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Pergunta nº: 903/Question nº: 903 

 
Título: /Title: Valores da madeira em mercados 

                   Por: / By: Darcio Calais 

 

E-mail: dcalais@silviminas.com.br 
 

Questão: /Question: 

 

A propósito, deixe-me te explorar mais um pouco. 
 

Há 20 anos eu achava que a “softwood” de coníferas teria um bom 

mercado doméstico e internacional como madeira serrada. Parece que 

me enganei.Você vê algum (bom) mercado futuro para essa madeira. 

Apenas para sua referência, há 2 anos eu já vendi eucalipto (em 
pé) para serraria a R$150,00/m³ calculado no volume Francon (78% do 

volume real). Desde então, por aqui, o eucalipto não subiu de preço. 

 

Dárcio Calais 
Assessor Florestal 
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 _________________________________________________ 

 

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel: 
 

Caro Dárcio, estamos vivendo ainda os reflexos da crise imobiliária e 

financeira nos USA, com enorme diminuição do consumo do mercado 

maior comprador. Há uns cinco anos atrás, o fenômeno era exato o 
oposto. Ou seja, a ciclicidade é parte do negócio, em muitos outros 

negócios também. 

Entretanto, sempre escrevi o seguinte: "a madeira não terá nunca 

valores dourados de preços de venda, pois caso o preço suba 
demasiado, são muitos os substitutos a tomar o lugar dela." 

Ou seja, serão ganhos seguros, dependendo de mercados aquecidos, 

mas nunca se ganharão fortunas, como muitos investidores acreditam. 

Um abração 
Celso 

 

  __________________________________________________ 

 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   
 

Por: / By: Darcio Calais 

 

E-mail: dcalais@silviminas.com.br 
 

Meu caro Celso, 

 

Poderíamos fazer longos comentários sobre mercado de madeira, mas 
você já resumiu bem. Se o preço da madeira subir muito ela 

simplesmente perde a utilidade. Aqui em Minas, ainda temos a 

burocracia do IEF que ajudou a empurrar a Belgo Mineira (hoje Arcelor 

Mittal) para o coque. Há aqui também o caso de uma indústria têxtil que 

vendeu 6.000 ha de florestas, demitiu o engenheiro florestal e está 
comprando gás da Petrobrás, acho até que com algum subsídio. Até no 

meu pequeno negócio lá em Muriaé já perdi uma indústria de batata 

frita que optou pelo gás. Disse-me o proprietário que está pagando mais 

pelo gás do que pela lenha, mas ele não agüentava mais a burocracia e 
as multas do IEF. 

Infelizmente, Celso, como sabemos, bom senso no Brasil, como ouvi de 

um inglês = pigeon’s milk.  

 
Abraço 
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Dárcio Calais 

Assessor Florestal 

Tel. (31) 3282-8811 

 __________________________________________________ 
 

Outros Comentários:  /  Other Comments:   

 

Por: / By: Celso Foelkel 
 

Estimados amigos Téo, Calais e Batuira. 

Bom dia a todos. 

Essa semana vocês deverão estar recebendo a newsletter abaixo, 
especialmente dedicada ao estado de Minas Gerais.  

Acredito que ficou um bom tratado sobre toda a importância florestal 

desse Estado pelo qual todos nós somos apaixonados. 

Quero agradecer a ajuda de vocês, agradecida também no texto da 
newsletter. 

Se quiserem divulgar para amigos mineiros, por favor, mandem brasa, 

eu ficarei muito agradecido. 

Um abraço e acessem o link abaixo 

Celso Foelkel 
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