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Produtos florestais, inovações tecnológicas e novos usos para a madeira
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PASSADO:
Crescimento
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“Meu pai sempre me dizia: ‘meu filho, tome cuidado’. Quando eu 

penso no futuro, não esqueço meu passado” – Paulinho da Viola

350.000.000 AC

Mudanças climáticas: 
clima torna-se mais 

frio e seco; redução do 
nível dos oceanos

Surgem as primeiras 
Gimnospermas 

(ancestrais do Pinus)

Surgem as primeiras 
Angiospermas 

(ancestrais do Eucalipto)

1904

Primeiros experimentos 
de desempenho do 
eucalipto e outras 

espécies por Edmundo 
Navarro de Andrade para a 

Companhia Paulista de 
Estradas de Ferro

1957

Suzano inicia a produção de 
celulose 100% fibra de 

eucalipto

20121970

Captação do primeiro 
FIP da Lacan Florestal

2013

Innovatech é fundadaInício dos plantios 
clonais de eucalipto

CADE aprova fusão entre Suzano 
e Fibria, oficializando a criação da 

maior empresa de celulose de 
mercado do mundo

20192015

Aprovado o plantio 
comercial do primeiro 
eucalipto GM no Brasil

1992

Intensificação dos debates 
sobre mudanças climáticas 

e desenvolvimento 
sustentável

FU
TU

R
O

Fatores naturais, avanços tecnológicos e mudanças no mercado marcam a evolução do setor florestal 

Brasileiro  

Brevíssimo resumo do setor florestal brasileiro:

1501

Início da atividade 
extrativista de Pau-

Brasil

2000

Compra da Ripasa 
dispara início ao ciclo 

de grandes 
consolidações 

2004

Fundos de investimento
começam a aportar 

investimentos no setor 
florestal brasileiro

Fatores l igados ao meio-ambiente

Mudanças no modelo de negócios

Avanços tecnológicos 5



Celulose e papel é o setor que demanda o crescimento da área plantada, tanto própria como de 

produtores independentes 

2,63

2,07

1,18

0,79

0,53

0,28

0,26

2,74

2,35

1,02

0,71

0,47

0,31

0,24

Celulose e papel

Produtores independentes

Siderurgia

Investidores financeiros

Painéis de madeira e pisos
laminados

Produtos sólidos

Outros

2014 2018

+4,3%

+13,4%

-13,4%

-10,6%

-10,6%

+12,5%

-10,6%

Evolução da área plantada e estratificação por detentor (2014 – 2018) 

[milhões de hectares; var. %]

Fonte: IBA (2018); Innovatech (2019) 6



O Brasil possui cerca de 8 milhões de hectares de florestas plantadas. O eucalipto lidera o 

crescimento de florestas plantadas no Brasil, acompanhando os aumentos de produção de celulose

4,9 5,05
5,3

5,5 5,6 5,63 5,67

1,8 1,7 1,6 1,5 1,55 1,58 1,58

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eucalipto Pinus

Área plantada de Eucaliptos e Pinus no Brasil

[milhões de hectares]

A área de plantio de eucalipto 

aumentou 16% em 6 anos, 

enquanto a de pinus regrediu 12% 

no mesmo período, gerando déficit 

em relação à demanda e 

aumentos recentes de preços

Fonte: IBA (2014, 2015, 2016, 2017); Forest2Market (2018), FAO (2015), Forestry South Africa (2015) e Innovatech (2019)

+ 770 mil hectares
Mais do que toda a área de 

eucalipto de Portugal e da África 

do Sul
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Fontes: Fibria (2017), Suzano (Sustainability Report 2016, Corporate Presentation 2017), Innovatech (2018)
*Inclui arrendamento e fomento
**Considera: preço de terras para Floresta/pecuária de R$ 15 mil/hectare (media ponderada entre as regiões), aproveitamento de 60%, 

produtividade de 38 m3/ha/ano, 3 anos como idade media dos plantios

Fibria

387

156

433

-

106

1.082*

Suzano

279

193

-

730

-

1.200*

Estados

BA, ES, MG

SP

MS

MA, PA, TO

RS

Total

15% 40%Abastecimento 
por terceiros

22
(million m³)

30
(million m³)

Consumo 
anual

Fábricas

Florestas

Terminal portuário

Suzano

Fibria

Após a fusão com a Fibria, a Suzano passou a representar quase um 30% de toda a área de florestas 

plantadas no Brasil, tornando-se um player com considerável poder de mercado

▪ A Fibria possuía uma estratégia 

de abastecimento com maior 

participação de terceiros

▪ Caso a Suzano adotasse essa 

mesma abordagem, haveria o 

potencial de até 300 mil 

hectares em áreas florestais. 

