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os últimos três meses a mídia 
tem gasto uma grande parte do 
tempo para noticiar e discutir a 
crise causada pelo Covid-19. Esta 
é a terceira coluna onde trato das 

implicações da crise na economia e mais espe-
cificamente para o setor florestal. Não poderia 
ser diferente.

Recentemente a Itto (Organização Interna-
cional de Madeiras Tropicais) fez uma pesquisa 
para avaliar o impacto do Covid-19 na indústria 
exportadora de produtos de madeira tropical. 
A pesquisa envolveu o Brasil, Gabão, Ghana, 
Indonésia, Malásia, Mianmar, Peru, Tailândia e 
Vietnam. Estes países são responsáveis por mais 
de 50% das exportações mundiais de madeira 
tropicais.   

Segundo a Itto, na maior parte destes países 
a indústria florestal tropical continua em opera-
ção neste período de crise. Em geral os países 
não impuseram restrições ao funcionamento da 
indústria florestal, mas adotaram medidas de 
distanciamento social e outras, que reduziram a 
capacidade de produção. O funcionamento tem 
sido parcialmente afetado por razões de mer-
cado, em grande parte pela postergação de en-
trega de pedidos. Na Tailândia, 60% das fábricas 
encontram-se fechadas e em dois países, Peru e 
Vietnam, ocorreu o fechamento de 100%. 

Com a redução da atividade econômica, 
vem ocorrendo dispensa de funcionários. No 
Vietnam a redução de empregos na indústria 
florestal foi de 45%, na Tailândia 30% e no Ga-
bão 20%. Na maioria dos casos, como no Brasil 
foram adotadas medidas de ajustes para o 
período da crise, incluindo acordos de redução 
dos salários e suspensão temporária dos con-
tratos de trabalho. Os governos, em geral, têm 
apoiado para mitigar o impacto nas empresas 
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e na sociedade. Alguns governos ainda estão 
definindo programas de apoio, como é o caso 
do Gabão, Indonésia e Peru. Existe um grupo 
de países cujos programas são relativamente 
modestos, por exemplo Gana, com subsídios 
ao pagamento de utilidades (eletricidade e 
água). Outros, como o Brasil e particularmente 
Malásia, têm propostas mais amplas de apoio, 
incluindo medidas de postergação de impostos, 
garantia de renda mínima, redução da taxa de 
juros, facilitação de acesso ao crédito, progra-
mas de capacitação e outras.       

A indústria de madeira tropical de todos 
os países pesquisados continua a processar os 
pedidos em carteira, a maioria são pedidos de 
2019. Em diversos casos os importadores têm 
solicitado postergação na entrega. Também tem 
sido observado uma redução nos novos pedi-
dos, o que é esperado se intensificar ao longo 
deste primeiro semestre.

Não foram identificadas limitações na dis-
ponibilidade de containers para exportação e as 
operações portuárias encontram-se próximas da 
normalidade. No entanto, na maioria dos paí-
ses, existem problemas com a logística interna, 
como é o caso da Indonésia, Malásia e Peru.  No 
caso do Peru também tem ocorrido problemas 
logísticos para atender o suprimento de insu-
mos e peças sobressalentes. 

As expectativas de retorno à normalidade 
são variadas. Em Ghana, Mianmar e Tailândia a 
expectativa é de um retorno à normalidade em 
2 ou 3 meses, passada a crise. A indústria da 
Malásia, Indonésia e Peru, por outro lado, está 
prevendo um período mais longo, 6 meses a um 
ano, para a recuperação. Todos, no entanto con-
sideram que a retomada dependerá de apoio 
dos governos e ainda da reativação da demanda 
nos países importadores.

Nove países, entre eles o Brasil, são 
os responsáveis por mais de 50% das 
exportações mundiais de madeira tropicais
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