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Resumo 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a sazonalidade do preço da celulose brasileira destinada ao 
mercado norte-americano como suporte para a tomada de decisão. Para isso, coletou-se dados relativos 
às exportações brasileiras de celulose para os Estados Unidos, disponibilizados no Sistema ALICE-WEB, 
que, após o deflacionamento, foram utilizados para a determinação do Índice Sazonal para diferentes 
períodos entre 1997 e 2010. Os resultados mostraram que essa variável e, conseqüentemente, os preços 
mensais do produto variaram até 18% durante o ano, sendo sempre superiores no segundo semestre. 
Este resultado possibilita que as empresas do segmento possam rever suas estratégias de venda para os 
Estados Unidos, priorizando períodos de preços altos. Durante as baixas do preço as organizações podem 
buscar novos mercados ou estudar a viabilidade do armazenamento da produção.  
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Abstract

This work aimed at evaluating the seasonality of the price of Brazilian pulp sold to the United States as a 
tool to support the decision making process. For this, exportation data of Brazilian pulp to the United States 
were collected in the ALICE-WEB System to determine, after deflation, the Seasonal Index for different pe-
riods between 1997 and 2010. The results showed that this variable; and consequently the monthly prices 
of this product varied up to 18%, with higher prices in the second semester. It shows that the companies 
of the sector should review their strategies of selling products, prioritizing periods of high prices. While the 
price is low, the enterprises can search for new markets or study the viability of product storage.  
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INTRODUÇÃO

O Brasil foi o quarto maior produtor mun-
dial de celulose em 2010 produzindo mais de 
14 milhões de toneladas, sendo ultrapassado 
apenas pelos Estados Unidos, China e Canadá. 
O país conta com grande vantagem competitiva, 
especialmente pela alta produtividade de suas 
florestas e menores rotações quando compara-
do a outros países (BRACELPA, 2012). 

Apesar de exportarem diferentes tipos de pas-
ta de celulose, as empresas brasileiras se espe-
cializaram em pasta química de não coníferas 
(especificamente o Eucalyptus spp.) semi-bran-
queada que representou, em 2010, 93% das 

exportações totais de celulose, ou seja, US$ 4,8 
bilhões (ALICE-WEB, 2011).   

Apesar de nos últimos anos a China apresen-
tar-se como principal parceiro brasileiro do pro-
duto (BRACELPA, 2010), no período de 2000 
a 2010, dentre os países que o Brasil comercia-
lizou esse tipo de celulose, os Estados Unidos 
mostrou-se como o principal parceiro comer-
cial, responsável por 21% do total exportado, 
o que representou US$ 26 bilhões de dólares 
(ALICE-WEB, 2011).

No entanto, apesar das características favo-
ráveis verificadas no mercado internacional, em 
decorrência da alta competitividade, as empre-
sas brasileiras do segmento atuam como toma-
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doras de preço (SEIFFERT; BACHA, 2007), o que 
implica em baixo poder dos produtores de celu-
lose na definição dos preços, ficando assim mais 
expostos à instabilidade dessa variável. 

Parte desta instabilidade deve-se por efeitos cí-
clicos, seja pelo lado da oferta, da demanda, ou 
por política macroeconômica, além de efeitos ale-
atórios, sendo que muitos desses fatores são sa-
zonais (SANTANA; RODRIGUES JÚNIOR, 2000).

Assim, conhecer o comportamento sazonal 
dos fatores de competitividade, entre eles o pre-
ço, torna-se fundamental, para a obtenção ou 
aumento da vantagem competitiva, objetivando 
não apenas consegui-la com o aumento de pro-
dutividade ou redução de custos, mas aproveitar 
o conhecimento comportamental das variáveis 
de mercado, que possam orientar as organiza-
ções nas definições das estratégias de venda e, 
por conseqüência, melhoria competitiva. 