Entre terras e florestas, esses 

ativos poderia representar 

oportunidades de investimento 

de cerca de R$ 5,5 bilhões**

▪ Maior influencia da Suzano 

pode afetar os níveis de preços 

de madeira e, por 

consequência, o retorno dos 

investimentos florestais

Localização e escala das ativos florestais da Suzano

[mil de hectares]
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PRESENTE:
Rentabilidade

9



Fonte: FAO/IAASAF (2016), Innovatech (2018)

*Europa inclui países do Leste Europeu

Dentre os grandes produtores de 

commodities agrícolas, o País é, de longe, 
aquele com maior disponibilidade de áreas 
agricultáveis para expansão da produção.

A produtividade agroflorestal brasileira se 

beneficia da disponibilidade de água e alta 
incidência de luz solar território nacional 

O Brasil possui vantagens comparativas significativas para a produção florestal e, portanto, imenso 

potencial para atração de capital de investidores financeiros nesse setor

“Moro num país tropical, abençoado

por Deus e bonito por natureza” –

Jorge Benjor

Área potencial para expansão agrícola* 

[milhões de hectares]

10



Fonte: Brazilian Farmland Development Fund, Innovatech (2018)
1 FX: 1 USD = 3,7 BRL

* Preço de terras em áreas de fronteira

Apesar das oportunidades, nosso 

apetite para investimentos no 
Brasil diminuiu, após [o parecer 
da AGU de] 2010, por causa da 

incerteza jurídica em relação à 
propriedade de terras por 

estrangeiros
- Executivo de TIMO estrangeira 

operando no Brasil

Dentre os países com maior tradição na produção agropecuária e florestal, o Brasil está entre os que 

oferecem terras produtivas ao menor custo

Preço médio de terras agrícolas

[R$ mil1/hectare]
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“Brasil” é muita coisa…

• Em uma década (2006-15), os preços
de terras no Brasil valorizaram-se

acima de 300%, ou 12% a.a., em
média*. No mesmo período, a inflação

média* foi de 6,3% e a Selic média*,
11,1%

• Embora a valorização das terras em
todos os Estados tenha superado a

inflação, houve grande dispersão dessa
valorização, com algumas regiões
chegando a se valorizar até 17% a.a.,

em média*

* Média geométrica (CAGR)

Acima de 17%

Entre 15% e 17%

Entre 12% e 15%

Entre 8% e 12%

Abaixo de 8%

Paragominas

Cascavel

Preço em 2016:

R$ 9,5 mil/ha

Preço em 2017:

R$ 10 mil/ha

Preço em 2016:

R$ 55 mil/ha

Preço em 2017:

R$ 57,5 mil/ha

Franca

Preço em 2016:

R$ 31 mil/ha

Preço em 2017:

R$ 39 mil/ha

Dourados

Preço em 2016:

R$ 22,5 mil/ha

Preço em 2017:

R$ 21,7 mil/ha

Primavera do 

Leste

Preço em 2016:

R$ 20,5 mil/ha

Preço em 2017:

R$ 20,5 mil/ha 

Fonte: MAPA (2016), FNP (2017), Bacen (2018) Innovatech (2018)

A capacidade de análise “granular” é fundamental para o sucesso dos investimentos no setor: mesmo

em regiões com grande valorização, algumas microrregiões mostram sinais de estagnação

Valorização média anual por Estados (2006 – 2015) e regiões selecionadas (2016/17)  

[CAGR]
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Fonte: Innovatech (2019)

26%

100%

28%

9%

37%

Custo caixa da
madeira

Plantio e
silvicultura

(capitalizados)

Capex
equipamentos
(capitalizado)

Oportunidade da
terra (capitalizado)

