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POR UMA ECONOMIA DE BAIXA EMISSÃO DE CARBONO
As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios da humanidade. Não à toa,
195 países construíram juntos, em dezembro de 2015, o Acordo de Paris, em torno de
um compromisso a ser cumprido até o fim deste século 21: conter o aquecimento do
planeta em até 2°C, com esforços para que não ultrapasse 1,5°C.
Abriu-se, assim, uma enorme janela de oportunidades. Além do benefício ambiental, o
globo está sob uma nova ordem mundial, que acena com importantes resultados para
a qualidade de vida das populações, com mais inclusão social e geração de novas
tecnologias. Uma grande revolução (sem volta) colocou-se em curso, e ela se chama
economia de baixo carbono.
Na prática, a necessidade de reduzir drasticamente as emissões de gases do efeito
estufa (GEE) nas próximas décadas resultará numa transformação no modo de
produção de bens e serviços. O carbono definitivamente terá um mercado próprio. As
transações comerciais considerarão cada vez mais a variável de emissões de GEE na
composição de preços. Investidores aplicarão avidamente em planos de negócios
relacionados às florestas. E isso é só o começo.
O ponto de partida de cada nação para mergulhar nesse novo cenário foi registrado
em uma lista de metas individuais, que são as contribuições nacionalmente
determinadas (NDC, na sigla em inglês), assim chamadas depois que os países
signatários ratificam internamente o Acordo de Paris. Mas é fato: os caminhos para
consolidá-las não são nada triviais.
Por isso, a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura — movimento multissetorial
formado por mais de 120 empresas, associações setoriais, organizações da sociedade
civil e centros de pesquisa — encomendou a equipes multidisciplinares do Instituto
Escolhas e do Centro de Estudos da Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas de
São Paulo (GVces) a construção de cenários da realidade brasileira, capazes de
englobar três grandes compromissos listados pelo Brasil no Acordo.
Ao Instituto Escolhas coube analisar a recuperação de 12 milhões de hectares de
florestas, um dos grandes números do compromisso nacional do clima, no estudo
denominado Quanto o Brasil precisa investir para recuperar 12 milhões de hectares de
floresta?
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O GVCes trabalhou em duas frentes. A primeira, relacionada ao custo-benefício e a
ganhos ambientais decorrentes do desenvolvimento do Plano ABC (que prevê baixa
emissão de carbono na agricultura), envolvendo tecnologias de recuperação de
pastagens degradadas e de implantação de sistemas integrados de pecuária e floresta.
Esse trabalho se chama Contribuições para análise da viabilidade econômica da
implementação do Plano ABC.
A segunda frente do GVCes, intitulada Contribuições para análise da viabilidade
econômica das propostas referentes à decuplicação da área de manejo florestal
sustentável, invocou o aumento em dez vezes da área de manejo no país ‒ um
conjunto de técnicas que permite a extração de produtos florestais, reduzindo os
impactos dessa atividade sobre a floresta e conservando recursos para futuros ciclos
de exploração. Esse movimento será elementar para acabar com o desmatamento
ilegal e estabelecer uma economia da florestal tropical.
Os grupos de trabalho da Coalizão Brasil deram suporte aos especialistas de ambas as
instituições, contribuindo com premissas, dados e várias reuniões para avaliação de
informações. O conjunto das três obras constitui um importante passo inicial para que
sociedade e poder público pensem em como concretizar as metas brasileiras, a partir
do entendimento de que se está diante de uma saída real rumo ao crescimento
econômico consistente, responsável, sustentável e lucrativo.
Boa leitura!
Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura
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RESUMO EXECUTIVO
MOTIVAÇÃO
A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura tem como objetivo contribuir para o
avanço da agenda de proteção, conservação e uso sustentável das florestas,
agricultura sustentável e mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Em agosto de
2015, lançou 17 propostas agrupadas em três eixos: i) a implementação no Novo
Código Florestal, regularização fundiária e cooperação internacional; ii) valoração
econômica de serviços ecossistêmicos; iii) eixo florestal e agrícola. Uma delas propõe
aumentar em 10 vezes a área de manejo florestal sustentável rastreada no Brasil e
coibir a ilegalidade de produtos florestais madeireiros provenientes de florestas
nativas até 2030. Essa proposta se baseia na projeção de demanda no período
analisado e em estimativas da participação da produção ilegal de madeira no País
atualmente. Assim, o objetivo deste estudo é apresentar contribuições para a análise
de viabilidade econômica dessa meta.
O manejo florestal sustentável (MFS) compreende um conjunto de técnicas que
permite a extração de produtos florestais reduzindo os impactos dessa atividade sobre
a floresta e conservando recursos florestais para futuros ciclos de exploração.
A expansão do MFS na Amazônia representa tanto uma oportunidade para o setor
privado, como um instrumento de desenvolvimento socioeconômico para a economia
regional, ou seja, permite conciliar a produção econômica com a conservação das
florestas. Além disso, devem-se considerar os ganhos associados à conservação da
biodiversidade, entre outros benefícios ambientais gerados quando a exploração
predatória é substituída pelo MFS.
Uma das premissas adotadas pelo estudo é de que a meta será alcançada pela
expansão da produção madeireira em regime de concessão florestal em áreas públicas.
As principais premissas utilizadas nas análises foram validadas por um grupo de
trabalho constituído por especialistas na área de MFS no âmbito da Coalizão.

RESULTADOS
O estudo apresenta análises econômicas em dois níveis: o primeiro referente à
viabilidade econômica do ponto de vista estritamente privado; o segundo referente a
benefícios gerados para a sociedade, de natureza socioeconômica e ambiental.
No primeiro nível de análise, verificou-se que a produção de madeira tropical
apresenta graus de atratividade de investimento muito distintos, a depender das
condições dos mercados em que se comercializa o produto. Embora as taxas de
3

retorno sejam animadoras para empresas exportadoras, aos preços praticados no
mercado doméstico, o valor presente do resultado operacional torna-se negativo.
Assim, é necessário que a empresa encontre meios de acessar o mercado internacional
para viabilizar economicamente a operação legal, seja ela certificada ou não.
Com isso, conclui-se que as condições atuais de mercado possibilitam a existência de
apenas dois tipos de operação: a legal que exporta uma parcela muito pequena da
produção (geralmente, com certificação), e a ilegal que comercializa o produto no
mercado doméstico.
No segundo nível de análise, foram empregadas abordagens complementares para a
obtenção de estimativas preliminares do potencial de geração de renda, empregos e
receita governamental relacionado apenas ao aumento da produção de madeira
oriunda de florestas nativas.
Do ponto de vista macroeconômico, utilizou-se um modelo de Insumo-Produto que
permite a captura não só dos efeitos diretos de um aumento da produção, como
também dos efeitos indiretos e induzidos gerados por tal aumento. Dada a
impossibilidade de diferenciar a produção oriunda de MFS e da operação ilegal, a
análise conduzida por meio dessa ferramenta estimou os impactos decorrentes do
aumento da produção total de madeira tropical até 2030.
O valor presente dos incrementos anuais do valor da produção (a partir dos choques
anuais entre 2016 e 2030) foi estimado em pouco menos de R$ 1 bilhão. Os setores de
interesse à luz do objetivo proposto foram o de “Produção florestal; Pesca e
aquicultura” e o de “Fabricação de produtos da madeira”. Os resultados, em valor
presente, estão resumidos a seguir.
A análise mostra que o impacto do aumento do consumo final do setor Produção
florestal, Pesca e Aquicultura tem potencial para gerar na economia brasileira:





Aumento de R$ 1,7 bilhão no PIB;
Arrecadação de impostos da ordem de R$ 102 milhões;
aproximadamente 70 mil ocupações; e
impacto positivo de R$ 13,8 milhões na balança comercial.

Já no setor Fabricação de produtos da madeira, os impactos potenciais na economia
seriam de:





Aumento de R$ 1,63 bilhão no PIB;
Arrecadação de impostos da ordem de R$ 150 milhões;
aproximadamente 59 mil ocupações; e
impacto positivo de R$ 73 milhões na balança comercial.
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A análise deixa claro o potencial de geração de PIB e ocupações dos setores de
interesse, além do grande potencial de geração de superávit comercial e arrecadação
impostos da cadeia produtiva do MFS.
Adicionalmente, a partir de parâmetros específicos do MFS, estimou-se o potencial de
geração de renda, empregos e receita governamental relacionado à proposta de
decuplicação da área de MFS rastreada1 (ou da produção de madeira rastreada). Os
principais resultados são apresentados a seguir:

 Renda
Em 2030, quando toda a demanda seria suprida pelo MFS (21 milhões m3), o
valor da produção de madeira em tora equivaleria a R$ 6,3 bilhões, em valores
de 2015.
 Emprego
Ao longo do período 2016-2030, as diferentes abordagens empregadas
sugerem que seriam gerados entre 52 mil e 56 mil empregos diretos. Com a
estimativa de empregos indiretos de até115.349, a proposta tem potencial de
gerar mais de 170 mil empregos ao todo.
 Arrecadação de Impostos
Considerando que o percentual destinado à exportação aumentará de 5% para
20% em 2030, o valor presente dos fluxos de arrecadação projetados para o
período corresponde a R$ 4,8 bilhões.
 Receita de concessões
O potencial de receita durante todo o período 2016-2030 a ser distribuída
entre instituições de governo, expresso em valor presente (R$ milhões), é
apresentado abaixo.
Município

357

SFB

340

ICMBio

309

FNDF

256

Estado

230

Fundo Estadual

168

Órgão estadual gestor de concessões

126

Ibama

99

1

Considerando proporções fixas (entre área e produto), essa meta é equivalente à decuplicação da
própria produção de madeira tropical de floresta nativa.
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 Mitigação de CO2
Estima-se que a implementação da meta da Coalizão, entre 2016 e 2030, pode
evitar emissões médias de 435 MtCO2.

APROFUNDAMENTOS
O termo viabilidade pressupõe que exista uma avaliação tanto dos custos como dos
benefícios. Isso foi feito do ponto de vista estritamente privado. Sob a ótica do setor
público, apresentam-se resultados em termos de geração de renda e emprego e de
redução de emissões de CO2. Entretanto, não são levantados os custos associados à
implementação das concessões florestais na escala necessária para viabilizar
tecnicamente a meta proposta, nem à fiscalização para coibir a ilegalidade na cadeia
de valor da madeira tropical. Por esse motivo, considera-se que o presente estudo
constitui uma contribuição para a análise de viabilidade econômica da proposta
indicada, que requer uma combinação de esforços tanto no âmbito do poder público,
como no setor empresarial.
Ainda, cabe ressaltar que a comparação dos números referentes à área necessária
para o atendimento da demanda com produção oriunda de MFS e à previsão de
concessões florestais indica um déficit entre 16 e 28,5 milhões de hectares destinados
à produção florestal.
Assim, dentre os aprofundamentos futuros, sugere-se uma investigação detalhada
acerca desses custos, inclusive de monitoramento das áreas de MFS e do próprio
rastreamento da madeira e correspondente repartição de custos entre agentes do
setor público e privado.
Quanto à análise de viabilidade financeira, sugere-se avaliar o impacto da existência de
um preço para as emissões de CO2 sobre os resultados encontrados, diante dos
benefícios gerados em termos de mitigação de emissões, mesmo que se tenha
constatado que o retorno é atrativo em algumas circunstâncias.
Já no que diz respeito às variáveis macroeconômicas, importante aperfeiçoamento
consistiria na desagregação dos setores da MIP em que se insere a cadeia do MFS, a
fim de obter estimativas de impacto que fossem capazes de diferenciar as práticas
legais e ilegais de exploração madeireira em todas as dimensões relevantes para a
análise macroeconômica.
Por fim, ainda que o escopo do trabalho tenha se restringido a estimativas acerca do
potencial de mitigação de CO2 é importante notar que há outras categorias de
benefícios ambientais, como manutenção da biodiversidade e proteção do solo.
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APRESENTAÇÃO
A Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura foi formada em dezembro de 2014 com
o objetivo de contribuir para o avanço da agenda de proteção, conservação e uso
sustentável das florestas, agricultura sustentável e mitigação e adaptação às mudanças
climáticas. Segundo seu posicionamento público, o objetivo da Coalizão é promover e
propor políticas públicas, ações e mecanismos econômico-financeiros para o estímulo
à agricultura competitiva e de baixo carbono, pecuária e economia florestal que
impulsionem o Brasil como protagonista global da economia sustentável. Nesse
sentido, a Coalizão apresentou 17 propostas agrupadas em três eixos: i) a
implementação no Novo Código Florestal, regularização fundiária e cooperação
internacional; ii) valoração econômica de serviços ecossistêmicos; iii) eixo florestal e
agrícola. Para avançar nas propostas foram criados nove grupos de trabalho.
Para apoiá-la nesse processo, a Coalizão comissionou o GVces para desenvolver
estudos que contribuíssem para a análise da viabilidade econômico-financeira de suas
propostas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma análise econômica da produção
madeireira por meio de manejo florestal sustentável em áreas públicas sob regime de
concessão. Sua principal motivação reside na proposta de se aumentar em 10 vezes
da área de manejo florestal sustentável rastreada no Brasil até 2030, e coibir a
ilegalidade de produtos florestais madeireiros provenientes de florestas nativas.
Considerando as características que marcam a exploração florestal ilegal na Amazônia,
faz-se necessário considerar não apenas a viabilidade financeira dessa atividade sob o
ponto de vista estritamente privado, mas também o desafio de quantificar e qualificar
os benefícios econômicos, sociais e ambientais associados à proposta.
Portanto, a análise econômica é apresentada sob duas óticas: (i) a análise econômicofinanceira, que traz a perspectiva do investidor privado e os custos e receitas
envolvidos na implementação das metas e (ii) a análise macroeconômica, que expõe
parte dos benefícios para a economia brasileira decorrentes da implantação de manejo
sustentável a fim de suprir toda a demanda por madeira tropical nativa de florestas
brasileiras. Esses benefícios estão associados a impactos decorrentes do cumprimento
das metas sobre PIB, ocupações, arrecadação de impostos e balança comercial na
economia brasileira. Ademais, a fim de dialogar com os compromissos assumidos
internacionalmente para contenção do aquecimento global, são apresentados os
benefícios ambientais, traduzidos aqui em potencial de mitigação de GEE.
A pesquisa foi realizada por meio de: i) revisão bibliográfica, que levantou dados sobre
custos de implementação das técnicas em questão; ii) entrevistas com especialistas e
7

