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Diretrizes Interna e Externas

Econômico e Gestão da Qualidade

Incorporar os princípios da 
responsabilidade socioambiental no 
planejamento estratégico do Sebrae/GO.

Ambiental

Compensação de Carbono (inserir rotina 
de mensuração de CO2 conforme 
atividades desenvolvidas na Sede do 
Sebrae Goiás, a fim de promover a 
redução e/ou compensação deste).

Emissões em toneladas métricas

2.2.1.2

2.2.1.3
2.3
2.4

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/GO atendeu por 
meio do Projeto Sustentabilidade Agroflorestal, entre os anos de 2017 e 2018, 
heveicultores (produtores de seringueira) de pequeno e médio porte na 
região de Goianésia, Vila Propício e Santa Rita do Novo Destino, todos no 
Estado de Goiás. Na ocasião, constatou-se que em torno de 92% dos 
empreendedores rurais não possuíam ferramentas de gestão eficientes, com 
a visão real de despesas e receitas. Esse conhecimento é um diferencial com-
petitivo. É necessário organizar e analisar dados, de forma que sejam disponi-
bilizados como informação, para que estes tenham como função a agregação 
de valores para subsidiar processos de tomada de decisão para a propriedade 
e, também, para alcance de possíveis novas metas.

Percebeu-se que a tendência atual de mercado é baseada em agilidade e 
rapidez de processos. Com esse cenário e a pedido dos produtores, criamos 
esta cartilha em parceria com instituições que vem a anos trabalhando na 
difusão de tecnologias para o setor da borracha natural, como: Instituto de 
Economia Agrícola - IEA, Associação dos Produtores de Borracha Natural de 
Goiás e Tocantins – APROB-GO/TO, Associação Brasileira de Produtores e 
Beneficiadores de Borracha Natural - ABRABOR, para juntos elaborarmos a 
Cartilha Simplificada de Gestão de Custos em Seringais.

O objetivo é abordar de maneira simples e objetiva os custos de produção da 
borracha natural para pequenos e médios produtores que estão em plena 
produção do seringal ou seja; a partir do décimo ano, com 100% das árvores 
em sangria, tendendo à estabilização da produção.

O controle financeiro e o planejamento estratégico eficazes são fatores indis-
pensáveis para o sucesso da produção.

A cartilha pretende incentivar os produtores a atuarem como empresários 
rurais, com o aumento da competitividade auxiliando na organização da 
gestão; melhoria na administração e tomadas de decisão do seringal.

A mesma poderá ser baixada, nos sites do SEBRAE (sebrae.com.br); IEA 
(iea.sp.gov.br); APROB-GO/TO (aprob.com.br/) e em anexo uma planilha em 
Excel para elaboração do cálculo de custo do seringal em plena produção, 
simplificada.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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1.1 ASPECTOS GERAIS
A seringueira pertence ao gênero Hevea, família Euphorbiaceae, que possui a 
Hevea brasiliensis como a espécie mais importante do gênero, do ponto de 
vista comercial. É originária da região amazônica, sendo a principal fonte de 
borracha natural do mundo.

Embora seja nativa do Brasil, de acordo com a ABRABOR,  o país produz 
apenas 46% da demanda do mercado interno, sendo necessário um dispên-
dio médio anual de importação de mais de 500 milhões de dólares. 

Os países asiáticos detêm três quartos da produção mundial de borracha 
natural, que provêm, principalmente, da Tailândia, Indonésia, Malásia e Vietnã. 

O Brasil é insuficiente para atender a demanda interna, tendo que importar 
em torno de 54% de seu consumo dos países asiáticos.  (SCALOPPI et al., 2017 
e ABRABOR, 2018 ). 

O Brasil é o maior produtor de borracha natural da América Latina, e a Tailân-
dia é o maior produtor do mundo. O heveicultor brasileiro é um empreende-
dor e um empresário rural exatamente à frente do seu tempo, ou seja, um 
visionário.

A seringueira, desde o plantio até a produção do látex, se bem manejada, 
iniciará a produção da borracha natural a partir do 6° ao 7° ano, quando em 
torno de 50% das árvores atingem 45 cm de circunferência de tronco a 1,3 
metros do solo, permitindo nestas condições a abertura do painel de sangria.

O sucesso do negócio dependerá de planejamento gerencial e técnico.