Custo econômico
da madeira

Composição do custo econômico do m3 de madeira cortada e picada

[%]

Premissas: Floresta de eucalipto. IMA: 40 m3/há/ano. 2 ciclos florestais de 6 anos, sem perda de produtividade 

significativa na rebrota. Operação primarizada. Preço médio de terra de florestal/pecuária no Mato Grosso do Sul. Custo 

de capital 7% (moeda constante) 

Investimentos que ocorrem muito antes do 

momento da colheita

As alavancas de valor da floresta são o fluxo de caixa que ela gera, o capital empregado e o custo do 

capital. Para maximizar o investimento, é preciso otimizar todas elas

Fluxo de caixa, 

influenciado pelos 
custos de colheita, 
picagem e transporte 

da madeira

A carga de capital (capital 

empregado x custo de capital)
representa mais de 70% do custo 
econômico total da madeira. Só a 

terra representa 40%

Custo de oportunidade 

da terra

Operações 

(capitalizadas)

Custo-caixa
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Presente: Abastecimento + Competitividade + Otimização de AtivosVisão Tradicional: Abastecimento

Asset Management

Propriedade da 

Terra

Direito de uso 

da terra

Propriedade da 

madeira

Gestão florestal

Consumo da madeira

Contrato de 

gestão de ativo 

imobiliário

Timber deed

Contrato de 

Arrendamento

Contrato de 

gestão florestal

Suprimento por 

contrato

Floresta integrada ao consumo de madeira 

Investidor estratégico Dono naturalInvestidor estratégico

Suprimento 

próprio

Opções estratégicas

A maior parcela do capital empregado na floresta está na terra. Novos modelos de propriedade, uso e 

gestão garantem que os ativos sejam alocados para os seus “donos naturais”

Modelos de abastecimento da indústria de base florestal

[Conceitual]

O que caracteriza o “dono natural” é a capacidade de extrair o maior valor do ativo ou processo. Exemplos de dono natural: da Terra = 

menor custo de capital; da Gestão = maior produtividade e menor custo operacional
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52%

18,2%

4,2%
3,6% 2,6%

1,6%

10,4%

7,3%

Fonte: New Forests (2017); Innovatech (2018)

O Brasil já é o segundo maior destino dos investimentos em ativos florestais no mundo. Ainda 

assim, o País está aquém de seu potencial de atração de capital

Distribuição geográfica do capital dos investidores financeiros em ativos florestais 

[% do investimento total]
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34%

10%

29%

14%

6%

4%

3%

Celulose e papel

Produtores independentes

Siderurgia e 
carvão vegetal

Painéis de madeira 
e pisos laminados

Produtos sólidos de 
madeira

Outros

5%

18%

63%

14%

Investidores

financeiros
(TIMOs e REITs)

Industrial

Conservação

Outros

Dos doze maiores fundos de investimento em ativos florestais do mundo, dez estão presentes no 

Brasil. Apesar disso, a área florestal detida por esses fundos ainda é relativamente modesta

Fonte: Forisk (2016); USDA (2016); Innovatech (2018)
1Grandes propriedades (acima de 20 mil hectares)

Fonte: Forisk (2016); IBA (2017); Innovatech (2018)
2Considera apenas florestas plantadas

200
milhões de hectares 

(89% nativo)

8
milhões de hectares 

(Plantados)

Distribuição da propriedade das florestas comerciais nos EUA1

[% área]

Distribuição da propriedade das florestas comerciais no Brasil2

[% área]
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Fonte: KPMG (2016) Fontes: Timberland investments in an institutional portfolio (2016); apud Lacan Florestal, Forest Investment 
Associates (2016), Análise: Innovatech (2018)

0%

11%

83%

6%

0%

3-4% 4-5% 5-6% 6-7% 7-8%

57%
25%

18%

Crescimento do ativo biológico Preço de madeira Preço de terras

Retorno esperado pelos gestores de fundos de 

investimentos em ativos florestais nos Estados Unidos
[% de respondentes por faixa de expectativa]

Alavancas de valor dos investimentos em ativos 

florestal nos Estados Unidos
[% de contribuição para o retorno total]

IMA vs. Taxa de Juros: a principal fonte de retorno para os fundos de investimento é o crescimento 

biológico
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Fonte: IBA (2016), RISI (2016), Klabin (2018) Innovatech (2019)

