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RESUMO: 

Introdução: Um estudo das análises que o mercado florestal vem passando no cenário atual e os sinais 

positivos de suas expectativas de vendas no setor madeireiro, graças a volta do avanço econômico 

mundial. Objetivo: Este artigo tem por objetivos, levantar dados sobre situação e comportamento de 

vendas no setor madeireiro na região de Estrela do Sul - MG. Metodologia: O método em uso na pesquisa 

é de caráter bibliográfico a partir de publicação em livros, artigos, periódicos, entre outros. Foi 

desenvolvido um estudo apanhando todas as informações possíveis sobre o tema abordado, dentro das 

palavras chaves como seus dados de empresas, em setores específicos analisados de uma organização 

madeireira. Resultados: Os resultados obtidos indicam que de acordo com dados obtidos com auxílio do 

marketing, o setor de vendas na área madeireira apresenta melhoras, no entanto a sociedade apresenta 

empecilhos e oposição ao latifundiário e a monocultura do eucalipto. Considerações Finais: Conclui-se 

que, no Brasil, em decorrência do grande crescimento das plantações de eucalipto em enormes 

quantidades, inclusive na região de Estrela do Sul, com isso oferece vantagens competitivas no comércio 

de produtos florestais. As principais causas do crescimento desse mercado estão sendo examinadas nos 

reflexos dos preços dessa madeira e dos espaços reflorestados pelos produtores rurais, em contrapartida, 

as empresas florestais que, partindo do término da política de benefícios fiscais ao reflorestamento, vem 

observando dificuldade em expansão nos seus povoamentos a frente, dentre outros fatores, a valorização 

das terras e das críticas adjacentes da sociedade em oposição ao latifúndio e a cultura expressiva de 

eucalipto. 
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