Os estudos de sazonalidade do preço são 
comuns no setor de agronegócios, como, por 
exemplo, o realizado por Bengozi et al. (2007) e 
Morgado et al. (2004) que avaliaram a variação 
sazonal dos preços do abacaxi nos Estados do 
Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente. 
Marin et al. (2011) estudaram a mesma variável 
para o leite no Rio Grande do Sul. Destacam-se 
também os trabalhos de Barbosa et al. (1995), 
Bueno et al. (1999), Crocomo (1972), Lamou-
nier (2007), Margarido et al. (2003), Pereira et 
al. (1963), Santana e Rodrigues Júnior (2000), 
Viana et al. (2010) e Zilli e Barcellos (2006).

Entretanto, no segmento de base florestal, o 
assunto ainda é relativamente pouco explora-
do, destacando-se o trabalho de Seiffert e Bacha 
(2007), que avaliaram o preço da celulose no 
mercado mundial, Cortez e Martin (1998) com 
a análise da sazonalidade da produção da serin-
gueira (Hevea brasiliensis), Perez e Bacha (2007) 
estudaram o comportamento do preço da ma-
deira serrada nos mercados paulista e paraense 
e Matsushita (1993) que avaliou o padrão sazo-
nal do comércio de madeira no Japão.

Outro fator importante nos estudos de 
competitividade é focar em mercados especí-
ficos. Pesquisas sobre competitividade global, 
apesar de serem importantes, apresentam re-
sultados médios, que não necessariamente 
representam o nível real de competitividade 
e quais os fatores são determinantes para um 
determinado mercado. 

Sendo que as empresas efetivamente concor-
rem em mercados específicos, e não globalmen-
te, mesmo podendo ser organizações globais, 

estudá-los torna-se de fundamental importância 
para subsidiar estratégias.

Observada a importância do tema e a neces-
sidade de estudos nesta área, esse trabalho teve 
por objetivos analisar o padrão de variação sa-
zonal do preço de pasta química de madeira de 
não conífera, à soda ou sulfato, semi-branquea-
da, que o Brasil exportou para os Estados Uni-
dos durante o período de 1997 a 2010, verificar 
a possível existência de ciclos que ocorreram du-
rante o intervalo e compará-los, como suporte 
para a definição de estratégias e, por conseqüên-
cia, aumento de competitividade.

MATERIAL E MÉTODOS

Pela importância na pauta de exportações, 
selecionou-se para estudo o produto “Pastas 
químicas de madeira de não conífera, à soda ou 
sulfato, semi-branqueada” registrado pela No-
menclatura Comum do MERCOSUL (NCM), 
sob o código 4703.29.00. 

Foram coletados no sistema ALICE-WEB da-
dos mensais, tanto de quantidade como de valor 
exportado, em US$ americano, no período de ja-
neiro de 1997 a dezembro de 2010, representan-
do assim 168 observações. A seleção do período 
ocorreu em função da disponibilidade de dados 
do sistema, para a nomenclatura utilizada.

Os valores das exportações foram deflacio-
nados pelo Consumer Price Index (CPI) dos Es-
tados Unidos, considerando dezembro de 2010 
como o período base. 

Após o deflacionamento, obteve-se o preço 
unitário da celulose brasileira no mercado ame-
ricano de acordo com a equação 1.

Pu = Rb / Q            (1)
Em que:
Pu – preço unitário do produto (US$/t);
Rb – receita bruta real (US$);
Q – quantidade exportada (t).

Análise de ciclos
Em séries temporais, ciclos podem ser consi-

derados como movimentos de elevação e queda 
de uma variável, em torno de um nível médio ou 
tendência, sem necessariamente apresentar com-
portamento periódico, ou seja, de igual período 
de duração (LAMOUNIER, 2007; SOUZA, 1989). 

Para esta etapa da pesquisa, os preços unitários 
do produto foram plotados em gráfico, permitin-
do a análise visual de sua variação, o que possi-
bilitou a divisão do período avaliado em ciclos, a 
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partir das quebras de série, decorrentes de queda 
abrupta do preço, seguindo o comportamento cí-
clico descrito por Levine et al. (2008), com osci-
lações repetidas ao longo de quatro fases, sendo 
elas: prosperidade (pico), recessão (contração), 
depressão (fundo) e crescimento (expansão).