O País é líder mundial em produtividade florestal para produção em larga escala. A velocidade do 

crescimento do ativo biológico e menor prazo para monetização ampliam o valor potencial da terra

31

22 22

10
7

4 4

36

25

20

12
10

6
4

Comparativo de produtividade do Pinus - países selecionados  

[m3/ha/ano]

Comparativo de produtividade do Eucalipto/hardwood- países 

selecionados  
[m3/ha/ano]

Brasil Chile Portugal Espanha Suécia FinlândiaÁfrica do Sul Brasil Chile Portugal Espanha Suécia FinlândiaÁfrica do Sul
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57%

43%

Eucalipto

Pinus

Fonte: IBA (2017), Consufor (2017), Innovatech (2018)

25,50%

37,50%

20,60%

4,20%
12,20%

89,90%

9,60% 0,50%
▪Rotação típica: 12 – 15 anos

▪ Desbastes intermediários

▪Maior concentração geográfica (sul)

▪Múltiplos usos, múltiplos compradores
(Mercado)

▪Rotação típica: 5 – 7 anos

▪Monetização em prazo mais curto

▪Maior dispersãogeográfica

▪Plantaçõesdedicadas (via contrato
de abastecimento)

O pinus representa apenas 20% da área de florestas plantadas no Brasil, mas recebe quase metade dos 

investimentos de fundos

Distribuição dos investimentos de Fundos investimentos em ativos florestais no Brasil 

[% por espécie; % região]
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Uso múltiplo e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta são formas de criar fluxos de caixa 

intermediários, aumentando a rentabilidade e reduzindo os riscos dos investimentos florestais

ILPF: Sistema de produção que integra os componentes lavoura-
pecuária-floresta em rotação, consórcio ou sucessão, 
aproveitando-se das sinergias entre eles: sombreamento, 
deposição de matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, etc.

Florestas de uso múltiplo: Sistema de produção de madeiras de 
diferentes qualidades e para diferentes usos, através de 
desbastes sucessivos da floresta
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As diferenças de produtividade apontam para a existência de grandes oportunidades para a 

otimização tanto do custo-caixa como no capital empregado na atividade florestal 

PRINCIPAIS CAUSAS DE VARIAÇÃO

1. Fatores naturais
2. Gestão e eficiência operacional
3. Tecnologia

Área plantada

535 mil hectares
Volume anual colhido

20 milhões m³

Base de dados do Programa Sigma1

(Eucalipto; 2017)

Dispersão do custo de colheita (por m3)

[Índice (menor valor = 100)]*
Dispersão do custo de transporte (por m3/km)

[Índice (menor valor = 100)]*

Dispersão do custo de formação florestal (por hectare)

[Índice (menor valor = 100)]*
Dispersão do custo de produção de mudas (por milheiro)

[Índice (menor valor = 100)]*

1Programa de benchmark ing do setor florestal 

liderado pela Innovatech

100 112 262 292 294

1 2 3 4 5

OPORTUNIDADE

100 101 112 164

1 2 3 4

OPORTUNIDADE

100 153 181 190 323 358

1 2 3 4 5 6

100 125 138 235 318

1 2 3 4 5

OPORTUNIDADE
OPORTUNIDADE

Fonte: Plataforma Sigma/Innovatech (2017); Innovatech (2018)
* O índice base 100 é calculado igualando-se o menor valor da amostra a 100 e ajustando-se os demais de maneira correspondente. Por exemplo, se o menor valor for R$ 10 e o maior igual a R$ 13, eles serão representados 
como 100 e 130, respectivamente. Cada barra representa um núcleo florestal
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FUTURO:
Inovação
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Mudanças 
demográficas

Consumo 
consciente

Mudanças 
climáticas

Desafios da 
Biotecnologia

Automação e 
BigData

Inteligência 
Artificial

AgTechs na produção e processamento

Consolidação e novas estruturas 

de propriedade e gestão do ativo 
florestal

Consolidação no usptream Florestas plantadas no Brasil

O setor de florestas plantadas no 
Brasil vive um momento de 

grandes transformações, 
impulsionadas por fenômenos 

recentes ou pela aceleração de 
tendências.  

