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Cada segmento de fibra natural que participa da CSFN pode elencar 3 metas prioritárias para 

serem perseguidas em 2019

Após elencar as 3 metas, traçaremos um plano de ação para cada uma com responsável e 

prazos

Um representante de cada segmento deverá apresentar um SWOT com 4 pontos em cada 

quadrante (16 no total) – p/ balizar o plano de ação

Com base no PLANO DE AÇÃO, construir uma AGENDA unificada para o Setor de Fibras para 

que todos trabalhem na mesma direção;

Na última reunião do ANO, faremos um balanço das providências tomadas e seus resultados

A Secretaria Executiva da CSFN juntamente com a Coordenação de Apoio às Câmaras, ficará 

responsável por monitorar os encaminhamentos e as respostas dos pleitos juntos aos órgãos 

competentes

SUGESTÃO / ENCAMINHAMENTOS



FIBRAS DO BRASIL: 
Panorama do setor de Fibras Naturais para 
pautar a AGENDA governamental

Câmara Setoriais de Fibras 
Naturais – CSFN / MAPA
22ª Reunião Ordinária –
15/07/2019



CADEIA DA 
MALVA



Produção 

2018 (t)

No. 

Agricultores Indústrias

7.264 3.000 2 20.000

Malva

No. Municípios 

envolvidos

12

Total pessoas 

Envolvidas*

(*) Número estimado
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PIAÇAVAFRAQUEZAS / WEAKNESSES (W) AMEAÇAS / THREATS (T)

1- Baixo nível tecnológico do sistema de 

produção (plantio, colheita, desfibramento e 

beneficiamento)

2- Carência de pesquisas no âmbito tecnológico 

(máquinas e equipamentos, processamento), 

subprodutos, etc)

3- Baixo índice de organização social dos 

produtores de fibras

1- Concorrência externa (importação)

2- Falta de sementes (não há mais fomento para 

produzir sementes)

3- Desestímulo dos produtores de fibras com a 

atividade

4- Falta de atenção do poder público para a 

agricultura tradicional de suma importância para 

o desenvolvimento local

FORÇAS / STRENGTHS (S) OPORTUNIDADES / OPORTUNITIES (O)

1- Garantia de mercado da fibra

2- Subvenção econômica

3- Atividade e produto de baixo impacto ao meio 

ambiente

4- Apelo de mercado mundial do nome 

"Amazônia“

5- Indústria local

1- Demanda do mercado por produtos 

biodegradáveis

2- É possível produzir sementes no Amazonas;

3- Economia do Crédito de Carbono;

4- Forte interesse internacional em novos 

produtos biodegradáveis; possibilidades de 

parcerias

SWOT MALVA



MalvaMETAS PRIORITÁRIAS EM 2019

1 – Desenvolver um arranjo eficiente de fomento à produção de

sementes de malva/juta com a participação efetiva da INDÚSTRIA

2 – Que o Governo Federal através da Conab cumpra o piloto de

compra de sacaria biodegradável para acondicionar estoques

públicos de grãos – pleito iniciado em 2013

3 – Que seja retomado a discussão da aquisição da Semente de

Malva pelo PAA/MDS (atual Min Cidadania). Não se pode

esgotar esse assunto com um despacho de um técnico que não

conhece a realidade local (substituir)
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CADEIA PRODUTIVA 
DA SEDA



Produção 

2018 (t)

No. 

Agricultores Indústrias
Total pessoas 

Envolvidas*

517 7.550 20.000

Seda

No. Municípios 

envolvidos

230 2

Fonte: Abraseda(*) Número estimado
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PIAÇAVAFRAQUEZAS AMEAÇAS

1 – Linhas de pesquisa diretamente 

ligadas à atividade

2 – Tecnologia aplicada

3 – Parcerias público-privadas

4 –

1 – Suscetibilidade à deriva de 

agrotóxicos

2 – Escassez de mão de obra qualificada 

3 – Demanda do mercado de moda

4 –

FORÇAS OPORTUNIDADES

1 – Rentabilidade por hectare plantado 

na agricultura familiar

2 – Baixo custo para implantação

3 – Tempo de retorno do investimento

4 –

1 – Garantia de escoamento total da 

produção

2 – Expectativa de crescimento da 

demanda

3 – Atividade sustentável e limpa 

4 –

SWOT SEDA



3 METAS PRIORITÁRIAS EM 2019

1 – Aumentar a produção de casulos verdes;

2 – Aumentar a produtividade por área; 

3 – Ampliar a prática sustentável para correção do 

solo. 
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Obs: Há alguma ação que depende do poder público (Governo Federal) em que a Câmara possa atuar 
como articulador?

