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O que é?

A Parceria Florestal é uma modalidade de produção
florestal com forte interação entre o produtor rural e as
empresas consumidoras de madeira.
A ERB promove programas de parceria florestal com
o intuito de complementar o suprimento de madeira.
Neste processo, a ERB fornece uma fonte adicional de
renda aos participantes, principalmente, aos pequenos e
médios produtores rurais.
Mais do que garantir o abastecimento industrial, o fomento
florestal contribui com o desenvolvimento
socioeconômico das famílias e comunidades envolvidas.
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Como
funciona?

Simulação
06 anos
100 hectares*

R$ 450.000,00

Pagamento
antecipado de
R$ 400.000,00
*Valores ilustrativos adotados para a simulação, considerando índices
pluviométricos e localização adequadas
Entre em contato e faça uma simulação com valores reais.
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Quais são as
vantagens?

Garantia de compra da madeira com PAGAMENTO
ANTECIPADO definido em contrato.
Implantação e manutenção do CULTIVO É
RESPONSABILIDADE DA ERB, com a realização
do investimento necessário, incluindo mão de obra.
A DURAÇÃO DO CONTRATO É DE 12 ANOS,
equivalente a dois ciclos de seis anos. Podendo ser
prorrogado ou antecipado em um ano.
Geração de trabalho e renda, contribuindo para o
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO.

A planta industrial da ERB está
localizada em Candeias (BA) e atende
um raio de 300 km de distância
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Quais são os
benefícios?

Empresas de todos os segmentos e mais variados
tamanhos têm se dedicado a buscar maneiras renováveis
de produzir energia e de utilizar tudo aquilo que a
natureza tem a oferecer.
Nesse sentido, as Parcerias Florestais da ERB vem
ganhando força de maneira crescente pela geração de
benefícios para todos os seus participantes.

Respeito ao
Meio Ambiente
O respeito ao meio ambiente
é uma parte muito importante
da nossa história.
O Potencial Florestal da Bahia
é ideal para uma Parceria
Florestal. Com larga
experiência no setor, a ERB
tem propriedade para falar
sobre utilização sustentável
da madeira.

Seja um
Parceiro Florestal
ERB

Entre em contato:
Eduardo Magnago

eduardo.magnago@erbrasil.com.br
75 99818-7598

