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ANÁLISE DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PAINÉIS ORIENTED STRAND
BOARD – OSB NO PERÍODO DE 2008-2016
Resumo: As chapas de partículas orientadas, comercialmente denominadas de OSB
– Oriented Strand Boards, são parcialmente orientadas em uma determinada direção e
apresentam boa resistência mecânica e estabilidade dimensional. No mercado
internacional, a demanda por esse tipo de painel é muito grande, pois esses são
indicados principalmente para fabricação de embalagens e emprego na construção
civil. Diante disso, este trabalho objetivou analisar a dinâmica das exportações de
painéis OSB para 5 países: Argentina, Chile, China, Coreia do Sul e Uruguai durante o
período de 2008 e 2016. Foram coletados dados referentes ao período de 2008 a
2016 de valores monetários (US$) e quantidade das exportações brasileiras de painéis
OSB (código 44.10.12) no banco de dados da United Nations Commodity Trade (UN
COMTRADE). Os valores monetários nominais foram deflacionados, obtendo-se
assim, os valores monetários reais. Os resultados indicam que a China é o maior
importador de painéis OSB, seguido da Argentina e em menor importância, Chile,
Uruguai e Coreia do Sul, sendo que na América Latina, a Argentina é o principal
importador, enquanto que na Ásia é a China. Foi possível observar que o aumento no
consumo interno de painéis OSB depende da mudança de paradigma na cultura
brasileira, o que contribuiria de maneira significativa para o crescimento do setor
florestal brasileiro. Além disso, a desaceleração de crescimento da China influencia
significativamente na diminuição de exportação de painéis de OSB para esse país.
Outro fato importante foi a crise econômico-política de 2014, que influenciou o
aumento das exportações brasileiras, devido à desvalorização do real.
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ANALYSIS OF BRAZILIAN EXPORTS OF ORIENTED STRAND BOARD PANELS –
OSB FOR THE PERIOD 2008-2016

Abstract: Oriented Strand Boards are oriented in a certain direction and have good
mechanical strength and good dimensional stability. In the international market, the
potential demand for this type of panel is very large, since these panels are mainly
indicated for packaging manufacture and employment in construction. Therefore, the
objective of this work was to analyze the dynamics of OSB panel exports to five
countries: Argentina, Chile, China, South Korea and Uruguay during the period of 2008
and 2016. Data were collected for the period from 2007 to 2015 of monetary values
(US $) and quantity of Brazilian exports of OSB panels (code 44.10.12) in the United
Nations Commodity Trade (UN COMTRADE) database. The nominal monetary values
were deflated, thus obtaining the real monetary values. The results indicate that China
is the largest importer of OSB panels, followed by Argentina and in smaller resort,
Chile. Uruguay and South Korea. In Latin America, Argentina is the main importer,
while in Asia, China is the largest importer of OSB panels. It can be noticed that the
increase in the internal consumption of OSB panels depends on the paradigm shift in
Brazilian culture, which would contribute significantly to the growth of the Brazilian
forestry sector. In addition, China's slowdown in growth, significantly influences the
decrease in exports of OSB panels from Brazil to that country. Another important fact
was the economic-political crisis of 2014, which strongly influenced the increase in
Brazilian exports, mainly due to the devaluation of the real.
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1. INTRODUÇÃO
As chapas de partículas orientadas, comercialmente denominadas de OSB –
Oriented Strand Boards, são painéis indicados principalmente para fabricação de
embalagens e emprego na construção civil. O OSB difere das chapas de madeira
aglomerada tradicional por utilizar partículas longas e finas, parcialmente orientadas
em uma determinada direção, e por ter boa resistência mecânica e boa estabilidade
dimensional, competindo diretamente com o compensado (MENDES et al., 2000).
Pode ter uma, três ou mais camadas, formando uma estrutura semelhante à do
compensado. A orientação das partículas permite a obtenção de propriedades
mecânicas que se assemelham às da madeira maciça (SHALER, 1991).
As chapas de OSB, comparadas com as de compensado, são menos exigentes
quanto a vários índices de qualidade da madeira. Por isto é possível fabricar tais
chapas com preço competitivo, e em alguns países como os Estados Unidos e o
Canadá o OSB conquistou parte do mercado antes dominado exclusivamente pelos
compensados, principalmente o de embalagens e de construção civil (GOUVEIA et al.,
2000).
O início da produção comercial de OSB ocorreu na região dos Grandes Lagos,
Canadá, utilizando principalmente a madeira de bétula (Populus spp.). Em seguida, a
indústria se expandiu por quase toda a América do Norte e outros continentes. Outras
espécies foram e continuam sendo pesquisadas para utilização na indústria de OSB
como matéria-prima, no entanto este é um desafio constante, principalmente quando
se busca o emprego de madeiras de folhosas (WANG e WINISTORFER, 2000).
No mercado internacional, a demanda potencial por esse tipo de painel é muito
grande, uma vez que nos Estados Unidos a construção de novas habitações emprega
cerca de um terço do consumo anual de madeira serrada e painéis de madeira do
mercado (HOWARD, 2000). Em outros países como Alemanha, França e China
também foi observado crescimento significativo no consumo dos diversos tipos de
painéis de madeira reconstituída (JUVENAL e MATTOS, 2002).
No mundo globalizado, entender os fatores que afetam as dinâmicas de
mercado, é de fundamental importância. Sobretudo no mercado dinâmico, competitivo
e globalizado no qual a sociedade está inserida. Nesse contexto, o estudo da dinâmica
das exportações pode ser crucial no processo de tomada de decisão de corporações,
visto que analisar e entender o comportamento do produto desejado ao longo do
tempo para prever seu potencial mercadológico é de extrema importância para as
empresas.
Dentro desse contexto, este trabalho teve como objetivo analisar a dinâmica
das exportações de painéis OSB para 5 países: Argentina, Chile, China, Coreia do Sul
e Uruguai durante o período de 2008 e 2016.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Para elaboração do presente estudo foram utilizados dados disponibilizados
pelo banco de dados da United Nations Commodity Trade (UN COMTRADE). Nessa