Seda



Cadeia do 
BAMBU



Produção 

2018 (t)

No. 

Agricultores Indústrias*

400.000 40.000 50 200.000

No. Municípios 

envolvidos

250

Total pessoas 

Envolvidas**

(*) 10 de grande porte

(**) Número estimado

Bambu

Fonte: Aprobambu, 2019
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PIAÇAVA
FRAQUEZAS AMEAÇAS

1 - Pouca difusão do conhecimento sobre o bambu, seus 

potenciais e aplicações, assim como poucos casos de sucesso 

nacionais para divulgação do bambu no Brasil; 

2 - Baixa mecanização e intensidade tecnológica do setor e 

baixa capacitação da mão-de-obra;

3 - Necessidade de maior aproximação entre os diferentes 

atores da cadeia produtiva; 

4 - Produção escassa e fragmentada, dificultando a 

logística do setor

1 – Desenvolvimento da cultura do bambu sem o respectivo 

desenvolvimento de uma indústria nacional de agregação de 

valor; 

2 – Aumento da importação de produtos industrializados de 

bambu que poderiam ser produzidos localmente;

3 – Concorrência com outras fibras naturais e sintéticas;

4 – Apropriação ilegal de material genético nativo por 

atores externos. 

FORÇAS OPORTUNIDADES

1 - Cultura versátil que pode ser consorciada com outros

plantios e em solos pouco férteis;

2 - Mais de 200 espécies de bambus mapeadas no país, 

com diferentes aplicações possíveis;   

3 - Espécie de rápido crescimento e adaptabilidade a 

diferentes condições; 

4 - Espaço considerável para ganhos de produtividade e 

rentabilidade por hectare.

1 – Recuperação de áreas degradadas com geração de 

créditos de carbono e novos investimentos em bioeconomia;   

2 – Extensa floresta nativa no Acre para produção e manejo 

sustentável;  

3 – Pesquisa e inovação para novos usos e aplicações com 

alto valor agregado; 

4 – Espaço tanto para produção mecanizada como 

artesanal, em novos usos como biocombustíveis, bioplásticos, 

alimentos

SWOT BAMBU



Bambu
METAS PRIORITÁRIAS EM 2019

1 – Elaborar e publicar Decreto de regulamentação da Política 

Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu –

PNMCB, Lei Nº 12.484, de 08 de setembro de 2011;

2 – Elaboração de mapa com distribuição da cultura no território 

(MAPA/EMBRAPA/SFB);

3 – Novos projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com 

bambu (MCTIC/EMBRAPII). 
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SISAL



Produção 

2018 (t)

No. 

Agricultores Indústrias

58.000 35.000 14 50.000

SISAL

No. Municípios 

envolvidos

152

Total pessoas 

Envolvidas*

(*) Número estimadoFonte: Sindifibras, 2019
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PIAÇAVAFRAQUEZAS AMEAÇAS
1- Máquinas de extração da fibra e fita no campo 

pouco eficientes (tecnologia defasada)

2- Mão de obra não qualificada

3- Inexistência de unidade de beneficiamento 

central

4- Atividades pouco integrada aos ODS

1- Sazonalidade e riscos climáticos

2- Informalidade nas transações comerciais

3- Oscilação de preços e perda do valor da fibra

4- Desconhecimento sobre o produto e a cadeia 

produtiva pelo público externo

FORÇAS OPORTUNIDADES
1- Grande número de produtores

2- Farta disposição de terras para novas 

plantações

3- Região semi-árida com clima adequado

4- Baixos custo de produção

1 - Parcerias com setor automotivo e 

transformação plástica

2 - Sinergia com indústrias de celulose, madeira, 

moda, construção civil, ração animal e defensivos 

agrícolas

3- Países com altos índices de sustentabilidade 

possuem forte demanda

4- Prioridade em políticas públicas de mitigação 

da pobreza rural

SWOT SISAL



SISALMETAS PRIORITÁRIAS EM 2019

1 – Integrar diversas iniciativas públicas e de 

fomento para a cadeia do Sisal

2 – Reestruturação dos programas e políticas de 

preços mínimos

3 – Instituir o IBRAFIBRAS (Instituto Brasileiro para 

Governança e Desenvolvimento de Pesquisas e 

Inovações em Fibras Naturais)

4 – Criar um Fundo de desenvolvimento tecnológico 

e promoção comercial das fibras e coprodutos
19



Cadeia da 
Piaçava



Produção 

2018 (t)

No. 