organizações brasileiras envolvidas no manejo florestal sustentável; e iii) reflexões com
membros do Grupo de Trabalho (GT) sobre Manejo Florestal Sustentável, organizado
na esfera da iniciativa Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Cabe mencionar
que o escopo e as principais premissas utilizadas para os cálculos foram validados em
reunião presencial com especialistas e membros desse GT.
O estudo é dividido da seguinte forma: Primeiramente, é apresentado um breve
contexto sobre a atividade de manejo florestal sustentável, indicando principais
políticas e marcos regulatórios relacionados. A partir disso, são apresentadas as
fronteiras de análise, que compreendem o escopo de estudo. Posteriormente, são
apresentadas as análises econômicas e os benefícios ambientais, trazendo as
premissas, resultados e limitações correspondentes. Para o capítulo das análises
econômicas é apresentada também uma seção que descreve o framework adotado e
os conceitos e ferramentas utilizados. Em seguida, são apontadas as necessidades de
aprofundamentos para possível estudo futuro. Por fim, o relatório encerra-se com as
considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas no trabalho.
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CONTEXTO
O Brasil possui a maior extensão de florestas tropicais e a segunda maior cobertura
florestal do mundo, uma área equivalente a 516 milhões de hectares (Mha). Desse
total, 56% (290 Mha) são florestas públicas e menos de 7% (34 Mha) estão destinadas
à produção florestal2.
O Brasil é terceiro maior produtor de madeira no mundo, com uma produção total
estimada em 30 milhões de metros cúbicos (m3) de tora, sendo que a região
Amazônica concentra a produção de madeira nativa, ao passo que a produção
proveniente de plantações ocorre no sudeste e sul do país3.
Em 2013, a produção primária florestal somou R$ 18,7 bilhões, dos quais 76%
corresponderam à produção da silvicultura e 24% à produção oriunda da extração
vegetal, com cerca de R$ 4,5 bilhões. A participação de produtos madeireiros na
extração vegetal totalizou R$ 3,2 bilhões e a de não madeireiros somou R$ 1,3 bilhão.
Em adição, o setor florestal é chave para que o Brasil atinja sua meta global de redução
de GEE proposta para negociação em Paris durante a COP 21: reduzir as emissões de
GEE em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030. As emissões de GEE decorrentes de
mudança do uso da terra no Brasil tiveram participação de 31% nas emissões totais em
20144.
Embora grandes avanços tenham sido alcançados durante a última década por meio de
políticas de comando e controle para redução do desmatamento, permanecem
insuficientes os incentivos econômicos para desenvolver a capacidade produtiva das
florestas naturais no País. Considerada a pressão sobre o desmatamento que
historicamente caracterizou o avanço da agropecuária na região amazônica, é
fundamental que se discutam meios de valorizar as florestas em bases sociais e
econômicas.
O setor madeireiro possui grande relevância na economia de muitos municípios,
principalmente nos estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia5. No entanto, sabe-se
que a maior parte dessa produção resulta de atividades implementadas de forma
inadequada. Mais que isso, acredita-se que ela seja de origem ilegal, ou seja, não
possui licença ambiental, não segue padrões de manejo florestal para reduzir o
2

(SFB, 2012)
(ITTO, 2015)
4
(SEEG, 2015)
5
(Pereira, Santos, Vedoveto, Guimarães, & Veríssimo, 2010); (ITTO, 2015)
3
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impacto na floresta, não assegura direitos sociais dos trabalhadores do setor e sonega
impostos.
Considerando a vocação na Amazônia para a economia florestal, é imperativo eliminar
a ilegalidade no setor, assegurando benefícios econômicos, sociais e ambientais do
manejo florestal. Das oportunidades guardadas pelo setor florestal para uma
economia de baixo carbono surge a proposta da Coalizão Brasil Clima, Floresta e
Agricultura (ou, simplesmente, Coalizão) de se aumentar em 10 vezes da área de
manejo florestal sustentável rastreada no Brasil até 2030, e coibir a ilegalidade de
produtos florestais madeireiros provenientes de florestas nativas.
Especificamente, tal proposta deriva da constatação de que atualmente a produção de
madeira que atende a todos os requisitos legais, desde a perfeita aderência aos planos
aprovados de Manejo Florestal Sustentável (MFS), até a contratação de empregados e
pagamento de tributos, corresponde a aproximadamente 20% da produção total. Essa
informação, somada à projeção de demanda por madeira tropical nativa até 2030, leva
à necessidade de se decuplicar a produção e área correspondente de MFS para suprir
toda a demanda.

O QUE É MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL?
Manejo florestal é um conjunto de técnicas que reduz os impactos da extração
madeireira na floresta e conserva recursos florestais para futuros ciclos de exploração.
No manejo, parte das árvores grandes é explorada cuidadosamente, evitando danos na
retirada da madeira na floresta e conservando as árvores menores que podem ser
exploradas no futuro6. Neste relatório, adota-se a expressão “manejo florestal
sustentável” (MFS) para designar a forma com que se administra a floresta para a
obtenção de benefícios econômicos e sociais, respeitando-se os mecanismos de
sustentação do(s) ecossistema(s) compreendido(s).
A grande diferença entre o manejo e a chamada exploração convencional ou
predatória é o amplo planejamento prévio à exploração que, em geral, envolve as
seguintes etapas:
 Elaboração do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), que contém as
características da área a ser explorada; técnicas de exploração a serem
aplicadas, regeneração e crescimento das espécies comerciais; medidas de
proteção das espécies não comerciais, nascentes e cursos d’água; cronograma
da exploração anual e uma projeção dos custos e benefícios do
6

(Amaral, Vidal, Barreto, & Verissimo, 1998)
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empreendimento7. O PMFS divide a área a ser manejada em unidades de
produção anual (UPA), que deverão ser exploradas uma única vez durante o
ciclo de exploração (25 ou 30 anos) para permitir a recuperação da floresta.
Também são funções do PMFS planejar abertura de estradas na floresta para
chegar até as árvores de interesse e planejar a abertura de pátios para
armazenar a madeira extraída até que ela seja transportada.
Censo florestal de cada UPA, para identificar todas as árvores de valor
comercial existentes na área, respeitando os limites legais de quantidade de
madeira (m3) passível de exploração por hectare.
Aplicação de técnicas pré-exploratórias como o corte de cipós, para reduzir a
quantidade de árvores afetadas ao redor das que serão extraídas. Um cipó
conecta a copa de uma árvore com uma média de seis outras8, então seu corte
prévio à exploração é fundamental para evitar a derrubada de árvores além do
necessário e evitar maiores danos à floresta.
Planejamento e demarcação da exploração, para definir local dos pátios de
estocagem da madeira; traçar os ramais de arraste das toras (ou seja, para
transportá-las da floresta ao pátio) e determinar a direção da queda das
árvores.
Abertura de estradas e pátios de estocagem.
Corte e arraste das árvores por equipes treinadas e equipamentos adequados a
essa atividade.
Tratamentos pós-exploração para auxiliar a recuperação da floresta quando
necessário.

As técnicas de manejo podem reduzir de 25 a 33% dos danos na floresta comparandose à exploração convencional. Além disso, os custos do manejo poderiam até ser
compensados com o aumento da eficiência da exploração, que leva à redução do
desperdício na floresta e resulta num volume maior para comercialização 9. Outro
benefício é a manutenção de árvores jovens, que poderão ser exploradas no próximo
ciclo (de 25 a 30 anos).

MARCOS REGULATÓRIOS
A proibição da exploração predatória e a exigência de manejo florestal na Amazônia
estão previstas na legislação brasileira desde o Código Florestal de 196510. No entanto,
as regulamentações para essa atividade em áreas privadas, seja em decreto ou em
normas administrativas, começaram a surgir na década de 1990 para manejo
empresarial e também comunitário. A partir de 2006, a Lei de Gestão Florestal passou
7

Idem
(Vidal, Gerwing, Barreto, Amaral, & Johns, 1997)
9
(Johns, Barreto, & Uhl, 1998)
10
Art. 15 da Lei nº 4.771 de 1965.
8
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a prever regras relacionadas à exploração madeireira em áreas públicas, por meio das
concessões florestais11.
Atualmente, a atividade de manejo florestal na Amazônia está regulada por normas
federais, estaduais e, em alguns casos, municipais. A Tabela 1 apresenta as principais
normas federais sobre o assunto.
Tabela 1 - Legislação federal sobre exploração madeireira na Amazônia
Norma
Lei de crimes ambientais
(Lei nº 9.605/1998)
Decreto 6.514/2008
Lei de Gestão de
Florestas Públicas (Lei nº
11.284/2006)
Decreto 5.975/2006
Decreto 6.063/2006
Lei nº 6.874/2009
Resolução Conama
406/2009
Lei Complementar
140/2011
Novo Código Florestal (Lei
nº 12.651/2012)
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Assunto
Dispõe sobre crimes ambientais, incluindo aqueles ligados à atividade
madeireira ilegal e predatória
Regulamenta a Lei de crimes ambientais
Institui as concessões florestais, dentre outros assuntos ligados às
florestas públicas
Dispõe sobre o plano de manejo florestal sustentável
Regulamenta a lei de gestão de florestas públicas
Institui o Programa Federal de Manejo Florestal Comunitário e Familiar
Estabelece parâmetros técnicos a serem adotados na elaboração,
apresentação, avaliação técnica e execução de Plano de Manejo
Florestal Sustentável com fins madeireiros, para florestas nativas e suas
formas de sucessão no bioma Amazônia
Regulamenta a repartição de competência em matéria ambiental,
incluindo para autorização e monitoramento de planos de manejo
florestal sustentável
Regula o uso e proteção de floresta nativa em imóveis privados e dispõe
sobre a exigência de PMFS e de controle de origem de produtos
florestais

Na esfera federal, ainda existem várias portarias e instruções normativas detalhando
alguns procedimentos ligados a PMFS tanto em áreas de concessões quanto em áreas
privadas. Além disso, os Estados possuem competência para a gestão florestal em
áreas privadas e não federais, incluindo a avaliação e aprovação de PMFS, emissão de
autorização de transporte de produtos florestais madeireiros, monitoramento e
fiscalização. Por isso, há várias normas estaduais complementares às citadas
anteriormente regulamentando esses procedimentos. Finalmente, alguns estados,
como o Pará, já estão delegando a municípios parte dessa atribuição para avaliação,
aprovação e fiscalização de PMFS.

11
12

Lei nº 11.284 de 2006.
Equipe GVces
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POLÍTICAS PÚBLICAS
O setor florestal brasileiro apresenta carência de políticas públicas de fomento à
produção, explicada em parte pela independência financeira do setor de plantadas e,
por outro lado, pelo foco no comando e controle no caso de florestas nativas.
Problemas como regramentos confusos e burocráticos, sobreposição de competências
entre órgãos e a falta de clareza quanto aos interlocutores na esfera federal
contribuem para que as florestas brasileiras sejam pouco valorizadas
economicamente13.
No que diz respeito especificamente ao Manejo Florestal Sustentável, cumpre
mencionar o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia
(PPCDAM), principal política em curso do governo federal para redução de
desmatamento na região, estabelece ações de apoio ao manejo florestal em dois de
seus três eixos estratégicos.
Primeiro, no eixo comando e controle há a previsão de aumento da celeridade do
licenciamento de Planos de Manejo Florestal e de concessões florestais. Para isso, o
plano destaca a necessidade de capacitar servidores de órgãos ambientais na análise e
vistoria dos PMFS; integrar base de dados federal e estaduais sobre PMFS e integrar os
sistemas usados para controlar o transporte de produtos madeireiros (DOF pelo Ibama
e Sisflora em estados como Pará)14.
Já no eixo de fomento às atividades produtivas, o PPCDAM estabelece o objetivo de
aumentar a produção e comercialização de madeira por meio do manejo florestal
sustentável15. A partir do plano, entende-se que esse fomento seria feito
principalmente para manejo comunitário (por meio de treinamentos, oferta de
assistência técnica e disseminação de informações sobre manejo) e para o aumento de
áreas sob concessão florestal e para o aumento de áreas sob concessão florestal.
De acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, 840 mil hectares estarão sob regime de
concessão florestal até o final de 2015, mas há uma projeção de aumentar cerca de
oito vezes essa área nos próximos sete anos, atingindo 6,9 milhões de hectares em
202216.
Além das ações do governo federal, a atuação dos estados é fundamental para reduzir
a exploração ilegal. De fato, os Estados são atualmente os principais responsáveis pelo
licenciamento dos PMFS e seu monitoramento e fiscalização em áreas privadas e em
13

(SFB, 2012)
(MMA, 2013)
15
(MMA, 2013)
16
(Alves, 2015)
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áreas de jurisdição estadual. No entanto, análises nos estados com maior produção
florestal na Amazônia (Pará e Mato Grosso), indicam que a maior parte da produção
ainda ocorre de forma ilegal ou com baixa aplicação das técnicas descritas dos PMFS.
Por exemplo, no Pará, 78% da exploração madeireira em 2011-2012 ocorreu em áreas
não autorizadas. Além disso, uma avaliação em metade dos PMFS autorizados revelou
que apenas 4% indicavam sinais de exploração madeireira de boa qualidade, isto é,
cuja configuração de estradas pátios e clareiras têm a conformação de uma exploração
manejada17.
Problemas também ocorrem no controle do transporte da madeira. A partir dos dados
licenciados de uma PMFS, o órgão ambiental autoriza a quantidade de madeira (em
m3) a ser explorada em cada UPA, emitindo os chamados créditos florestais, e cadastra
essa informação num sistema eletrônico para controle do fluxo de madeira extraída.
Para transportar a madeira, é necessário emitir autorizações de transporte indicando a
quantidade de madeira a ser transportada por cada caminhão, o que é
automaticamente subtraído do total autorizado a cada ano.
No entanto, avaliações recentes demonstram que parte dessas autorizações pode ser
usada ilicitamente para transportar madeira extraída fora da área autorizada18. Além
disso, já foram detectadas fraudes nos sistemas que controlam esse volume. Por
exemplo, com o aumento da quantidade autorizada por UPA. Por isso, é importante
ampliar as auditorias nos sistemas dos órgãos ambientais, integrar as bases de dados
dos sistemas federal e estaduais, além de aumentar a transparência sobre essas
informações.
No Pará, instituições envolvidas no controle, exploração e comercialização de madeira
assinaram em 2014 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), conhecido como TAC
da Madeira, para aumentar o controle e aperfeiçoar as práticas na cadeia produtiva da
madeira no Pará. O TAC previu, por exemplo, o aperfeiçoamento e auditorias nos
sistemas existentes para licenciamento e controle de créditos florestais, bem como
implementação de sistema de avaliação independente para os planos de manejo19.
Ainda não há uma avaliação da implementação deste TAC, mas esse é um exemplo de
medidas que podem ser fortalecidas e ampliadas para redução da exploração ilegal de
madeira nos próximos anos.
Finalmente, conforme é apresentado na próxima seção, é importante ressaltar que
este estudo não avalia custos da implementação de políticas públicas para ampliar a
área manejada. Contudo, é essencial que essas ações sejam aplicadas com sucesso
para que a produção legal encontre condições de concorrência justa e de prosperar.