Dentre as várias ferramentas de planejamento e gestão disponíveis, o custo de 
produção é muito importante para subsidiar o planejamento. 

A adoção de um sistema de planejamento tem por finalidade utilizar técnicas 
de gestão a fim de maximizar o rendimento das culturas e, consequente-
mente, os lucros, além de minimizar os custos de produção, visto que essa 
técnica é baseada na identificação e eliminação das possíveis causas de 
redução da produtividade (NACHILUK e OLIVEIRA, 2012).

Há uma crescente demanda nacional e mundial que está relacionada com o 
aumento da frota de carros, oferecendo ao mercado da seringueira grande 
oportunidade. 

1. Introdução
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Para os cálculos dos custos de produção, é necessário elaborar-se planilhas ou 
programas de modo que os preços dos insumos, bem como os coeficientes 
técnicos, sejam facilmente revistos. Assim, facilitando a simulação de cenários 
e situações específicas projetadas pelos gerentes ou administradores; Martin 
et al, 1998.

1.2 ASPECTO SOCIAL E AMBIENTAL  
A cultura da seringueira tem impactos econômicos e sociais extremamente 
positivos para o agronegócio brasileiro, possuindo vantagens sociais. A 
extração do látex ou sangria é uma atividade estritamente manual, que faz da 
seringueira uma cultura intensiva no uso de mão de obra.

É possível melhorar a qualidade ambiental de regiões degradadas e contribuir, 
ao mesmo tempo, para um desenvolvimento local e regional mais sustentá-
vel, além do benefício da fixação do carbono, que é o elemento químico 
fundamental dos compostos orgânicos.

Em Goiás, optou-se pelo sistema de especialização do sangrador, em que um 
trabalhador sangra diariamente entre 1.200 a 1.500 árvores, enquanto as 
outras atividades são destinadas a outros trabalhadores. 

Além disso, buscou-se motivar os trabalhadores, equilibrando remuneração 
fixa e variável com estabelecimento de metas, introdução de benefícios que 
são muito variáveis por propriedade, prêmio de safra e melhorando a quali-
dade do relacionamento entre produtores e trabalhadores.

Esse modelo de alta produtividade com responsabilidade social e sustentabili-
dade ambiental criou uma referência importante para pensar-se a expansão 
da heveicultura em nosso país com um novo posicionamento estratégico 
focado no ganho de competitividade.

Para o produtor, as despesas efetuadas com mão de obra e encargos sociais 
no seringal são altos, variando de 40% até 70% sobre o valor das despesas. 
Após o início da sangria, o peso dos tratos culturais vai diminuindo e a gestão 
de pessoas e do negócio otimiza todo processo, em especial o da rotina dos 
funcionários (sangrador, auxiliar e gerente) envolvidos com a extração do 
látex; esse fator interfere diretamente no aumento de produtividade e 
redução de custos.
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A borracha natural apresenta grandes vantagens com relação à borracha 
sintética: é matéria-prima renovável e ecologicamente sustentável -  conside-
ra-se   esse cultivo como um negócio sustentável por aliar, ao mesmo tempo, 
lucratividade com a geração positiva de impacto socioambiental mensurável, 
como a fixação do trabalho no campo, uma vez que a operação principal de 
exploração do látex, popularmente conhecida como sangria, ainda é total-
mente manual; contribui também com fixação de carbono, pois se trata de 
uma floresta plantada com vida útil entre 30 a 45 anos (SILVA, 2014). 

Há estudos sobre o potencial das espécies florestais em gerar projetos 
elegíveis ao recebimento de Certificados de Emissões Reduzidas (CERs). Isso 
pode ser explicado pelo fato de que, além da espécie fixar o carbono da 
atmosfera (CO

2
) para o crescimento e desenvolvimento, a borracha natural 

também funciona como um armazenador de carbono, pois aproximada-
mente 88% da sua composição é constituída por esse elemento, (SILVA, 2014). 

A expansão do cultivo da seringueira pode levar a uma redução, sobretudo, na 
exploração de petróleo e gás natural quando da fabricação de borracha 
sintética, proporcionando a chamada “emissão evitada” de CO2 (SILVA, 2014).

Outros estudos mostram que os seringais aportam um grande estoque de 
carbono nos solos, por meio da matéria-orgânica, sendo os valores iguais ou 
até mesmo superiores quando comparados com os solos de florestas nativas. 
Como espécie perene, exige menor uso de mecanização do solo. Quando o 
seringal já está estabelecido no campo, este estoque de CO

2
 praticamente 

não é alterado negativamente (SILVA, 2014)
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IMPORTÂNCIA DO SERINGAIS

Atividade de alto 
impacto 

socioambiental.

