
Formas de comercialização da madeira

Organização que faz a diferença

O fato de a madeira ser, além de produ-
to fi nal, matéria-prima para diversos se-
tores garante ao produtor mais de uma 
alternati va no momento de comercializa-
ção das toras. Diante dos múlti plos usos, 
o produtor pode vender para quem ofe-
recer os melhores preços.

Outra característi ca deste mercado é 
que, dependendo da fi nalidade e do ti po 
de negociação, a colheita e o transporte 
da madeira até as fábricas podem ser 
feitos pelo comprador ou pelo próprio 
produtor.

A unidade de quanti fi cação da madeira 
pode variar de acordo com a sua desti -
nação. A mais usual entre as empresas 
do setor fl orestal é a quanti fi cação por 
metro cúbico (m³), mas algumas unida-
des preferem comercializar o produto 
por unidade de peso (tonelada). Uma 
tonelada equivale a cerca de um m³ de 
madeira.

Na região de Telêmaco Borba (PR), onde 
está instalado um importante cluster fl o-
restal – arranjo produti vo que agrupa, 
numa mesma região, empresas de de-
terminado setor -, a unidade para comer-
cialização tem sido a tonelada, condição 
que difere da maioria das regiões de sil-
vicultura.

O setor fl orestal brasileiro é reconhecido 
mundialmente por seus altos índices de 
produti vidade, em especial nas fl orestas 
de eucalipto. No período que antecedeu 
a crise de 2008/2009, o investi mento 
em fl orestas plantadas era considerado 
como um dos mais rentáveis do setor ru-
ral, seja para empresários de grande por-
te ou para pequenos produtores.

Desde o início da crise, no entanto, o rit-
mo de negócios tem diminuído em algu-
mas regiões do país, quadro que perdura 
até agora. O resultado é que a rentabili-

Deve-se atentar para esta forma de co-
mercialização, pois o tempo de perma-
nência da madeira no campo após o cor-
te pode infl uenciar no peso das toras e, 
portanto, na quanti dade comercializada. 
De acordo com Rezende et. al. (2010) (Fi-
gura 1), em um trabalho realizado sobre 
secagem de toras de eucalipto ao ar livre, 
a maior perda de umidade ocorre nas 
duas primeiras semanas após o corte.

Esta condição pode infl uenciar conside-
ravelmente o rendimento do produtor, 
pois depende da sua capacidade opera-
cional de colher e transportar a madeira 
até o comprador. Quanto mais tempo 
entre o período de corte e transporte, 

dade que a ati vidade fl orestal gerava an-
teriormente não foi recuperada.  

Determinadas situações têm afetado a 
lucrati vidade dos produtores. As difi cul-
dades foram identi fi cadas em algumas 
das regiões de abrangência do Projeto 
Campo Futuro – Silvicultura, da Confede-
ração da Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA).  

Destaque para o que vem ocorrendo em 
Telêmaco Borba (PR), que enfrenta con-
dição diferente da registrada em Euná-
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mais umidade a madeira terá perdido e, 
consequentemente, menor será o peso 
por volume de madeira entregue. Assim, 
o produtor fi ca vulnerável a sua capacida-
de operacional de colheita e transporte.

Diante disto, sugere-se aos produtores 
que seja realizada uma análise entre as 
indústrias compradoras, no senti do de 
avaliar alternati vas para a manutenção 
da unidade tonelada na comercialização 
da madeira. No caso de manutenção des-
sa forma de comercialização, deverão ser 
defi nidas regras com faixas de umidades 
aceitáveis para entrega da madeira, as-
sim como a devida diferenciação dos pre-
ços de acordo com sua umidade. 

polis (BA). Na região de Telêmaco Borba, 
que abriga um conglomerado fl orestal 
com diversas indústrias consumidoras, os 
produtores não têm conseguido comer-
cializar a madeira de menor diâmetro 
a um preço competi ti vo, especialmen-
te para a indústria de celulose. O preço 
pago ao produtor no mês de setembro 
de 2014 foi de R$ 62/tonelada, valor para 
produto entregue na fábrica de celulose. 
As toras com menor diâmetro são co-
mercializadas para energia, por um preço 
médio de R$ 81/tonelada. Porém, não há 
mercado consumidor sufi ciente para dar 

Fonte: Rezende et. al., 2010

Figura 1: Curvas de secagem ao ar livre de toras de E. grandis, de duas classes de diâmetro com casca e sem 
casca, durante 40 dias.



2Edição 7 - Outubro de 2014

Figura 2: Principais indicadores econômicos da eucaliptocultura em Telêmaco Borba-PR e Eunápolis-BA

vazão a todo o volume de madeira produ-
zido para energia. 