17

(Monteiro, Cardoso, Conrado, Verissimo, & Souza Jr., 2013)
(Monteiro, Cardoso, Conrado, Verissimo, & Souza Jr., 2013); (Greenpeace, 2014)
19
(Sousa, Brito, Ferrini, Beltrão, & Oliveira, 2015)
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PREMISSAS GERAIS
As principais premissas a serem utilizadas na análise que o estudo se propõe a fazer
foram discutidas e alinhadas com os especialistas que compõem o Grupo de Trabalho
sobre Manejo Florestal formado no âmbito da Coalizão. Abaixo elas são apresentadas
detalhadamente:
a. Área de estudo: adotou-se como pressuposto geral que a proposta da Coalizão é
direcionada para manejo de florestas nativas na Amazônia Brasileira.
b. Custos: diversas ações do poder público serão necessárias para eliminar a
ilegalidade da produção madeireira na Amazônia. No entanto, neste estudo a
análise restringe-se aos investimentos necessários pelo setor privado para viabilizar
a produção legal. Por isso, não estão incluídos os custos de comando e controle e
gestão florestal pelas diferentes esferas de governo.
c. Rastreabilidade: o termo rastreabilidade contido na proposta da Coalizão refere-se
a uma operação legal, que cumpre as regras ambientais e trabalhistas e fiscais
associadas ao negócio; aplica as regras de bom manejo; utiliza meios já disponíveis
no mercado para georreferenciar e rastrear a produção, sem implicar
necessariamente em padrões de rastreabilidade exigidos por selos de certificação
florestal.
d. Produção anual: a produção anual de madeira para uso industrial variou de 12,6 a
17,9 milhões de m3 entre 2005 e 201320. A partir disso, presumiu-se um valor atual
de produção anual de gira em torno de 15 milhões de m3 de madeira em tora e
projetou-se um aumento para 21 milhões m3 até 2030, aplicando-se uma taxa
composta de crescimento anual (Figura 1), a partir de consulta a especialistas que
participam da Coalizão e de projeções realizadas em estudos anteriores21. Espera-se
que esse volume seja suficiente para atender a demanda por madeira nativa do
Brasil.
e. Ilegalidade da produção: a estatística sobre percentual da produção de madeira em
tora proveniente de fontes ilegais é muito variável. Estimou-se, por exemplo, que
havia 36% de ilegalidade em 2009 na Amazônia Legal a partir do cruzamento da
produção total no ano e as autorizações emitidas pelo Ibama22. No entanto, análises

20

(IBGE, 2015)
(SFB e IPAM, 2011)
22
(Pereira, Santos, Vedoveto, Guimarães, & Veríssimo, 2010)
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15

mais recentes utilizando imagens de satélite identificaram 54% no Mato Grosso e
78% de ilegalidade da produção madeireira no Pará23.
Com base nesses dados e em discussões com especialistas da Coalizão, foi acordado
que o percentual de referência para ilegalidade atualmente seria de 80%. Ainda que
se reconheça a existência de diferentes graus de ilegalidade na produção de
madeira tropical, inclusive de produção de madeira que não possui documentação,
o estudo adota como referência a estatística oficial do IBGE. Desse modo, as
projeções tornam-se mais conservadoras. Assim, a projeção de redução de
ilegalidade até 2030 assume que a redução desse problema começaria a ocorrer
paulatinamente a partir de 2017, aplicando-se uma taxa composta de crescimento
anual para a parcela legal correspondente a 13% ao ano. A Figura 1 ilustra a
evolução a ser observado, caso a proposta seja implementada, em termo de
quantidade e composição da produção de acordo com a origem da madeira.

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Produção legal

Produção ilegal
3 24

Figura 1 – Projeção de produção de madeira em tora de floresta nativa (em milhões de m )

f. Área disponível para manejo: Como a região Amazônica é a principal produtora
de madeira em tora proveniente de florestas nativas e a grande maioria das
florestas da região é de domínio público, o Estado terá importância crescente nos
estoques florestais futuros25. Para cumprimento da meta proposta pela Coalizão,
presumiu-se que a exploração madeireira ocorrerá primordialmente por meio de
concessões florestais em áreas federais e estaduais, já que o manejo em áreas

23

(Monteiro et al. 2013; 2014)
Equipe GVces, com base em IBGE (2015) e SFB e IPAM (2011)
25
(SFB, 2012)
24
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privadas tem sofrido declínio26. A partir desse entendimento, calculou-se a área
total disponível para manejo a partir das seguintes informações (Tabela 2):




Para florestas nacionais e glebas federais não destinadas foram utilizados
dois cenários: uma projeção feita pelo SFB de áreas em Florestas Nacionais e
glebas federais ainda não destinadas a serem alocadas para concessões até
202227 (Cenário 1) e estimativas feitas por SFB e IPAM28 (Cenário 2).
Para florestas Estaduais e Resex passíveis de concessão e manejo, foram
utilizadas as estimativas de Ipam e SFB (2011).

A partir das estimativas, considerou-se que 70% corresponderiam à área líquida
disponível para a exploração, ou seja, aquela que será efetivamente explorada
excluindo-se áreas não passíveis de exploração (por exemplo, áreas de preservação
permanente). Esse percentual foi definido a partir de conversa com especialistas da
Coalizão.
Tabela 2 - Área passível de exploração por meio de manejo até 2030
Tipo de área
Florestas Nacionais, Áreas
de Proteção Ambiental e
áreas não destinadas

Área total
(milhões de ha)
Cenário 1 Cenário 2

Área líquida
(milhões de ha)
Cenário 1
Cenário 2

29

Fonte

6,95

16,7

4,87

11,69

Alves (2015) e SFB
e IPAM (2011)

Florestas Estaduais

2,6

2,6

1,82

1,82

SFB e IPAM (2011)

Reservas Extrativistas

2,2

2,2

1,54

1,54

SFB e IPAM (2011)

11,75

21,5

8,22

15,05

Total

g. Horizonte temporal: O horizonte temporal considerado para estimar os impactos
macroeconômicos e benefícios ambientais, em termos de redução de emissões CO2,
é aquele compreendido entre 2016 e 2030. Entretanto, o cálculo do Valor Presente
Líquido (VPL) na análise de viabilidade financeira considera um ciclo de 25 anos de
operação.

26

(SFB e IPAM, 2011)
(Alves, 2015)
28
(SFB e IPAM, 2011)
29
Equipe GVces
27
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h. Rendimento no processamento: a partir de consulta a especialistas da Coalizão,
considerou-se que o rendimento na transformação de madeira em tora para
madeira serrada é de 30 a 35%.
i. Destino da produção: seguindo a tendência de estudos que analisaram o destino
da produção madeireira na Amazônia30, considerou-se que a maior parte é
destinada ao mercado nacional, principalmente a região sudeste. Após conversa
com especialistas da Coalizão, definiu-se que em 2030, 20% da produção será
destinada à exportação e 80% para consumo doméstico.
Premissas relativas a operações mais específicas são mencionadas ao longo do texto,
conforme necessário.

ANÁLISES ECONÔMICAS
MÉTODOS ADOTADOS
Análise de viabilidade econômica
O esforço de atingimento da meta proposta pela Coalizão tem um importante
rebatimento sobre o setor privado: se por um lado, há desembolsos superiores com o
MFS na extração madeireira em relação à exploração convencional, por outro, há
benefícios econômicos, tanto para o investidor privado, como para a economia
brasileira. Estritamente do ponto de vista econômico-financeiro, os custos e benefícios
precisam ser quantificados e analisados para que o investidor decida adotar ou não as
técnicas do MFS.
Por essa perspectiva, se não for economicamente viável para o investidor, a meta
indicada pela Coalizão provavelmente não será atingida. Essa análise também
contribui para a reflexão acerca de eventuais necessidades de aportes financeiros pelo
governo para viabilizar a adoção dessas técnicas pelo setor privado.
Do ponto de vista econômico-financeiro, as decisões de investimentos são tomadas
como base i) na comparação entre os modelos de produção em análise; e ii)
escolhidas, dentre as opções, aquelas que mais geram retorno econômico. Porém,
para serem avaliadas e comparadas, as opções precisam ser quantificadas. O processo
de tomada de decisão do ponto de vista econômico-financeiro pressupõe comparação
30

(Sobral, 2002); (Pereira, Santos, Vedoveto, Guimarães, & Veríssimo, 2010)
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entre opções com base em critérios racionais e quantificáveis de geração de valor
econômico31.
Há diversos critérios de escolha e decisão em finanças para orçamento e alocação de
capital, consolidados tanto na literatura acadêmica como nas práticas dos gestores
financeiros. Estes critérios compõem a “caixa de ferramentas” do gestor privado, tais
como payback simples e descontado, análise de taxas de retorno, valor presente
líquido32. Em essência, estas regras consideram que o denominador comum entre
cursos diferentes de ação é o valor econômico esperado de cada uma das alternativas
em análise (com exceção do payback simples, e justamente por isso, é o método
menos recomendado). E o valor econômico esperado será função da expectativa de
fluxos de caixa gerados pelos projetos em análise e pelo custo de oportunidade dos
fundos da firma33. A equação abaixo expressa matematicamente o conceito:
Equação 1. O cálculo do Valor Presente Líquido34:
N

VPL = ∑
t=1

FCFt
-I
(1+k)t 0

Onde VPL é o valor presente líquido, FCFt é o fluxo de caixa livre para o período t, I0 é o
desembolso de caixa inicial com o projeto, k é o custo médio ponderado de capital da
firma e N é o número de anos do projeto. São passíveis de escolha aqueles projetos
que apresentam VPL positivo.
Para que os custos e benefícios privados relacionados à decisão de produzir madeira
tropical com base em PMFS pudessem ser analisados de maneira quantitativa, optouse pela realização de uma análise de Valor Presente (VP) dos fluxos de caixa projetados
(receitas menos custos e despesas operacionais) no período de 2016 a 2030. Os
cálculos consideraram os custos e despesas totais associados à operação de MFS para
produção de madeira.
Embora seja possível fazer considerações teóricas sobre limitações do VPL e dos
cálculos de custo de capital, assim como do uso de taxa interna de retorno como
critério financeiro de seleção de investimentos, não está no escopo desse estudo
discorrer sobre tais limitações. Apenas para facilitar a comparação com outros
trabalhos realizados sobre o mesmo tema, quando possível é também a apresentada a
taxa de retorno das operações.
31

(Lumby & Jones, 2011)
Idem
33
(Copeland, Weston, & Shastri, 2015)
34
Idem
32
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Cabe destacar alguns importantes elementos presentes em análises que utilizam o
Valor Presente Líquido (VPL) 35:






Trata-se um exercício de quantificação que admite subjetividade. Por
considerar premissas tanto dos elementos que compõem os custos e despesas,
como daqueles que compõem as receitas, os resultados contêm julgamentos
subjetivos e devem ser analisados à luz das premissas adotadas;
O valor obtido a partir do exercício de realização de um VPL depende das
informações (premissas) obtidas; quaisquer mudanças nas premissas,
condições de mercado, de taxas de juros, entre outros elementos, altera os
resultados do VPL;
Uma análise de VPL não é a uma estimativa precisa de valor porque contém
subjetividade na definição das premissas e incertezas sobre as projeções
futuras. Uma análise de VPL representa uma indicação de valor que pode
orientar o processo de tomada de decisão. É útil na medida em que contribui
para organizar e combinar os insights sobre os elementos que geram valor, as
incertezas a eles associada e seus impactos. Justamente por isso, é importante
destacar que o processo de construção da análise do VPL é tão importante
quanto o resultado, sendo mais efetivo quanto maior o envolvimento de
especialistas nos drivers de valor econômico.

Simulação de Monte Carlo
Uma análise de VPL tradicional assume valores determinísticos para as premissas do
fluxo de caixa projetado. Assim, as projeções são pontos no futuro, que é incerto.
Nesse estudo, os fluxos de caixa foram projetados para o período de 2016 a 2030, com
incertezas consideráveis relativas às premissas adotadas no fluxo de caixa projetado.
Para incorporar incerteza e risco na análise, foi utilizada uma simulação probabilística,
em que são assumidas distribuições de probabilidade para certas premissas
selecionadas para se calcular a distribuição de probabilidade do resultado (o VP dos
fluxos de caixa projetados).
Foi adotada a simulação de Monte Carlo, em que a partir de um modelo de fluxo de
caixa determinístico foram criados milhares de possíveis cenários para algumas das
premissas adotadas, com base em distribuições de probabilidades escolhidas, gerando
também milhares de possíveis resultados para o VP dos fluxos de caixa projetados36.
Assim, são apresentados os resultados do presente trabalho após a simulação de
35
36

(Damodaran A. , 2012)
(Mun J. , 2010)
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Monte Carlo, sendo apontada uma faixa de valor associada às distribuições de
probabilidade das premissas sensibilizadas. Esse fator contribui para que o tomador de
decisão possa refletir sobre qual o nível de risco que considera desejável, já que a
apresentação dos resultados não foca exclusivamente no valor esperado, mas em um
dado intervalo37. Os exercícios de sensibilização foram aplicados aos cenários de preço
pago pela madeira serrada, adotando-se uma distribuição uniforme.
Análise de variáveis macroeconômicas
Para os impactos nas variáveis macroeconômicas, como renda, emprego e arrecadação
de impostos, foi conduzida uma análise a partir de uma Matriz de Insumo-Produto
(MIP), combinada a abordagens menos sistêmicas, utilizando-se parâmetros
específicos estimados por estudos anteriores quanto ao emprego de mão-de-obra na
produção madeireira por meio de MFS e a carga tributária de produtos madeireiros. Os
métodos usados são detalhados a seguir.
Análise de Insumo-Produto
O modelo de insumo-produto usa uma representação em matriz para retratar as
relações intersetoriais de uma economia. Ele mostra as relações de dependência de
cada setor com os restantes da economia, enquanto cliente e fornecedor, e é
comumente utilizado para prever o impacto de alterações numa indústria sobre a
economia como um todo, já que permite a captura não só dos efeitos diretos de um
aumento da produção, como também dos efeitos indiretos e induzidos gerados por tal
aumento. Além disso, permite a análise do poder de encadeamento para trás e para
frente da cadeia produtiva do setor em questão.
O efeito direto do aumento da produção do setor alvo (“Produção Florestal”, que inclui
o MFS) é o valor monetário (receita) gerado diretamente por tal aumento, para o
próprio setor. Já, por efeito indireto entende-se o impacto intersetorial do aumento da
produção do setor alvo, isto é, o impacto deste aumento sobre a produção dos outros
setores da economia, que se dá pelo poder de encadeamento para trás e para frente
do setor alvo.
É natural, por exemplo, que o aumento da produção de madeira tropical nativa gere
uma demanda adicional por insumos, como uniformes, combustível e equipamentos.
Como o setor de “Máquinas e equipamentos” fornece insumos para as atividades de
“Produção Florestal”, espera-se que tal aumento gere, indiretamente, um aumento da
37

(Pergler & Freeman, 2008)
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produção no setor de máquinas, de forma a criar oferta suficiente para suprir a nova
demanda: este é um exemplo de efeito de encadeamento para trás da cadeia
produtiva do setor florestal.
Similarmente, o aumento da produção de madeira gera um aumento de oferta que
será absorvido pelos setores que utilizam os produtos do setor como insumos no seu
processo produtivo. Este é o caso do setor “Fabricação de produtos da madeira”, que
consome a madeira produzida “MFS” para produzir alguns de seus produtos finais.
Portanto, é esperado que o aumento da produção do setor “Produção florestal” gere
também um aumento na produção do setor “Fabricação de produtos da madeira”, um
claro exemplo de encadeamento para frente.
O efeito induzido do aumento da produção de MFS corresponde ao aumento da
produção de todos os setores da economia para atender o aumento da demanda da
população por bens e serviços. A dinâmica do processo se dá da seguinte forma: o
aumento da produção do setor “Produção Florestal”, conforme visto acima, causa um
aumento da produção dos outros setores da economia via efeito indireto. Como
trabalho e capital são insumos na produção desses setores, esse aumento generalizado
da produção se traduz em um aumento nos níveis de emprego e renda38. Este fato
gera maior demanda por bens e serviços por parte das famílias, que, para ser atendida,
requer um novo aumento da produção dos setores da economia. A Figura 2 retrata a
dinâmica por trás do processo.

