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ESTRATÉGIA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRODUÇÃO DE 
CAVACO MÓVEL

INTRODUÇÃO

Este estudo visa o planejamento estratégico para implantar a produção de cavaco de madeira tendo comoEste estudo visa o planejamento estratégico para implantar a produção de cavaco de madeira tendo como
objetivo a utilização total da biomassa, diminuição de custos e comercialização a preços competitivos ao
mercado. Buscando matéria prima de florestas sustentáveis, atendendo a demanda do oeste do Paraná,
tornando-se referencia em processamento e distribuição, valorizando o trabalho e a preservação do meio
ambiente.

CONCLUSÃO

Analisando o ambiente interno, podemos constatar
vasto conhecimento na colheita florestal com equipe
e equipamentos adequados aos serviços, por atuar
na prestação de serviços está em contato direto
com possíveis clientes. De outro lado, falta
conhecimento na área de produção e
comercialização de biomassa, e também não possui
o picador florestal.

Figura 1: picador florestal

DESENVOLVIMENTO

Através pode-se ressaltar que as atividades
agrossilvopastoril diminuem o risco das culturas,
silvicultura, agrícola e pecuária, aumentando a
biodiversidade e diminui o impacto ao solo, se espera
conseguir enumeras parcerias, garantindo o domínio
sobre a matéria prima, produzindo de forma
sustentável, da implantação da floresta até a sua
comercialização. Tendo equipamentos que atendam
toda a demanda, com maior eficiência e baixos custos,
Colaboradores sempre treinados e com vasto
conhecimento são resultados esperados.

Externamente o mercado é crescente, de baixa
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Externamente o mercado é crescente, de baixa
concorrência, com número elevado de possíveis
clientes que preferem biomassa em relação a outros
produtos substitutivos. Para conquistar seus
objetivos são necessários metas e objetivos a
serem alcançados. Não menos importante que
melhorar os pontos fracos é manter e otimizar os
fortes. Continuar treinando seus colaboradores
manter seus equipamentos em boas condições,
buscar conhecimento na produção de biomassa,
através de palestras, visitas técnicas e feiras do
setor florestal, manter-se em contato com possível
clientes, disponibilizar a eles informações sobre sua
produção disponível, qualidade e preços são metas
e objetivos para melhorar os pontos fortes. De outro
lado a matéria prima é limitada, oque limita muito a
produção. Como estratégias, incentivar a silvicultura
através de parcerias e fomento é a principal meta,
tendo como principal as de atividades
agossilvopastoris, através de parcerias com
produtores de pequeno porte.

Figura 1: atividade agrossilvopastoril