Importante geração 
de emprego e �xação 

das famílias no campo. 
Atualmente 10% das 

sangradoras são 
mulheres - relato 

verbal (APROB 
–GO/TO, 2018). 

Atividade de segurança 
nacional. Insumo que 
fabrica mais de 40 mil 

artigos entre itens 
médicos, pneumáticos 

(IAC, 2018).

Atividade ambiental-
mente sustentável em 

consonância aos 
objetivos do milênio até 

2030.

1 2 3 4



1.4 MERCADO DE BORRACHA NATURAL
1.4.1 PANORAMA MUNDIAL

O mercado da borracha natural envolve uma cadeia produtiva vibrante e 
estratégica para as economias de todos os países do mundo. É um insumo 
crucial para indústrias consideradas chave na sociedade moderna como: 
automotiva, médica e de artefatos.

Contudo, é na indústria automotiva, em especial no consumo de pneumáti-
cos que se concentra o maior consumo do produto (cerca de 70%). Esta 
concentração econômica do lado do consumo também se alia a outra cara-
cterística: a concentração geográfica.

Atualmente 71% da borracha natural mundial é consumida por países do 
Sudoeste Asiático. A concentração geográfica no Sudeste Asiático também 
pode ser eleita como uma característica, sendo 92% da produção global 
concentrada na região, com 61% em apenas 2 países (Tailândia e Indonésia) e 
outros 26% em 4 países (Vietnã, China, Malásia e Índia).

O Brasil é um dos 10 maiores consumidores de borracha natural do mundo.

Os pequenos produtores representam 90% da oferta mundial, sendo 8 
milhões no mundo com baixo grau de organização e tecnologia. Estas cara-
cterísticas nos permitem teorizar sobre uma estrutura 1oligopsônica  da 
cadeia produtiva da borracha natural mundial.  

1.4.2 PRODUÇÃO DE BORRACHA NATURAL NO BRASIL

O estudo da produção brasileira carece de dados oficiais mais atualizados. 
Especialistas alertam  ainda para necessidade de revisão das metodologias. 
Em 2016, o IBGE apurou 147 mil hectares de área em produção, com 180 mil 
toneladas de borracha seca.

Utilizando o Teor de Borracha Seca (TBS) ou, em inglês, Dry Rubber Content 
(DRC)2 , médio projetado (em estudo apurado com as usinas de beneficia-
mento ligadas à Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borra-
cha Natural – APABOR), a produtividade média nacional foi de 1.233 kg de 
borracha seca por ha.
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vendedores para muitos compradores.



O Brasil produz cerca de 46% do seu consumo (apenas 1,5% da produção 
mundial). A produção se concentra no Estado de São Paulo, que corresponde 
por 57% da produção nacional. O maior desafio do país é o fato de ser 
tomador de preço e de ter um custo de produção maior que seus competi-
dores do Sudoeste Asiático. Ou seja, tomando preços Asiáticos e produzindo 
com custos brasileiros.  

Destaca-se que a Indústria Consumidora Brasileira é uma das 10 maiores 
consumidoras de borracha natural do mundo (com cerca de 400 mil tonela-
das anuais); sendo hoje muito dependente da importação da produção do 
Sudeste Asiático. Este dado traz preocupação, pois os principais produtores de 
borracha do Sudoeste Asiático estão aumentando seu consumo, ou seja, cada 
vez mais irão exportar menos matéria-prima e mais produto industrializado; 
menos borracha e mais pneu.
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Produtividade da 
Borracha Natural 

– 2016

Áreas em 
produção

Produção 
(Kg/Coágulo 

ano)

Produtividade 
(Kg Coágulo/ 

Ha)

DRC Médio 
Projetado

Produtivi-
dade (Kg 
Borracha 

Seca/Ha)*

Brasil

Goiás 

São Paulo

Minas Gerais

Outros

152.130

7.320

68.567

5.799

70.444

318.947.000

20.739.000

209.539.00

14.562.000

74.107.000

2.096,54

2.833,20

3.055,97

2.511,12

1.052

58,5%

54,8%

56,8%

56,5%

58,5%

1.266

1.728

1.675

1.419

615

Fonte: https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613          Fonte: IBGE/PAM - Adaptação: ABRABOR

O beneficiamento de borracha no Brasil é concentrado no produto GEB-10 
(Granulado Escuro Brasileiro classe 10), composto por 100% de borracha natu-
ral proveniente de coágulos de látex. A maior parte das usinas de beneficia-
mento se encontram em São Paulo.