Figura 2 - Fluxograma das relações no efeito induzido pelo consumo das famílias endogeneizado no sistema

38
39

Tanto na forma de remunerações, como de rendimentos.
(Universidade Federal do Mato Grosso, 2010)
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Portanto, a análise por meio do modelo de insumo-produto permite a captura de
efeitos reais que uma análise simples focada apenas no setor “Produção florestal”
desconsideraria, além da comparação entre os impactos gerados por este setor e os
que seriam gerados caso o choque ocorresse em outros setores da economia.
Entretanto, o modelo de insumo-produto utilizado também apresenta limitações. Por
exemplo, não captura as possíveis mudanças nos preços relativos decorrentes dos
choques, assumindo, portanto, que os preços são constantes. Logo, este é um modelo
de equilíbrio parcial.
Outra limitação é a de que os coeficientes técnicos da produção também são
constantes. Isso significa que não há mudança na tecnologia de produção dos produtos
da economia em decorrência dos choques de demanda dados. Uma limitação adicional
do presente estudo é o fato de assumir-se que essa tecnologia é também estática a
partir de 2011. Isso porque não existe maneira de se estimar consistentemente
matrizes para anos posteriores a 2011, uma vez que a última MIP disponibilizada pelo
IBGE é do ano de 2005 e a última série de tabelas de recursos e usos (TRU) – tabelas a
partir das quais é possível estimar-se a MIP40 - lançada pelo IBGE é de 2011. Desse
modo, estimou-se a MIP 2011 a partir das TRU de 201141 e utilizou-se esta, a mais
atualizada possível, para os cálculos do presente estudo.
Além das premissas para estimar a MIP 2011 e indicadores (multiplicadores e índices
de ligação) utilizadas na análise econômica da implementação da meta da Coalizão,
presume-se que o aumento da produção gerado é totalmente absorvido pela demanda
final aos preços dados42.
Portanto, apesar de considerar variações em diversas dimensões, a metodologia
utilizada ignora variações em outras dimensões relevantes, como dinâmica tecnológica
e comportamento da demanda. É importante ressaltar que este fato não invalida os
resultados encontrados: modelos são necessariamente simplificações da realidade, e
todo modelo desconsiderará algumas dimensões potencialmente relevantes em sua
formulação. É fundamental, porém, reconhecer que os resultados apresentados são
preliminares e podem passar por refinamentos, alguns dos quais são discutidos
posteriormente.
A análise tem como ponto de partida o aumento da produção do setor “Manejo
florestal sustentável” decorrente da decuplicação da área de MFS até 2030 e busca
quantificar os impactos dessa ação sobre variáveis macroeconômicas chave - como
PIB, emprego, arrecadação de impostos e saldo da balança comercial.
40

Vide Guilhoto e Sesso Filho (2005).
Seguindo a metodologia proposta por Guilhoto e Sesso Filho (2005; 2010).
42
3
3
3
Os preços utilizados foram R$ 300/m de madeira em tora; e R$ 900/m e R$ 1.800/m de madeira
serrada no mercado doméstico e internacional, respectivamente.
41
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Além das premissas explicitadas na seção “Premissas gerais”, uma última premissa é
necessária para viabilizar a presente análise: na classificação do IBGE, o setor
“Fabricação de produtos da madeira” (ou “Produção florestal; Pesca e Aquicultura”) é
representativo para o setor “Manejo florestal sustentável”, já que este se insere em
setores mais agregados na classificação do IBGE e é o objeto de estudo do presente
relatório.
É importante ressaltar que o setor “Manejo florestal sustentável” representa apenas
uma pequena parcela do produto de ambos os setores analisados (“Fabricação de
Produtos da Madeira” e “Produção Florestal; Pesca e Aquicultura”). É pouco provável,
portanto, que os coeficientes técnicos de algum destes setores sejam de fato os
mesmos do setor “Manejo florestal sustentável”. Essa importante limitação só poderia
ser superada com a desagregação setorial da MIP.
Entretanto, para fazer tal desagregação, seriam necessários dados detalhados sobre o
valor por origem (e valor por destino), classificados em setores do IBGE, de todos os
insumos utilizados (e produtos vendidos) pelo setor “Manejo florestal sustentável”,
separados entre “Extração vegetal” (que se encaixa no setor “Produção florestal; Pesca
e Aqüicultura”) e “Desdobramento de madeira” (que se encaixa no setor “Fabricação
de produtos da madeira”). As dificuldades envolvidas em tal desagregação são
detalhadas no Anexo 4.
Análise setorial
Os parâmetros específicos do MFS, como número de pessoas empregadas e carga
tributária, foram identificados em pesquisa documental. Esses valores foram aplicados
à estimativa da projeção do aumento de MFS e redução da exploração predatória
entre 2016-2030, usada como base em várias análises desse estudo (Figura 1), sendo
apresentadas todas as premissas que permitiram o cálculo de estimativas
especificamente relacionadas ao MFS. Essa abordagem complementa a análise de
Insumo-Produto, uma vez que o nível de agregação dos setores em que se insere o
MFS na MIP não permite atribuir os impactos gerados na simulação exclusivamente à
produção desse segmento do setor florestal.
No caso dos benefícios ambientais, foram usados parâmetros obtidos em revisão de
literatura especializada quanto ao potencial de redução de emissões de CO2 associado
à substituição da operação ilegal pela operação legal. Neste caso, adotou-se um
cenário de referência para comparação tendencial (Business As Usual) para cálculo dos
benefícios, ou seja, estimativas de emissões de CO2 se não houver redução da
ilegalidade comparada vis-à-vis estimativas do cenário proposto pela Coalizão.
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Quanto às informações utilizadas, estas foram levantadas em fontes primárias e
secundárias, por meio de articulação com o Grupo de Trabalho da Coalizão; pesquisa
documental e consulta a especialistas da área.

ANÁLISE ECONÔMICA FINANCEIRA
A produção de madeira com MFS em florestas nativas tem como particularidade a
ocorrência simultânea (em termos anuais) dos principais fluxos de entrada e saída de
caixa, já que os principais custos de extração de toras são custos operacionais e
aumentam de forma quase proporcional à quantidade de madeira beneficiada.
Adicionalmente, esses fluxos são bastante uniformes, já que a área explorada é
dividida em Unidades de Produção Anual (UPAs) que possuem tamanhos semelhantes
dentro de um mesmo PMFS. Há poucos itens que são adquiridos ou que implicam
custos extraordinários ao longo da operação. A seguir apresentam-se premissas e
resultados detalhadamente.
Custos de produção e investimentos necessários
A análise de viabilidade econômica do MFS considerou as principais fases da
exploração madeireira com manejo: i) planejamento da exploração (demarcação dos
talhões, inventário e mapeamento das árvores, abertura de trilhas, corte de cipós e
planejamento das operações de derrubada); e ii) Exploração (corte e arraste das toras).
Além disso, uma empresa que faz exploração de madeira em florestas nativas em
modelo de concessão faz pagamentos de acordo com o volume explorado (valor pago
ao Serviço Florestal Brasileiro ou órgão estadual, no caso de concessões em áreas
estaduais). Por fim, há custos administrativos e, quando se trata de madeira serrada, o
custo de operação da serraria.
Os valores utilizados foram definidos com base em revisão de PMFS de quatro
concessões florestais em florestas nacionais, em revisão de literatura e com base em
consultas a especialistas da Coalizão. Para que os custos de exploração fossem
expressos na mesma unidade de cálculo do custo de beneficiamento (R$/m3 de
madeira beneficiada), fez-se a conversão do primeiro com base no rendimento da
serraria de 30% a 35%, ou seja, de cada 1 m3 de madeira em tora obtém-se de 0,30 m3
a 0,35 m3 de madeira serrada.
Considerando os custos variáveis, os custos na operação certificada variam entre R$
1.061 e R$ 1.163 por m3 de madeira serrada, de acordo com a eficiência na serraria. Já
na operação não certificada, o custo varia de R$ 975 a R$ 1.063. A diferença é
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observada no custo de administração (que no primeiro caso incluem o custo de
obtenção da certificação).
Tabela 3 - Custos da exploração madeireira com certificação
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Operação legal com certificação
3

Custos de produção

3

R$ / m madeira serrada

R$ / m madeira
em tora

Rend. Mín.

Rend. Máx.

Árvore (concessão)

R$ 200,00

R$ 171,43

R$ 60,00

Inventário

R$ 53,33

R$ 45,71

R$ 16,00

Estrada (dentro da área)

R$ 60,00

R$ 51,43

R$ 18,00

Corte e traçamento

R$ 66,67

R$ 57,14

R$ 20,00

Arraste

R$ 100,00

R$ 85,71

R$ 30,00

Transporte

R$ 133,33

R$ 114,29

R$ 40,00

Administração local

R$ 100,00

R$ 85,71

R$ 30,00

Subtotal

R$ 713,33

R$ 611,43

R$ 214,00

Serraria
Total

R$ 450,00
R$ 1.163,33

R$ 1.061,43

Além dos custos operacionais, foram considerados os custos com aquisição de um
skidder e de um caminhão no início da operação. Cada um desses itens tem um custo
de R$ 800 mil. Eles são renovados após dez anos de operação, quando são revendidos
por 10% do valor de mercado de um equipamento novo. Dessa forma, foram
considerados 90% desses custos no décimo e no vigésimo ano da operação.
Adicionalmente, considerou-se o custo de construção do pátio onde são alocadas as
toras temporariamente antes de seguirem para a serraria. Um custo de 90% no décimo
e no vigésimo ano da operação foi incluído a título de manutenção, tanto para a
operação certificada, como para a não certificada.
Tabela 4 – Custos não variáveis para operação legal

Item
Caminhão
Skidder
Construção do Pátio

43
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Custo no Ano 0
R$ 800.000
R$ 800.000
R$ 50.000

Equipe GVces, com base em consulta a especialistas.
Idem
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Custo nos Anos 10 e 20
R$ 720.000
R$ 720.000
R$ 45.000

Operação ilegal
Adotaram-se alguns valores de referência para simular a rentabilidade de uma
operação ilegal. Neste caso, embora não haja custo de concessão, supõe-se que há o
custo da corrupção, qual seja, de aquisição de documentação falsa ou pagamento de
propina a funcionários dos órgãos de fiscalização.
Diferentemente da exploração com MFS, não são realizados inventários para
planejamento do corte, além de as estradas terem qualidade bem inferior, o que
implica um custo estimado em 50% inferior à exploração manejada. Por último,
considera-se que os custos de administração são desprezíveis, dada a inexistência de
certificação.
Nesse exercício, os custos de corte e transporte, bem como os da serraria, seriam
semelhantes aos de uma operação legal. Ao final, ter-se-ia um custo entre R$ 736 e R$
818 por m3 de madeira serrada na operação ilegal.

Tabela 5 - Custos variáveis da exploração madeireira ilegal
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Operação ilegal
Item

3

R$ / m madeira serrada

3

R$ / m madeira em tora

Rend. Mín.

Rend. Máx.

Árvore (concessão)

R$ 85,71

R$ 66,67

R$ 30,00

Inventário

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Estrada (dentro da área)

R$ 25,71

R$ 20,00

R$ 9,00

Corte e traçamento

R$ 57,14

R$ 44,44

R$ 20,00

Arraste

R$ 85,71

R$ 66,67

R$ 30,00

Transporte

R$ 114,29

R$ 88,89

R$ 40,00

Administração local

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Subtotal

R$ 368,57

R$ 286,67

R$ 129,00

Serraria
Total

R$ 450,00
R$ 818,57

R$ 736,67

Quanto aos custos não variáveis, no caso da operação ilegal, presumiu-se que os
equipamentos seriam de qualidade inferior, resultando nos valores exibidos na Tabela
6.
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Idem
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Tabela 6 - Custos não variáveis para operação ilegal

Item
Caminhão
Skidder
Construção do Pátio

Custo no Ano 0
R$ 400.000
R$ 400.000
R$ 50.000
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Custo nos Anos 10 e 20
R$ 360.000
R$ 360.000
-

Embora não seja utilizado na análise de viabilidade financeira, adota-se um preço de
R$ 300 por m3 de madeira em tora para se estimar os benefícios econômicos da
atividade de extração madeireira.
Retorno financeiro
A partir de valores mencionados na literatura consultada47 e de conversa com
especialistas da Coalizão, adotaram-se três cenários de preços referenciais por m3 de
madeira serrada FOB (Free On Board, ou seja, sem custos de transporte): i) R$ 900; ii)
R$ 1300; iii) R$ 1800. Ainda, foram levados em consideração estudos anteriores sobre
a composição média da produção das serrarias. Convencionou-se chamar de cenário
“doméstico” aquele que apresenta os menores preços e cenário “exportação” aquele
que apresenta os preços mais elevados.
3

48

Tabela 7 – Preços por m de madeira serrada

Cenário doméstico

R$ 900,00

Cenário balanceado

R$ 1.300,00

Cenário exportação

R$ 1.800,00

As análises de Valor Presente Líquido (VPL) foram feitas com base em uma operação
de produção anual equivalente a 20.000 m3 de madeira em tora, o que corresponde a
uma produção de madeira serrada entre 6.000 e 7.000 m3. Importa notar que pela
disponibilidade de dados para os primeiros seis anos de operação, foram considerados
custos distintos para esse período, que representam a “curva de aprendizado” da
operação durante os primeiros anos.
Os fluxos de entrada e saída baseiam-se nos valores exibidos nas Tabelas 3 a 8.
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Idem
(Bandeira, Verissimo, Coslovsky, Pereira, & Quintella, 2011)
48
Equipe GVces, com base em consulta a especialistas.
47
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Tabela 8 – Resultados de VPL para diferentes tipos de operação e mercados

Tipo de Operação
Legal com certificação

Legal sem certificação

Ilegal

49

Mercado consumidor

Rendimento
Mínimo

Rendimento
Máximo

Cenário doméstico

-R$ 16.160.092,82

-R$ 10.564.823,59

Cenário balanceado

R$ 6.328.848,84

R$ 11.924.118,07

Cenário exportação

R$ 34.440.025,91

R$ 40.035.295,14

Cenário doméstico

-R$ 13.327.025,23

-R$ 8.136.479,94

Cenário balanceado

R$ 9.161.916,43

R$ 14.352.461,72

Cenário exportação

R$ 37.273.093,51

R$ 42.463.638,79

Cenário doméstico

R$ 3.420.764,13

R$ 8.025.642,66

Cenário balanceado

R$ 25.909.705,79

R$ 30.514.584,32

Cenário exportação

R$ 54.020.882,86

R$ 58.625.761,39

A Taxa Interna de Retorno (TIR) para a Operação Legal com certificação só pôde ser
calculada para o cenário de mercado balanceado, quando há um fluxo tradicional de
valores negativos inicialmente e positivos posteriormente. Desse modo, são
apresentadas as taxas de retorno sobre investimento para o primeiro ano, quando há
custos fixos, e para o segundo ano, que é representativo de todos os anos em que só
há custos variáveis.
Tabela 9 - Resultados de Taxas de Retorno para diferentes tipos de operação e mercados

Tipo de
operação

Legal com
certificação

Legal sem
certificação

Ilegal

Mercado consumidor

Rend. Min.

