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Em vista dos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 que levaram a paralização
parcial do comércio de Granulado Escuto Brasileiro Grade 10 (GEB-10) em nosso país, nos
parece urgente esclarecer que:
(1) O impacto desta paralização ameaça os meses de ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO
colocando sob risco mais de 50% da produção da atual safra (ver Tabela1.1)
(2) Sendo tão alto o volume da produção nestes meses, o peso sobre o capital de giro das
Usinas de Beneficiamento será desproporcional, assim, consideramos que a
interrupção da comercialização entre Industria e Usina acarretará na interrupção da
comercialização entre Usina e Produtor.
(3) O produtor, sobretudo o parceiro seringueiro, ficará sem renda justamente no momento
de maior vulnerabilidade quando suas reservas financeiras já foram consumidas pelos
meses recentes de baixa produção.
(4) Este cenário levará ao provável abandono dos seringais pelos trabalhadores e mesmo
que seja possível um retorno (ainda no mês de junho ou julho) o prazo para recolocar
as plantas em condição produtiva (30 dias) nos fará perder a safra e assim, só tendo
restabelecimento de volumes em fevereiro de 2021 quando o percentual do potencial
produtivo volta a aumentar.
Para evitar o desmantelo do setor produtivo estamos nos posicionando perante as indústrias do
setor de maneira propositiva para encontrarmos formas de manter o Fluxo de Liquidez na
Cadeia de Suprimentos mesmo com as eventuais interrupções no Fluxo Operacional.
Tabela 1.1 Projeção Mensal da Distribuição Faturamento anual Borracha Natural Brasileira

Mês
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
Total

% de
Sazonalidade

Produção Coágulo
(kg)

1,5%
5,0%
8,0%
10,0%
11,5%
13,0%
14,2%
14,5%
13,5%
6,8%
2,0%
0
100%

4.996.755
16.655.850
26.649.360
33.311.700
38.308.455
43.305.210
47.302.614
48.301.965
44.970.795
22.651.956
6.662.340
333.117.000

Fonte: IBGE / APABOR Adaptação: Diogo Esperante

Fabio Magrini
PRESIDENTE

Valor da Produção
Borracha no Campo
(R$)
14.036.821
46.789.402
74.863.043
93.578.804
107.615.624
121.652.445
132.881.902
135.689.266
126.331.385
63.633.587
18.715.761
935.788.039
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Em vista dos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 que levaram a paralização
parcial do comércio de Granulado Escuto Brasileiro Grade 10 (GEB-10) em nosso país, nos
parece urgente esclarecer que:
(1) O impacto desta paralização ameaça os meses de ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO
colocando sob risco mais de 50% da produção da atual safra (ver Tabela1.1)
(2) Sendo tão alto o volume da produção nestes meses, o peso sobre o capital de giro das
Usinas de Beneficiamento será desproporcional, assim, consideramos que a
interrupção da comercialização entre Industria e Usina acarretará na interrupção da
comercialização entre Usina e Produtor.
(3) O produtor, sobretudo o parceiro seringueiro, ficará sem renda justamente no momento
de maior vulnerabilidade quando suas reservas financeiras já foram consumidas pelos
meses recentes de baixa produção.
(4) Este cenário levará ao provável abandono dos seringais pelos trabalhadores e mesmo
que seja possível um retorno (ainda no mês de junho ou julho) o prazo para recolocar
as plantas em condição produtiva (30 dias) nos fará perder a safra e assim, só tendo
restabelecimento de volumes em fevereiro de 2021 quando o percentual do potencial
produtivo volta a aumentar.
Para evitar o desmantelo do setor produtivo estamos nos posicionando perante as indústrias do
setor de maneira propositiva para encontrarmos formas de manter o Fluxo de Liquidez na
Cadeia de Suprimentos mesmo com as eventuais interrupções no Fluxo Operacional.
Tabela 1.1 Projeção Mensal da Distribuição Faturamento anual Borracha Natural Brasileira

Mês
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
Total

% de
Sazonalidade

Produção Coágulo
(kg)

1,5%
5,0%
8,0%
10,0%
11,5%
13,0%
14,2%
14,5%
13,5%
6,8%
2,0%
0
100%

4.996.755
16.655.850
26.649.360
33.311.700
38.308.455
43.305.210
47.302.614
48.301.965
44.970.795
22.651.956
6.662.340
333.117.000

Fonte: IBGE / APABOR Adaptação: Diogo Esperante

Fabio Magrini
PRESIDENTE

Valor da Produção
Borracha no Campo
(R$)
14.036.821
46.789.402
74.863.043
93.578.804
107.615.624
121.652.445
132.881.902
135.689.266
126.331.385
63.633.587
18.715.761
935.788.039
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Em vista dos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 que levaram a paralização
parcial do comércio de Granulado Escuto Brasileiro Grade 10 (GEB-10) em nosso país, nos
parece urgente esclarecer que:
(1) O impacto desta paralização ameaça os meses de ABRIL, MAIO, JUNHO e JULHO
colocando sob risco mais de 50% da produção da atual safra (ver Tabela1.1)
(2) Sendo tão alto o volume da produção nestes meses, o peso sobre o capital de giro das
Usinas de Beneficiamento será desproporcional, assim, consideramos que a
interrupção da comercialização entre Industria e Usina acarretará na interrupção da
comercialização entre Usina e Produtor.
(3) O produtor, sobretudo o parceiro seringueiro, ficará sem renda justamente no momento
de maior vulnerabilidade quando suas reservas financeiras já foram consumidas pelos
meses recentes de baixa produção.
(4) Este cenário levará ao provável abandono dos seringais pelos trabalhadores e mesmo
que seja possível um retorno (ainda no mês de junho ou julho) o prazo para recolocar
as plantas em condição produtiva (30 dias) nos fará perder a safra e assim, só tendo
restabelecimento de volumes em fevereiro de 2021 quando o percentual do potencial
produtivo volta a aumentar.
Para evitar o desmantelo do setor produtivo estamos nos posicionando perante as indústrias do
setor de maneira propositiva para encontrarmos formas de manter o Fluxo de Liquidez na
Cadeia de Suprimentos mesmo com as eventuais interrupções no Fluxo Operacional.
Tabela 1.1 Projeção Mensal da Distribuição Faturamento anual Borracha Natural Brasileira

Mês
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
Total

% de
Sazonalidade

Produção Coágulo
(kg)

1,5%
5,0%
8,0%
10,0%
11,5%
13,0%
14,2%
14,5%
13,5%
6,8%
2,0%
0
100%

4.996.755
16.655.850
26.649.360
33.311.700
38.308.455
43.305.210
47.302.614
48.301.965
44.970.795
22.651.956
6.662.340
333.117.000

Fonte: IBGE / APABOR Adaptação: Diogo Esperante

Fabio Magrini
PRESIDENTE

Valor da Produção
Borracha no Campo
(R$)
14.036.821
46.789.402
74.863.043
93.578.804
107.615.624
121.652.445
132.881.902
135.689.266
126.331.385
63.633.587
18.715.761
935.788.039