2 Porcentagem em peso de borracha seca contida em 100 g de látex e precipitada por ação de solução de ácido acetílico, 
ou seja o DRC corresponde à fase dispersa do látex separado do soro pelo método convencional de coagulação, seguido 
de separação, lavagem, prensagem e secagem do coágulo. Mais detalhes em: https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bit-
stream/item/122955/1/p.-47-56.pdf
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Heveivultor
Venda do Látex

(Coágulo)

Usina de
Bene�ciamento
Vende GEB-10

Indústria de
Artefatos

Indústria
pneumática

Diversos produtos
para consumidor �nal

Cadeia produtiva
da borracha natural 

Os principais consumidores da produção dos seringais são as usinas de bene-
ficiamento concentradas no noroeste de São Paulo e as usinas da Michelan no 
Espirito Santo e Bahia.

A borracha é considerada uma 3comódite estratégica para os mercados 
globais, e a formação dos preços mundiais desta comódite é explicada 
por uma complexa interação de fatores.

CENÁRIO EXTERNO - ANÁLISE DE CLIENTES POTENCIAIS

Nome
Cidade/Estado

Capacidade de
instalada (mil ton)
borracha seca

Michellin
Sooretama/ES

Michellin
Camamu/BA

Hevea-Tec
Jaci/SP

NB
Urupês/SP

Colitex
Poloni/SP

Quirino
Cedral/SP

Braslatex
Bálsamo/SP

40 (1) 35 45 (1) 13 10 10

Obtenção da 
matéria prima Parceiros (2) Parceiros ParceirosPróprios e

de parceiros
Próprios e

de parceiros
Próprios e

de parceiros

Outros elos
da cadeia

Auxílio técnico,
desenvolvimento de mudas

e na indústria de pneus

Auxílio
técnico

Auxílio
técnico

Auxílio
técnico

Auxílio
técnico

Foco Pneumática Pneumática
Pneumática
e Artefatos

Pneumática
e Artefatos

Pneumática
e Artefatos

Ambos

Observações:
(1) Valor estimado com base no plano de expansão da Usina e da análise de seus pares.
(2) Em 2004, a Michellin iniciou o processo de venda de sua área de plantio na BA aos empregados 
interessador e, em 2009 as do MT, vendendo as áreas do Grupo Amaggi.:
(-) Não hà dados disponíveis. 

3 Comódite são mercadorias de baixo valor agregado, produzidas de acordo com determinado padrão, sem diferenciação 
de origem e de marca, produzidas em grande quantidade e que podem ser estocadas sem perda significativa de 
qualidade.



1.4.3 PERSPECTIVAS PARA EXPANSÃO DA PRODUÇÃO DE BORRACHA 
NATURAL NO BRASIL: O MODELO DE GOIÁS

A seringueira de cultivo encontrou no Estado de Goiás uma ótima 
oportunidade para expandir, apresentando produtividades médias superiores 
com as principais regiões produtoras do mundo. 

Hoje o estado representa pouco mais de 4% da área em produção do país, 
com 6 mil ha, mas já se destaca com quase 10% da área plantada.
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A heveltura começou a ser 
desenvolvida em Goiás com 
um pequeno plantio pioneiro 
no município de Mozarlândia

Plantio 
ampliado 
para 250 ha

Os grupos Otávio Lage, 
Morais Ferrari, Gissara e 
Braolhos, possuem cerca 
de 6.670 ha de seringais 
plantados

Outro plantio foi realizado no 
município de Mineiros e amplia-
do para um total de 200 ha

Nos munícipios de Goianésia, Barro Alto 
e Vila Propício a cultura da seringueira 
alcançou sua maior expansão, com 
plantios realizados pelo Grupo Jalles 
Machado S.A. (Usina de açucar e álcool, 
implantada em Goianésia), liderados 
inicialmente pelos membros Clóvis 
Ferreira de Morais e Segundo Martinez 
Braolhos

Em Goiás entre pequenos, 
médios e grandes foram 
catalogados pela APROB-GO/TO 
251 produtores distribuidos em 
87 municípios sendo: 19.908,0 
ha com 10.420,755 pés destes 
3.490,683 pés estão em 
exploração

Fonte: Adaptado de MORAIS; MORAIS (2013) e relatos da APROB- GO/TO (2018).