Mesmo isoladamente, cada um 
desses fatores poderia vir a ter um 

impacto significativo sobre o setor 
do florestal. 

Em conjunto, essas tendências 
poderão redefinir a estrutura, a 

conduta e o desempenho dos 
agentes no segmento, produzindo 
novos vencedores e perdedores. A 

velocidade na adaptação será um 
elemento chave. 

Mudanças tecnológicas, ambientais e de mercado trazem cenário de maior incerteza, novos 

equilíbrios de força e necessidade crescente por respostas rápidas e decisivas do setor florestal

Oportunidades e ameaças

Resposta 

da 
Indústria

MEGATENDÊNCIAS QUE IMPACTAM O SETOR FLORESTAL
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Alinhada às megatendências, a floresta do futuro produz mais, custa menos, consome menos recursos 

naturais e fornece produtos e serviços de maior valor agregado 

Sustentabilidade

Curto prazo: 
▪ Certificações
▪ Pegada de carbono/ créditos de carbono

Médio prazo: 
▪ Gestão da água
▪ Controle biológico de pragas
▪ Energias renováveis

Usos da madeira

GestãoBiotecnologia

A FLORESTA DO FUTURO

Médio prazo: 
▪ Introdução de OGMs com maior 

produtividade

Longo prazo: 
▪ Introdução de novos traits como 

maior teor de lignina, resistência 
a pragas, doenças e estresse 
abiótico

Curto prazo: 
▪ Manejo para uso múltiplo
▪ Manejo “energético”

Médio prazo: 
▪ Extração de novos compostos para 

substituição de matérias-primas fósseis

Curto prazo: 
▪ Silvicultura de precisão
▪ Ferramentas inteligentes de gestão
▪ Aplicações limitadas de big data e 

inteligência artificial 

Médio prazo: 
▪ Inteligência artificial nos níveis 

operacionais e inteligência aumentada 
nos níveis tático e estratégico

Você ainda vai vender m3? A captura do valor da floresta do futuro exige 
atenção imediata
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O aumento da consciência ambiental impulsiona o crescimento e a inovação nos usos “tradicionais” da 

madeira” e estimula a demanda por novos produtos da chamada “química verde”

Bioprodutos de madeira
[Conceitual]

Projeção do consumo de produtos energia a partir da madeira
[Milhões de m3; incremento %]

0

100

200

300

400

500

600

700

Madeira serrada Paineis de madeira Papel  e ondulados Energia

2010 2030

Fonte: UNECE/FAO (2013)

12%

17%

14%

40%

Fonte: Adaptado de METSÄ (2017) por Innovatech (2019)
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Exemplo de novos usos da madeira: lignina e seus derivados são produtos de origem vegetal que 

podem substituir matérias-primas de origem fóssil, entre outras aplicações de alto valor agregado

▪ Dispersante, na formulação de 
aditivos, para construção civil

▪ Matéria-prima na síntese de 
resinas fenólicas

▪ Aditivo para compostos plásticos, 
podendo adicionar tanto rigidez 
como fluidez ao produto final

▪ Antioxidante para borracha
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Fonte: Ibá

Fonte: MST

Fonte: compilação

“Todas as famílias felizes se parecem 

entre si. As infelizes o são cada uma 

a sua maneira” – Leon Tolstoi

Assim como a agricultura, a silvicultura tropical está sujeita a uma ampla variedade de estresses 

ambientais (pragas, doenças, fatores abióticos) e ao impacto crescente de suas soluções

22%

26%

33%
36% 37%

32%

2011/12 2012/13 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Peso dos defensivos no custo de produção da soja (MT)

[% sobre custo total]
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E, em um cenário de mudanças climáticas, novos desafios podem surgir de maneira inesperada, com 

impactos potencialmente dramáticos 

Canadá vs. MPB

A partir dos anos 2000, as 

infestações do montain pine 

beetle tornaram-se subitamente 
mais destrutivas, em razão de 

invernos cada vez mais tardios e 

menos severos
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BIOTECNOLOGIA

ABORDAGEM PROATIVA ABORDAGEM REATIVA

Estratégia: Atacar os problemas antes de eles 
surgirem ou se tornarem relevantes

Obstáculo: multiplicidade de problemas 
regionais 

Desafio: custo de descoberta e 
desenvolvimento de um único produto de 
biotecnologia pode custar US$ 150 milhões

Estratégia: Priorizar os problemas apenas 
depois de se tornarem relevantes

Obstáculo: multiplicidade de problemas 
potenciais e rapidez da escalada 

Desafio: o desenvolvimento de um único 
produto pode demorar 15 anos (6 anos apenas 
para o processo de aprovação regulatória)

Onde a biotecnologia florestal        

pode fazer a diferença...