Rend Máx.

1º ano

Rend. Min.

50

Rend Máx.

2º ano em diante

Doméstico

-27,8%

-21,3%

-22,6%

-15,2%

Balanceado

4,3%

13,6%

11,7%

22,5%

Exportação

44,5%

57,4%

54,7%

69,6%

Doméstico

-21,5%

-15,0%

-15,4%

-7,8%

Balanceado

13,5%

22,8%

22,3%

33,2%

Exportação

57,1%

70,1%

69,3%

84,5%

Doméstico

4,5%

15,5%

9,9%

22,2%

Balanceado

51,0%

66,8%

58,8%

76,5%

Exportação

109,0%

131,0%

119,9%

144,3%

A análise mostra que a operação legal certificada apresenta VPL e taxas de retorno
sobre investimento positivos somente quando a produção é voltada, ao menos

49
50

Idem
Idem
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parcialmente, para mercados com preços mais elevados, nos cenários aqui
denominados “Balanceado” ou “Exportação”.
Já a operação que atende a todos os requisitos legais, mas não possui certificação do
produto enfrenta dificuldades para se tornar economicamente viável se for
considerado que a madeira dificilmente é exportada sem certificação. Desse modo, a
empresa não teria rentabilidade no mercado doméstico e ainda encontraria
dificuldades para acessar os mercados com preços mais elevados.
Por outro lado, a operação ilegal, que também deve enfrentar dificuldades para
acessar esses mercados, apresenta VPL e taxas de retorno positivas mesmo no cenário
“doméstico”, já que possui custos inferiores à exploração de MFS. Depreende-se disso
que as operações mais comuns são a operação legal certificada para mercados que
estão dispostos a pagar um preço mais elevado para ter o produto certificado, e a
operação ilegal cuja produção destina-se primordialmente para o mercado doméstico.
Uma importante ressalva quanto aos resultados apresentados diz respeito à projeção
de demanda. Os números de referência foram definidos com base em estudos
anteriores e discussões com especialistas, porém a organização da oferta por si só não
será suficiente para tornar economicamente viável toda a produção de madeira
tropical em bases sustentáveis.
É fundamental avaliar cuidadosamente os fatores que influenciam a demanda e
reflexos possíveis nos preços praticados no mercado doméstico, bem como apontar
ações para desenvolver mercados e conscientizar agentes-chave dos setores
consumidores.
Análise de sensibilidade
Dadas as significativas incertezas com relação aos preços praticados no mercado para
o horizonte temporal considerado neste estudo, optou-se por realizar algumas
simulações estocásticas de preço por meio do método de Monte Carlo. Conforme já
mencionado, considerou-se para isso uma distribuição uniforme em torno dos preços
de referência para comercialização da madeira serrada, apenas para os casos de
rendimento máximo. As análises de sensibilidade foram realizadas a partir dos
resultados apresentados nas tabelas Tabela 8 e Tabela 9. O intervalo de preço
considerado para o cenário “Doméstico” foi de R$ 600 a R$ 1200. Para o cenário
“Balanceado” foi de R$ 1000 a R$ 1500, e para o “Exportação” foi de R$ 1500 a R$
2100.
Os resultados obtidos indicam que a operação certificada apresenta 98% de
probabilidade de ter um VPL negativo no cenário “Doméstico”, encontrando melhores
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oportunidades no cenário “Balanceado”, com 62,3% de probabilidade de ter um VP
positivo. No cenário “Exportação”, o VP da operação com certificação é considerado
positivo em 100% dos casos, o que indica baixo risco para o investidor privado,
mantendo as premissas utilizadas.
Conforme mencionado anteriormente, a operação sem certificação encontra
dificuldade em termos de retorno financeiro. Como seu produto tem acesso restrito
aos mercados internacionais, sua comercialização ocorre no mercado doméstico. Essa
combinação gera um VP que dificilmente chega a ser positivo: em apenas 10,5% dos
casos isso ocorre.
A operação ilegal, por sua vez, apresenta a mesma barreira que a operação não
certificada para seu produto. Entretanto, como tem custos inferiores, seu VP no
cenário “Doméstico” encontra maiores chances de ser positivo: isso ocorre em 60%
dos casos. Esse número indica que os valores de referência para os custos de extração
de madeira ilegal possivelmente estão superestimados, uma vez que existe uma
elevada probabilidade associada a um VP negativo.

ANÁLISE MACROECONÔMICA
Conforme mencionado na seção “Métodos adotados”, para a análise macroeconômica,
foram combinados diferentes métodos. A MIP tem a vantagem de produzir resultados
de impacto considerando relações intersetoriais e capturando efeitos indiretos e
induzidos, mas por ser uma ferramenta que compreende toda a economia, é intensiva
em dados setoriais, que não são facilmente coletados. Desse modo, a presente seção
traz dois tipos de resultados: i) obtidos a partir da MIP; e ii) baseados em parâmetros
publicados em estudos específicos sobre produção madeireira em modelos de MFS.
É importante ressaltar que a análise de Insumo Produto traz resultados decorrentes
dos incrementos anuais da produção total de madeira em tora, não sendo capaz de
distinguir o volume proveniente de MFS e da exploração convencional. Os resultados
obtidos a partir de parâmetros específicos do MFS, por sua vez, aplicam-se a toda a
produção de madeira dessa modalidade. Portanto, os resultados devem ser
interpretados de forma complementar, não sendo passíveis de comparação direta.
Resultados da MIP
Os resultados reportados a seguir foram obtidos a partir da aplicação da metodologia
descrita na seção “Métodos adotados ” e no Anexo 2.
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A apresenta os índices de ligação para trás e para frente51, além dos multiplicadores52
de choques para valor adicionado (PIB), impostos, ocupações e saldo da balança
comercial (BC)53. São apresentados os resultados para os setores “Fabricação de
produtos da madeira” e “Produção florestal; Pesca e Aquicultura”. Além disso, para
fins de comparação, apresentam-se os valores para outros três dos principais setores
brasileiros em seus segmentos: “Petróleo e gás”, representante da indústria extrativa
mineral, “Construção”, forte componente do investimento e “Fabricação de
automóveis, caminhões e ônibus”, representante da indústria da transformação.
Os índices de ligação para trás e para frente representam o poder de encadeamento
do setor em relação à média de economia. Desse modo, um índice maior do que 1
significa que o setor tem poder de encadeamento acima da média da economia,
enquanto um índice menor do que 1 demonstra um poder de encadeamento abaixo da
média da economia. Nesse contexto, os setores que apresentam índices de ligação
para trás e/ou para frente superiores a 1 são considerados setores chave para o
crescimento da economia54,55.
Já os multiplicadores de choques mostram o impacto em cada variável em decorrência
de um choque de uma unidade monetária na demanda final do setor analisado. Por
exemplo, se a proposta da Coalizão gerar um aumento na produção de madeira
serrada (setor “Fabricação de produtos de madeira”) correspondente a 1 milhão de
reais, e o multiplicador de choques de valor adicionado (PIB) do setor “Fabricação de
produtos de madeira” é de 1,5, então 1,5 milhão de reais de PIB serão gerados em
decorrência deste aumento de produção. Similarmente, se o multiplicador de choques
de ocupações do mesmo setor é de 0,0001, então 100 ocupações56 serão geradas por
tal aumento no valor da produção.
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Os índices de ligação foram calculados de acordo com Miller e Blair (2009).
Os multiplicadores de choques apresentados aqui não têm o mesmo significado dos multiplicadores
apresentados por Guilhoto e Sesso Filho (2010), que têm interpretação menos clara, direta e trivial e são
apresentados no Anexo 3.
53
O saldo da BC é dado por: Valor das exportações – Valor das importações.
54
(Guilhoto e Sesso Filho 2010; 2005).
55
Setores com índice de ligação para trás superiores a 1 são chave em sua cadeia de insumos, e aqueles
com índice de ligação para frente maiores que 1 tem seu produto como chave na cadeia de seus
compradores.
56
Importa notar que o sistema de Contas Nacionais divulga resultados de emprego para as ocupações
com ou sem vínculo formal. “As ocupações com vínculo reúnem os assalariados com carteira de
trabalho assinada, os funcionários públicos estatutários, os militares e os empregadores (sócios e
proprietários) de empresas formalmente constituídas. As ocupações sem vínculo formal constituem-se
dos assalariados sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores autônomos. Estes, por sua vez,
agregam os trabalhadores por conta própria, os trabalhadores não-remunerados e os empregadores
informais, ou seja, proprietários de empresas não constituídas em sociedade, portanto, que pertencem
ao setor institucional famílias" (IBGE, 2008).
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Na Tabela 10, cada setor tem duas linhas de multiplicadores de choques e índices de
ligação. A primeira linha referente a cada setor apresenta os coeficientes do tipo I, que
consideram apenas os efeitos direto e indireto em seu cálculo. Já a segunda linha traz
os coeficientes do tipo II, que consideram o efeito total em seu cálculo, isto é, efeitos
direto, indireto e induzido. Por considerar o efeito induzido, os multiplicadores do tipo
II são maiores.
Tabela 10 - Índices de Ligação e Multiplicadores de Choques

Índices de ligação

Setor
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Multiplicadores de Choques

Tipo Para trás Para Frente VA (PIB) Impostos Ocupações Saldo da BC
Produção florestal, Pesca e
aquicultura
Fabricação de produtos de
madeira
Petróleo e gás
Construção
Fabricação de automóveis,
caminhões e ônibus

I

0,82

1,12

0,96

0,04

0,00005

0,00

II

0,98

1,23

1,75

0,11

0,00007

0,01

I

1,07

1,16

0,85

0,09

0,00004

0,07

II

1,12

0,93

1,69

0,15

0,00006

0,08

I

0,80

1,39

0,84

0,05

0,00000

0,14

II

0,58

1,03

1,13

0,07

0,00001

0,15

I

1,01

0,64

0,81

0,08

0,00002

-0,04

II

1,02

0,31

1,55

0,14

0,00005

-0,03

I

1,25

0,54

0,72

0,10

0,00001

-0,01

II

1,01

0,68

1,32

0,15

0,00003

0,00

A análise dos índices de ligação revela que o setor “Produção florestal; Pesca e
aqüicultura” é setor chave em termos de ligação para frente, enquanto o setor
“Fabricação de produtos da madeira” é setor chave em termos de ligação para trás.
Grande parte deste poder de encadeamento característico dos setores se deve à
ligação entre eles mesmos: o setor “Produção florestal; Pesca e aqüicultura” é dos
principais fornecedores de insumos para o setor “Fabricação de produtos da madeira”,
enquanto este é um dos principais demandantes dos produtos do setor “Produção
Florestal; Pesca e Aqüicultura”.
Em relação aos multiplicadores de choques, o setor “Produção florestal; Pesca e
aqüicultura” se destaca nos multiplicadores de PIB e ocupações, nos quais apresenta o
maior multiplicador dentre os setores analisados. Para cada 1 milhão de reais gastos
no consumo final deste setor considerando a endogeneização da demanda das
famílias:
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a economia brasileira gera R$ 1,75 milhão de PIB;

Idem
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há um aumento de arrecadação de impostos da ordem de R$ 110.000;
são geradas 70 ocupações;
há um impacto positivo de R$ 10.000 na balança comercial.

Já o setor “Fabricação de produtos da madeira” possui, dentre os setores analisados, o
segundo maior multiplicador nas mesmas variáveis e possui multiplicadores que estão
entre os maiores nas variáveis impostos e saldo da balança comercial. Para cada 1
milhão de reais gastos no consumo final deste setor considerando a endogeneização
da demanda das famílias:





a economia brasileira gera R$ 1,69 milhão de PIB;
há um aumento de arrecadação de impostos da ordem de R$ 150.000;
são geradas 60 ocupações;
há um impacto positivo de R$ 80.000 na balança comercial.

A análise dos multiplicadores deixa claro, portanto, o potencial de geração de PIB e
ocupações dos setores de interesse, além do grande potencial de geração de superávit
comercial e arrecadação impostos da cadeia produtiva do setor “Fabricação de
produtos da madeira”.
A Tabela 11 traz o efeito total dos choques dados nos setores “Produção florestal;
Pesca e Aquicultura” e “Fabricação de produtos da madeira” sobre variáveis
macroeconômicas chave. Isto é, ela indica o quanto seria gerado - em termos de PIB,
ocupações, impostos e saldo da balança comercial em decorrência do aumento do
valor da produção do setor “Produção florestal; Pesca e Aquicultura” (ou “Fabricação
de produtos da madeira”) projetado para o período compreendido entre 2016 e 2030,
segundo proposta da Coalizão.
Para isso, foram calculados os incrementos anuais de 2016 até 2030 da produção de
madeira e esse fluxo (expresso em termos monetários) foi trazido a valor presente
utilizando uma taxa anual de desconto de 10%. O valor presente desses incrementos
anuais do valor da produção (a partir dos choques anuais) foi estimado em pouco
menos de 1 bilhão de reais58. Os valores da Tabela 11 são referentes, portanto, a um
choque de oferta desta magnitude. Eles podem ser interpretados como o valor
presente do incremento total no valor59 das variáveis selecionadas, gerado por tal
aumento de oferta, em cada um dos setores analisados.

