial, conforme as NBR 8027, NBR 10722 e NBR 10723, através de ensaios
geométricos, e fornece os correspondentes desvios máximos permitidos aplicáveis às
máquinas de precisão normal.

ABNT NBR 13698:2011 - Equipamento de proteção respiratória — Peça semifacial
filtrante para partículas.

Esta Norma especifica os requisitos para as peças semifaciais filtrantes para as
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ABNT NBR 13712:1996 - Luvas de proteção.

Esta Norma estabelece os princípios gerais para a padronização de luvas de proteção
confeccionadas em couro ou tecido.

ABNT NBR 8221:2003 - Equipamento de proteção individual - Capacete de segurança
para uso na indústria - Especificação e métodos de ensaio.

Esta Norma descreve tipos e classes, determina as exigências mínimas quanto às
características físicas e de desempenho, e prescreve os ensaios para a avaliação de
capacetes de segurança destinados à proteção da cabeça contra impactos e agentes
agressivos no uso industrial.

ABNT NBR ISO 20345:2008 - Equipamento de proteção individual - Calçado de
segurança.

Esta Norma especifica os requisitos básicos e adicionais (opcionais) para os calçados
de segurança.

ABNT NBR ISO 20346:2008 - Equipamento de proteção individual - Calçado de
proteção.
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partículas utilizadas como equipamentos de proteção respiratória do tipo purificador de
ar não motorizado.

Esta Norma especifica os requisitos básicos e adicionais (opcionais) para os calçados
de proteção.
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Esta Norma especifica os requisitos básicos e adicionais (opcionais) para calçado
ocupacional.

ABNT NBR 16076:2012 - Equipamento de proteção individual — Protetores auditivos
— Medição de atenuação de ruído com métodos de orelha real

Esta Norma especifica métodos de ensaio psicofísicos com pessoas para medir,
analisar e reportar a atenuação sonora de protetores auditivos. Esta Norma se aplica
aos protetores auditivos que operam de maneira linear, como os protetores passivos
comumente disponíveis, e aos protetores auditivos que incorporam dispositivos
eletrônicos, quando estes estão desligados.

ABNT NBR 16077:2012 - Equipamento de proteção individual — Protetores auditivos
— Método de cálculo do nível de pressão sonora na orelha protegida.

Esta Norma estabelece o método de cálculo do nível de pressão sonora na orelha
××××protegida, quando são utilizados protetores auditivos em ambientes ruidosos.

21. Glossário
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ABNT NBR ISO 20347:2008 - Equipamento de proteção individual - Calçado
ocupacional.

Caibros: é um elemento componente do madeiramento do telhado, ficando localizado
sobre as terças e abaixo das ripas.

Compensados: madeira formada por um número ímpar de camadas superpostas,
coladas entre si por pressão e dispostas de modo que suas fibras se cruzem.
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Dormentes: cada uma das peças de madeira, de metal ou de cimento armado,
colocadas no solo, perpendicularmente à via férrea, e em cima das quais são fixados
os trilhos.

Estufa: fogão para aquecimento de ambiente.

Imunização: processo mediante o qual se adquire, de forma natural ou artificial, a
capacidade de defender-se perante uma determinada agressão bacteriana, viral ou
parasitária.

Impermeabilização: Tratamento químico que impede que a madeira absorva líquidos,
aumentando a sua vida útil.

Lambril: Peças no formato de tábuas estreitas que possuem encaixes do tipo macho e
fêmea que unidas fazem o revestimento de forros e paredes..

Laminados: são finas folhas de madeira, retiradas de troncos a partir de um processo
de laminação por descascamento.

Meia-cana: são utilizadas para dar acabamento nas juntas dos forros com as paredes
para que possa também tampar os vãos que sempre aparecem entre eles.
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Destopadeira: é o equipamento ideal para igualar a madeira, a máquina possui uma
serra com deslocamento horizontal posicionada dentro de uma capota de proteção, o
que proporciona total segurança para o operador.

Mezanino: um andar de pequena altura entre dois pavimentos elevados. Janela mais
larga do que alta, que se abre no porão de edifícios.
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Pontaletes: peça de madeira em que se apóia uma casa, um pavimento.

Prancha: grande tábua grossa e larga, da qual se podem extrair outras peças menores.

Repicado: material constituído em camadas.

Ripa: pedaço de madeira estreita e comprida.

Sarrafos: pedaço de madeira estreita e comprida; ripa.

Serra-circular: é perfeita para trabalhos médios e leves em madeira, com ótimo
desempenho e durabilidade.

Serra-fita: é uma serra que é instalada numa máquina cuja fita de serra se movimenta
continuamente, pela rotação de volantes e polias acionadas por um motor elétrico.

Tábuas: pedaço de madeira retilínea e estreita.
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Plaina: ferramenta de carpinteiro, constituída por uma peça de madeira ou metal na
qual vai embutida uma lâmina de aço afiada, e destinada a desbastar ou alisar
madeira.