Já na região de Eunápolis, a madeira é 
quase toda comercializada para a indús-
tria de celulose, e o preço pago ao produ-
tor tem sido substancialmente maior que 
o prati cado na região de Telêmaco Borba. 

Os produtores de Eunapólis recebem R$ 
65 pelo metro cúbico de madeira em pé, 
sem casca, ou seja, com custos de colhei-
ta e transporte a cargo da empresa com-
pradora. 

Apesar da diferença na unidade de co-
mercialização da madeira entre as duas 
regiões (Telêmaco Borba – tonelada e 
Eunápolis – metro cúbico), a diferença da 
margem bruta (Renda Bruta Total – Custo 
Operacional Efeti vo, o COE) gerada pela 
ati vidade entre as regiões é ampla. Isto 

porque o custo para colheita e transpor-
te da madeira é de R$ 35/tonelada, valor 
custeado pelos produtores em Telêma-
co Borba e incluído no cálculo do Custo 
Operacional Efeti vo (COE). Esse custo 
adicional reduz substancialmente o lucro 
(Renda Bruta Total – Custo Total, o CT) 
da ati vidade em Telêmaco Borba em re-
lação à região de Eunápolis (Figura 2).

Em que pese as diferenças regionais, suge-
re-se, a parti r das conclusões do painel rea-
lizado nas duas regiões, que os produtores 
rurais da região de Telêmaco Borba organi-
zem-se em busca de melhores condições de 
comercialização da madeira em relação à 
unidade (tonelada ou m³) e às operações de 
colheita e transporte. 

Queda no preço da borracha afeta produtores de todo o país
A forte queda no preço da borracha nos 
últi mos meses tem prejudicando os he-
veicultores de todo o Brasil. Nas princi-
pais regiões produtoras contempladas 
pelo projeto Campo Futuro, alguns he-
veicultores estão suspendendo a sangria 
das árvores, porque o custo operacional 
de produção está acima do valor de mer-
cado do coágulo.

A queda real dos preços nos últi mos me-
ses refl ete a grande oferta mundial de 
borracha e a redução do consumo pelos 
principais países consumidores. As altas 
produti vidades dos países asiáti cos e de 
alguns países africanos têm contribuído 
para este cenário. Além das altas produti -
vidades, estes países têm um baixo custo 
de produção em comparação ao Brasil, 
pois não possuem o mesmo custo com 
encargos trabalhistas, as altas cargas de 
impostos sobre insumos e os entraves 
ambientais a que são submeti dos os pro-
dutores brasileiros.

A Figura 3 evidencia a forte queda nos 
preços ocorrida desde o início deste ano. 
Nas regiões de Igrapiúna (BA), Monte 
Aprazível (SP) e Guarapari (ES), a queda 
nos preço foi de 29%, 26% e 29%, respec-
ti vamente, entre janeiro e agosto. Já na 
região de São Mateus (ES), que foi inclu-
ída no projeto Campo Futuro no mês de 

abril, a queda foi de 27% deste mês até 
agosto.

Em todas as regiões avaliadas, indepen-
dente do modelo de produção, a hevei-
cultura vem sendo prejudicada pela que-
da dos preços. Entretanto, os grandes 
produtores, que uti lizam mão de obra 
externa disponibilizada por meio de con-
trato de parceria com sangradores, são 
os que mais têm senti do os efeitos da 
crise. Isto por que há necessidade de re-
ajuste no percentual de parceria com os 
sangradores, tendo em vista o recuo de 
preços. O resultado é que o faturamento 
do produtor diminui consideravelmente.

Para assegurar a manutenção da cadeia 
da borracha natural, a CNA encaminhou 

ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abas-
tecimento (MAPA) sugestões de políti cas de 
apoio ao setor. 

As principais reivindicações são: 
- Garanti a de um preço mínimo de R$ 6/por 
quilo de GEB-10;
- Políti ca de preço mínimo do GEB-10, para a 
manutenção efeti va da sustentabilidade da 
heveicultura brasileira;
- Políti ca de Garanti a de Preços Mínimos para 
Agricultura Familiar (PGPMAF);
- Elevação da alíquota do imposto de impor-
tação da borracha natural de 4% para 25%; e 
- Adoção de políti ca de conti ngenciamento 
para importação, assegurando a importação 
de duas toneladas de borracha natural a cada 
tonelada consumida no mercado interno. 
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Figura 3: Principais indicadores econômicos da eucaliptocultura em Telêmaco Borba-PR e Eunápolis-BA


