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á foi apresentado em coluna anterior 

economia nacional, iniciada em 2014, 
e que levou a uma queda no PIB por 

-
-

internacional. 
Iniciamos 2019 com um novo governo e 

econômicas. Todos os setores foram levados a 
revisar o planejamento dos negócios, tendo sido 

frustrada pela redução na demanda e nos pre-
ços internacionais, que afetou todos os segmen-
tos, incluindo o de madeira sólida e o de celulo-

a queda nos estoques, os preços internacionais 

uma reação ao longo de 2020, o que de certa 
forma vem ocorrendo. Além disto é esperado 
um aumento da demanda no mercado nacional.

Flutuações de demanda e preços no mer-
-

análise do negócio, incluindo as decisões quan-
-

derando uma série de longo prazo. 

região, de um setor ou até mesmo de um ne-
gócio, depende basicamente da capacidade de 
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-

implantação ou anunciados são basicamente 
concentrados em papel e celulose. O porte das 
empresas atuando neste segmento tem garan-

uma constante ampliação e modernização das 

hoje o maior exportador mundial de celulose de 
mercado.

de madeira sólida têm sido limitados, e con-
centrados principalmente na indústria baseada 

para promoção do desenvolvimento da indús-
-

brasileiras são recursos com grande potencial 

a sociedade brasileira, mas mudanças são ne-

o desenvolvimento de uma indústria mais com-

As mudanças necessárias são estruturais, 
tendo como premissa a necessidade de melho-
rar o clima de negócios. O foco deveriam ser os 
fatores intra e inter setoriais. É necessário criar 
um programa de governo de longo prazo com 

transação, promover o uso sustentado dos re-

ao mercado. Somente com uma agenda que 
busque melhoria do clima de negócios serão 

-

Flutuações de demanda e preços no mercado são 

No Brasil, os 
investimentos 

continuam, mas 
os projetos em 
implantação e 

anunciados são 
basicamente 

concentrados em 
papel e celulose
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