Dessazonalização e determinação 
do índice estacional de preços

De acordo com Hoffmann (2006) e Santana 
e Rodrigues Júnior (2000), o preço de qualquer 
produto pode ser decomposto em três compo-
nentes, conforme representado na expressão 2.

Pt=Pij=a+bt+ej+ut         (2)

Na qual:
Pt - Preço unitário (US$/t);
Pij - Preço em determinado ano (i), e mês (j);
a + bt - Tendência linear, onde a e b são parâ-
metros;
ej - Componente estacional, tal que 
ut - Termo aleatório, com E(ut )=0 .

A equação mostra a existência de um com-
ponente estacional nos preços de produtos, 
referente à sazonalidade que pode ser defini-
da como flutuações periódicas em intervalos 
de 12 meses, observadas em diversas variáveis, 
incluindo o preço de bens e serviços (LAMOU-
NIER, 2007; LEVINE et al., 2008).

Observado o comportamento, a análise de 
sazonalidade é uma ferramenta importante para 
as empresas exportadoras, entre elas de celulo-
se, pois permite um planejamento detalhado 
da produção e comercialização do produto no 
decorrer do ano, buscando aumentar a lucrativi-
dade e a vantagem competitiva. 

Para a determinação da variação sazonal dos 
preços de celulose de pasta química de não co-
níferas brasileira, comercializada com os Esta-
dos Unidos, inicialmente calculou-se o índice 
estacional, para o período de agosto de 1997 a 
junho de 2010, de acordo com a equação 3, per-
mitindo assim observar a variação do preço da 
celulose, ao longo de todo o período de análise, 
em torno do seu valor médio.

IEt = Dij = Pt / Gt                   (3)
Em que:
IEt e Dij - Índice estacional;
Pt - Preço unitário (US$/t);
Gt - Média Geométrica Móvel dos preços.

Na sequência, determinou-se o índice sazo-
nal do preço, que mostra a tendência de osci-
lação da variável, de acordo com a equação 4 
(HOFFMANN, 2006).

         (4)
Em que:
εj - Índice Sazonal;
Gj - Média Geométrica dos preços do j-ésimo 
mês;
C - Média Geométrica dos índices estacionais.

Para a análise da sazonalidade dos preços, 
os dados foram reagrupados em sub-períodos 
distintos, em função das quebras de série como 
definida na avaliação de ciclos, bem como tam-
bém foi avaliado a série total para fins de com-
paração. Quando a duração desses sub-períodos 
não era múltipla de 12 meses, alguns destes, no 
final do intervalo, foram eliminados para possi-
bilitar o cálculo dos índices.

Apesar de Hoffmann (2006) citar que para 
a comparação da sazonalidade entre diferen-
tes períodos, esses devem ter a mesma dura-
ção, esta recomendação não foi seguida, pois 
um dos objetivos foi realizar a comparação 
do padrão sazonal em cada ciclo encontra-
do. Como estes normalmente não possuem a 
mesma duração, esta recomendação foi flexi-
bilizada o que não interfere na qualidade dos 
resultados pretendidos. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Avaliação de ciclos e 
comportamento dos preços

O preço da celulose brasileira no mercado 
americano apresentou alta instabilidade, com a 
presença clara de quatro ciclos de diferentes du-
rações (Figura 1). 

Em termos médios, a duração dos ci-
clos foi de 42 meses, sendo que o primei-
ro aparece com 56 meses (janeiro de 1997 
a agosto de 2001), o segundo com 31 meses 
(setembro de 2001 a março de 2004), o ter-
ceiro com 60 meses (abril de 2004 a março 
de 2009) e o quarto com 21 meses (abril de 
2009 a dezembro de 2010). 

Deve-se ressaltar que este último ciclo ainda 
estava ocorrendo quando da coleta dos dados 
e, portanto pode continuar em expansão, desde 
que fatores importantes, tal como recrudesci-
mento da crise mundial, não o encerrem.
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Figura 1. Variação do preço unitário de pasta química semi-branqueada de madeira de folhosas exportadas para os 
Estados Unidos.

Figure 1. Variation of the unit prices of chemical pulp from hardwood exported to the United States.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do ALICE-WEB (2011).

