
 

 

A INDÚSTRIA FLORESTAL RUSSA: 
RESERVAS, CONSERVAÇÃO E O INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA 

 
Em conversa com o Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em Moscou, o Blog do Brazil Machinery 

Solutions traz um panorama do status da indústria florestal russa e a reorientação dada ao setor pelo governo 
daquele país, com estratégias ambiciosas para os próximos anos. 

  
A indústria madeireira é um dos setores mais antigos de exploração na Rússia. O país detém um quarto 

de todas as florestas do mundo e a contribuição do complexo florestal para a economia do país é de 0,5% do PIB, 
de acordo com os resultados de 2019, nos recorda o Setor de Promoção Comercial da Embaixada do Brasil em 
Moscou. Criado como um plano de fortalecimento da indústria florestal, o governo russo estabeleceu e estimulou 
uma estratégia para o desenvolvimento do complexo florestal até o ano 2030, quando se espera que a 
participação na economia russa passe a 1%. Até o momento, a contribuição do setor florestal para o PIB russo é 
10 vezes menor que se comparada com o EUA e uma vez e meia inferior à do Brasil, embora em termos de 
recursos florestais a Rússia esteja em segundo lugar, depois do Brasil, e supere duas vezes os recursos dos 
Estados Unidos. 

O volume da extração de madeira até 2030 na Rússia deve crescer de 219 milhões para 286,1 milhões de 
metros cúbicos por ano, a produção de madeira serrada deve crescer de 44,7 milhões para 70 milhões de metros 
cúbicos, a celulose e os produtos de papel e biocombustíveis deverão dobrar - 16,6 milhões de toneladas e 2,8 
milhões de toneladas por ano, respectivamente. O número de funcionários das empresas de processamento de 
madeira, atualmente estimado em 500 mil pessoas, deve passar a 820 mil pessoas, com receitas fiscais para o 
sistema orçamentário do país que devem sair dos atuais 91 bilhões de rublos (1,22 bilhão de dólares) para 189 
bilhões de rublos (2,53 bilhões de dólares). A estratégia, contudo, inclui um ambicioso e importante processo de 
digitalização da indústria, de desenvolvimento de mecanismos de reflorestamento e da criação de viveiros 
florestais, do apoio à infraestrutura de processamento e da expansão da malha rodoviária florestal, reforça o 
SECOM de Moscou. Com o desenvolvimento destes fatores, será possível atingir os números de referência para 
2030, de acordo com o governo russo. 

A estratégia prioriza a reorientação da indústria da exportação de madeira bruta para a produção de 
produtos de alto valor agregado. Para isso, os instrumentos de apoio do governo russo serão aprimorados, a 
política aduaneira e tarifária ajustada, incentivando a abertura de novos negócios e a criação de novos empregos. 
É importante reforçar que a participação das exportações de madeira em bruto em relação ao volume total de 
colheita diminuiu várias vezes ao longo de 10 anos, atingindo 7% no final de 2019. A conservação das florestas e o 
combate a incêndios também são reconhecidos como tarefas muito importantes, e com base nessa premissa a 
aposta do governo russo é passar a um modelo intensivo de silvicultura baseado nos princípios do manejo 
florestal sustentável, servindo para descriminalizar a indústria e garantir o crescimento acelerado das indústrias 
relacionadas, de acordo com o SECOM de Moscou. 

Talvez a principal conquista para o setor, durante a pandemia e a crise sanitária mundial, tenha sido um 
contínuo investimento no complexo madeireiro russo. Atualmente, 62 projetos de investimento prioritários (PIP) 
estão sendo implementados em todo o país, e 94 PIPs na área de desenvolvimento florestal e processamento 
profundo de madeira já foram implementados com sucesso. O investimento total em PIPs hoje chega a 6 bilhões 
de dólares. Na opinião das autoridades e da comunidade empresarial, o vetor de desenvolvimento da indústria 



 

 

madeireira na Rússia - para a próxima década - centra-se na produção de celulose, papelão, embalagens, lenços 
de papel para fins sanitários e higiênicos.  