58
59

968.393.208,60 reais.
No caso de ocupações não é o valor, o número apresentado é a quantidade de ocupações geradas.
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Tabela 11 - Variáveis Macroeconômicas Chave (Total Gerado a Valor Presente)

Total Gerado: Valor Presente

Setor
VA (PIB)

Ocupações

Impostos

Saldo da BC

1.697.836.855

69.843

102.316.259

13.812.926

1.635.510.468

58.951

149.421.931

72.964.247

Petróleo e gás

1.097.739.704

12.524

67.138.897

142.955.677

Construção

1.503.205.535

44.595

131.987.966

-26.952.406

Fabricação de automóveis,
caminhões e ônibus

1.275.434.300

28.509

143.341.565

-2.892.287

Produção florestal; Pesca e
aqüicultura
Fabricação de produtos de
madeira

Em linha com os resultados da Tabela 10, a Tabela 11 mostra que, para o mesmo valor
de choque, os setores ligados a MFS geram os maiores impactos sobre as variáveis de
PIB e ocupações. Entre os dois, o setor “Produção Florestal; Pesca e Aquicultura” leva
vantagem sobre “Fabricação de produtos da madeira” nestas duas variáveis. O
incremento60 de aproximadamente 968 milhões de reais no valor presente da
produção decorrente da proposta da Coalizão geraria pouco menos de 1,7 bilhões de
reais de PIB e mais de 55 mil ocupações na economia brasileira durante todo o
período.
Em termos de arrecadação de impostos, o setor “Fabricação de produtos da madeira”
se destaca entre os demais, gerando um aumento na arrecadação de quase 150
milhões de reais. No quesito superávit comercial, o setor geraria quase 73 milhões de
reais, atrás apenas do setor “Petróleo e gás”, que geraria um superávit comercial
quase duas vezes maior.
Em suma, a análise macroeconômica dos impactos do cumprimento das metas de
manejo sustentável previstas na proposta da Coalizão, por meio da matriz insumoproduto, revela o substancial poder de encadeamento dos setores “Produção
Florestal; Pesca e Aqüicultura” e “Fabricação de produtos da madeira” relativamente a
outros setores da economia. Isso significa que estes setores têm forte influência sobre
sua cadeia produtiva, de modo que um aumento de sua produção implica aumentos
substanciais de produção de outros setores da economia.
Além disso, os multiplicadores de choques dos setores de interesse demonstram que
sua capacidade de impactar variáveis macroeconômicas chave é das mais significantes
dentre os setores analisados, para um mesmo valor de choque. Dessa maneira, a
60

É importante ressaltar que a análise parte do incremento na produção e não do valor total da
produção do MFS.
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análise por meio da matriz insumo-produto constitui mais um elemento favorável à
implementação da agenda de manejo sustentável proposta pela Coalizão.
Entretanto, cumpre lembrar que o modelo de insumo-produto utilizado apresenta
algumas limitações que devem ser consideradas na avaliação dos resultados
apresentados acima (ver seção “Métodos adotados”).
Resultados baseados em outras abordagens
Geração de renda
A projeção de demanda apresentada nessa seção “Premissas gerais” foi usada como
referência para o cálculo do aumento da produção do setor florestal até 2030 (Figura
1). Presume-se que no presente apenas 5% da produção total é exportada, já que essa
é a quantidade que possui certificação atualmente. Ao longo do período analisado,
projeta-se um crescimento da participação das exportações, atingindo 20% em 2030. O
valor da produção total é calculado, considerando que a parcela da produção
destinada ao mercado interno é comercializada ao preço de R$ 900/m3, ao passo que
parcela exportada é comercializada ao preço referente ao Cenário 3 (Tabela 10), com
base no valor de R$ 1.800/m3.
Estudos anteriores estimaram que a produção de madeira em tora oriunda de MFS em
Florestas Nacionais e Estaduais tem o potencial de gerar produção anual entre R$ 1,2
bilhão e R$ 2,2 bilhões, com base na disponibilidade de área para MFS no bioma
amazônico61.
Partindo da projeção adotada neste estudo, em conjunto com as premissas de
mercados aos quais se destina a produção ao longo do período considerado, obtém-se
um fluxo de valores crescentes para a produção do MFS, tanto pelo deslocamento da
demanda por madeira ilegal para madeira legal, como pela expectativa de aumento de
demanda total. Em 2030, quando toda a demanda seria suprida pelo MFS (21 Mm3), o
valor da produção de madeira em tora equivaleria a R$ 6,3 bilhões, em valores de
2015.
Geração de empregos
De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), uma das principais
bases de dados estatísticos sobre trabalho, o número de empregos formais registrados

61

(Medeiros & Young, 2011)
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no segmento de produção florestal em florestas nativas não ultrapassou a marca dos 9
mil nos últimos anos. Em 2013, foram registrados 7.380 empregos62.
Em adição, o segmento “Desdobramento de madeira” constitui atividade econômica
que concentra parte do valor que se adiciona à madeira extraída da floresta ao longo
da cadeia e gerou mais de 78 mil empregos, devendo apenas se ter o cuidado de
considerar que, neste caso, os números se referem tanto a processamento de madeira
de floresta nativa, como de floresta plantada.
Quando se reduz o escopo do setor florestal para a produção de madeira na Amazônia,
a obtenção de estatísticas a partir de fontes oficiais se torna mais complexa, pois nem
sempre há desagregação por segmento florestal e regional. Ainda assim, é possível
encontrar algumas referências. Por exemplo, em 2004, quando a produção de madeira
em tora de florestas nativas superou os 19 milhões de m3 63, a indústria madeireira na
Amazônia teria gerado 124 mil empregos diretos. Supondo-se que cada emprego
direto gera 2,06 empregos indiretos relacionados à área comercial (venda de madeira
processada e de equipamentos para a indústria), marcenarias, transporte de madeira
processada e serviços especializados (como consultorias técnicas e manutenção de
equipamentos), mais 255 mil empregos indiretos teriam sido gerados, totalizando 380
mil empregos diretos e indiretos64. Em 2009, quando a produção caiu para 15,2
milhões m3, a atividade madeireira na Amazônia Legal teria gerado 204 mil empregos,
sendo 66 mil diretos (processamento e exploração florestal) e 137 mil indiretos65.
Para estimar geração de empregos provenientes da exploração com manejo,
adotaram-se estimativas usadas em estudos anteriores com base em uma operação de
MFS padrão na Amazônia Legal66. Na fase pré-exploratória, considerou-se uma equipe
de cinco pessoas era necessária para elaborar o inventário de 6,8 ha/dia, trabalhando
220 dias ao ano, o que fornece um parâmetro de um Funcionário em Tempo Integral
(FTI) por ano para inventar 300 hectares. Na fase de exploração, considerou-se que
uma equipe de 20 pessoas extrai 10.000 m3 de madeira ao ano, o que equivale a um
FTI para 500 m3 de madeira em tora. Finalmente, adotou-se o pressuposto de que um
FTI pode serrar 293 m3 de madeira ao ano67.

62

Cumpre notar, porém, que o número de empregos gerados pela produção do MFS é bem superior
devido à forma como a RAIS coleta e apresenta os dados, já que as “Atividades de apoio à produção
florestal” incluem “serviços de abate, derrubada e transporte de toras, avaliação de madeira,
dendrometria, descarregamento de madeira e serviços ligados a silvicultura e exploração vegetal”. O
número de empregos formais registrados nesse último segmento foi de 39.909 (ver Tabela 18 do Anexo
1).
63
(IBGE, 2015)
64
(Lentini, Pereira, Celentano, & Pereira, 2005)
65
(SFB e Imazon, 2010)
66
A partir de Bandeira et al. (2011)
67
(Bandeira, Verissimo, Coslovsky, Pereira, & Quintella, 2011)
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Ao aplicar esses parâmetros de emprego aos números projetados de área e produção
adicional oriunda de MFS, tem se o resultado que mostra a Figura 3. Ao longo do
período compreendido entre 2016 e 2030, seriam gerados 3.148 empregos na fase
pré-exploratória68, 33.086 na exploração de madeira e 19.761 no beneficiamento de
madeira, totalizando 55.995 empregos. Seguindo o mesmo raciocínio para estimativa
de empregos indiretos, obtém-se então 115.349, totalizando 171.344 empregos.
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Figura 3 – Empregos gerados pela expansão do MFS
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Comparação entre modelo predatório e MFS
No que diz respeito à geração de emprego, importa ressaltar um dos aspectos
qualitativos que diferenciam a operação legal da ilegal ou, ainda, da “falsa legal” 70.
Nestas, o emprego é fortemente caracterizado pela informalidade. Em certa medida,
essa situação decorre da sazonalidade da produção de madeira que obriga a indústria
a fazer a contratação de temporários ou fazer demissões durante a entressafra71. É
comum também, após alguns anos de exploração predatória e desmatamento
desenfreado, que as cidades localizadas nas fronteiras mais antigas sofram impactos

68

Aplicando-se o parâmetro de FTI por hectare somente à área de produção anual, e não à área total.
Equipe GVces, com base nos parâmetros de Bandeira et al (2011).
70
O produto “falso legal” é aquele que tem origem ilegal, porém é acompanhado de documentação
fraudulenta.
71
(SFB, 2013)
69
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negativos em sua economia local, devido à exaustão das florestas locais,
caracterizando o ciclo de “boom e colapso” (“boom-and-bust”) 72.
Em termos de geração de empregos, as diferenças entre o modelo de exploração
predatória e o MFS são dramáticas. Nos primeiros oito anos, ambos empregam mais
ou menos a mesma quantidade de pessoas. Após esse período, o modelo predatório
emprega até mais pessoas que o modelo de MFS por alguns anos73, porém conforme
são exauridas as árvores de maior valor de mercado, a atividade produtiva migra para
outras fronteiras, deixando para trás áreas desmatadas com produtividade muito baixa
e poucas oportunidades de trabalho para a população local 74. Para cada 1 milhão de
hectares, é possível comparar a dinâmica de geração de empregos promovida por
ambos os modelos conforme se observa na Figura 4.
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Figura 4 – Número de empregos diretos gerados no modelo predatório e por meio de MFS
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De acordo com a curva apresentada na Figura 4, A expansão projetada do MFS deverá
ocupar uma área adicional total de 23,63 milhões de hectares e gerar 51.705 empregos
diretos76, entre 2016 a 2030, considerando-se produtividade média de 17,5 m3/ha.

72

(Schneider, Arima, Veríssimo, Barreto, & Souza Júnior, 2000)
O modelo predatório emprega pessoas tanto na atividade de exploração madeireira, como na
pecuária.
74
(Schneider, Arima, Veríssimo, Barreto, & Souza Júnior, 2000)
75
Adaptado de Schneider et al. (2000)
76
Valor corresponde à soma das barras da
Figura 5.
73
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Figura 5 – Área adicional sob MFS e número de empregos diretos gerados

Se for considerado que a proposta da Coalizão será implementada e que a produção
será 100% legal, é possível afirmar categoricamente a partir dessas estimativas
anteriores que em 2030 a produção de madeira tropical nativa oriunda de MFS seria
responsável pela geração de 105 mil empregos perenes nas áreas em que a curva tiver
atingido o plateau, ou seja, considerando-se 3.500 empregos por hectare.
Em resumo, as estimativas de geração de emprego variam conforme metodologia e
premissas adotadas. É importante destacar, no entanto, que as diferentes abordagens
aplicadas neste estudo indicam uma ordem de grandeza para o impacto sobre
emprego de acordo com cenário projetado a partir da proposta da Coalizão (Tabela
12), devendo-se considerar o escopo coberto pelas variáveis trabalhadas em cada
caso.

77

Equipe GVces, com base em Schneider et al (2000).
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Tabela 12 – Resumo de estimativas de emprego baseadas em diferentes abordagens

Metodologia

Ano ou Período

MIP

2016-2030

Baseada em
Bandeira et al.
(2011)
Baseada em
Schneider et al.
(2000)

Tipo de Emprego
Ocupações totais na economia –
decorrente de choque no setor “Produção
Florestal; Pesca e aquicultura”
Ocupações totais na economia –
decorrente de choque no setor “Produção
Florestal; Pesca e aquicultura”
Empregos diretos

2016-2030

Empregos indiretos

Pós 2030
(ano em que se
atingir o
plateau)

Empregos diretos

2016-2030

78

Resultado
69.843

58.951
55.995
115.349

105.000
51.705

Arrecadação tributária
Em 2010, a contribuição tributária do setor florestal foi de R$ 7,4 bilhões no ano,
representando 0,57% do total arrecadado no país naquele ano79. Entretanto, chegar a
uma estimativa de arrecadação para a produção de florestas nativas é complexo, dado
que vários fatores influenciam no valor final de impostos devidos na produção
madeireira, como porte da empresa e estrutura produtiva80. A carga tributária do setor
varia entre 5% e 32% do faturamento das empresas81 (ver Tabela 19).
Além disso, o tributo que mais onera produtos madeireiros no mercado doméstico –
ICMS – deixa de ser arrecadado quando o produto é exportado82. Daí a necessidade de
se fazer suposições também acerca da destinação da produção.
A estimativa de arrecadação tributária nesta análise baseia-se na premissa de que
atualmente apenas 5% da produção total é exportada, já que essa é a quantidade que
possui certificação. Ao longo do período analisado, projeta-se um crescimento da
participação das exportações, atingindo 20% em 2030. Presume-se que a parcela da
78

Equipe GVces
(SFB, 2012)
80
(Bandeira, Verissimo, Coslovsky, Pereira, & Quintella, 2011)
81
(SFB, 2013)
82
Por exemplo, no caso em que a exploração da madeira é feita por empresa não cooperativa e não
agroindústria, e em que o beneficiamento é feito por empresa beneficiária da política de redução de IPI
da Zona Franca de Manaus (Suframa), não cooperativa e agroindústria com venda ao mercado interno
(SP) e exterior enfrenta uma carga tributária de aproximadamente 25%, considerando-se tanto a
extração e o beneficiamento da madeira, como o transporte e comercialização.
79
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produção destinada ao mercado interno gera uma arrecadação de 25% do
faturamento (com base no valor de R$ 900/m3) e que a produção exportada gera
arrecadação de 8%, referente ao Cenário 3 (Tabela 19) (com base no valor de R$
1.800/m3).
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Figura 6 – Destino da produção de madeira serrada (Mil m )

O volume de arrecadação tributária baseou-se na projeção de produção total de MFS,
bem como na hipótese de que o percentual destinado à exportação aumentará de 5%
para 20% em 2030, aplicando-se uma taxa composta de crescimento. Aplicando-se
taxa de desconto de 10%, o valor presente dos fluxos de arrecadação projetados para
o período totalizou mais de R$ 4,8 bilhões.
Esse valor não se compara diretamente com os resultados obtidos na análise de
Insumo-Produto. Aqui, considerou-se toda a produção de MFS, ao passo que na MIP
considerou-se apenas os incrementos anuais na produção de madeira, sem distinção
entre a exploração legal e ilegal. De qualquer forma, a Tabela 13 apresenta os
diferentes resultados.
Tabela 13 - Resumo de estimativas de arrecadação tributária baseadas em diferentes abordagens

Metodologia

Descrição

MIP

Decorrente de incremento da produção no setor “Produção
Florestal; Pesca e aquicultura”
Decorrente de incremento da produção no setor “Produção
Florestal; Pesca e aquicultura”

SFB (2013)
83
84

Decorrente da produção total de MFS

Equipe GVces
Idem
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84

Resultado
R$ 102,3 milhões
R$ 149,4 milhões
R$ 4,8 bilhões

Arrecadação com concessões e distribuição de benefícios
De acordo com a Lei de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/2006), nas concessões em
áreas federais 70% do valor cobrado a partir do volume explorado é distribuído entre
os entes federativos para o apoio e promoção da utilização sustentável dos recursos
florestais. Outros 30% são destinados aos custos administrativos e de fiscalização. A
distribuição ocorre da seguinte forma:


Concessões em Florestas Nacionais:
 30% do valor total dividido da seguinte forma: 70% ao Serviço Florestal
Brasileiro; 30% ao Ibama.
 70% do valor total dividido da seguinte forma: 40% ao Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); 20% para o estado onde estão
localizados os lotes de concessão florestal; 20% para os municípios onde estão
localizados os lotes de concessão florestal; 20% para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal.



