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Principais Drivers e Perspectivas para 2014 - 2016 

 

1) Contexto Geral 

Historicamente, uma parte importante da madeira serrada de pinus produzida no Brasil é destinada à 

exportação. Por isso, o segmento foi afetado de forma significativa pela crise internacional iniciada em 2008 

(figura 1). Partindo do pico no ano de 2006 a retração, em termos de volume, foi da ordem de 48% ao atingir 

seu ponto mínimo em 2010, passando de aproximadamente 1,5 milhões de m³ para apenas 0,8 milhões de m³ 

exportados anualmente. 

  

Figura 1 – Madeira Serrada de Pinus  

Volume Anual Exportado – Milhões de m³ 

Este efeito se deve, principalmente, ao fato de que a origem da crise citada anteriormente se deu nos Estados 

Unidos (Figura 2), que é de longe o principal destino das exportações deste produto. Nos últimos oito anos, 

em média, 53% do volume, ou seja, mais da metade do total exportado foi destinado a este país. No ano de 

pico de volume exportado, 2006, aproximadamente 69% do volume foi destinado aos EUA. 

  



Figura 2 – Madeira Serrada de Pinus 

Principais Destinos entre 2006 e 2013 

No entanto, apesar da retração no volume, o preço médio em USD segundo os dados oficiais, apresenta 

tendência de alta, com uma elevação de 19% entre os anos de 2006 e 2013, atingindo um valor médio de 

US$ 209 por m³ exportado mais recentemente (Figura 3). 

  

Figura 3 – Madeira Serrada de Pinus  

Preço Médio de Exportação – US$/m³ (FOB Porto Origem 

Estas informações são contraditórias do ponto de vista da teoria clássica de oferta e demanda de produtos, e 

incitam uma questão sobre os reais fatores que impulsionam as exportações deste produto. 

O câmbio é apontado pela maioria dos formadores de opinião deste mercado como o principal driver das 

exportações dos produtos madeireiros. Não é raro encontrar entrevistas e publicações onde se afirmam que a 

taxa de câmbio ideal para alavancar novamente as exportações deste segmento industrial é de 



R$2,40/US$1,00. Entretanto, este patamar foi atingido por diversas vezes ao longo deste período sem que os 

volumes exportados apresentassem uma recuperação proporcional. 

Isso demonstra que apenas este driver não é suficiente para explicar o volume exportado de madeira serrada 

de pinus. Desta forma a CONSUFOR realizou um estudo analisando a real importância deste e do principal 

indicador de atividade no principal país consumidor, qual seja, o índice de venda de casas nos Estados 

Unidos – Housing. 

2) Análises 

Analisando graficamente apenas as variações periódicas do volume exportado, câmbio e housing, é possível 

observar a forte dependência do produto nacional frente estas duas variáveis (Figura 4). 

  

Figura 4 - Variações do Volume Exportado, Câmbio e Número de Casas Vendidas nos EUA  

Até meados de 2008 ambos os drivers, câmbio e housing, apresentavam viés negativo, ou seja, 

demonstravam um ambiente desfavorável aos negócios com o mercado americano. Após este período o 

câmbio retornou a patamares mais elevados, chegando inclusive a ultrapassar o patamar inicial (janeiro de 

2006), mas o volume exportado não apresentou o mesmo comportamento. 

Este esteve mais atrelado ao housing estado-unidense, que após a crise de 2008-2009 vem apresentando leve 

tendência de alta, sem no entanto demonstrar o vigor do início do período de análise. Ambos os drivers são 

analisados isoladamente na sequência deste documento. 

2.1) Impactos do Câmbio 

Nos primeiros dois anos do período de análise o câmbio apresentou uma apreciação significativa oriunda do 

ânimo do mercado financeiro com o governo federal e da liquidez internacional proporcionada pela política 

de juros estado-unidense, que por um período significativo resultou taxas reais negativas. 



Com o advento da crise internacional o câmbio reverteu rapidamente esta tendência atingindo o pico médio 

de R$2,39 em dezembro de 2008, mas o movimento das exportações foi inverso, chegando próximo a seu 

valor mínimo. 

Após este pico o câmbio voltou a apresentar forte apreciação atingindo o patamar médio de R$1,56 em 

meados de 2011 e em seguida nova depreciação que o levaram novamente ao patamar médio máximo 

(Figura 5). Como pode ser observado no gráfico, estes movimentos não foram acompanhados 

proporcionalmente pelas exportações de serrados. 

  

Figura 5 - Volume Exportado e Taxa de Câmbio em R$/US$  

2.2) Impacto da Demanda Sendo os EUA o principal destino das exportações de serrado de pinus, e sendo a 

construção e reforma de casas o maior uso deste produto no país, foi utilizado para fins de análise o 

indicador oficial de vendas de casas chamado de housing. 

Quando comparadas ao comportamento do housing as exportações de serrado seguem a mesma tendência 

passando pela retração no início do período e pela leve recuperação entre 2009 e 2013 (Figura 6). 

  



 
Figura 6 - Volume Exportado e Número de Casas Vendidas nos EUA  

Isso demonstra que apesar do câmbio proporcionar competitividade em dados momentos do período de 

análise, é a demanda efetiva do maior importador (EUA) que determinou o comportamento das exportações 

de serrados de pinus do Brasil. 

Se por um lado esta constatação é preocupante, pois demonstra que há pouco a ser feito internamente para 

alavancar as exportações, ela também é reconfortante pois a recuperação da economia dos EUA é dada 

como certa para os próximos anos. 

3) Tendências e Perspectivas 

Baseado nos dados apresentados nas figuras anteriores a CONSUFOR elaborou um modelo econométrico 

que possibilita estimar aos volumes exportados a partir das expectativas futuras dos drivers analisados. 

Este modelo foi alimentado com as projeções de câmbio e housing para o ano de 2014, além dos dois anos 

seguintes, e contempla três cenários de projeção (Figura 7). 

  



 
Figura 7 - Impacto no Volume Exportado em Função da Variação de Cambio e Housing  

No cenário Provável as exportações de serrado de pinus cresceriam cerca de 39% até 2016, aumento de 10% 

ainda este ano. No Cenário otimista, estes patamares atingiriam 50% e 19% respectivamente e mesmo no 

cenário Conservador haveria expansões superiores a 28% no volume exportado nos próximos dois anos. 

É importante destacar que estas projeções baseiam-se em expectativas de mercado que não contemplam 

outro choque cambial como o ocorrido na crise internacional e que o principal mercado consumidor (EUA) 

irá apresentar leve recuperação econômica no período. 

Isso demonstra que as exportações devem apresentar expansões nos próximos anos não devido a 

desvalorização cambial mas ao crescimento da demanda internacional. Desta forma é recomendável que os 

produtores que desejem atender este mercado preparem-se em termos de qualidade de produto, estratégias 

de comercialização e principalmente de suprimento a fim de manter, ou até mesmo ganhar, competitividade 

em relação a outros países produtores. 
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