A estratégia do governo russo também identificou as principais regiões florestais para a construção de 
novas indústrias: Território de Krasnoyarsk, Região de Irkutsk e o noroeste da Rússia. Os principais mercados de 
vendas externas, de acordo com os estudos de mercado produzidos, são os países da região Ásia-Pacífico, Ásia 
Central e Oriente Médio. Devido à orientação para exportação, boa base de matérias-primas e demanda estável, 
a indústria madeireira russa demonstra crescimento mesmo em condições de turbulência econômica: em 7 meses 
de 2020, a exploração madeireira aumentou 0,6%, a produção de pellets cresce a ritmos avançados; em 7 meses, 
aumento de 17,6%, na produção de celulose, 6,4% de papel e 5% de papelão Atualmente, está crescendo na 
Rússia o número de usinas de produção de pellets de madeira. O crescimento na exportação de pellets em 10 
meses de 2020 foi de 16,5% e atingiu 1,8 milhão de toneladas, com uma forte tendência para uma dinâmica 
positiva tanto na produção quanto na exportação de biocombustíveis, reforçam os dados. 

No início dos anos 90, na Rússia, 23 fábricas produziam de 30 a 35 mil máquinas e linhas de tratamento 
de madeira por ano. Nos últimos anos, de acordo com dados oficiais, são fabricadas apenas de 4 a 6 mil unidades 
de equipamentos de madeira.  De acordo com estatísticas oficiais, em 2019, a Rússia produziu 5.572 máquinas 
para trabalhar madeira, das quais mais da metade (59,7%) pertencem à categoria "serras circulares para madeira, 
serras de fita e serras de vaivém". O equipamento de fabricação doméstica é mais amplamente representado no 
setor de serraria, o que se deve à grande participação de pequenas empresas e empreendedores individuais, que 
usam equipamentos baratos e produzem madeira serrada de baixa qualidade. Setores de indústrias mais 
competitivas e que aplicam novas tecnologias podem se beneficiar das lacunas existentes na produção de 
maquinário russo para o setor, de acordo com a equipe do Setor de Promoção Comercial da Embaixada. 

Os equipamentos para a produção de mobiliário, para marcenaria e construção, para produção de 
conjuntos de peças para casas de madeira são produzidos em quantidades limitadas para o mercado interno e 
não são competitivos na relação preço e qualidade. Os equipamentos para secagem de madeira serrada são 
produzidos em pequenas quantidades, e a demanda é retida pela falta de tecnologias de automação dos 
processos de secagem em produtos nacionais. Em geral, as principais restrições ao volume da produção nacional 
de equipamentos para madeira são o baixo nível tecnológico das máquinas fabricadas, falta de serviços de 
engenharia, baixa qualidade e confiabilidade, além do alto consumo de energia das máquinas fabricadas por 
empresas russas. A isso se soma a ausência em seus programas de produção de muitas variedades de 
equipamentos tecnológicos modernos, especialmente máquinas com comando numérico computadorizado 
(CNC), bem como de equipamentos inovadores para a implementação de tecnologias modernas de marcenaria. A 
consequência dessa situação é o foco do consumidor na compra de equipamentos de empresas estrangeiras, 
onde se apresenta uma oportunidade à indústria de transformação brasileira. 

Na importação de equipamentos de processamento de madeira para a Rússia, foi registrado, em 2017, 
um recorde desde 2010, com 473,2 mil unidades importadas, enquanto desde 2012 o valor não ultrapassava 
347,3 mil unidades. Em 2018, o volume de compras de máquinas e linhas para marcenaria diminuiu para 360,9 
mil unidades, mas em 2019 voltou a aumentar para 364,6 mil unidades. De fato, a redução das importações de 
máquinas e unidades para madeira em 2019 face a 2017 foi de 21,7%, mas a participação das importações no 
consumo interno manteve-se praticamente inalterada, acima de 90%.  

