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O processo de auditoria de inventário florestal busca avaliar: amostragem de parcelas medidas, 
análise de desvios e emissão de laudo técnico com recomendações
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A corroboração do resultado de um inventário florestal através da auditoria se propõe a:

• Subsidiar informações de volume no processo de avaliação de ativo florestal
• Evitar erros de projeções de volume
• Evitar problemas de abastecimento florestal
• Identificar possíveis fraudes no processo
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Para a avaliação de ativo biológico, a ESG Tech seleciona o método ou combinação de métodos mais 
adequada para o ativo em questão e suas análises envolvem estudo de mercado e planejamento 
florestal como o uso de diversas premissas nos modelos 

Tipos de ativos Métodos de avaliação Objetivos da avaliação Principais análises

Florestal

Terra

Conjunto terra + Floresta
(Timberland) 

+

• Segue as recomendações dos comitês contábeis 
nacionais e internacionais

• Coleta de premissas de mercado (benchmarking)
• Distribuição de valor por unidades, conforme 

requisição do cliente (fazenda, talhão, idade etc.

• Revisão da estratégia florestal e do plano de 
abastecimento 

• Cenários para agregação de valor 
• Relatório de performance para os investidores 
• Resultado da unidade de negócio 

• Avaliação entre compra no mercado e 
verticalização de plantios 

• Desmobilização para geração de caixa 

Cost Approach

Sales comparison

Income Approach

Composição dos custos

Comparação entre transações 
de ativos semelhantes 

Projeção do fluxo de caixa

• Qais as tendências e movimentações recentes 
do mercado de madeira na região do ativo?

• Qual o preço atual da madeira e tendência?
• Qual o balanço entre oferta e consumo de 

madeira no mercado regional?

Mercado

• O planejamento de produção de madeira 
maximiza o valor do ativo e considera as 
perspectivas de balanço do mercado?

• Os custos e eficiência operacional estão 
próximos aos praticados no mercado 
(benchmarking)? 

Planejamento florestalAcompanhamento do Negócio

M&A: compra e venda de ativos

Fins contábeis: valor justo do 
ativo biológico

• Fluxo de área
• Fluxo, produção e preço de madeira
• Custos silviculturais e arrendamento
• Taxa de desconto e overhead

Algumas premissas utilizadas nos 
modelos de avaliação da ESG Tech
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Como podemos ajudar

• Precisa realizar ou auditar a atividade de inventário florestal nas 
suas áreas?

• Deseja saber os volumes presente e futuro das suas florestas?
• Precisa conhecer a idade ideal de corte dos seus plantios?
• Deseja mapear o desenvolvimento das áreas florestais?
• Precisa saber o valor do seu ativo biológico?

• Realização ou auditoria de inventário florestal
• Prognose de produção florestal
• Auditoria de mapeamento de área
• Avaliação de ativo biológico
• Análise do mercado regional de madeira 
• Análise de movimentação de concorrentes
• Outros

Atividades da ESG Tech relacionadas a esses temasEmpresas florestais e produtores rurais
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A ESG Tech Consulting dedica-se a entender as demandas e tendências do agronegócio para orientar 
projetos de crescimento e de captura de oportunidades do mercado. Atua desde 2012 e já realizou 
centenas de projetos de consultorias em diversos países

Guilherme Cortez 
Líder de portfólio

gcortez@esgtech.com.br
+55 19 99876.1689

 Atuação e liderança em projetos de análise de mercado, planejamentos estratégico de abastecimento industrial, estudos de viabilidade, 
avaliações de ativos 
 Experiência com projetos de excelência operacional, M&A e site location
 Previamente chefe do departamento de inteligência de mercado agroflorestal para América Latina na Pöyry Tecnologia
MBA em Planejamento e Gestão de Negócios (FAE), Pós-Graduação em Gestão Florestal (UFPR) e Engenheiro Florestal (UFPR)

 Atuação e liderança em projetos de inventário florestal, auditoria de inventário florestal e avaliação de ativos biológicos
 Conhecimento e experiência em modelagem estatística florestal e Business Intelligence
 Previamente analista de consultoria na Pöyry Management Consulting Latin America
 Segunda graduação em Estatística (UFPR) e Engenheira Florestal (ESALQ/USP)
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Consultora florestal

azucon@esgtech.com.br
+55 19 99883-3297
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 Previamente gerente de valuation da KPMG Corporate Finance, gerente de consultoria da Pöyry Tecnologia Ltda e especialista em projetos e 

planejamento estratégico e tático da Eldorado Brasil
MBA em Gestão Empresarial (FGV), Finanças e Controladoria (OPET) e Engenharia Florestal (UFPR)

mailto:gcortez@esgtech.com.br
mailto:azucon@esgtech.com.br


Confidencial: as informações destinam-se única e exclusivamente aos destinatários nomeados, sendo proibida qualquer reprodução, revisão, divulgação ou distribuição sem autorização prévia por escrito.
Confidential: The information is intended solely and exclusively for the named recipients, and any reproduction, revision, disclosure or distribution is prohibited without prior written authorization.

Agosto de 2022

Nossa abordagem considera o contexto único de cada projeto de consultoria com foco em 
consistência metodológica, resultados com desdobramentos demonstráveis e relacionamento de 
longo prazo
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 Defensivos
 Fertilizantes
 Material genético
 Saúde animal

 Floresta plantada
 Pecuária
 Agricultura
 Floresta nativa
 Fruticultura
 Modelos integrados

 Papel e celulose
 Painéis de madeira
 Madeira sólida
 Alimentos
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 Processamento de grãos
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A ESG Tech publica frequentemente 
DIÁLOGOS ESTRATÉGICOS, com informações 
atuais relevantes para a tomada de decisão 
dentro da cadeia do agronegócio brasileiro

Para acessar versões anteriores com o tópico de seu interesse visite o site https://esgtech.com.br/publicacoes/

Diálogos recentes

O Potencial de Produção Florestal na Região do Centro-
Oeste Brasileiro (MT, GO, MS) – Oferta e Demanda Impactos da pandemia nos custos de formação florestal
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https://esgtech.com.br/publicacoes/
https://esgtech.com.br/wp-content/uploads/2021/10/ESG-TECH_DIALOGO-ESTRATEGICO_IMPACTOS-DA-PANDEMIA-NOS-CUSTOS-DE-FORMACAO-FLORESTAL_2021_10-v3.pdf
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