O que se verifica como características de to-
dos os quatro ciclos é o aumento gradual do 
preço da celulose de fibra curta semi-branquea-
da brasileira no mercado americano, e após seu 
patamar máximo, ao invés de uma queda gradu-
al, o que ocorre é uma queda abrupta.

Fator que impede melhor formulação estra-
tégica neste sentido é a não existência de um pa-
drão cíclico com periodicidade bem definida, o 
que está de acordo com o descrito por Pizzol e 
Bacha (1998), em que o preço da celulose brasi-
leira no mercado mundial apresenta ciclos com 
duração não periódica, caracterizando-se por in-
tensa flutuação e imprevisibilidade de períodos 
de alta e baixa. 

Os mesmos autores sugerem que, para a ob-
tenção de vantagem competitiva, as organizações 
devem investir em períodos de queda de preços 
para que os resultados sejam colhidos em fases 
favoráveis, o que é perfeitamente plausível. 

Os fatores para que os ciclos fossem encer-
rados não parecem ter sido o mesmo. Para o 
primeiro ciclo, as possíveis causas para a queda 
dos preços podem ter sido a manutenção dos 
estoques de celulose elevado, aliada à queda da 
demanda mundial em função da instabilidade 
econômica na época (KLABIN, 2001).

 Já a redução de preços no segundo perí-
odo parece estar relacionada ao aumento da 
capacidade produtiva da celulose no mun-
do, que resultou em incremento na oferta  
(ABRASCA, 2004). 

Finalmente, o terceiro se encerra com os efeitos 
da crise mundial de 2008, com a redução na de-
manda e queda nos preços (BARRET, 2011; VER-
VLOET; GARCIA, 2010), enquanto se verifica que 
o último ciclo analisado ainda não se encerrou.

Ao mesmo tempo, observando-se toda a série, 
nota-se também uma tendência, de longo prazo, 
de queda no preço real da celulose brasileira no 
mercado americano a uma taxa média de 0,53% 
ao mês. Obviamente que o preço, no curto pra-
zo, sofre aumentos e quedas no mercado ameri-
cano como pode ser observado na Figura 1.

Assim, as análises desta variável devem ser re-
alizadas com a mesma deflacionada, pois, como 
é padrão no mercado a realização de análise de 
preço pelo seu valor nominal, pode-se ter a im-
pressão, que a celulose apresenta aumentos de 
preço, quando a tendência do mesmo está sen-
do de queda no mercado americano. 

Se a tendência verificada se mantiver, as em-
presas devem procurar maior eficiência nos cus-
tos para a manutenção da rentabilidade naquele 
mercado, visto ser este dos poucos fatores sob 
relativo controle das empresas.

Ficar somente na dependência de fatores não 
influenciáveis pela empresa, como o câmbio, é 
uma estratégia de altíssimo risco, não permitin-
do ganhos competitivos consistentes.

Padrão da variação estacional
Verificou-se grande variação no padrão de os-

cilação dos preços da celulose fibra curta brasi-
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leira no mercado americano (Figura 2), o que é 
altamente significativo e obviamente comprome-
te estratégias, pela alta instabilidade dos preços. 

O maior valor estacional observado foi em 
dezembro de 2003 (124,50), enquanto o me-
nor ocorreu em março de 2004 (73,89), ou seja, 
ambos durante o segundo ciclo, com um curto 
intervalo de tempo entre eles, três meses.

Este, inclusive, foi o ciclo com as maiores 
amplitudes de preço, sendo o coeficiente de 
variação de 5,77%, indicando que fatores im-
portantes ocorreram neste período para causar 
esta alta instabilidade. É relevante em traba-
lhos futuros procurar os fatores que a causa-
ram para o apoio a estratégias, pois, conhecen-
do-se as causas, estas podem eventualmente 
serem antecipadas e assim prevenir prejuízos 
ou maximizar lucros.

Ao mesmo tempo, menor amplitude de va-
riação (CV = 3,07%) foi observada no terceiro 
ciclo, com valor inferior em março de 2009 e 
superior em setembro de 2008. 