Em 2020, a Rússia importou 459 mil unidades desses equipamentos, no valor de 312 milhões de dólares. 
Foram importados, principalmente, equipamentos na categoria "outras serras mecânicas para processamento de 



 

 

madeira" (25%), “dobradeiras ou máquinas de montagem” (16%). Em 2019, a maioria das importações se referia 
a "outras serras mecânicas para processamento de madeira" (31%), “aplainadoras, fresadoras ou aplainadoras e 
modeladoras” (14%).  Nos últimos cinco anos, segundo as estatísticas russas, o Brasil vendeu para a Rússia 53 
unidades de equipamento de processamento de madeira, principalmente "máquinas para lascar, triturar ou 
descascar". Houve, inclusive, tentativas brasileiras de explorar o mercado de maquinário para produção de pellets 
de madeira.  

No que diz respeito à estrutura das importações russas por país (bens do grupo "máquinas para 
processamento de madeira, etc."), nos últimos anos a China ocupou o primeiro lugar com participação acima de 
30%, seguida pela Alemanha (15%), Itália (14%) e Finlândia (8%) . 

Em novembro de 2020, a Rússia anunciou sua primeira Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) 
para a implementação do Acordo de Paris. A mensagem internacional está postada no portal oficial do 
Secretariado da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Conforme observado na 
comunicação internacional, a meta estabelecida pela Rússia contribui para o cumprimento da meta de 
temperatura global, uma vez que até 2030, a redução cumulativa nas emissões de gases de efeito estufa da 
Rússia desde 1990 ultrapassará 55 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. A base da declaração 
da NDC foi o Decreto Presidencial, assinado no início de novembro de 2020, segundo o qual o volume de 
emissões de gases de efeito estufa na escala de toda a economia até 2030 é limitado a 70% do valor de 1990, 
levando-se em consideração a necessidade de desenvolvimento socioeconômico sustentável e máxima 
consideração da capacidade de absorção das florestas e outros ecossistemas naturais. 

O Decreto do Governo "Sobre a adoção do Acordo de Paris" contém várias declarações, uma das quais diz 
respeito ao apoio financeiro aos países em desenvolvimento para combater e se adaptar às mudanças climáticas. 
Tal compromisso foi assumido pelos países desenvolvidos que aderiram ao Protocolo de Kyoto. O Acordo de Paris 
prevê a preservação dessas obrigações para os países que o integram. A Rússia observa que, sendo Parte da 
Convenção, não está incluída no Anexo II da Convenção, que lista os países que devem fornecer recursos 
financeiros para cobrir os custos acordados.  

Segundo estimativas oficiais, em 2017, as emissões de gases de efeito estufa em CO2 equivalente foram 
da ordem de 2,2 bilhões de toneladas, o que, considerando a absorção de carbono pelas florestas do país (580 
milhões de toneladas), equivale a 1,6 bilhão de toneladas. Desta forma, as emissões de CO2 chegam a 69% do 
nível de 1990, que se enquadra na faixa alvo de 70 a 75%. Consequentemente, a adoção do Acordo de Paris não 
exige que a Rússia tome medidas imediatas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, e isso dá ao país 
uma vantagem sobre outras economias emergentes que aumentaram significativamente suas emissões desde 
1990, assinala o SECOM de Moscou. 

Os custos potenciais das empresas industriais russas no caso da necessidade de pagar pelas emissões 
excedentes (excedendo o nível de 1990) no período de 2021 a 2030 estarão na faixa de 0,9 a 1,3 bilhão de dólares 
ao ano. Por outro lado, com base nos resultados de uma avaliação técnica atualizada da capacidade de absorção 
das florestas russas, o país poderá exportar quotas de emissões de até 2,2 bilhões de dólares por ano. Nos 
últimos dez anos, o setor madeireiro russo experimentou vários desafios, valendo citar o colapso poderoso dos 
mercados de exportação durante a crise financeira global de 2008-2009, adesão à OMC, diminuição nas taxas de 
exportação de madeira não processada em 2012, desvalorização do rublo russo em 2014-2015, além da política 
de substituição de importações e orientação para exportação. 