A boa produtividade é o resultado da associação de três fatores: a escolha dos 
clones, a formação do seringal e a gestão do negócio. 

Nos projetos pioneiros no Estado, houve uma grande diversificação na 
seleção dos clones a fim de utilizar-se aqueles mais adaptados e de alto 
desempenho. Assim, destacaram-se os clones PR 255, PB 217 e GT 1, que vem 
tomando espaço do RRIM 600 nos projetos mais recentes.

Na formação do seringal, técnicas utilizadas em outras atividades foram 
agregadas às já trabalhadas tradicionalmente, destacando-se entre outras a 
irrigação por gotejamento, o controle de plantas invasoras com herbicidas de 
pré e pós-emergência, correção e adubação ajustada ao estádio de 
desenvolvimento da cultura, associadas ao mais importante: o capricho do 
produtor. 

Isso permite a formação de seringais com bom estande e boa uniformidade, 
com baixo índice de falhas e plantas dominadas.

De acordo com a APROB-GO/TO, o cultivo está presente em 87 municípios, 
abrangendo praticamente todo o território estadual. Hoje o estado representa 
pouco mais de 4% da produção do país, com 6.359,93 ha. Em relação a área 
ocupada com a cultura, apresenta 19.908,01 ha de área plantada, totalizando 
cerca de 10.420.755 árvores plantadas sendo 3.490.683 árvores em 
exploração.

Ou seja, apenas 33% da área do estado está em produção e os 67% restantes 
estão no estágio inicial de maturação das plantas (que leva cerca de 7 anos 
desde o plantio ao início da produção). Sendo assim, pode-se prever que nos 
próximos anos a produção total da região vai triplicar. Em estratificação 
proposta pela APROB-GO/TO há cultivos nas regiões Norte (12.721,8 ha), Vale 
do Araguaia (2.397,0 ha), Sudoeste (1.227,3 ha), Sul/Sudeste (983,1 ha), Central 
(745,8 ha), Oeste (913,0 ha), Entorno do Distrito Federal (460,0 ha) e Nordeste 
(460,0 ha) (REIS, 2017 e relatos APROB –GO/TO, 2018).

Em Goiás, os dez municípios com maiores áreas plantadas são, em ordem 
decrescente: Barro Alto (21,20%), Goianésia (16,35%), Vila Propício (10,25 %), 
Niquelândia (5,95%), Nova Crixás (4,94%), São Luís do Norte (3,81%), Mundo 
Novo (2,86%), Hidrolina (2,30%), Cachoeira Alta (1,97%) e Uruaçu (1,87%), (REIS, 
2017). 
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Segundo os dados divulgados pelo IBGE (2018) referente a safra de 2017, a 
seringueira de cultivo encontrou no Estado de Goiás uma ótima 
oportunidade para expandir, a região se destaca sendo atualmente o 2o maior 
produtor, ficando atrás de São Paulo e empatado com Bahia.

A produção de 20.739 t de látex coagulado, colhida em 7320 hectares, 
equivalem a produtividade de 2.8 t/ha de coagulo ou 1,7 t/ha de borracha 
seca, considerando  teor de borracha seca (TBS) de 60% (ABRABOR, 2018)"

Goiás se destaca com a maior produtividade do país, com a médias de 
1,7 mil kg de borracha seca por ha/ano. Esse índice inclui muitas plantas 
ainda dentro dos primeiros 3 anos de sangria (caracterizados por um 
potencial produtivo menor do que a fase chamada de “adulta”).  Os 
índices de produção dos seringais adultos (com mais de 3 anos de 
sangria) em Goiás ultrapassam as 2 mil toneladas de coágulo por ha/ano 
e já dão uma boa noção de quanto a heveicultura no Estado deve 
progredir nos próximos anos conforme os seringais atinjam a plena 
maturidade.