base encontram-se diversas informações relacionadas comercialização mundial de
produtos florestais.
Especificamente, foram coletados dados referentes ao período de 2008 a 2016,
de valores monetários (US$) e quantidade das exportações brasileiras de painéis OSB
(código 44.10.12).
Esses dados compreendem valores nominais, ou seja, valores que consideram
inflação. Por isso, fez-se a correção de valores monetários nominais para valores
monetários reais considerando o Índice de Preços ao Consumidor Americano (CPI)
utilizando a Equação 1:
(1)
Em que:
Vrtb - valor real - preço do tempo t deflacionado para o tempo base b escolhido;
Vct - valor nominal no tempo t.
Ieb - valor do índice escolhido (CPI) no tempo base b escolhido.
Iet - valor do índice escolhido (CPI) no tempo t.
Para fins de cálculo, o tempo base escolhido foi o ano de 2015 e o tempo t
corresponde a cada ano da série anual temporal. Finalmente, os dados foram
analisados graficamente e correlacionados com fatores geopolíticos de modo a
enriquecer a discussão acerca do comportamento mercadológico do produto
selecionado.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando o comportamento dos valores reais das exportações de painéis
OSB (US$) percebe-se na Figura 1, que existe uma tendência de aumento desses
valores. Em 2016, ocorreu um leve aumento dos preços dos painéis OSB por
apresentar possibilidades de uso mais amplas do que painéis MDP (Medium Density
Particleboard) e MDF (Medium Density Fiberboard).
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Figura 1. Evolução das exportações de painéis OSB (US$) entre 2008 a 2016 em
valores reais.
Ao analisar as exportações de painéis de OSB feitas pelo Brasil para os
seguintes países: Argentina, Chile, China, Coreia do Sul e Uruguai, durante os anos
de 2008 a 2016 (Figura 2) percebe-se que, a China é o maior importador de painéis
OSB, seguido da Argentina e em menor estância, Chile, Uruguai e Coreia do Sul.
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Figura 2. Comportamento das exportações de OSB para os países selecionados
durante os anos de 2008 a 2016.
Ao interpretar a Figura 2 percebe-se que o consumo de painéis OSB da
Argentina é extremamente variado ao longo dos anos. Esse comportamento se deve
principalmente ao fato de que o Chile também é um grande produtor de painéis
florestais na América Latina. Dessa forma, o comportamento irregular de OSB desse
país está provavelmente associado a competitividade de vendas de painéis na
América Latina entre Chile e Brasil (MDIC, 2017).
Também foi possível perceber que devido ao fato de ser um dos países que
mais cresce no mundo e por ser extremamente populoso, a China consome muitos
produtos de muitos países, como por exemplo os painéis OSB. O consumo da China
de OSB cresceu vertiginosamente durante os anos de 2009 até 2010, assim como o
PIB do país durante o mesmo período. Durante os anos de 2011 a 2012 o consumo de
painéis OSB despencou, provavelmente devido à desaceleração do crescimento do
país aliado a importações vindas de fontes mais próximas, como Austrália e Indonésia.
As importações voltaram a crescer em 2013 a 2016 devido à crise político-econômica
no Brasil e a consequente desvalorização do real frente ao dólar, fato que ocasionou o
aumento da venda de produtos ao mercado externo em detrimento ao mercado interno
(MDIC, 2017).
Em relação ao Chile, notou-se uma curva de importações crescentes entre os
anos de 2009 a 2012 e um valor extremamente reduzido em 2013. O valor das
importações voltou a crescer em 2014 e 2015 quando tornou-se extremamente
interessante para os países vizinhos importar produtos do Brasil, devido à crise
político-econômica no país (MDIC, 2017).