Concessões em áreas federais fora de Florestas Nacionais:
 30% do valor total destinados ao Serviço Florestal Brasileiro.
 70% do valor total dividido da seguinte forma: 30% para o estado onde estão
localizados os lotes de concessão florestal; 30% para os municípios onde estão
localizados os lotes de concessão florestal; 40% para o Fundo Nacional de
Desenvolvimento Florestal.

No caso de concessões em áreas estaduais, adotaram-se as regras do Pará, que
preveem a seguinte divisão do total arrecadado:
 30% para despesas administrativas do órgão estadual responsável pelas
concessões (no caso do Pará, o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da
Biodiversidade - Ideflor-Bio);
 30% aos Municípios onde estão situadas as áreas em concessão
 40% ao fundo estadual florestal (no caso do Pará, o Fundo de
Desenvolvimento Florestal - Fundeflor)
Para calcular o valor total a ser arrecadado entre 2016-2030 e distribuído entre as
esferas de governo e instituições, estimou-se primeiramente a área anual a ser alocada
para concessões federais e estaduais nesse período.
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Para as áreas federais, foram utilizadas projeções anuais feitas pelo SFB para
concessões entre 2016-2022. Para 2023-2029, repetiu-se o incremento anual igual à
área prevista para 2022 (1.150.000 hectares), com pequeno aumento em 2030
(1.700.000 ha) para completar o total de áreas federais previstas com potencial para
concessão florestal de acordo com estudos anteriores (16.700.000 hectares) 85.
Além disso, aplicou-se a regra de distribuição para concessões em Flonas até o limite
de 7.100.000 ha. A partir desse valor, foram consideradas as regras de distribuição
aplicadas em concessões em áreas federais fora de Flonas, totalizando 16,7 milhões de
hectares de concessões em áreas federais86.
Para áreas estaduais, considerou-se um incremento anual equivalente à média de
áreas alocadas para concessões estaduais no Pará entre 2011-2015 (176.076,88
ha/ano), conforme Plano de Outorga Florestal do Pará87.
A partir disso, estimou-se o incremento de área líquida de exploração anual e calculouse o benefício relacionado a este incremento por ano, a partir de pressupostos
adotados nesse trabalho88. A Figura 7 mostra o potencial de receita a ser distribuída
para instituições de governo, já expresso em valor presente, utilizando taxa de
desconto de 10%.
Município

357

SFB

340

ICMBio

309

FNDF

256

Estado

230

Fundo Estadual

168

Órgão estadual gestor de concessões
Ibama

126
99

Figura 7 – Potencial de geração de receita com concessões florestais na Amazônia Legal
89
(Valor presente do volume a ser arrecadado entre 2016 e 2030, em R$ Milhões)

85

(SFB e IPAM, 2011)
Idem
87
(Ideflor-Bio, 2015)
88
3
3
Produtividade média por hectare (17,5m /ha); valor pago por m extraído (R$60,00); ciclo de 25 anos.
89
Equipe GVces
86
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Oferta e demanda de áreas para MFS
A área identificada em estudos prévios como potencial para manejo florestal na
Amazônia não é suficiente para garantir uma produção anual de 21 milhões m3 de
madeira legal em 2030. Para chegar nesse resultado, foi calculada a área total
necessária para esse nível de produção, comparando-a com as estimativas de áreas
disponíveis baseado nos dados fornecidos pela equipe técnica do SFB e estudos
anteriores90.
Foram considerados dois cenários para diferentes níveis de produtividade da
exploração. O primeiro caso corresponderia ao nível de produção atual, ao passo que o
segundo equivaleria ao cenário projetado para 2030.
Tabela 14 – Área requerida para um ciclo de 25 anos

Produção
3
(m /ano)

91

Produtividade
3
(m /ha)

Área de produção anual
(ha)

Área líquida total
(ha)

Área total (ha)

15

1.000.000

25.000.000

35.714.286

20

750.000

18.750.000

26.785.714

15
20

1.400.000
1.050.000

35.000.000
26.250.000

50.000.000
37.000.000

15.000.000
21.000.000

Os dois casos indicam que a área total necessária para manter uma produção anual
entre 15 e 21 milhões de m3 ao ano seria entre 26,7 Mha e 50 Mha92. No entanto, as
estimativas de áreas disponíveis para manejo indicam no máximo 21,5 Mha, sendo que
até 11,75 Mha estariam disponíveis em 2022.
A partir da disponibilidade de área, estimou-se um terceiro cenário para identificar o
total de produção manejada legal possível:
Tabela 15 - Produção anual em ciclo de 25 anos baseado na área potencial para manejo

Área total (ha)

Área
líquida (ha)

Área anual em
ciclo de 25 anos
(ha)

21.500.000

15.050.000

602.000

90

93

Produtividade
3
(m /ha)

Produção anual
3
(m )

15

9.030.000

20

12.040.000

(Alves, 2015); (SFB e IPAM, 2011)
Equipe GVces
92
Considerou-se que 70% corresponderiam à área líquida disponível para a exploração, ou seja, aquela
que será efetivamente explorada excluindo-se áreas não passíveis de exploração (por exemplo, áreas de
preservação permanente).
93
Equipe GVces
91
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Neste caso, a produção anual estimada para a área disponível segundo as fontes
consultadas seria de 9 milhões a 12 milhões de m3 de madeira em tora. Comparandose os três cenários, constata-se que para atender a uma demanda anual de 15 milhões
de m3 ao ano (produção observada atualmente), haveria um déficit de área entre 5,2
Mha e 14,2 Mha, considerando oferta proveniente apenas de áreas públicas para
concessões florestais. Já o déficit de área para produção anual de 21 milhões de m3
(volume projetado para 2030) seria entre 16 Mha e 28,5 Mha. A variação depende do
nível de produtividade da exploração (15 ou 20 m3/ha).
Dessa forma, para suprir a demanda anual estimada, será necessário ampliar a área
planejada para concessões florestais ou incluir áreas privadas e assentamentos de
reforma agrária entre as áreas de oferta para manejo legal. Outra possibilidade
residiria no aumento da eficiência das serrarias, algo que não foi contemplado neste
estudo e pode constituir objeto de aprofundamento futuro.

ANÁLISE AMBIENTAL
Há diversos benefícios ambientais associados à adoção do manejo florestal. Por
exemplo, o manejo reduz os danos à floresta e a torna mais resistente a fogo acidental
(por exemplo, proveniente de áreas agrícolas próximas) 94. Por isso, o MFS contribui
com a manutenção da biodiversidade associada às áreas exploradas. Além disso, a
redução da perda de floresta também provoca redução na emissão de GEE. Nesse
estudo, estimou-se a potencial redução de emissões de CO2 associadas à adoção do
manejo florestal e eliminação da exploração ilegal.

PREMISSAS TÉCNICAS ADOTADAS
Enfocamos em emissões provenientes apenas da fase de exploração da madeira.
Consideramos que as emissões das fases de beneficiamento e transporte para venda
do produto seriam equivalentes para madeira proveniente de manejo e de exploração
predatória e que, por isso, não resultariam em redução de emissões com a
implementação da meta proposta pela Coalizão.
No cálculo das emissões de CO2 associadas à exploração com MFS e predatória,
também não se considerou o estoque de carbono nos produtos feitos com a madeira
(por exemplo, móveis). Entendeu-se que esse estoque seria temporário, assumindo
94

(Holdsworth & Uhl, 1998)
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que seriam emitidos ao final da vida útil desses produtos. Uma abordagem mais
conservadora seria estimar esse estoque para calcular o balanço líquido de emissões, o
que por sua vez acarretaria uma diminuição do total de redução de emissões.
Para quantificar o potencial de redução de emissões pela eliminação da ilegalidade na
produção de madeira, foram adotados os seguintes pressupostos:
a. Biomassa seca acima do solo: utilizaram-se os valores indicados na Segunda
Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima95: 150t/ha a 562t/ha.
b. Carbono em biomassa seca acima do solo96: 49%
c. Fator de Conversão de tC para tCO2: 3,66
d. Densidade de peso seco da madeira97: 0,69 g/cm3
e. Intensidade de extração de madeira por hectare:
 Exploração convencional: 18 a 72 m3/ha a partir de revisão de
literatura98.
 Manejo Florestal: 15 a 20 m3/ha
f. Desperdício pela exploração:
a. Exploração convencional: 33% da biomassa acima do solo99
b. Manejo Florestal: o desperdício de madeira na floresta em áreas
manejadas é cerca de 26 vezes menor que na exploração
convencional100. Essa proporção foi aplicada no valor de referência de
perdas de 33% para exploração convencional. Assim, as perdas em
áreas manejadas foram estimadas em 1,5% da biomassa acima do solo.

RESULTADOS
As estimativas indicam que a exploração com manejo florestal emite entre 23 e 40
tCO2/ha, volume muito inferior ao estimado para a exploração sem manejo (111 a 422
tCO2/ha) (Tabela 16).

95

(MCT, 2010)
(IPCC, 2006)
97
(Fearnside, 1997)
98
(Campos, 2012)
99
(MCT, 2010)
100
(Barreto, Amaral, Vidal, & Uhl, 1998)
96
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Tabela 16 - Resumo de estimativa de emissões de tCO2 por hectare de floresta explorada com e sem manejo na
101
Amazônia Brasileira

Tipo de
exploração

Manejo
Convencional

Volume de
exploração
3
(m /ha)

Biomassa
acima do
solo na
madeira
explorada
102
(t/ha)

15
20
18
72

10,4
14
12
50

Total de
Biomassa
biomassa
acima do solo
acima do
na madeira
solo afetada
desperdiçada
(t/ha)
na exploração
(madeira
103
(t/ha)
explorada +
desperdício)
2,3
12
8
22
50
62
185
235

Total de
Total de
biomassa
emissões
acima do
por área
solo
explorada
afetada
105
104 (tCO2/ha)
(tC/ha)
6
11
30
115

23
40
111
422

Com base nesses valores, estimou-se a redução de emissões de CO2 associada à meta
da Coalizão até 2030. Para isso, calculou-se a média de emissões num cenário BAU até
2030, no qual 80% da produção continuariam sendo produzidos convencional. Em
seguida, calculou-se a média de emissões assumindo o aumento da produção legal
com manejo até 2030 (a partir da projeção da Figura 1).
Estima-se que a implementação da meta da Coalizão até 2030 pode evitar emissões
médias de 435 MtCO2 (Figura 8).

101

Equipe GVces
3
Valor calculado aplicando o índice de 0,69g/cm para conversão em peso seco da madeira explorada.
103
Valor calculado aplicando o índice de 33% de desperdício para exploração convencional e 1,26% para
manejo sobre o valor de biomassa acima do solo (150t/ha a 562t/ha).
104
Valor calculado usando o favor de conversão de 49% de carbono em biomassa acima do solo
105
Valor calculado com fator de conversão de 3,66 sobre a quantidade de carbono.
102
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Figura 8 - Estimativa de emissões na exploração madeireira na Amazônia no cenário BAU e de implementação da
106
meta de Coalizão até 2030

No entanto, existem questões que requerem avaliações e estudos adicionais com o
objetivo de melhorar as estimativas do balanço de emissões do MFS em relação à
exploração convencional. Um desses aperfeiçoamentos está relacionado à estimativa
de emissões ligadas ao desperdício na floresta provocado pela exploração com MFS, já
que uma limitação foi o uso de referências de um estudo feito em apenas um
município da Amazônia (Paragominas). Portanto, é possível que esse valor não
encontre aderência para toda a região em que será implantado o MFS.
Um segundo aprofundamento deve tratar do estoque de carbono nos produtos da
madeira. Como se trata de um valor que seria descontado da estimativa do que foi
emitido na extração da madeira, poderia fazer diferença no resultado final,
considerando que há mais extração de madeira por hectare na exploração predatória
do que na manejada.

