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EVOLUÇÃO DOS EMPREGOS 
NO BRASIL E NO SETOR FLORESTAL

Entre os indicadores do desempenho da economia de um país estão 
os níveis de emprego de seus cidadãos. Neste artigo, a Consufor apre-
senta um retrato da evolução dos empregos do Brasil (considerando to-
dos os setores da economia) em comparação com os do setor florestal. 

É importante destacar que os fatores preponderantes a explicar as 
variações no estoque de empregos em cada setor empresarial são a 
economia e o mercado. Certamente os níveis de emprego também são 
afetados por fatores ligados à produtividade dos processos produtivos, 
níveis de automatização e mecanização ou mesmo obsolescência dos 

produtos fabricados ou serviços prestados (substituídos por outros tec-
nologicamente mais avançados, a exemplo do que ocorreu com a má-
quina de escrever ou o aparelho de fax, atividades empresariais que no 
passado destruíram milhares de empregos, absorvidos posteriormente 
por outras cadeias produtivas). Como, porém, o horizonte de análise 
deste artigo se limitou aos últimos dez anos, os maiores pesos para 
explicar as mudanças no estoque de empregos são mesmo a economia 
e o mercado de cada atividade empresarial destacada.

A Figura 1 mostra a evolução do estoque de empregos do Brasil e das 
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Figura 1 – Evolução do Estoque de Empregos no Brasil e no Setor Florestal
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cadeias produtivas do setor florestal nacional nos últimos cinco anos. Cada 
atividade empresarial apresentou um comportamento particular, resultante 
exatamente das condições mercadológicas intrínsecas a cada caso.

Os dados mostram que, considerando todas as atividades empresa-
riais do Brasil, a atual quantidade de empregos FORMAIS é pratica-
mente a mesma daquela registrada no início de 2012. A indústria de 
celulose e papel foi o grande destaque, com crescimento acumulado 
na quantidade de empregos de aproximadamente 30% no mesmo pe-
ríodo. O destaque negativo foi registrado pela atividade de apoio à 
produção florestal, com perda de 40% dos postos de trabalho.  

Consultando um horizonte mais longo, vê-se na Figura 2 que o Brasil 
registrou a criação de mais de 9,2 milhões de novos postos de trabalho 
nos últimos dez anos, levando em conta todos os setores da economia. 
Já o setor florestal, no mesmo período, viu a redução de quase 52 mil 
empregos em suas companhias. No período, a produção de papel e a de 

móveis foram as atividades que mais criaram empregos, enquanto as 
que mais destruíram vagas de empregos formais foram a produção de 
madeira serrada, o apoio à produção florestal e a produção de painéis 
de madeira, nessa ordem.

Fazendo a mesma comparação do saldo de empregos, mas agora 
considerando exclusivamente o período compreendido pelo ano de 
2017, vemos que o Brasil criou quase 141 mil novos empregos formais, 
ao passo que o setor florestal brasileiro gerou 5.800 novas vagas de 
trabalho. Esse sinal positivo para o setor florestal, revertendo a traje-
tória histórica de destruição de postos de trabalho, se consolidou em 
praticamente todas as suas atividades empresariais, com destaque po-
sitivo para produção de papel, florestal (mediante manejo de florestas 
tropicais) e de móveis. O destaque negativo ficou por conta da produ-
ção florestal ligada ao plantio de florestas comerciais, que perdeu qua-
se 2 mil empregos formais no ano.             n

Figura 2 – Saldo da Criação ou Destruição de Empregos no Brasil nos Últimos 10 anos

Figura 3 – Saldo da Criação ou Destruição de Empregos no Brasil em 2017
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