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O SETOR DE FLORESTAS PLANTADAS E A 
RECUPERAÇÃO DO MERCADO INTERNO BRASILEIRO 

A economia brasileira atravessa um dos períodos 

mais críticos de sua história, pois está imersa 

numa forte crise fi nanceira há quase três anos. 

Desde 2014, o Produto Interno Bruto (PIB) caiu quase 

8% e há sete trimestres consecutivos apresenta retra-

ções. Nesse cenário, as empresas do setor de árvores 

plantadas, que também sentiram os refl exos da reces-

são, direcionaram seus esforços para o mercado exter-

no, ampliando a atuação em outros países e registrando 
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marcas inéditas de exportação. Tal movimento colabo-

rou para mitigar os impactos causados pela redução da 

atividade econômica e a queda do poder de compra no 

mercado doméstico.

Uma rápida olhada no mercado internacional aponta 

os caminhos que podem impulsionar o crescimento das 

empresas brasileiras. Com o fi m do declínio nos preços 

das commodities, especialistas creem numa tendência 

de elevação em 2017, principalmente sob infl uência da 
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possível política econômica de Donald Trump, que deve colaborar com 

o fortalecimento do dólar no cenário global, aumentando ainda mais 

a competitividade dos produtos brasileiros. Do outro lado do oceano, 

poderá vir um movimento estratégico importante. Depois de estimular 

exportações e incrementar investimentos, a China, um dos principais 

destinos dos produtos florestais brasileiros, deve focar seus esforços 

no incentivo ao consumo interno, o que beneficiará todos os setores do 

agronegócio brasileiro, incluindo o de árvores plantadas.

Enquanto o cenário externo se mostra um ambiente positivo, o 

mercado interno ainda gera preocupação e necessita de estímulos 

para crescer. É certo avaliar que algumas boas notícias, divulgadas 

recentemente, sugerem que a economia brasileira esteja próxima de 

sair da recessão. A inflação vem recuando e se acomodando dentro do 

teto da meta, o que resultou no maior corte da taxa básica de juros 

em quase cinco anos: redução em 0,75 ponto percentual, chegando 

a 13%. Reformas estruturais e outras ações, como a liberação das 

contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

que deve injetar R$ 30 bilhões na economia, podem contribuir para 

o aquecimento do consumo interno. Como resultado, tanto a Orga-

nização das Nações Unidas (ONU) quanto o Fundo Monetário Inter-

nacional (FMI) projetam leve recuperação em 2017, com pequeno 

crescimento do PIB. Especialistas preveem a inflação abaixo do centro 

da meta neste ano, o que pode, de acordo com as expectativas do 

mercado, levar a taxa básica de juros a 9,5%.

Esses, porém, são apenas os primeiros sinais para a retomada do 

comércio doméstico. Para que o crescimento seja efetivo e sustentável, 

é preciso incentivar a economia local, o que exige fortes investimentos 

e reformas para melhorarem o ambiente de negócios, como a redução 

do custo de produção e da burocracia, interferindo positivamente na 

geração de empregos. 

De olho nessa retomada, o setor de florestas plantadas já contribui 

para essa mudança junto ao governo federal, por meio do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES). Esse fórum, responsável 

pela interface entre sociedade civil e governo para a elaboração de 

políticas públicas que contribuam para que o País volte a crescer e se 

desenvolva socialmente, deve ter sequência em 2017, com reunião pro-

gramada já para o primeiro trimestre.

A Ibá continuará atuando fortemente nas frentes governamentais 

visando às reformas necessárias para aumentar a competitivida-

de da indústria nacional. O setor brasileiro de árvores plantadas, 

responsável por 6% do PIB Industrial do País, acredita que, para 

consolidar a economia e estabelecer um crescimento orgânico, em 

médio prazo, é essencial efetivar outras reformas que ultrapassem o 

combate à inflação. Além disso, a Associação focará sua atenção em 

discussões que auxiliem na concretização de uma urgente agenda 

para melhorar a infraestrutura logística nacional, algo fundamental 

para redução de gastos e ganho de eficiência. Incluirá também na 

pauta a aprovação da lei de licenciamento, a ampliação de mecanis-

mos que incentivem o consumo de produtos sustentáveis, a implan-

tação de políticas que consideram a biomassa como um produto 

de carbono neutro e pesquisas que envolvam o etanol celulósico, 

capazes de ampliar ainda mais a importância das florestas planta-

das brasileiras no mundo.

Sabe-se ainda que o poder de investimento do governo brasileiro 

está reduzido. Em 2016, houve queda no recolhimento de impostos 

e tributos, acarretando um deficit primário histórico de R$ 154,25 bi-

lhões; para este ano, algumas previsões já indicam mais interferências 

no cenário de arrecadação. De acordo com a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), o desemprego no Brasil deve continuar em trajetória 

de alta com previsão de adicionar mais 1,2 milhão de trabalhadores 

sem emprego em 2017, o que deve afetar ainda mais a arrecadação e a 

economia interna. Para aquecer o mercado interno, o governo precisará 

de investimentos, mas é inviável aumentar impostos.

Em um cenário com amplas necessidades e recursos mais escassos, a 

aquisição de terras para empresas com capital estrangeiro, congelada 

há mais de seis anos, pode ser uma solução, visto que é um importan-

te passo para atrair investimentos estrangeiros, gerando empregos e 

renda. Entre as associadas da Ibá, estão diversas companhias multina-

cionais de grande porte com investimentos paralisados, tanto em novas 

unidades quanto em ampliação das atuais. 

Outra oportunidade para captar grande volume de investimento ex-

terno está na concretização do mercado brasileiro de investimentos ver-

des. As indústrias brasileiras de base florestal podem se tornar grandes 

emissoras de Green Bonds, o que trará consideráveis recursos ao País, 

podendo inclusive ser um dos pilares para a recuperação econômica.

Nesse contexto, vamos trabalhar com os Ministérios da Fazenda, da 

Agricultura, do Meio Ambiente e das Relações Exteriores para discutir 

a criação do mercado de carbono brasileiro. O País precisa desenvolver 

políticas públicas e mecanismos de mercado para a precificação do car-

bono, discutida amplamente na COP 22. Isso permitirá ao Brasil entrar 

com força na chamada economia verde, uma nova área que deve con-

tribuir significativamente para a retomada do crescimento econômico.

O ano de 2017 tem tudo para ser o ano da virada. Basta que o Brasil 

avance, não apenas em grandes reformas, mas inclusive na agenda de 

ações e oportunidades em curso adiantado, que apresentem potencial 

para surtir efeito concreto e imediato nas contas públicas, nos investi-

mentos, no nível de emprego e, consequentemente, no aquecimento do 

mercado interno.                    n