Agricultores Indústrias

8.481 5.000 4 7.000

PIAÇAVA

No. Municípios 

envolvidos

25

Total pessoas 

Envolvidas*

Fonte: Sindifibras, 2019 (*) Número estimado
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PIAÇAVAFRAQUEZAS AMEAÇAS
1- Mão de obra e extrativistas não qualificados

2- Preços estabelecidos num baixo patamar e 

perda crescente do valor da fibra

3- Desvalorização dos extrativistas e produtores

4- Cadeia da piaçava não estruturada

1- Produtos sintéticos e plásticos

2- Logística de distribuição deficiente

3- Altos investimentos e riscos para inovar

FORÇAS OPORTUNIDADES
1- Farta disposição de terras para novas plantações

2- Piacava é endêmica da Bahia

3- Extrativistas parceiros

4- Baixos custos de produção

1- Parcerias com setor móveis, náutico, automotivo

2- Sinergia com indústrias de florestas plantadas

3- Mercosul recentemente reforçado com o 

protagonismo do Brasil

4- Demanda crescente por produtos oriundos da 

sociobiodiversidadeSWOT PIAÇAVA



Piaçava
METAS PRIORITÁRIAS EM 2020

1 – Integrar diversas iniciativas públicas de fomento 

ao cultivo e extração da piaçava (AM e BA)

2 – Programas de assistência técnica + 

georreferenciamento dos produtores

3 – Reestruturação da política de preço mínimo
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Cadeia da 

Fibra de Coco



Produção 

2018 (t)

No. 

Agricultores Indústrias

4.500 - 14 100.000

Coco

No. Municípios 

envolvidos

9

Total pessoas 

Envolvidas*

(*) Número estimadoFonte: Asbacoco, 2019

Nota: É necessário refinar esses dados uma vez que são números da produção de coco para as diversas 

finalidades: água, polpa, óleo, etc.
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PIAÇAVAFRAQUEZAS AMEAÇAS
1- Problema de Natureza “Socioeconômico”- abandono do cultivo 

por parte de   pequenos e médios produtores devido à expressiva 

baixa do preço do fruto 

2- Com o fim da salvaguarda em 2012, as importações 

“irregulares” dispararam tanto para o “coco ralado” como para a 

“água de coco” 

3- Problema de segurança alimentar - Desde 2005, o coco ralado 

deixou de possuir o PADRÃO DE IDENTIDADE E QUALIDADE (PIQ) 

– Resolução ANVISA - RDC Nº 84, de 15 de setembro de 2000. 

1 - Falta  de regulamentação do setor para produtos 

derivados do coco 

2 - Importações “irregulares” em quantidades 

praticamente equivalentes ao consumo aparente 

nacional 

3 - Falta de uma política de preço mínimo para coco 

verde e coco seco considerando os produtos de valor 

agregado: “água” + “copra” + “fibra” 

4 - Problema de “Defesa Agropecuária – Risco de 

entrada de pragas  Quarentenárias ausentes 

FORÇAS OPORTUNIDADES
1-

2-

3-

4-

1 -

2

3

4

SWOT FIBRA DE COCO



METAS PRIORITÁRIAS EM 2019

1 – Que a Câmara Setorial de Fibras Naturais emita notas técnicas: -

Ao (MDIC | MS/Anvisa | MAPA), recomendando resolução de suspensão

imediata das importações de coco ralado de países aonde há riscos de

entrada de pragas quarentenárias que não estejam em conformidade

com Portaria no 70 de 05/03/1998 do MAPA (DOU do dia

06/03/1998).

- Ao (MDIC | MS/Anvisa | MAPA), recomendando resolução de

suspensão imediata das importações de produtos derivados do coco até

que sejam elaborados novos PIQs para “coco ralado”, “leite de coco”,

“óleo de coco” e “água de coco”.

27

Coco



METAS PRIORITÁRIAS EM 2019

2 – Para que o MAPA e ANVISA elaborem novas PIQs para produtos

“derivados do coco”, a saber: água de coco; coco ralado; leite de coco; óleo

de coco, as comissões deverão contar com a presença de representantes de

produtores e associações afins, ministérios afins, EMBRAPA Tabuleiros Costeiros

e agroindústria.

