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e análises tem se concentrado 
no avanço e no impacto da 
nova pandemia. O Covid 19, ini-
cialmente detectado na China, 

chegou à Europa e se alastrou pelo restante do 
planeta, colocando em risco a saúde da popula-
ção de todos os países. Quase dois milhões de 
pessoas já foram infectadas, e o número deverá 
crescer ainda mais, mesmo com isolamento e 
outras medidas adotadas. Além do problema 
de saúde pública é projetado um forte impacto 
na economia mundial, e  a maioria dos países 
entrará em recessão. 

Com base na experiência de outros países, 
que já estavam sendo afetados pela pandemia, 
o governo nacional e dos estados adotaram, a 

-
ros.  São medidas de isolamento, prevenção, 
organização da estrutura de saúde e outras para 
enfrentar o problema. Além disto o governo 

impacto na economia.
Independente das medidas adotadas pelo 

governo nacional o impacto econômico será 

e governos. A desaceleração da economia será 
brusca e não existem previsões claras da inten-
sidade e amplitude da crise. 

ser menos impactados, como o de celulose e 
papel, mas o consumo global de produtos de 
madeira sólida certamente terá um grande 
declínio ao longo dos meses remanescentes de 
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O IMPACTO DA PANDEMIA 
NO COMÉRCIO MUNDIAL DE 
PRODUTOS FLORESTAIS

Embora o Brasil exporte compensados fenó-
licos para mais de 90 países, cinco importadores 
altamente afetados pela pandemia (EUA - Esta-
dos Unidos da América -, Reino Unido, Bélgica, 
México e Alemanha), representam quase 80%. 
Os EUA são responsáveis pela importação de 
quase 70% do nosso compensado tropical e 
mais de 30% do pinus serrado.

valor agregado são ainda mais concentradas. Os 
cinco maiores importadores de pisos engenhei-
rados representam 96% do total, 90% no caso 
de portas e 87% no caso de pisos acabados de 

de 78% de nossas portas de madeira, 73% dos 
pisos engenheirados e 60% dos pisos acabados 
de madeira maciça. 

Como já mencionado, o impacto da crise 
deverá ser menor para o segmento de celulose 

exportações de toras, de coníferas e folhosas, 
uma vez que mais de 90% destes produtos são 

econômica será mais rápida.
O quadro atual indica que em 2020 as ex-

portações brasileiras de produtos de madeira 
sólida, muito provavelmente serão reduzidas 
entre 30 e 40% (em relação a 2019). Além disto 
deverá ocorrer uma queda na demanda domés-

internacional. Isto terá um forte impacto no 

ajustar para uma nova realidade. Um retorno à 
normalidade é esperado somente para o segun-
do semestre do próximo ano. 

O Covid 19, inicialmente detectado na China, 
gera consequências no comércio mundial de 
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