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O trabalho tem por objetivo específico nortear a elaboração do estudo sobre a caracterização,

diagnóstico e apresentação dos pontos de melhoria para a cadeia produtiva da borracha natural no

Brasil, desde os insumos necessários para a obtenção do látex até o mercado dos produtos que levam

em sua composição a borracha natural, visando a ampliação da competitividade de toda a cadeia

agroindustrial através de uma profunda e ampla análise, assim como a indicação de soluções

integradas para todos os elos envolvidos.

Objetivo
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Estrutura do trabalho: 4 temas centrais

I. Evolução e estrutura do mercado internacional da borracha natural

II. A cadeia da borracha natural no Brasil

III. Estrutura da cadeia produtiva da borracha natural nos principais produtores mundiais e principais 

concorrentes da produção agrícola e da indústria de pneus e artefatos de borracha do Brasil

IV. Políticas públicas e o desenvolvimento de uma política para o setor
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I. Evolução e estrutura do Mercado internacional da borracha natural

✓ Estrutura da oferta e da demanda da borracha natural no mercado internacional (S&D)

✓ Principais produtores e consumidores de borracha natural no mundo

✓ Formação de preços no mercado internacional

✓ O ciclo de preços

✓ O Brasil no contexto mundial
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II. A cadeia da borracha natural no Brasil
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II. A cadeia da borracha natural no Brasil

✓ Insumos

✓ O setor produtor de mudas e viveiros

✓ O cultivo de seringueira e a produção de látex

✓ Transformação da borracha natural em borracha seca “GEB/TSR”.

✓ Produção de artefatos de borracha e seu mercado

✓ Produção de pneus e seu mercado

Descrição dos elos da cadeia da borracha natural no Brasil ressaltando sua complexidade e

relevância. Os elos a serem considerados na avaliação são:
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II. A cadeia da borracha natural no Brasil

Para cada um desses elos será elaborado:

✓ A descrição do elo da cadeia

✓ Os Pontos fundamentais para a ampliação da competitividade – determinação dos pontos estruturantes 
a serem corrigidos, modificados ou criados tanto para a eliminação de problemas como para a inclusão 
de soluções inovadoras.

✓ As soluções desse elo da cadeia produtiva classificadas em: 
• Soluções Tributarias/Fiscais.
• Soluções Trabalhistas.
• Soluções Financeiras e de Financiamentos.
• Soluções Comerciais.
• Soluções Técnicas e de Inovação
• Soluções via mecanismos de mercado como seguros.
• Soluções de melhorias de políticas publicas ou novas políticas.

✓ Os possíveis mecanismos que promovam estabilidade em todos os elos da cadeia produtiva.
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II (a). Dimensionamento da Cadeia da Borracha

Mudas 

Defensivos  

Tratores  

Fertilizantes 

Corretivos  

Implementos  

Combustível e Lubrificantes  

Antes da Fazenda

Látex Coagulado

Dentro da Fazenda

Movimentação Financeira Total da Cadeia:

Depois da Fazenda
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II(b). Avaliação dos efeitos multiplicadores de renda e emprego em cadeias produtivas 

No intuito de avaliar os efeitos multiplicadores na cadeia produtiva da borracha natural no Brasil será
utilizado o ferramental da matriz insumo-produto. A Matriz Insumo-Produto é um instrumento amplamente
utilizado ao redor do mundo para auxiliar na formulação de políticas públicas.

Estrutura da cadeia produtiva do agronegócio e sua interligação 
aos demais setores da economia - Matriz Insumo-Produto

Efeitos:
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II(b). Avaliação dos efeitos multiplicadores de renda e emprego em cadeias produtivas 

Valor Adicionado
Valor agregado ao produto em 

cada etapa da cadeia

Renda Salários dos trabalhadores

Emprego
Número de postos de 

trabalho

ICMS
Arrecadação de impostos nos 

estados

A partir da metodologia aplicada (que será detalhada no relatório) obtém-se os efeitos multiplicadores da
variação na produção da borracha sobre o valor adicionado, a renda, o emprego e os tributos que se
interagem dentro da cadeia.



Matriz Insumo Produto – Efeitos nos setores da economia
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Diretos Indiretos Induzidos

Valor Adicionado

Renda

Emprego

ICMS

TOTAL

Impacto no setor 
analisado

Impacto nos 
fornecedores

Impactos em 
outros setores

Tais efeitos multiplicadores são, por sua vez, resultado dos efeitos Diretos, Indiretos e Induzidos na cadeia:



12

III. Estrutura da cadeia produtiva da borracha natural nos principais produtores 
mundiais e principais concorrentes da produção agrícola e da indústria de pneus 
e artefatos de borracha do Brasil

Mostrar as diferenças na estrutura produtiva dos principais concorrentes brasileiros

na cadeia produtiva da borracha natural, tal como as exigências trabalhistas,

ambientais e principais custos de produção no Brasil em relação a seus

concorrentes.

A estrutura produtiva dos países asiáticos são de grande importância

neste tópico a fim de demonstrar a pressão dos custos domésticos em

relação ao mercado internacional.
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IV. Políticas públicas e o desenvolvimento de uma política para o setor

Por se tratar de um setor de ciclo muito longo de produção, momentos de desequilíbrio de mercado podem perdurar 
por muito tempo. Nesse sentido é preciso desenvolver mecanismos de manutenção da viabilidade da cadeia produtiva 
da borracha natural. 

O presente capítulo pretende sugerir soluções  no âmbito das políticas públicas de suporte aos ciclos econômicos da 
borracha, de maneira a melhorar a competitividade da cadeia produtiva da borracha natural brasileira.  
Nesse sentido torna-se relevante avaliar os seguintes elementos: 

✓ Mapear os tipos de subvenções, programas e regimes que contemplem ou possam contemplar todos os elos

da cadeia produtiva da borracha natural.

✓ Verificação e avaliação de medidas fiscais e tributarias de competitividade

✓ Diagnóstico da cadeia visando a construção de um programa de modernização e ganho de competitividade.

✓ Modelos e práticas internacionais, inclusive programas de apoio e fomento em outros países

✓ As medidas propostas devem se pautar na eliminação de gargalos e nos ganhos de eficiência visando

aumento de competitividade.
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1. Introdução

2. A Cadeia da Borracha no Mundo

• Breve histórico  - O início da história da Borracha 

• O Mercado Internacional de Borracha 

• O Mercado Internacional de Borracha Natural

• História da borracha natural: Malásia, Tailândia, China, Indonésia, Índia e Vietnam

• Visão geral da oferta e demanda de borracha natural 

- Produção, Consumo, 

- Balanço entre oferta e demanda,

- Comércio Internacional, 

- Formação de preços, 

- Perspectivas

Detalhamento do relatório final
Os temas centrais acima elencados farão parte de um relatório detalhado, composto dos seguintes tópicos e subtópicos:
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3. A Cadeia da Borracha no Brasil

• Heveicultura no Brasil e Produção de Látex

• Produção de borracha Natural

• Produção de Borracha Sintética

• Consumo de Borracha

• A Cadeia da Borracha Natural antes da Fazenda

- Insumos

• A Cadeia da Borracha Natural dentro da Fazenda

- Produção

• A Cadeia da Borracha Natural depois da Fazenda

- Beneficiamento

- Indústria de Pneumáticos

- Indústria de Artefatos de Borracha
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• Dimensionamento e Quantificação  da Cadeia da Borracha

• Avaliação dos efeitos multiplicadores de renda e emprego em cadeias produtivas

• Diagnóstico do setor

4. Agenda Estratégica e Propostas de Políticas
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