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A oferta de produtos florestais do Paraguai tem

adequada

se caracterizado pelo fornecimento de madeira

indicam que 45% do território nacional tem

de espécies de alto valor originárias de florestas

potencial para produção florestal.

nativas. Atualmente, o estágio é de transição no

O país desenvolveu

uso

relativamente

da

matéria-prima,

tendendo

ao

de

alta

produtividade.

Estudos

uma indústria florestal

pequena,

com

capacidade

processamento de toras de plantios florestais de

instalada aproximada de 865.000 m3/ano, com

espécies de rápido crescimento, com 60% de

uma taxa de ocupação de 53% atualmente.

processamento de toras de plantios e 40% de

Essas

espécies nativas (Instituto Floresta Nacional,

madeira

INFONA).

pisos e móveis para o crescente mercado local

Para o desenvolvimento de plantações florestais,

e para exportação. (INFONA)

indústrias

produzem

serrada,

laminados,

principalmente
compensados,

o país possui uma grande área de terra

POTENCIAL DO SETOR
O setor tem potencial de crescimento em toda

Entre os fatores que estimulam esse crescimento

a cadeia produtiva, baseado nas condições

podemos citar: o aumento da população e da

favoráveis

da

renda média mundial que gera maior demanda

estabilidade

por produtos; o câmbio climático; grande

dos

produção,

assim

econômica
comércio
celulose,

recursos

e

como

na

constante

mundial
polpa

naturais,

de

de

base

crescimento

produtos

celulose,

do

brecha de crescimento devido ao incremento

florestais,

de matérias-primas devido ao desenvolvimento

madeira

e

de plantações e acesso a produtos florestais

dendroenergia (energia obtida da madeira).

com

Com uma projeção de mercado global de US$

desenvolvimento específicas para o setor e o

998,5 bilhões (2022), o setor permite vislumbrar

bônus demográfico.

um futuro animador.

preços

competitivos;

políticas

de
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REGIMES DE INCENTIVOS
•

Lei 4890/2013 Direito real da superfície florestal.

•

Lei 6616/20 Permite exportação em rolos de madeira de especies exóticas.

•

“Aplicam-se todos os regimes de incentivos vigentes” (Ver Perfil País)

PRINCIPAIS INDICADORES DO SETOR
Quantidade de Empresas
(INFONA)

261

61

Serrarias

4

De Cavacos

Esfaqueadoras

Capacidade industrial
istalada
(INFONA)

Quantidade de pessoas empregadas

(INFONA)

4.085
Mulheres

Homens

5,5% 94,5%

Distribuição por gênero
(INFONA)

5

Empacotamentos

17

Laminadoras

1

Multi laminadora

865.392 m3
rolos de madeira/ano

Investimento Estrangeiro Direto
(2021 - BCP)

USD 12
Milhões
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Localização geográfica das empresas

•

Concepción

•

San Pedro

•

Central

•

Caaguazú

•

Caazapá,

•

Alto Paraná

USD 264,2

574,1

(2019 - BCP)

(2019 - BCP)

Milhões
Valor Bruto de Produção
– Primária

Milhões
Valor Bruto de Produção
– Industrial

Principais setores de exportação
(2021 – REDIEX)

USD 47,7

USD 17,3

USD 7,8

USD 6,4

Milhões
Carvão e lenha

USD 83,8
Milhões
Exportações

Milhões
Madeira
contrachapada

Milhões
Madeira serrada

(2021 – REDIEX)

Milhões
Parquets

USD 3,7

Milhões
Outros produtos florestais

Destino de Exportações
(2021 - Rediex)

Estados Unidos

Reino Unido

11,7%

8,7%

Chile

Arabia Saudita

Alemanha

Uruguai

Israel

Israel

Espanha

China

20,4%

3,8%

3,8%

2,6%

4,4%

2,6%

4%

2,4%
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LISTA DE PRINCIPAIS EMPRESAS
EMPRESA

• Desarrollos Madereros S.A.
• Forestal Felber S.A.
•

Unique Wood S.A.

•

Madexport S.A.

•

Chaco Forest S.A.

•

Inpa Parquet S.A.

•

La Industrial Maderil Altieri.

CONTACTO
José Ayala Brun
Especialista Florestal – REDIEX
jose.ayala@rediex.gov.py

(+595) 021 616 3000
info@rediex.gov.py - www.rediex.gov.py
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