O primeiro ciclo apresentou a segunda me-
nor amplitude, com coeficiente de variação (CV) 
de 4,37%, sendo que o menor índice estacional 
(80,06), e conseqüentemente o menor preço do 
produto neste ciclo, ocorreu em agosto de 2001, 
enquanto o maior (115,98) ocorreu em janeiro 
do mesmo ano. 

Por fim, no último ciclo o coeficiente de va-
riação foi de 4,71%, com valores mais baixos 
e altos ocorrendo, respectivamente, em abril e 
dezembro de 2009. Novamente, deve-se deixar 

claro que este ciclo ainda não finalizou, e exis-
tem vários fatores em nível global ocasionando 
instabilidade nos mercados como um todo, e 
portanto as variações podem ser ampliadas.

Padrão da variação sazonal
A Figura 3 apresenta os Índices Sazonais do 

preço da pasta química semi-branqueada de 
madeira de não coníferas comercializada com 
os Estados Unidos, para os quatro ciclos (P2, 
P3, P4 e P5, respectivamente para os ciclos 1, 
2, 3 e 4) e para todo o período avaliado (P1). 
Pode-se verificar que o padrão de variação sazo-
nal foi diferente para os diferentes ciclos encon-
trados no estudo. 

Estes dados também podem ser visualizados 
na Tabela 1.

Os Índices Sazonais superiores, ou seja, os 
maiores preços no mercado americano, obser-
vado em cada período analisado foram: para P1 
(média do período integral) 102,46, no mês de 
dezembro, para P2 em agosto (104,23), para o 
terceiro período foi maio (110,20), em P4 o Ín-
dice Sazonal atingiu o pico máximo em agos-
to (103,16) e, finalmente, no período pós-crise 
(P5) os maiores valores pagos foram registrados 
novembro (106,87).

Já com relação aos menores valores de índices 
sazonais e, conseqüentemente, preços da celulo-
se comercializada com os Estados Unidos para 
cada período foram: P1) 96,42 em abril; P2) 
95,07 em março; P3) 92,10 em fevereiro; P4) 
96,42 em setembro e P5) 92,35 em outubro.

Figura 2. Índice Estacional do preço de pastas químicas de madeira de folhosas exportadas para os Estados Unidos.
Figure 2. Seasonal Index for prices of chemical pulp from hardwood exported to the United States.
Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do ALICE-WEB (2011).
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Figura 3. Variação Sazonal do preço de pastas químicas de madeira de folhosas exportada para os Estados Unidos, 
nos cinco períodos de análise.

Figure 3.	 Seasonal	variation	of	the	prices	of	chemical	pulp	from	hardwood	exported	to	the	United	States,	in	the	five	
periods of analysis.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do ALICE-WEB (2011).

Período Índice Sazonal
P1 P2 P3 P4 P5

Janeiro 101,92 100,72 97,61 100,44 104,40
Fevereiro 101,48 97,07 92,10 99,09 101,39
Março 96,88 95,07 98,93 97,24 102,22
Abril 96,42 96,96 98,93 98,51 103,35
Maio 99,37 99,16 110,20 102,04 104,21
Junho 98,85 101,29 105,44 101,34 98,36
Julho 98,94 101,70 102,61 102,45 99,97
Agosto 99,16 104,23 92,56 103,16 93,35
Setembro 101,87 102,55 109,33 96,42 93,98
Outubro 100,65 99,89 97,78 97,54 92,35
Novembro 102,24 101,30 97,11 101,09 106,87
Dezembro 102,46 100,41 99,20 100,94 100,79
Amplitude 6,04 9,16 18,10 6,74 14,52

Tabela 1. Índice Sazonal do preço de pastas químicas de madeira de não conífera, exportados para os Estados Unidos.
Table 1. Seasonal Index for prices of chemical pulp from hardwood exported to the United States.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados do ALICE-WEB (2011).
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De maneira geral, e em termos médios, os 
maiores valores de Índice Sazonal, e conseqüen-
temente o preço do produto, ficaram concentra-
dos no segundo semestre do ano, porém nos pe-
ríodos P3 e P5 esta concentração foi mais curta, 
podendo ser reflexo das instabilidades maiores 
encontradas nestes períodos. 

