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Floresta JúniorConsultoria Florestal
A Floresta Jr. é uma empresa júnior gerida por
estudantes de Engenharia Florestal da Universidade
Federal de Lavras (UFLA), e conta com o apoio e orientação
dos docentes para realizar projetos de qualidade e
excelência, além disso, contamos com preços acessíveis e
estamos atuando a mais de 7 anos no mercado, realizando
consultorias e projetos florestais. Prestamos serviços nas
áreas de Manejo Florestal, Silvicultura, Legislação e
Conservação, tendo como principais o Inventário de
Florestas Plantadas e Nativas, Arborização Urbana,
Cadastro Ambiental Rural (CAR), Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRADA) e Recuperação de Nascentes.
Acreditamos na importância da atuação socioambiental
e por isso realizamos semestralmente, dentro do programa
trainee, projetos de educação e conscientização ambiental
e também, arrecadação de doações para auxílio de
entidades beneficentes.
Para que tudo seja realizado da melhor forma, contamos
sempre com o apoio e instrução do nosso professor
orientador Paulo Fernando Trugilho, Engenheiro Florestal
formado pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 1984,
Mestrado em Ciência Florestal (UFV) em 1987, e Doutor em
Ciência Florestal (UFV) em 2005. Atua como professor titular
na Universidade Federal de Lavras (UFLA) desde 1995 nas
áreas de Tecnologia de Produtos Florestais, Energia da
Biomassa, Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira e
Imunização da Madeira. Suas principais linhas de pesquisa
são Energia da Biomassa, Qualidade da Madeira, Tensões
de Crescimento da Árvore, Amostragem e Avaliação Não
Destrutiva da Madeira, Briquetagem.
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O que vamos apresentar
na edição desse E-book?
O conteúdo desse e-book foi produzido pela Diretoria de
Projetos com o auxílio da Diretoria Presidência. Além dessas
duas áreas trabalhando em prol da realização deste
material, a Diretoria de Marketing também se juntou ao time,
confeccionando a arte e o escopo da proposta do material.
Nessa primeira edição serão abordado os temas:
Análise de Mercado
Uso Insignificante de Recursos Hídricos.
Estes, fazem parte da nossa carta de serviços e acreditamos
ser assuntos extremamente importantes para qualquer
pessoa que possua uma propriedade rural.
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Análise de Mercado
O que é?
A Analise de Mercado é fundamental para conhecer e se
manter atualizado sobre seu mercado, para que se possa
evitar prejuízos e garantir uma tomada de decisão com alta
assertividade. Para isso, é feita uma coleta de dados
qualitativos e quantitativos, que permitem orientar sobre as
melhores soluções diante de cada situação em particular.
Essa Analise é um fator importante para impulsionar um
empreendimento e pode ser feita sempre que necessário.
Recomenda-se que a analise seja revisada de tempo em
tempo, quando houver alguma modificação no mercado ou
quando pretender expandi-lo.
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Qual o Intuito da Análise de Mercado?
A Analise de Mercado da FLORESTA JÚNIOR, é direcionada
para pequenos, médios e grandes empreendedores que
estão a procura do sucesso para o seu negocio, ela pode ser
feita em diferentes momentos, tanto para quem é novo no
mercado, como para os que já estão consolidados.
O principal objetivo é orientar e auxiliar o empreendedor
através de pesquisas para que ele conheça o tipo de cliente
que ele tem, o tipo de demanda do mercado, os futuros
clientes e fornecedores, e também os possíveis competidores.
Dessa forma, a analise visa evitar prejuízos que podem
ocorrer por tomadas de decisões inadequadas para o
momento e levar em conta a demanda de mercado atual.
A Floresta Jr segue os seguintes passos para realizar uma
analise de mercado:
1. Identidade de Pesquisa
Esse primeiro passo, trata-se de conhecer as
necessidades dos clientes, o que eles mais desejam no
mercado e o perfil que esses clientes apresentam.
Como Fazer isso?
Primeiramente conhecendo o objetivo principal que é
como suprir as necessidades desses clientes de acordo
com o perfil de cada um e atrai-los para o seu negocio.
Após isso, é importante conhecer os seus concorrentes e
os pontos fortes e fracos deles.
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2. Método de coleta de dados
Trata-se da realização da coleta das informações
necessárias para realização da pesquisa.
Como conseguir essas informações?
Essas informações podem vir através do banco de dados
interno da empresa ou também de outras fontes como
jornais, internet, fontes governamentais (ex: IBGE, IEF) entre
outros.
3. Coleta de dados
Trata-se do tipo de pesquisa que será utilizada, variando
os objetivos, os tipos de informações, prazos e
orçamentos de acordo com cada Analise. Podem ser
divididas em dois modos, sendo esses:
Qualitativos - Visa buscar os interesses sem
quantificar.
Quantitativos - Visa buscar indicadores numéricos.
4. Tabulação de dados
Trata-se de agrupar e reunir todos os dados coletados
que geralmente são apresentados em forma de gráficos e
tabelas contendo as informações.
Exemplo:
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5. Análise de dados
Trata-se dos resultados dos objetivos que foram
estabelecidos no começo da Analise de forma
detalhada, para que possa ajudar nas ações que serão
tomadas. Para isso é feito e apresentado um relatório
contendo todas essas informações coletadas.

