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Safra da Borracha Natural Brasileira não parou  
 

Em momento crítico vivido pelo nosso setor devido as interrupções operacionais e 
disrupção de liquidez em nossa Cadeia Produtiva seguimos em busca de soluções 
para reduzir o impacto destes fenômenos em nossa cadeia de forma evitar o seu 
desmantelo. 
 
Para tanto gostaríamos de compartilhar nossa visão a respeito das vantagens 
estratégicas de nossa Cadeia Produtiva Nacional de forma a evidenciar alternativas 
para que esta se reposicione mitigando os atuais riscos impostos pelos impactos 
econômicos criados pelo COVID-19. 

 

 
Segundo mostram dados do MDIC replicados acima, a importação de borracha 
natural em bloco (não considerando-se o Látex Centrifugado) no primeiro trimestre 
deste ano registrou queda de 17,5% frente ao mesmo período no ano anterior. 
Naturalmente é de se esperar que os estoques de borracha natural estejam 
igualmente em baixa. 

Importação de Borracha Natural Brasil - 2019 a 2020

Análise: Sazonalidade Mensal
Fonte:

Adaptação: Diogo Esperante

Atualização: 28/04/2020

2019 2020
Bloco Latex 60% BS Bloco Latex 60% BS

JAN 19.830.467    2.053.164      21.062.365    13.905.080    2.644.452      15.491.751    

FEV 16.053.341    3.023.204      17.867.263    10.292.551    2.111.131      11.559.230    

MAR 11.117.376    1.424.155      11.971.869    14.533.411    2.877.313      16.259.799    

1o trim. 47.001.184    6.500.523      50.901.498    38.731.042    7.632.896      43.310.780    

ABR 16.009.142    3.337.772      18.011.805    

MAI 17.873.123    2.710.895      19.499.660    

JUN 14.243.262    2.085.300      15.494.442    

JUL 16.884.344    2.931.356      18.643.158    

AGO 15.843.106    3.263.574      17.801.250    

SET 15.409.012    2.596.695      16.967.029    

OUT 20.986.571    2.754.726      22.639.407    

NOV 16.703.191    2.050.870      17.933.713    

DEZ 16.384.542    1.844.138      17.491.025    

TOTAL 197.337.477  30.075.849    215.382.986  38.731.042    7.632.896      43.310.780    

MÊS
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Em que pese a provável redução no consumo e produção de pneus nos próximos 
meses, vale frisar que a grande volatilidade do câmbio e os contingenciamentos em 
portos e transportadoras marítimas devem dificultar os trâmites de importação neste 
período. 
 
Acreditamos assim que a priorização de fornecedores de borracha natural 
brasileira pode mitigar os riscos inerentes às importações no presente e 
assim acreditamos nestes como uma solução viável para reduzir a exposição 
da industria a estes fatores imponderáveis. 

Por outro lado, esta priorização auxiliará a recuperação da liquidez em nossa cadeia 
produtiva que se encontra nestes próximos meses em pico de safra e plena 
produção graças a grande aposta feita pelas Usinas de Beneficiamento e 
Produtores que, lançando mão de expediente de alavancagem e empenho total 
de seu capital de giro, estão financiando a  estocagem de mais de 78 mil 
toneladas de borracha seca, com um valor de Mercado superior a R$500 
milhões (entre matéria prima e produto beneficiado) referentes aos meses de 
Março, Abril e Maio. Ressaltamos ainda que sem o retorno da liquidez esta 
aposta pode desmantelar completamente o setor. 

Distribuição Faturamento anual Borracha Natural Brasileira   
          

Mês 
% de 

Sazonalidade 
Produção Coágulo 

(milhões kg) 

Produção  
Borracha Seca 
(milhões kg) 

Faturamento (milhões 
R$) 

OUT 1,5%                     5,00  2,8 18,7 

NOV 5,0%                   16,66  9,4 62,2 

DEZ 8,0%                   26,65  15,0 99,6 

JAN 10,0%                   33,31  18,8 124,5 

FEV 11,5%                   38,31  21,6 143,1 

MAR 13,0%                   43,31  24,4 161,8 

ABR 14,2%                   47,30  26,7 176,7 

MAI 14,5%                   48,30  27,3 180,5 

PARCIAL (MAR/ABR/MAI) 41,7%                      139  78,4 519 

JUN 13,5%                   44,97  25,4 126,0 

JUL 6,8%                   22,65  12,8 63,5 

AGO 2,0%                     6,66  3,8 18,7 

SET 0                        -    0,0 0,0 

Total 100%               333  188 1694 
Fonte: IBGE / APABOR Adaptação: Diogo Esperante     

 
Estando com seus pátios e estoques abarrotados de produto estamos certos que o 
Mercado Nacional tem plenas condições de manter todo abastecimento que será 
demandado pelas Industrias, inclusive na entressafra (época em que é comum o 
aumento das importações mas que, neste ano, não precisa sê-lo). 
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Finalmente, reforçamos que todo este fluxo operacional esta sendo mantido com 
resguardo da saúde e segurança de nossos colaboradores e com a implementação 
de medidas de proteção e sanidade em todas as empresas. 

Certos de estarmos contribuindo com informações e sugestões para que se criem 
alternativas para os presentes desafios nos colocamos a disposição. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Fabio Magrini 
PRESIDENTE 

www.apabor.org.br 
Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha  

http://www.apabor.org.br/

