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Minimize os riscos e obtenha lucro utilizando os relatórios de precificação de madeira daForest2Market do
Brasil
Quando desastres naturais ocorrem, tanto empresas de base florestal quanto produtores florestais são
impactados: as empresas sofrem com relação à minimização de riscos de investimento e os produtores com a
dificuldade de manter a produção mesmo com a demanda reduzida. Um dos motivos que faz com que estes
impactos ocorram é a falta de informações confiáveis. Informações confiáveis e precisas não somente auxiliam
as empresas a conhecer o histórico de preços, mas também permitem a construção de uma base sólida para
antever possíveis variações de mercado durante uma próxima eventual diminuição na oferta de madeira.
Um exemplo claro deste fenômeno ocorreu no mês de junho, quando chuvas intensas nos Estados do Paraná e
Santa Catarina causaram problemas significativos para o setor florestal. Os produtores florestais sofreram com
os impactos nas estradas e pontes, tanto em vias primários quanto secundárias. Algumas indústrias, por outro
lado, foram forçadas a paralisar suas operações por vários dias devido aos alagamentos e falta de fornecimento
de energia elétrica.
A interrupção no fornecimento e produção geraram impactos negativos na cadeia produtiva de ambos os
Estados. Quando o fornecimento e a demanda se alteram devido a desastres naturais como esses, os preços de
madeira também se alteram. O desafio para indústrias de base florestal é entender detalhadamente esses
efeitos para desenvolver estratégias para minimizar perdas oriundas da interrupção no fornecimento e
produção. Da mesma forma, é importante para fornecedores de madeira entender os efeitos dessas
interrupções em curto e longo prazo, pois a tendência é o aumento de preços. O entendimento da amplitude e
duração desses aumentos permite aos fornecedores obter vantagem das oportunidades e buscar receitas
adicionais em suas negociações.
A Forest2Market do Brasil tem coletado preços de transações reais de mercado desde março deste ano e tem
analisado detalhadamente tais dados, empresas a empresa, para a produção de um relatório mensal para o
mercado. A primeira edição deste relatório será publicada no dia 18 de julho de 2014.
O relatório é a melhor ferramenta para avaliação dos impactos das tempestades que interromperam a produção
e fornecimento em grande parte do Paraná e Santa Catarina em Junho. Como a Forest2Market do Brasil coleta
mensalmente dados de empresas de base florestal nesses Estados, seus analistas são capazes de detectar com
precisão a variação no preço da madeira. Com essa ferramenta, os clientes da Forest2Market do Brasil poderão
fazer importantes decisões de negócios para reduzir riscos e desenvolver estratégias lucrativas de mercado para
o futuro.
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