Abimci
Há quase cinco décadas, a Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada
Mecanicamente (Abimci) representa o segmento madeireiro e florestal do Brasil.
Um trabalho sustentado em vários eixos de atuação e em diversas direções, para a
defesa de interesses do setor, promoção comercial e articulação institucional.
As empresas que participam da associação têm acesso a conteúdos estratégicos
para a tomada de decisões, dados e panoramas de mercado, além da representação
em ações nacionais e internacionais de promoção do produto brasileiro de madeira.
Recebem orientações quanto ao atendimento às normas técnicas, visando à
melhoria da qualidade dos produtos que, consequentemente, proporcionam acesso
a mercados, além de desenvolver programas de qualidade.
As ações de defesa de interesses, como entraves logísticos, taxações indevidas,
desonerações fiscais, monitoramento da agenda legislativa e de pautas que afetam
a indústria, bem como uma interface constante com o Governo Federal para o debate
de temas e demandas prioritárias, refletem a abrangência das ações da Abimci. Tudo
com o objetivo de construir um melhor ambiente de negócios e de sustentabilidade
do setor, reforçado por uma comunicação permanente e informações precisas para
o mercado em geral.
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Ações Prioritárias

»»Defender os interesses so setor industrial madeireiro
»»Melhorar a competitividade da industria madeireira
»»Contribuir para um melhor desempenho das exportações brasileiras de madeira
»»Ampliar a certificação de produtos e promover o aperfeiçoamento e o

desenvolvimento de normas técnicas

»»Estimular práticas sustentáveis e a transparência

Frentes de Atuação
Institucional e comercial
»»Reuniões setoriais e plenárias
»»Participação em Congressos, Seminários, Workshops nacionais e internacionais
»»Realização do Wood Trade Brazil
»»Desenvolvimento e promoção da agenda da Semana Internacional da Madeira
»»Realização do Encontro da Cadeia Produtiva da Porta de Madeira (ENCAPP)
»»Apoio a eventos setoriais nacionais e internacionais
»»Promoção de missões técnicas e comerciais
»»Parcerias institucionais com entidades representativas
»»Recepção de missões empresariais internacionais
»»Ações para combater entraves logísticos
»»Estímulo ao uso da madeira na construção civil e em outros segmentos
Conteúdo e Informação

»»Estudo Setorial
»»Dados estatísticos de exportações mensais
»»Levantamento de dados de mercado
»»Panoramas de mercado
»»Abimci News
»»Catálogos técnicos e promocionais
»»Revista Portas de Madeira
»»Informativos gerais
»»Site com área restrita aos associados para conteúdo exclusivo
»»Conteúdo para imprensa especializada e posicionamentos na mídia

Defesa de interesses
»»Pautas e temas: tributários, econômicos, legislativo, trabalhista, comércio internacional,

judiciário, logística e infraestrutura

»»Interface com o poder público nas esferas federal e estadual
»»Acompanhamento da agenda legislativa e executiva de assuntos de interesse do setor
»»Ações e parcerias com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e as Federações

Estaduais da Indústria, Ministérios, autarquias e órgãos técnicos de governo

»»Ações jurídicas contra interrupção de serviços oficiais
Coalizões Empresariais
A Abimci, como representante do setor industrial da madeira no Brasil, é membro das coalizões que reúnem as
principais entidades do país com o intuito de discutir e propor soluções para o desenvolvimento econômico e
sustentável da atividade empresarial e, consequentemente, do Brasil. a da madeira.
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Área Técnica
Programas e certificações
A Abimci desenvolve programas de qualidade e certificação para proporcionar às empresas associadas a melhoria
de processo e de desempenho dos produtos, garantindo assim acesso aos mercados que impõem esses requesitos
como exigências comerciais.

PNQM
O Programa Nacional de Qualidade da Madeira (PNQM) é uma ferramenta de gestão de
qualidade que fornece uma estrutura de padronização e controle do processo produtivo nas
empresas, desde o recebimento da matéria-prima e insumos, até a embalagem e expedição
do produto final.

CE Marking
A marca “CE” imposta pela Comunidade Europeia exige que o fabricante e seus produtos
atendam aos requisitos da norma EN através da regulamentação dos produtos de
construção CPR (305/2011), regida pela norma EN 13986 +A1:2015, válida para os 28
países do Bloco Europeu.
A Abimci possui um acordo de subcontratação com a Exova BM Trada, órgão de certificação
inglês, viabilizando no Brasil a certificação CE para painéis estruturais de madeira.

PSQ-PME
O Programa Setorial da Qualidade de Portas de Madeira para Edificações (PSQ-PME) tem
o objetivo de gerar competitividade para os produtos brasileiros, abrir novos mercados,
estimular a melhoria continua, agregar valor às marcas, proteger o mercado interno e
também o consumidor final.
Por meio do PSQ-PME, é possível obter a certificação da porta de madeira de acordo com
a ABNT NBR 15930-2 - Portas de Madeira para Edificações - Requisitos.
Para conhecer os produtos certificados, acesse www.psqportas.com.br.

Normalização
A Abimci é a entidade gestora do Comitê Brasileiro de Madeira (CB-31) da ABNT, por meio do qual coordena,
planeja e executa atividades de normalização técnica dos produtos de madeira no Brasil, dando apoio e suporte às
Comissões de Estudos (CE) que compõem o comitê.
As Comissões de Estudos desenvolvem as normas técnicas com o objetivo de estabelecer, por consenso, regras,
diretrizes ou características mínimas de produtos e ou atividades, visando à obtenção de uma padronização do
mercado, atendendo às finalidades a que se destinam.

Comissões de Estudo que
compõem o Comitê Brasileiro de Madeira - CB-31
Construção civil

aa CE 31.000.02 – Madeira Serrada
aa CE 31.000.05 – Chapas de Madeira Compensada

Outra
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técnica

e

estratégica

da

Abimci ocorre no desenvolvimento da norma

aa CE 31.000.07 – Painéis de Fibra de Madeira
aa CE 31.000.10 – Madeira para Carretéis

técnica do sistema construtivo wood frame. O
projeto de norma Edificações em Light Wood
Framing, desenvolvido no âmbito da ABNT,

aa CE 31.000.11 – Mourões de Madeira Preservada

é capitaneado pela Abimci e prevê requisitos

aa CE 31.000.12 – Portas de Madeira

de edificações de até dois pavimentos.

aa CE 31.000.13 – Pisos de Madeira Maciça

A consolidação do sistema construtivo wood

aa CE 31.000.14 – Madeira Tratada

técnicos para a construção com esta tecnologia

frame - casas em madeira - representa
um grande potencial de desenvolvimento

aa CE 31.000.15 – Preservação de Madeira

comercial para diversos produtos madeireiros

aa CE 31.000.16 – Cruzeta Roliça de Eucalipto Tratado

consumo per capita de madeira no setor da

aa CE 31.000.17 – Postes de Eucalipto Preservado
aa CE 31.000.18 – Painéis de Partículas de Madeira
aa CE 31.000.19 – Chapa Dura de Fibra de Madeira

e possibilidade real de gerar aumento do
construção civil. Esse sistema, industrializado e
consolidado em outros países, é uma solução
viável para atender a demanda habitacional
atual e crescente no Brasil.
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