
PLANAHEVEA

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA HEVEICULTURA

CSBN - MAPA

15-MAR-18



PLANAHEVEA

• O PLANAHEVEA é o Plano Nacional da Heveicultura Brasileira, que resume o trabalho que estamos fazendo a partir da Câmara Setorial 

da Borracha natural – MAPA para fomento da Cadeia Produtiva da Borracha. 

• Este plano não substitui a Agenda Estratégica - CSBN, mas sim estrutura de forma ESTRATÉGICA o Plano de Ação.

• Ações em Curso: 

• Revisão da Norma Federal de Produção e Comercialização de Sementes e Mudas de Seringueira

• Estudo Preliminar da Cadeia Produtiva da Borracha EMBRAPA/MAPA. 

• R$ 300.000 alocados / Atual e Potencial / Termo qualificado EMBRAPA-MAPA / Estatísticas e Potencial, com Credibilidade.

• Certificação da Produção Brasileira de Borracha 

• Produção Integrada Agropecuária MAPA – Selo Brasil Certificado

• Missão IRSG – Rubber Summit / SNRi – O que o Brasil está fazendo para certificar sua produção de BN.

• IRSG / SNRi - SUSTAINABLE NATURAL RUBBER Initiative. (referencia internacional para alinhamento de práticas e conceitos)

• Pauta que sugiro ser avaliada pelo grupo para inclusão na AE/CSBN – MAPA.

• Voluntário e Auto Declaratório.



PLANAHEVEA

• GT – CAMEX

• Grupo Interministerial que tem 45 dias para apresentar medidas anticíclicas e medidas estruturantes para o grupo de 

ministros da CAMEX. Se reuniram sexta passada, esta sexta e sexta que vem com a participação do setor. O MAPA 

atua como gestor deste grupo planeja trabalhar em duas linhas. Medidas de Defesa Comercial e Medidas 

Estruturantes.

• GT – Borracha Natural Unida (ABRABOR, ANIP e ABIARB).

• Atuando em paralelo para trazer respostas ao grupo interministerial da CAMEX estamos trabalhando um construir 

com apoio de uma consultoria especializada, um plano de ganho de competitividade para a Cadeia Produtiva da 

Borracha, contendo Medidas Estruturantes e Medidas de Defesa Comercial (do ponto de vista de cadeia produtiva). 

Fernando Guerra – Presidente da Câmara Setorial da Borracha / MAPA



MISSÃO SRI LANKA

Quebrando Barreiras em Prol do Crescimento Sustentável



MISSÃO SRI LANKA

Quebrando Barreiras em Prol do Crescimento Sustentável

• Dia 06 .....visita a seringal e usina de beneficiamento.

• Dia 07 e 08 ...congresso.

• Dia 08 pela manhã.

• SESSÃO 3

• NR Produtividade e Qualidade: uma dimensão Ganha Ganha para a sustentabilidade. 

• Oportunidades e desafios para o desenvolvimento sustentável da indústria de borracha no Brasil 

Fernando do Val Guerra, Diretor Executivo, ABRABOR, Brasil

• www.wrs2018.rubberstudy.com

http://www.wrs2018.rubberstudy.com/


MISSÃO SRI LANKA

Quebrando Barreiras em Prol do Crescimento Sustentável

• Dia 06 .....visita a seringal e usina de beneficiamento.

• Dia 07 e 08 ...congresso.   Saída de SP no dia 04/maio e Chegada em SP dia 10/maio.

• Dia 08 pela manhã.

• SESSÃO 3

• NR Produtividade e Qualidade: uma dimensão Ganha Ganha para a sustentabilidadeProdutividade e qualidade 

garantem redução de custos e aumento de renda para os produtores.

• Oportunidades e desafios para o desenvolvimento sustentável da indústria de borracha no Brasil 

Fernando do Val Guerra, Diretor Executivo, ABRABOR, Brasil



MISSÃO SRI LANKA

Quebrando Barreiras em Prol do Crescimento Sustentável

• Convidar membros da Câmara ou mesmo associados a membros da câmara.

• Soliticito:

• aos membros da Câmara da Borracha que a missão tenha caráter de viagem oficial do Presidente CSBN como seu 

representante.

• Apoio institucional do MAPA, inclusive com informações e panfletos sobre a Certificação da Produção Integrada Agropecuária.

• Apoio da ANIP e ABIARB, que comuniquem seus associados da presença desta representação no evento e relação de 

membros associados de suas entidades que tenham aderido ao SNRi.

• Contribuições técnicas que possam enriquecer minha apresentação.

• Obrigado, Fernando.


