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ESTATÍSTICAS DO SETOR DE BASE FLORESTAL –  NOVEMBRO/2017
Figura 1.  Evolução de preços médios nacionais de Pínus em pé         
(Base jan./2015 = 100)

Fonte: Banco de dados da Consufor 

Figura 2.  Evolução de preços médios nacionais de Eucalipto em pé         
(Base: jan./2015 = 100)
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Fonte: Banco de dados da Consufor 

Figura 3.  Evolução de preços médios da indústria nacional       
(Base: jan./2015 = 100)

109,7 110,0 111,6 113,6 114,3
116,1

123,3

140,6

153,9
158,3

109,5 109,6 110,8 112,4 113,0

90
100
110
120
130
140
150
160
170

jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17

Ba
se

 Ja
n/

20
15

 =
 10

0

Geral Extrativa Transformação

111,6

Fonte: Cálculos da CONSUFOR com base no IBGE

No mercado interno, os preços médios nacionais de toras de pínus 
encerraram o mês de novembro de 2017 mantendo a tendência 
vista nos últimos meses. 

Os preços médios nacionais das toras para processo apresentaram 
leve crescimento de preços no mês (cerca de 1%), embora no ano 
o aumento acumulado de preços não tenha ultrapassado 1,5% – 
tudo em termos nominais. 

As toras para serraria, por outro lado, registraram manutenção 
dos preços médios nominais em novembro. No ano, os preços des-
sas toras tiveram aumento nominal entre 1,2% (serraria grossa) e 
3,3% (serraria � na). 

Considerando os últimos 12 meses, todos os sortimentos registra-
ram elevação nominal de preços médios nacionais. O maior pata-
mar foi registrado pela tora de serraria � na (3,3%) e pela tora de 
serraria grossa (1,2%).

Os preços médios nacionais de toras de eucalipto têm apresen-
tado tendência regular ao longo de todo o segundo semestre de 
2017. Especificamente em novembro, os preços permaneceram 
praticamente nos mesmos patamares de outubro. 

No ano, os preços médios nacionais das toras para processo acu-
mulam redução nominal de quase 1,5%. As toras de serraria, por 
sua vez, tiveram redução de preços pouco superior a 0,5% em 
termos nominais. 

Nos últimos 12 meses, os patamares de retração (nominais) são 
praticamente os preços dos registrados em 2017. 

Em novembro, os preços médios nacionais da indústria geral 
registraram crescimento da ordem de 0,5%, o mesmo da indús-
tria da transformação – tudo em termos nominais. A indústria 
extrativa manteve a trajetória de aumento nominal de preços 
dos últimos meses: cerca de 3% em relação a outubro.

No ano, o crescimento nominal dos preços médios foi de 2,8% 
na indústria geral, de 2,5% na indústria da transformação e de 
pouco mais de 13% na indústria extrativa.

Nos últimos 12 meses, todas as indústrias acumulam cresci-
mento nominal de preços: extrativa (36%), transformação 
(3,2%) e indústria geral (4,2%).

OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS
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Figura 4.  Evolução de preços nacionais médios setoriais          
(Base: jan./2015 = 100)
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Fonte: Cálculos da Consufor com base no IBGE

Figura 5.   Evolução de preços médios internacionais de insumos         
(Base: jan./2015 = 100)
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Fonte: Cálculos da Consufor com base no Banco Mundial

Figura 6.  Evolução de preços médios internacionais de commodities � orestais         
(Base: jan./2015 = 100)
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Fonte: Cálculos da Consufor com base no Banco Mundial

OBS.: Todas as séries apresentam evolução de PREÇOS NOMINAIS

No mercado interno, a indústria da madeira registrou, no mês 
de novembro de 2017, pequeno incremento de preços em re-
lação a outubro (0,7% em termos nominais). A indústria de 
celulose e papel, no mesmo período, registrou crescimento no-
minal similar: 0,8%.

No ano, os preços médios nacionais da indústria da madeira 
acumularam aumento nominal de quase 5%, enquanto nos últi-
mos 12 meses foi pouco superior a 4%.

Já os preços médios nacionais da indústria de celulose e papel 
somaram aumento nominal de quase 10% em 2017, pratica-
mente o mesmo patamar de crescimento dos últimos 12 meses.

Os preços médios internacionais de insumos mostraram altera-
ção de tendência em novembro. No caso dos fertilizantes, houve 
queda nominal de preços médios de 3%, em relação ao mês 
de outubro. Já os preços médios internacionais de energia, no 
mesmo período, registraram aumento de quase 8%.

Em 2017, os preços médios de energia acumulam crescimento 
nominal de 11,5%, bem abaixo dos 28% de aumento registrado 
nos últimos 12 meses. 

Já os fertilizantes somam crescimento nominal dos preços mé-
dios mundiais de apenas 3%, ligeiramente abaixo dos 3,6% acu-
mulados desde novembro de 2016.

Também no cenário mundial, os preços médios internacionais de 
produtos de madeira e de alimentos encerraram o mês de novem-
bro de 2017 com estabilidade em relação aos preços de outubro.

No ano, os preços médios internacionais de produtos de madei-
ra acumularam crescimento nominal pouco maior a 5%, pata-
mar superior aos 3,7% somados ao longo dos últimos 12 meses.

Já os preços médios internacionais de alimentos demonstra-
ram comportamento oposto. No ano, houve retração nominal 
pouco maior que 1%, enquanto nos últimos 12 meses a redu-
ção de preços foi de 1,5%, em termos nominais.     n