21,2%

16,35%
10,25%

5,95%

4,94%

3,81%

2,86%

2,3%
1,97%

1,87%

Barro Alto

Goianésia

Vila Propício

Niquelândia

Nova Crixás

São Luís do Norte

Mundo Novo

Hidrolina

Cachoeira Alta

Uruaçu



Esse desempenho diferenciado pode ser explicado por alguns fatores, tais 
como: condições favoráveis de solo e clima, pois, diferente do que muitos 
imaginam, o clima mais seco do Cerrado não atrapalha a produção, esse fato 
contribui, principalmente durante o período de enfolhamento das árvores 
(agosto a setembro) quando a ausência de umidade impede a proliferação da 
doença conhecida como “mal-das-folhas”); e adoção de técnicas adequadas 
de implantação, manejo e gestão dos seringais (REIS, 2017, adaptado).

Toda a borracha produzida em Goiás é destinada ao mercado interno, sendo 
absorvida por usinas localizadas nos estados de São Paulo, Espírito Santo e 
Bahia, onde é beneficiada e comercializada junto às indústrias de pneumáti-
cos e de artefatos (REIS et al., 2015a).
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Fonte: ANRPC 2017 / IBGE Adaptação ABRABOR

1800
1600
1400
1200
1000

800
600
400
200

0

Vietn
ã

Goiás/B
ra

sil

Tailâ
ndia

Malásia

Cambodia
India

China

Indonésia

Sri l
anka

Filip
inas

Produtividade Borracha Natural Goiás x Principais
Países Produtores

(em kg de Borracha Seca por ha)



16

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Vila Propício
Barro Alto
Goianésia

Santa Rita do Novo Destino
Niquelândia
Nova Crixás
Aurilândia

São Luiz do Norte
Mundo Novo
Colinas do Sul

Hidrolina
Uruaçu

Cachoeira Alta
Mineiros

Santa Isabel
Palmeiras de Goiás

Mozarlândia
Pirenópolis

Paraúna
Anápolis

Urutaí
Edéia

Cachoeira Dourada
Estrela do Norte

Nova Glória
Montividiu do Norte

Cidade Ocidental
Cumari

Inhumas
Santa Rita do Araguaia

Uruana
Campo Alegre de Goiás

Cocalzinho de Goiás
Campinaçu
Abadiânia

4.076,00
2.748,51
1.693,06
1.523,99
919,72
911,80
821,80
776,61
775,66
543,27
356,31
340,38
321,74
318,41
237,41
233,34
227,22
192,04
191,74
171,71
168,15
165,57
157,67
154,36
149,49
139,74
133,41
131,64
130,55
119,17
117,99
116,01
112,51
102,66
100,80

19,59
13,21
8,14
7,33
4,42
4,38
3,95
3,73
3,73
2,61
1,71
1,64
1,55
1,53
1,14
1,12
1,09
0,92
0,92
0,83
0,81
0,80
0,76
0,74
0,72
0,67
0,64
0,63
0,63
0,57
0,57
0,56
0,54
0,49
0,48

CLASSIFICAÇÃO                          MUNICÍPIO                                        ÁREA (ha)           PORCENTAGEM (%)

Tabela 1. Área plantada de seringueira, em hectares e em percentagem, por município do Estado de Goiás.



17
Fonte: REIS, 2015.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Inaciolândia
Pontalina
Itumbiara

Piracanjuba
Jaraguá

Palminópolis
Bela Vista de Goiás
Cachoeira de Goiás

Paranaiguara
Ceres

Itapaci
Goiatuba

Aporé
São João da Paraúna

Caturaí
Jussara

Caldazinha
Carmo do Rio Verde

Montes Claros de Goiás
Itaberaí
Jandaia

São Luís de Montes Belos
Acreúna

Petrolina de Goiás
Rianápolis

Catalão
Campestre de Goiás

Minaçu
Chapadão do Céu

Vicentinópolis
Goianira

Vianópolis
Portelândia
Rubiataba

Rialma
Silvânia
Total

99,74
91,02
85,66
75,06
73,66
72,55
69,13
63,51
61,36
59,00
57,25
54,10
52,68
47,18
35,22
29,70
29,37
28,86
28,81
28,44
27,03
26,84
25,72
21,66
21,46
21,01
20,00
18,07
17,73
16,99
14,98
14,94
9,94
8,39
8,07
7,21

20.802,80

0,48
0,44
0,41
0,36
0,35
0,35
0,33
0,31
0,29
0,28
0,28
0,26
0,25
0,23
0,17
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,13
0,13
0,12
0,10
0,10
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,05
0,04
0,04
0,03

100,00

CLASSIFICAÇÃO                          MUNICÍPIO                                        ÁREA (ha)           PORCENTAGEM (%)



1.5 PRECIFICAÇÃO
A borracha natural é uma omódite com preços cotados em bolsa. Devido à 
grande concentração da produção e consumo mundial no Sudeste Asiático, 
os principais mercados (físicos e de futuros) se concentram na região.  