Tacos: pequeno pedaço de tábua, de forma retangular, para assoalho.

Tora: grande tronco de madeira bruta.
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Vigas: peça oblonga de madeira, ferro, concreto, usada geralmente como suporte em
construção.

Serra circular: Equipamento de corte de madeira a partir de um disco ou lâmina de
metal e uma mesa de sustentação.
Serra de Fita: Equipamento cuja fita de serra se movimenta continuamente, pela
rotação de volantes e polias acionadas por um motor elétrico. A serra de fita tem uma
versatilidade de trabalho muito grande, podendo realizar quaisquer tipos de cortes
retos ou irregulares, tais como círculos ou ondulações. Também pode ser utilizada
para o corte de materiais muito espessos, difíceis de serem cortados na serra circular.
Pode ser de dois tipos: horizontal e vertical.

22. Dicas de Negócio
O candidato a empresário na área de serraria deve entrar nesse negócio consciente de
que terá que estar presente tempo integral de funcionamento da empresa, em especial
no início das atividades do novo empreendimento, tanto na parte comercial, quanto na
área operacional, caso tenha conhecimento técnico suficiente para tal e na gestão
financeira do negócio.

É importante que o empreendedor tenha conhecimento técnico em madeira, e também
conhecimento básico da parte legal a área ambiental, visando evitar transtornos para o
seu empreendimento. Deve-se também ter capacidade de identificar fornecedores de
madeira em potencial e que estejam devidamente legalizados perante os órgãos
oficiais.
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Tupia: máquina para fazer molduras e entalhes.

O empreendedor deve estar atento à disponibilidade de matéria-prima e a distância
que o seu negócio estará instalado dos seus principais fornecedores de madeira bruta.
Isto porque a parte do transporte é um dos itens que mais encarecem o produto final
de uma serraria, o que poderá até mesmo inviabilizar a comercialização de seus
produtos acabados.
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Para aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, sugerimos os sites do item
Bibliografia, em especial os dos concorrentes. Isso ajuda a entender o negócio como
um todo.
Entendido um pouco mais o formato e produtos de uma serraria, o próximo passo é
conversar com os plantadores de florestas mais próximos da região onde pretende se
instalar. É do interesse dos mesmos auxiliar o surgimento de novos compradores dos
seus produtos, as toras. E eles conhecem os pontos fortes e fracos do comércio de
madeiras serrada na região.
Outra dica importante é visitar as feiras e outros eventos do setor.
Por fim, utilize profissionais experientes para elaborar seu plano de negócios e elucidar
toda a parte legal do empreendimento, em especial as obrigações ambientais.

23. Características
No caso específico de serrarias, algumas características comportamentais específicas
podem ajudar muito:
• Ter conhecimentos específicos sobre madeira e suas diversas espécies, incluindo
coloração, odor, dentre outros.
• Ter bons conhecimentos sobre as técnicas de produção de madeira serrada;
• Ter os conhecimentos básicos de aplicação da madeira serrada, em especial na
indústria.
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O empreendedor deve adquirir a matéria-prima de maneira legal exigindo nota fiscal,
contratos entre outros documentos para não ter problema a qualquer momento, seja
quando das fiscalizações ou não.

Mas as características empreendedoras desejáveis vão muito além e se aplicam a
qualquer negócio. Entre as mais importantes estão ter metas, planejar, persistir, buscar
de informações e ter uma boa dose de autoconfiança.
Uma excelente opção prática é fazer o curso EMPRETEC, oferecido pelo SEBRAE.
Ele ajuda as pessoas a desenvolverem seu perfil empreendedor.
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O SEBRAE também disponibiliza cursos à distância com foco no empreendedorismo.
Confira em:
http://www.ead.sebrae.com.br/quero-empreender/

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO – IPT.
MADEIRA: USO SUSTENTÁVEL NA CONSTRUÇÃO CIVIL. São Paulo, 2003.
PRODUÇÃO DA EXTRAÇÃO VEGETAL E DA SILVICULTURA - Volume 26 – 2011 –
IBGE - Brasil
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Serraria Móvel
http://www.woodmizer.com.br/por/Inicio.aspx
http://www.serrariaportatil.com.br/

Softwares
http://www.3cinformatica.com.br/
http://www.icert.com.br
http://softwarelivre.org/

Concorrentes e Fornecedores
ABIMCI
Associação da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente
http://www.abimci.com.br/
ABRAF
Associação Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas
http://www.abraflor.org.br/

25. Fonte
Não há informações disponíveis para este campo.

26. Planejamento Financeiro
Não há informações disponíveis para este campo.
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Máquinas e Automação
http://www.awkmaquinas.com.br/
http://www.nei.com.br/busca/maquinas+para+serrarias/?af=1

27. Soluções Sebrae
Não há informações disponíveis para este campo.

Ideias de Negócios | www.sebrae.com.br

33

Não há informações disponíveis para este campo.

29. URL

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ideias/Como-montar-uma-serraria
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28. Sites Úteis