Atualmente a FLORESTA JÚNIOR é uma empresa que conta
com membros capacitados para realizar esse serviço com
excelência e preço abaixo do mercado. Se você tem interesse
nesse serviço entre em contato conosco!
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Uso Insignificante de
Recursos Hídricos
O que é?
Uso insignificante de recursos hídricos, é um documento
legal que assegura o proprietário não a posse da água, mas
o direito de seu uso. É considerado uso insignificante aquele
recurso que possui uma vazão de 1L/s e que tenha 5.000 m³
de volume máximo (válido para o sul de minas – segundo o
IGAM). Ao norte de Minas Gerais é considerado uso
insignificante aquele que há vazão de 0,5L/s e que
corresponde a um volume máximo de 40.000 m³.
Por exemplo: Você tem uma propriedade, e nela há uma
nascente. Sua intenção é fazer dessa propriedade um
Pesque e Pague, e gostaria de utilizar a água daquela
nascente. Para isso, é necessário a posse de um documento
legal que lhe assegura esse direito de uso dentro das normas
ambientais. E a Floresta Jr. realiza esse serviço de forma 100%
remota.
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Mas como?
Bem simples e de rápida execução, a Floresta Jr.
precisaria apenas de algumas informações básicas que o
próprio proprietário/cliente enviaria à empresa, e em pouco
tempo o cadastro e emissão do certificado de Uso
Insignificante de Recursos Hídricos estaria pronto. Porém,
caso o site onde é realizada a regulamentação esteja fora do
ar ou com os servidores ocupados, aí sim poderia haver um
atraso na execução deste projeto.

Como e quais seriam essas transimissões
de dados entre o cliente e a empresa?
Essa troca de informações seria realizada através de
meios de comunicação como e-mail, WhatsApp ou por
telefone. Na qual, o cliente enviaria à empresa seus dados e
coordenadas do local onde utilizaria o recurso hídrico
juntamente com a profundidade desse local, para que se
obtenha o volume, e assim para que seja determinado se o
local seria de Uso insignificante ou seria uma Outorga. Com
apenas um celular e um aplicativo que a empresa pediria
para o cliente instalar em seu smartphone, ele seria capaz de
enviar as coordenadas do local.
Com as informações cadastrais do cliente e do local, a
empresa é capaz de realizar esse processamento de forma
simples e eficiente. Melhorando as coordenadas através do
Google Earth, e com essas novas informações, se iniciaria o
processo de cadastro no site da SISEMANET, onde ficaria
registrado os dados do cliente e da propriedade, e onde há a
emissão do certificado de Uso Insignificante de Recursos
Hídricos.
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Com apenas isso eu consigo realizar o
cadastro da minha empresa?
Sim, com apenas essas informações, a sua propriedade
estaria regulamentada e pronta para o uso do recurso. O
cadastro ficaria sobre os cuidados da empresa, e quando
chegasse o período de vencimento, a empresa entraria em
contato com o cliente propondo a renovação do mesmo,
assegurando-o em estar dentro das normalidades
ambientais.
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Entre em contato conosco e
conheça todos os nossos
serviços!

ConsultoriaFlorestaJr

@florestajr_ufla

florestajr.com

Universidade Federal de Lavras,
Departamento de Ciências Florestais,
CEMAC - Piso InferiorTelefones: (35) 3829
4672 / (35) 99707 2230

“A Floresta Jr. consultoria e projetos agradece a todos os
membros pelo empenho e dedicação de cada dia, para que
nossas escolhas e serviços sejam de qualidade”
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