Uma ponte entre a pesquisa e a adoção de boas práticas de manejo

MEOF: Uma Ferramenta para Monitoramento Econômico de Operações Florestais
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O MEOF é um programa desenvolvido
para que as empresas florestais que
atuam na Amazônia possam monitorar
as produtividades e os custos das suas
operações florestais, visando aumentar
a eficiência, viabilidade e lucratividade.
A idéia central do aplicativo é
baseada na coleta diária de informações
no campo e no escritório que
influenciam os custos de operações
florestais. A análise desses dados gera
resultados
precisos
sobre
o
desempenho produtivo e financeiro das
várias equipes e máquinas envolvidas
na seqüência de atividades do manejo
florestal.
O conhecimento destes fatos é
fundamental para aumentar o interesse
das empresas nas decisões sobre
inovações relacionadas à eficiência do
uso florestal que gerem efeitos positivos
ambientais e sociais.
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• Procedimento
de
instalação
automatizado;
• Funcionamento em rede;
• Cadastro de empregados, máquinas e
operações florestais;
• Conversão de valores de moeda local
em dólares americanos;
• Impressão de formulários de equipe
para coleta de dados no campo;
• Interface avançada para a entrada dos
dados;
• Cópia de segurança e restauração de
dados;
• Importação e exportação de dados;
• Ferramentas de análise;
• Análise dos dados lançados e
documentação dos resultados em
relatórios;
• Produção mensal e produção média
diária por equipe, máquina e atividade;
• Custo de produção por volume e
área;
• Distribuição dos custo por tipo .

Escopo de funcionamento do MEOF
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é

constituído

de

três

componentes:

(1) Toda informação necessária é coletada por
meio de somente cinco formulários de campo:
cada equipe registra a produção do dia, o
encarregado
anota
a
aplicação
dos
funcionários e máquinas, os operadores
documentam o consumo de sua máquina e a
administração lista todas as despesas
relevantes do setor.
(2) Todos os dados são coletados e processados
usando o Software MEOF, que gera
mensalmente os parâmetros financeiros de
análise por atividade, equipe e máquina.
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(3) Para efetivamente implementar o MEOF foram
estabelecidas
diretrizes
que
definem
claramente todos os procedimentos e
responsabilidades para coletar, processar,
analisar e interpretar os dados.

Esquema do procedimento do
monitoramento econômico
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Relatórios
• Custo de produção
• Distribuição por tipo de custo
• Custo por volume, área e árvore

• Produção mensal
• Produção média diária
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Informações
http:// www.cpatu.embrapa.br/BomManejo
e-mail: bmanejo@cpatu.embrapa.br
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