• Características genéticas de interesse
econômico generalizado e permanente
(crescimento, tolerância à seca e ao

frio, aumento de densidade e energia)

...e o que pode fazer a diferença para 
a biotecnologia florestal

• Desenvolvimento da tecnologia de

edição genética CRISPR-CAS9 pode
tanto baratear como acelerar o ciclo

de desenvolvimento de produtos de
biotecnologia

A biotecnologia requer investimentos vultosos e de longa maturação. Investidores estratégicos estão 

mais bem posicionados para capturar seus benefícios, pela escala e propriedade do material genético 

POR QUE A BIOTECNOLOGIA FLORESTAL AINDA NÃO DECOLOU?

Fonte: Monsanto, (2016), CIB (2018), Innovatech (2019)
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VPM
“Vai por mim”    
(Planilha Excel)

SGF
Sistema de Gestão 

Florestal

BI
Business    

Intelligence

BPM
Business Process

Management

RPA
Robotic Process 

Automation 

IA
Inteligência  

Artificial

Uso de planilhas e 
outros métodos 
manuais de 
apontamento e 
controle de dados

Sistemas robustos 
de armazenamento, 
processamento e 
monitoramento de 
dados

Sistemas 
inteligentes para 
suporte à análise de 
dados e tomada de 
decisão

Sistemas com 
capacidade de análise 
e sistematização de 
processos 
organizacionais

Sistemas com 
capacidade de 
automatização de 
decisões rotineiras

Sistemas com 
capacidade de 
análise e tomada de 
decisão complexas

A indústria tem sido lenta na adoção de tecnologias que podem mudar o patamar do valor do ativo 

florestal. Investidores institucionais estão bem posicionados para capturar os benefícios da Gestão 4.0 

PADRÃO DA INDÚSTRIA GESTÃO SOFISTICADA GESTÃO DE VANGUARDA

Baixa captura ou 
destruição de valor 

Média captura de 
valor

Alta captura de 
valor

Adição de valor ao 
negócio florestal
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Estruturação da prática 

Analytics

Gestão Inteligente

de Contratos

Realidade Aumentada, 

Visão Computacional

Assistentes Virtuais

Transacionais

Criação de Base de

Conhecimentos Cognitivos

Detecção de Anomalias  

(Fraudes, Falhas, Erros)

Automação de suporte 

de TI

Manutenção

Preditiva

Sistemas de 

Recomendação

A
p

o
io

G
es

tã
o

O
p

er
aç

ão
A adoção rápida de tecnologias disponíveis podem trazer benefícios, como redução de custo e 

otimização do capital empregado, já no curto prazo

EXEMPLOS DE APLICAÇÕES IMEDIATAS EM PROCESSOS FLORESTAIS
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Estamos construindo hoje as soluções 4.0 que terão impacto disruptivo sobre o desempenho dos 

investimentos florestais

ECOSSISTEMA DE PARCEIROS TECNOLÓGICOS DA AUCTUS
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Principais mensagens

▪ O setor florestal brasileiro teve 
um desempenho destacado nas 
últimas décadas impulsionados 
por fatores naturais, tecnológicos 
e de mercado 

PASSADO

Crescimento

▪ O Brasil é o melhor lugar do 
mundo para se investir em 
florestas

▪ Novas estruturas de propriedade 
e gestão dos ativos florestais

▪ O futuro traz oportunidades 
transformadoras de maximização 
do valor dos ativos florestais

▪ A captura dessas oportunidades 
demanda atenção imediata

PRESENTE

Rentabilidade

FUTURO

Inovação
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Produtos florestais, 
inovações tecnológicas 
e novos usos para a 
madeira

João Comério