3 – Que o MDIC crie um código NCM específico para água de coco de forma

que permita rastrear as importações deste produto no sistema

ALICEWEB/SECEX.

4 – Que o MAPA desenvolva e publique uma política de preços mínimos para

o fruto “coco seco” e “coco verde”, considerando o valor integral do fruto.
28

Coco



QUEM SOMOS?
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Fibra Natural Perfil Região
No de 

produtores

No de Estados / 

Municípios 

envolvidos

Malva e Juta Cultivo / anual Norte 4.500 2/15

Sisal Cultivo / perene Nordeste 35.000 3/152

Piaçava
Extrativo / perene Norte e 

Nordeste
5.000 2/25

Coco seco Cultivo / perene Nordeste 100.000 5/9

Bambu
Cultivo / Norte e 

Nordeste
40.000 5/250

Seda Cultivo / perene Sul 7.550 3/230

192.050 Produtores 681 Municípios



QUEM SOMOS?
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Fibra Natural
Produção 2018 

(Ton)

Valor bruto 

da produção 

(milhões de R$)

No de 

indústrias

No de 

Associações / 

Cooperativas

Malva e Juta 7.264 19,00 3 2

Sisal 57.962 224,00 14 12

Piaçava 8.481 12,00 4 4

Coco 4.500 9,00 14 -

Bambu 400.000 36,00 4 14

Seda 517 55,00 2 11



CSFNRECORDANDO – Jul/2019

1 – Plano de Ação para cumprir as 3 metas definidas para

cada Cadeia Produtiva membro desta Câmara (definir 1

responsável por fibra)

2 – Apresentar à atual Ministra do MAPA, Sra Tereza

Cristina, um documento consolidado com a síntese do

diagnóstico do Setor das Fibras Naturais e as principais

metas e demandas para compor a Agenda estratégica do

MAPA
31



RECORDANDO – Jul/2019

3 – Esse documento poderá ser apresentado na Reunião da 

Câmara Intersetorial de Fibras Naturais da FAO em outubro;

4 – Sugestão: Na última reunião da Câmara poderíamos 

fazer um evento ampliado (fora de Brasília?) para discutir o 

“Setor das Fibras 10 anos após o Ano Internacional das 

Fibras Naturais (2009)”, com a presença de Secretários de 

Estado, Ministra do MAPA, Deputados e Entidades 

representantes dos Produtores
32

CSFN



RECORDANDO – Jul/2019

3 – Esse documento poderá ser apresentado na Reunião da 

Câmara Intersetorial de Fibras Naturais da FAO em outubro;

4 – Sugestão: Na última reunião da Câmara poderíamos 

fazer um evento ampliado (fora de Brasília?) para discutir o 

“Setor das Fibras 10 anos após o Ano Internacional das 

Fibras Naturais (2009)”, com a presença de Secretários de 

Estado, Ministra do MAPA, Deputados e Entidades 

representantes dos Produtores
33

CSFN
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Sugestão de PRAZO: 
30/08/2019 – sexta-feira



Próximos passos – 23ª RO – Nov/2019

1- Consolidar as informações levantadas de cada cadeia 

produtiva e trabalhar os dados estatísticos de modo a se 

consolidar um documento até a 1ª reunião de 2020: proposta 

GT Agenda estratégica - CNA, IICA, Embrapa e UFRJ

2 – Apresentar o documento consolidado – AGENDA 

ESTRATÉGICA DO SETOR DE FIBRAS NATURAIS DO BRASIL –

na 1ª reunião da Câmara em março de 2020 para sua 

validação e possíveis ajustes
35

CSFN



Próximos passos – Nov/2019

3 – Após validação do documento, buscar apoio para a 

diagramação e impressão juntos aos parceiros; documento 

português / inglês 

4 – Apresentar o documento do SETOR à Ministra do MAPA, 

e aos demais gestores do poder público de interesse dessa 

Câmara, assim como legislativo e outros potenciais parceiros.
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CSFN



Exemplo: Câmara Setorial de Florestas 

Plantadas
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CSFN



Exemplo: Câmara Setorial de Florestas 

Plantadas
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CSFN
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NOSSO COMPROMISSO

Todos nós, membros desta Câmara, 

devemos participar da consolidação 

desse documento estratégico, e sermos 

rigorosos nos PRAZOS...



UNIDOS PELA FIBRA

40

OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

Karine Araújo – Membro da CSFN