De acordo com José Penido e Antonio Maciel 
Neto, respectivamente presidentes do conselho 
de administração da Fibria e da Suzano Papel 
e Celulose, os preços da celulose são baixos no 
primeiro trimestre, crescentes no segundo, arre-
fecidos no terceiro e intensos no quarto trimes-
tre do ano (MARCONDES, 2010).  

O comportamento descrito aproxima-se do 
observado quando o período total é analisado 
(P1), na qual os preços iniciam o ano elevados, 
mostrando queda nos primeiros meses, em se-
guida há uma fase de crescimento, estabilização 
e, por fim, novo crescimento até atingir os maio-
res valores no ano. 

O que se verifica é que a afirmação dos ad-
ministradores está acompanhando a análise de 
longo prazo, e de maneira global, não necessaria-
mente para um mercado específico onde suas ca-
racterísticas intrínsecas podem ser minimizadas. 

Entretanto, estratégias também são reali-
zadas para conseguir captar movimentos de 
curto prazo, e de mercados específicos, como 
se procurou fazer neste estudo, e assim, a afir-
mação feita pelos administradores não parece 
estar contemplando estes movimentos, o que 
mostra a importância para as empresas estarem 
realizando análises de variações de curto prazo 
em suas estratégias.

A variação sazonal do preço da celulose en-
contrado nesse estudo foi diferente da obtida 
por Seiffert e Bacha (2007), que encontraram 
preços maiores no início do ano. Essa diferen-
ça pode ser função da abrangência do trabalho, 
pois os autores consideraram outros mercados 
além dos Estados Unidos.

Os sub-períodos P3 e P5 foram os de menor 
duração e maior instabilidade, apresentando 
seus padrões sazonais extremamente alterados, e 
também com as maiores amplitudes para índice 
sazonal, sendo 18,10 e 14,52, respectivamente. 

Já a menor amplitude foi a de P1 (6,04), que 
representa todo o período analisado, o que era 
esperado, pois os valores extremos são suaviza-
dos pelo método de cálculo.

Outro aspecto importante observado na ava-
liação do índice sazonal, que pode influenciar na 

tomada de decisão das organizações do segmen-
to, é que em todos os períodos, os preços foram 
mais elevados no segundo semestre, porém não 
necessariamente no quarto trimestre, indicando 
que as empresas exportadoras do produto para 
os Estados Unidos poderiam concentrar esforços 
de venda de celulose nesse período, desde que 
seja verificada a possibilidade e a viabilidade do 
armazenamento de parte da produção nos perí-
odos de menor preço para a comercialização nos 
meses com preços superiores.

CONCLUSÕES 

Os resultados mostraram que o preço da ce-
lulose brasileira no mercado dos Estados Uni-
dos apresenta comportamento cíclico, porém 
sem um período claramente definido. 

Verificou-se que a sazonalidade foi diferente 
em cada ciclo, porém o valor recebido pelo pro-
duto sempre foi superior no segundo semestre do 
ano. Dessa forma, as empresas do segmento de-
vem priorizar as estratégias de venda desse produ-
to para o mercado em questão nesse período, bus-
cando alternativas em momentos de preço baixo. 

Para isso, sugere-se a utilização da análise 
de sazonalidade para a revisão das estratégias 
de comercialização das empresas brasileiras de 
celulose com os demais parceiros comerciais, vi-
sando o aumento da competitividade.

Além disso, os planejamentos de curto e mé-
dio prazos também devem considerar a variação 
do preço do produto, fato evidenciado pela pre-
sença dos diferentes padrões de variação sazonal.

Apesar de verificar que a análise de sazonali-
dade por empresas do ramo de celulose se mos-
trou importante para a administração estratégi-
ca de sua organização, Destaca-se que somente 
o uso desta ferramenta não permite a determi-
nação da melhor estratégia para a comercializa-
ção do produto brasileiro. Para isso, ela deve ser 
acompanhada de outras análises de mercado, 
produção e financeiras.
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