106

Equipe GVces
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo avaliar a viabilidade econômico-financeira das
atividades relacionadas à proposta de se aumentar em 10 vezes a área de manejo
florestal sustentável (MFS) rastreada no Brasil até 2030. Ele é uma contribuição para
explicitar a importância do setor florestal para a economia amazônica e brasileira, em
termos de geração de renda, empregos, bem como benefícios ambientais.
Ao longo de seu desenvolvimento, verificou-se dificuldade para trabalhar com
estatísticas do setor, devido ao elevado percentual de ilegalidade e à inexistência de
dados atualizados e/ou desagregados sobre variáveis econômicas fundamentais para o
objetivo deste trabalho. Desse modo, espera-se que a partir dos resultados
apresentados seja possível evoluir para fortalecer o debate sobre economia e
conservação florestal, ressaltando a importância das florestas para uma economia de
baixo carbono, bem como o papel dos incentivos econômicos para promover o uso
sustentável das florestas.
No que tange aos benefícios socioeconômicos, a análise por meio da matriz insumoproduto deixa claro o potencial de geração de PIB e ocupações dos setores
relacionados ao MFS (“Produção florestal, Pesca e Aquicultura”; “Fabricação de
produtos da madeira”), além do grande potencial de geração de superávit comercial e
arrecadação impostos da cadeia produtiva do setor “Fabricação de produtos da
madeira”. Outro benefício estimado foi a potencial arrecadação com concessões
florestais.
Considerando o escopo delimitado e as premissas adotadas, os resultados da análise
econômica realizada apontam que a produção de madeira é atrativa somente em
casos específicos: quando é certificada – e, portanto, atende aos requisitos do MFS, ou
quando opera na ilegalidade, fornecendo para segmentos do mercado que não exigem
comprovação de origem.
A desigualdade de condições de concorrência entre a madeira legal certificada e a
madeira ilegal é evidente. Enquanto não há compensação por essa diferenciação,
especialmente no mercado doméstico, os beneficiadores de madeira legal e certificada
somente encontrarão meios viáveis de comercializar seus produtos no mercado
externo e em mercados de nicho, o que não é suficiente para viabilizar o atendimento
da meta.
No que diz respeito aos benefícios ecológicos, estima-se que a implementação da meta
da Coalizão até 2030 pode evitar emissões médias de 435 MtCO2. Ainda que o escopo
do trabalho tenha se restringido a estimativas acerca do potencial de mitigação de CO 2
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é importante notar que há outras categorias de benefícios ambientais, como
manutenção da biodiversidade e proteção do solo.
Contudo, para atender a projeção de produção anual de 15 milhões de m3 ao ano,
haveria um déficit de área entre 5,2 milhões e 14,2 milhões de hectares, considerando
oferta proveniente apenas de áreas públicas para concessões florestais. Dessa forma,
para suprir a demanda anual estimada, será necessário ampliar a área planejada para
concessões florestais ou incluir áreas privadas e assentamentos de reforma agrária
entre as áreas de oferta para manejo legal. Outra possibilidade residiria no aumento
da eficiência das serrarias, algo que não foi contemplado neste estudo e pode
constituir objeto de aprofundamento futuro.
Embora a análise tenha enfocado nos custos privados de implementação do MFS na
Amazônia, fica claro o papel que o poder público tem para que ela ocorra na escala
necessária. As barreiras para viabilizar economicamente o MFS na Amazônia mostram
que é necessário um conjunto de ações, tanto no âmbito do poder público como do
setor empresarial, para elevar o setor florestal a um novo patamar de
desenvolvimento e tecnologia que permita a valorização da floresta, o uso e
exploração sustentável dos produtos florestais.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Tabelas auxiliares
Tabela 17 – Fatores de conversão entre madeira em tora e madeira serrada
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Correspondência - Operação legal
3

m de madeira serrada

3

m de madeira em tora

Rendimento mín.

Rendimento máx.

0,3

0,35

1
3

3

m madeira serrada
1

m de madeira em tora
Rendimento mín.

Rendimento máx.

3,33

2,86
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Tabela 18 - Número de empregos formais por segmento do setor florestal

Segmento
Atividades de apoio à
produção florestal¹
Desdobramento de
madeira²
Produção de celulose e
papel
Produção de estruturas
e artefatos de madeira
Produção de lâminas e
chapas de madeira
Produção florestal florestas nativas*
Produção florestal florestas plantadas*
Produção moveleira³
Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

59.197

60.787

52.376

44.419

53.069

54.504

47.289

39.909

100.982

99.183

87.929

83.114

87.586

85.215

81.267

78.078

154.419

158.676

161.354

163.182

173.219

175.122

177.230

181.634

44.386

45.407

45.061

43.742

47.559

48.481

48.688

48.402

52.200

50.786

45.089

39.491

42.045

41.208

40.644

40.888

8.744

8.671

6.443

6.382

7.160

8.189

8.380

7.380

51.406

62.499

65.454

62.877

69.474

70.316

66.734

64.543

160.117

168.139

171.218

172.740

188.178

196.647

204.743

207.208

631.451

654.148

634.924

615.947

668.290

679.682

674.975

668.042

** Quantidade de vínculos ativos
1
Atividades de apoio à produção florestal: inclui serviços de abate, derrubada e transporte de toras, avaliação de
madeira,dendrometria, descarregamento de madeira e serviços ligados a silvicultura e exploração vegetal.
2
Desdobramento de madeira: inclui produção de assoalhos, pisos, dormentes, tábuas, forros, tacos, postes de
madeira, etc e beneficiamento de madeira serrada.
3
Produção florestal - florestas nativas: inclui atividades de extração, derrubada, coleta, produção de carvão e
beneficiamento.
4
Produção florestal - florestas plantadas: inclui atividades de cultivo, produção de mudas, cascas, folhas e resinas,
extração, derrubada e reflorestamento com abate de árvores.
5
Produção moveleira: inclui fabricação de móveis com predominância de madeira.
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Equipe GVces, com base em consulta a especialistas.
MTE/RAIS (2015)
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Tabela 19 – Carga tributária incidente na cadeia de produtos madeireiros
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Carga tributária
incidente

Cenário
1. Exploração florestal feita por empresa não cooperativa e enquadrada como
agroindústria e beneficiamento feito por empresa não cooperativa e enquadrada
como agroindústria com venda ao mercado interno em outro estado

32%

2. Exploração florestal feita por empresa cooperativa em ato cooperativo e não
enquadrada como agroindústria e beneficiamento feito por empresa não
cooperativa e não enquadrada como agroindústria com venda ao mercado interno
em outro estado

30%

3. Exploração florestal feita por empresa cooperativa em ato cooperativo e não
enquadrada como agroindústria e beneficiamento feito por empresa não
cooperativa e não enquadrada como agroindústria com venda ao exterior.

8%

4. Exploração florestal feita por empresa cooperativa em ato cooperativo e não
enquadrada como agroindústria e beneficiamento feito por outra cooperativa em
ato cooperativo e não enquadrada como agroindústria com venda ao mercado
interno em outro estado.

24%

5. Exploração florestal feita por empresa não cooperativa e não enquadrada como
110
agroindústria e beneficiamento feito por empresa Suframa , não cooperativa e
enquadrada como agroindústria com venda ao mercado interno e exterior.

25%

6. Exploração florestal feita por empresa cooperativa em ato cooperativo e não
enquadrada como agroindústria e beneficiamento feito por cooperativa em ato
cooperativo e não enquadrada como agroindústria com venda ao exterior.

8%

7. Exploração florestal feita por empresa cooperativa em ato cooperativo e
enquadrada como agroindústria e beneficiamento feito por cooperativa em ato
cooperativo e enquadrada como agroindústria com venda ao exterior.

5%

109
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Baseado em SFB (2013)
Superintendência da Zona Franca de Manaus
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ANEXO 2 - Estimação da MIP e dos índices de ligação e multiplicadores de choques
A estimação das MIPs a partir das Tabelas de Recursos e Usos (TRUs) consiste,
basicamente, em transformar a tabela de consumo intermediário apresentada pelo
IBGE, que está a preços do consumidor, em uma tabela de consumo intermediário
nacional a preços básicos. A partir dessa nova matriz, estima-se a matriz de
coeficientes técnicos e, a partir desta, a matriz de impacto intersetorial.
Para obter a tabela de consumo intermediário a preços básicos seguiu-se a
metodologia proposta por Guilhoto e Sesso Filho (2010), que consiste da estimação de
tabelas auxiliares de importações, impostos, margens de comércio e margens de
transportes, que serão subtraídas da tabela de consumo intermediário a preços do
consumidor.
Um passo importante em tal método é a redistribuição das margens. Para tal,
utilizaram-se as proporções obtidas da MIP 2005, a última MIP divulgada pelo IBGE.
Uma complicação adicional é a mudança na classificação do IBGE de 2005 para 2011,
de 56 setores para 68 setores. Para lidar com esse problema, recorreu-se à
desagregação setorial, feita com base em um exercício de correspondência (matching)
setorial baseado em produto, para transformar os valores classificados em 56 setores
para valores classificados em 68 setores de forma consistente.
Uma vez estimada a MIP, pode-se calcular os índices de ligação e os multiplicadores de
choques que facilitam a avaliação econômica da proposta referente à decuplicação da
área de MFS rastreada. Os índices de ligação foram calculados de acordo com o
framework proposto por Miller e Blair (2009). O índice de ligação para trás do setor j é
dado por:
Uj = [L•j /n]/L∗
Onde L* é a média de todos os elementos da matriz de impacto intersetorial (L), L•j
constitui a somas dos elementos da coluna j de L e n é o número total de setores na
economia. O índice de ligação para frente do setor i é dado por:
𝑈𝑖 = [𝐺i• /𝑛]/𝐺 ∗
Onde G* é a média de todos os elementos da matriz G e Gi• corresponde à soma de
todos os elementos da linha i da matriz G111.

111

A matriz G é a matriz correspondente à matriz L, quando se divide as células da mesma linha da
matriz de consumo intermediário pelo mesmo valor de produção, isto é, se divide a matriz L por um
vetor coluna. No caso da matriz L, as células são divididas por uma matriz linha, de forma que todas as
células da coluna são divididas pelo mesmo valor de produção.
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Os multiplicadores de choques são dados pelo valor total da variável em questão
gerado pelo choque (soma dos efeitos direto, indireto e induzido) dividido pelo valor
do choque, que é único para todas as variáveis.

ANEXO 3 - Multiplicadores de Guilhoto e Sesso Filho
Os multiplicadores de emprego propostos por Guilhoto e Sesso Filho (2010) são
apresentados em anexo por não terem uma leitura direta e trivial. Lê-se o valor do
multiplicador de emprego proposto pelos autores da seguinte forma: quantas
unidades de emprego são geradas no total quando uma unidade de emprego é gerada
diretamente no setor. Por exemplo, um multiplicador de ocupações do tipo I de 1,20
diz que, em média, a cada emprego gerado diretamente pelo setor “Produção
Florestal; Pesca e Aqüicultura”, 0,20 empregos são gerados indiretamente nos outros
setores da economia. Se o multiplicador do tipo II for 1,77, então, em média, 0,57
emprego são gerados via efeito induzido. A fórmula utilizada para o cálculo de tal
multiplicador é:
𝑀𝐸𝑗 =

∑𝑛𝑖=1(𝑤𝑛+1,𝑖 . Ɩij )
⁄𝑤
𝑛+1,𝑗

onde MEj é o multiplicador de emprego tipo II do setor j, wn+1 é o coeficiente de
trabalho físico (número de empregos por unidade monetária produzida) e Ɩij origina-se
da matriz inversa de Leontief: L = (I -A)-1.
Os multiplicadores de valor adicionado (PIB), impostos, exportações e importações
foram calculados de maneira análoga, isto é, substituindo-se o coeficiente de trabalho
físico pelos coeficientes de valor adicionado, impostos, exportações e importações,
respectivamente. Esses coeficientes também são calculados de maneira análoga.
Embora a capacidade de geração de empregos dos setores dado um choque exógeno
não seja passível de ranqueamento pelo valor de seu multiplicador, eles fornecem
informações relevantes em termos comparativos.
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Tabela 20 - Multiplicadores propostos por Guilhoto e Sesso Filho (2010) para a matriz de 2011

Setor
Pecuária
Produção florestal; Pesca e
aquicultura
Fabricação de produtos de
madeira
Petróleo e gás
Construção
Fabricação de automóveis,
caminhões e ônibus

112

Multiplicadores (Guilhoto et al. 2010)
VA (PIB) Impostos Ocupações Exportações Importações
1,69
1,96
1,17
6,42
2,97
3,49
3,88
1,55
14,35
6,05
1,32
1,91
1,20
2,27
2,57
2,42
4,96
1,77
6,15
6,84
2,14
1,76
1,77
1,54
2,21
4,23
3,16
2,95
2,41
4,07
1,35
1,64
11,21
1,17
1,35
1,82
2,51
33,22
1,31
1,68
1,75
1,93
1,52
12,65
2,42
3,35
3,47
2,86
29,30
4,19
3,63
2,06
9,88
2,50
1,86
6,66
3,08
24,40
3,37
2,41

Observa-se que o multiplicador de ocupações do setor “Produção Florestal; Pesca e
Aqüicultura” é muito menor do que o do setor “Petróleo e gás”. Esse fato, porém,
ilustra quão difícil é a leitura deste multiplicador, pois um valor maior do multiplicador
não implica uma maior capacidade de geração da variável em questão, apenas quer
dizer que para cada ocupação gerada no próprio setor, mais ocupações estarão sendo
geradas em outros setores, sem considerar a quantidade de ocupações que estão
sendo geradas no total. Assim, a quantidade de ocupações gerada por um mesmo
valor de choque no setor “Produção Florestal; Pesca e Aqüicultura” é bem superior à
do setor “Petróleo e gás”. A justificativa para o multiplicador de ocupações do setor
“Produção Florestal; Pesca e Aqüicultura” ser baixo é que o coeficiente de trabalho
físico, que está no denominador do multiplicador deste setor, é alto. Já no caso do
setor “Petróleo e gás”, esse coeficiente é baixíssimo, o que amplifica o multiplicador.
ANEXO 4 - Dificuldades na desagregação do setor “Manejo Sustentável”
A importante limitação referente à representatividade dos setores IBGE para o manejo
sustentável só poderia ser superada com a desagregação setorial das tabelas de
recursos e usos. Para isso, seriam necessárias informações detalhadas sobre o valor
por destino, ou melhor, setor consumidor (classificados nos 68 setores do IBGE) dos
produtos do setor “Manejo Sustentável”, e o valor por origem (classificados
idealmente nos 128 produtos do IBGE) dos insumos do mesmo setor, além de dados
sobre pagamento de impostos, remunerações e rendimentos. Uma dificuldade
adicional é que parte da atividade do setor está classificada no setor “Produção
112
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Florestal; Pesca e Aqüicultura” e parte está no setor “Fabricação de produtos da
madeira”. Dessa forma, seriam necessários todos os dados mencionados acima
separados entre “Produção Florestal; Pesca e Aqüicultura” e “Fabricação de produtos
da madeira”; só então seria possível separar o que é manejo sustentável de ambos os
setores e agregar o produto desta separação, criando um novo setor “Manejo
sustentável”.
O objetivo da desagregação é ter um conjunto de dados que reflita as distintas
“tecnologias” de produção e relações de encadeamento. Desse modo, a fim de
capturar os aspectos qualitativos que diferenciam a extração de madeira em um
modelo predatório de um manejo sustentável, seria necessário desagregar o próprio
setor “Extração Vegetal”, de modo que os coeficientes técnicos refletissem as
diferentes práticas. A desagregação ainda requer dados sobre emprego, salários,
impostos pagos, valor adicionado e rendimentos dos mesmos setores, separados da
mesma forma.
Estimar-se-iam os coeficientes técnicos da matriz com esse novo setor e, em seguida,
uma nova matriz de impacto intersetorial a partir dessa.
A desagregação mencionada se daria da seguinte forma:
i.

ii.
iii.

Desagregar o setor do IBGE “Produção florestal; Pesca e aqüicultura” em
“Extração vegetal” 113 e “Outros produtos da produção florestal; Pesca e
aqüicultura”.
Desagregar o setor “Extração vegetal” em “Extração vegetal sustentável” e
“Outros tipos de extração vegetal”
Desagregar o setor do IBGE “Fabricação de produtos da madeira” em
“Desdobramento de madeira” e “Outros produtos da madeira”.

Agregar os setores “Extração vegetal sustentável” e “Desdobramento de madeira”, de
modo a obter um setor com as características do setor “Manejo florestal sustentável”.

113

Este produto existe na classificação do IBGE.
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