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Conjuntura internacional e nacional 
da Cadeia Produtiva da Borracha 
Natural inspiram preocupação. 

Uma conjunção de fatores afetou o de-
sempenho das principais regiões consu-
midoras e o desmantelo progressivo da 
cadeia pode gerar uma disrupção, so-
bretudo no Brasil, onde as repercussões 
já chegaram à base da Cadeia Produtiva 
com preços 62% abaixo do Preço Míni-
mo da CONAB (o equivalente ao valor 
de Custo Operacional). 

Na conjuntura internacional, a possi-
bilidade de baixo crescimento, ou mes-
mo de Recessão Econômica, nas princi-
pais regiões consumidoras de Borracha 
Natural, em destaque a Zona do Euro e 
os Estados Unidos (2º e 3º maiores con-
sumidores mundiais), estão afetando o 
crescimento da demanda de borracha 
natural. A queda na perspectiva de con-
sumo destas regiões, combinada com 
as sucessivas ameaças de paralização da 
economia chinesa, devido a reincidência 
de surtos de COVID, estão gerando no 
mercado um desequilíbrio entre oferta 
e demanda.

Enquanto isso no Brasil, com os es-
toques abastecidos de matéria prima 
importada devido a recente redução 
do Frete Marítimo, as indústrias pneu-
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máticas se encontram em um contexto 
de estagnação nas vendas. O Governo 
Federal, no auge da pandemia, zerou o 
imposto de importação de vários produ-
tos e, entre eles, os pneus de carga. Essa 
medida deveria ter sido temporária, atu-
ando apenas para combater o surto in-
flacionário da época. Foi assertivo para 
o momento, contudo essa medida per-
maneceu em vigor pelos últimos dois 
anos causando um surto de importação 
de pneus, que saiu de 150 mil pneus/mês 
(antes da medida) para atuais, 475 mil 
pneus/mês – e esse número continua 
escalando.

Segundo informações do Conselho de 
Usinas de Beneficiamento da APABOR, 
esta situação já impactou no cancela-
mento das compras de cerca de 60% do 
volume total das indústrias pneumáti-
cas nos meses de novembro e dezem-
bro, criando uma disrupção de liquides 
da Cadeia e, finalmente, prejudicando 
os preços recebidos pelos produtores.

É urgente o acionamento de todas as 
medidas anticíclicas disponíveis para mi-
tigação do risco de desmantelamento 
da Cadeia Produtiva: a revisão das alí-
quotas de importação da Cadeia produ-
tiva da Borracha, sejam elas de matérias 
primas ou de produtos industrializados, 

é de extrema importância para estan-
carmos essa sangria; o acionamento do 
Programa de Garantia de Preços míni-
mos da CONAB também é urgente.

Ambas as ações já foram objeto de 
ofícios apresentados a nossa entidade 
Nacional, a ABRABOR, e ao Ministério 
da Agricultura. Contamos com o apoio 
de todos no setor para levarmos a cabo 
ações que possam mitigar o risco de 
desmantelo da Cadeia Produtiva da Bor-
racha Natural Brasileira.
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OBRIGADO A TODOS QUE VISITARAM
O NOSSO ESTANDE NO 13º CICLO DE 
PALESTRAS SOBRE HEVEICULTURA 
PAULISTA.
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