Já a Coreia do Sul apresentou crescimento constante até 2013 e importações
reduzidas entre os anos de 2014 e 2015. Como o país encontra-se geograficamente
muito distante do Brasil e tem um poder de consumo muito menor que a China, o país
viu-se obrigado a atender a demanda de OSB através de países vizinhos mais
próximos. Com a crise de 2014 e 2015 no Brasil, tornou-se extremamente rentável
importar produtos do Brasil, o qual basicamente escoou sua produção para países
mais próximos com maior poder de compra, deixando a Coreia do Sul em
desvantagem nesse tipo de disputa (MDIC, 2017).
E por fim, o consumo de painéis OSB por parte do Uruguai teve um
comportamento estável, assim como o PIB do próprio país durante a série temporal
analisada. De maneira análoga à da Argentina, as pequenas variações existentes
devem-se ao fato do Chile também ser um grande produtor de painéis florestais na
América Latina. Dessa forma, o comportamento irregular de OSB desse país está
provavelmente associado a competitividade de vendas de painéis na América Latina
entre Chile e Brasil (MDIC, 2017).
Em termos gerais, é possível mencionar que durante os anos de 2009 a 2011
houve um boom de exportações, muito influenciado pelo alto poder de compra da
China. De 2012 até 2013, houve uma diminuição nas importações, provavelmente
associada a uma maior demanda interna do país. Outros fatores que influenciam
essas variações são a consolidação dos painéis de madeira no setor florestal em
decorrência do grande crescimento da produção na última década (aumento da base
florestal).
De 2014 a 2015 houve um aumento nas exportações do produto e de madeira
serrada de Pinus em geral, um volume 31% maior do que em 2014 e um aumento de
14% nas exportações de painéis compensados de forma geral. Mesmo produtos de
madeira como aglomerado, MDF e OSB, tradicionalmente pouco competitivos em nível
internacional, também tiveram um aumento significativo em seus volumes exportados
(MDIC, 2016). O principal fator que impulsionou as exportações de produtos no Brasil
foi a crise político-econômica que se instaurou no país em 2014, causando forte
retração econômica, desvalorização do real e retomada no crescimento da indústria da
construção civil nos Estados Unidos, praticamente obrigando o país a aumentar as
vendas para o mercado externo em detrimento do mercado interno (VIDAL e HORA,
2012).
Além disso, é possível notar a partir da Figura 3 que a importação de painéis
de OSB, está muito correlacionado com o PIB. Com exceção da Coreia do Sul, notase que o ranking de PIB, respeita exatamente a ordem de maiores importadores de
OSB dos países selecionados. O fator determinante que ajuda a explicar esse fato, é a
distância. A Coreia do Sul é atualmente um grande importador de OSB, no entanto, o
país consegue buscar este produto de fontes mais próximas. Dessa forma, as
exportações brasileiras de OSB para a Coreia do Sul são apenas um complemento
para suprir a demanda do país (VIDAL e HORA, 2012).

Figura 3. Produto Interno Bruto (PIB) (trilhões de US$) dos países selecionados
durante os anos de 2008 a 2016. Fonte: VIDAL e HORA (2012).
Apesar de também existirem países mais próximos da China para a exportação
de OSB, vale ressaltar que a China é um dos países com maior crescimento
econômico (vide PIB na Figura 3), desenvolvimento, e populações do mundo. Dessa
forma, o país caracteriza-se como um grande importador de muitos produtos do
mundo inteiro (VIDAL e HORA, 2012).
Os dados analisados estão em conformidade com os do relatório analítico das
exportações de produtos florestais madeireiros de 2015 (Figura 4), o qual demonstra
que da América Latina, a Argentina é o principal importador, enquanto que na Ásia, a
China é a maior importadora de painéis de OSB.

Figura 4: Mapa dos principais destinos das exportações brasileiras de produtos
florestais madeireiros, em 2015, em mil dólares. Fonte: MDIC (2017).

4. CONCLUSÕES
- O aumento no consumo interno de painéis OSB depende da mudança de paradigma
na cultura brasileira, e em países em desenvolvimento de maneira geral, de substituir
produtos de alvenaria para produtos de maneira para fins estruturais. Tal mudança
contribuiria de maneira significativa para o crescimento do setor florestal brasileiro;
- A crise econômico-política de 2014 influenciou fortemente o aumento das
exportações brasileiras, devido principalmente, à desvalorização do real;
- A desaceleração de crescimento da China, influencia significativamente na
diminuição de exportação de painéis de OSB do Brasil para esse país;
- O fato do Chile também ser um produtor de painéis, influencia na competitividade
entre a compra e venda de painéis OSB dentro da América Latina;
- A Coreia do Sul tende a importar painéis de OSB do Brasil apenas de maneira
complementar à demanda interna, haja visto que existe centros produtores de OSB
mais próximos geograficamente do que o Brasil;
- A Argentina é o maior consumidor de painéis OSB da América Latina, e tende a se
aproveitar da competitividade de produção entre Brasil e Chile para importar mais de
um país ou de outro dependendo do preço.
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