 

 

De maneira geral, o desenvolvimento da indústria madeireira russa é limitado por uma série de fatores 
que se relacionam com o alto grau de desgaste físico dos equipamentos. Com isso, a qualidade dos produtos e 
sua competitividade são reduzidas. Ao mesmo tempo, todos os equipamentos avançados para a indústria são 
fabricados no exterior, de modo que a renovação do ativo imobilizado requer investimentos de capital 
significativos. O baixo nível de processamento da matéria-prima da madeira também é um entrave ao 
desenvolvimento do setor na Rússia, pois significa menor produtividade e alto volume de resíduos.  

A baixa atratividade de investimento para a criação de novas indústrias de processamento de madeira - 
devido aos riscos macroeconômicos e políticos e aumento dos custos de capital e tempo de construção (que está 
associado a características climáticas objetivas e regulamentação nacional excessiva nas áreas de construção, 
segurança industrial e ecologia) - além da falta de infraestrutura em áreas florestais são outros fatores que 
desestabilizaram o setor madeireiro russo.  A eles podemos somar outros dois fatores, sendo o primeiro deles a 
ineficiência do reflorestamento, que não assegura a taxa de reprodução de florestas economicamente valiosas 
nas áreas florestais mais produtivas e acessíveis ao transporte, o que requer o desenvolvimento de novas áreas 
florestais, via de regra, não provido de infraestrutura de transporte (modelo extensivo de uso florestal). Em 
segundo lugar, a escala limitada do mercado interno, que pode ser um bom ponto de partida para os fabricantes 
russos, mas é muito menor que os mercados da UE, China, Estados Unidos e, mesmo levando em consideração as 
perspectivas de crescimento, é insuficiente para a criação de novas indústrias de alta tecnologia.  

 

 

Acesse o estudo encomendado pela Apex-Brasil para o setor de máquinas para exploração florestal e 
processamento de madeira na Rússia: 

http://www.apexbrasil.com.br/inteligenciaMercado/EstudosDeOportunidadesDeMercados  
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RAIO-X RÚSSIA 

 

População: + de 146 milhões de habitantes 

Capital: Moscou 

Maior Cidade: Moscou 

Feiras do setor de exploração florestal e processamento de madeira: Uma das principais feiras da Rússia para a 

indústria florestal, de móveis e da madeira é a Woodex. A cada 2 anos, na capital russa, mais de 350 empresas de 

aproximadamente 30 países acompanham por 4 dias milhares de visitantes em busca de equipamentos, máquinas 

e produtos para madeira. A feira Woodex tem sua próxima edição prevista para acontecer entre 30 de novembro 

e 3 de dezembro de 2021, em Moscou. 

Feiras do setor de exploração florestal e processamento de madeira: Uma das principais feiras do país e talvez a 

maior, a Lesdrevmash acontece em Moscou a cada dois anos. A feira contou, na última edição, com 

aproximadamente 400 expositores de 27 países. Respeitando protocolos sanitários, os organizadores realizaram a 

uma edição da feira em outubro de 2020 e já têm confirmada, para setembro de 2022, a próxima edição. 

Feiras do setor de máquinas-ferramenta: A principal feira do país para o setor de máquinas-ferramenta é a feira 

Metalloobrabotka, sediada na capital Moscou e com frequência anual. A feira, surgida em 1984, é a maior deste 

segmento em toda Europa Oriental, com quase 1200 expositores de mais de 33 países. A edição de 2021 está 

confirmada para acontecer entre 24 e 28 de maio de 2021. 
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