Os mercados futuros vêm ganhando um papel cada vez mais proeminente 
no mercado, sendo a Bolsa de Futuros de Shangai o principal deles com mais 
de 98% do volume de negócios.

Apesar de sempre ter sido considerada uma das características mais proemi-
nentes do mercado da Borracha Natural (BN), a variação dos preços tem 
aumentado muito nos últimos 10 anos.

1.5.1 PRECIFICAÇÃO NO BRASIL

Nos últimos 12 anos, a indústria brasileira de borracha natural utiliza o preço 
de referência do mercado Granulado Escuro Brasileiro – (GEB-10). O índice é 
uma referência para toda a indústria brasileira e é usada principalmente para 
suavizar o impacto das variações internacionais nas negociações por meio do 
uso de regras claras, transparência, estabilidade e previsibilidade.

O modelo é composto por uma combinação de: preços médios do TSR20 
para 60 dias (contrato de mês/mês em sgx.com), média da taxa de câmbio 
(publicado pelo governo brasileiro em
http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdiarios.asp).  

A estes são adicionados 9,25% dos impostos locais (PIS COFINS), custo finan-
ceiro de 15 dias (calculado com base nas taxas de juros diárias também publi-
cadas pelo governo brasileiro http://www.bcb.gov.br/htms/selic/selicdiar-
ios.asp) e encargos médios de frete relativos ao transporte da planta de 
processamento para a indústria de pneus (cerca de R$ 760 por tonelada).
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GEB-10. Fórmula de referência de mercado

(((TSR20Av * DOLARAv)) / (1-Taxas)) + FRETE
* Taxas = (((((60 dias Juros +0,5) / 30) * 15) / 100) + 9,25%



O valor médio registrado no período, acrescido de impostos, frete e encargos, 
será uma referência tanto para os preços remotos quanto para a venda do 
GEB-10 (das usinas beneficiadoras à indústria de bens de consumo) manten-
do assim a uniformidade e a prática comercial justa a todos os níveis, da 
produção à indústria. 

Os meses de cálculos são: dezembro-janeiro, fevereiro-março, abril-maio, 
junho-julho, agosto-setembro, outubro-novembro.

A referência é calculada e divulgada pela Associação Brasileira de Borracha 
Natural (ABRABOR) e utilizada como referência para toda a indústria. 

Cerca de 70% a 80% do valor nominal do Preço de Referência GEB-10 
remunera o preço da fazenda que �utua em relação à dinâmica do livre 
mercado, os 30% a 20% restantes são divididos entre impostos federais, 
encargos de vendas, encargos �nanceiros e processamento.

Em conclusão, a indústria de borracha natural do Brasil desenvolveu uma boa 
ferramenta para ajudar a indústria a contornar as dificuldades que a volatili-
dade dos preços impõe ao dia a dia dos negócios. 

Tal ferramenta não limitou a dinâmica do livre mercado. O desenvolvimento 
de tais ferramentas é uma boa perspectiva em face da crescente volatilidade 
dos preços.

Atualmente não temos usina de beneficiamento da borracha em Goiás, toda 
produção é comercializada para os estados de São Paulo, Bahia e Espírito 
Santo.

O GEB é um produto beneficiado, puro e seco, já o coágulo é um produto com 
impurezas e alto teor de umidade, por isso é importante determinar o Teor de 
Borracha Seca (TBS) contido no coágulo para determinar quanto o produtor 
vai receber pelo seu produto.
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Algumas usinas utilizam um índice médio de 53% ou 60%, enquanto outras 
analisam o coágulo em laboratório, premiando o esforço do produtor pela 
qualidade e pureza de seu produto.

Veja como calcular quanto vai receber:

Preço do coágulo = Preço de referência X 70 a 80% X TBS%

Pelo percentual médio (TBS=60% e participação de 75% ),

um preço de referência de R$7,44 renderia ao produtor:

R$7,44 X 75% X 53% = R$ 3,34/kg



2.1 CONCEITOS E DEFINIÇÕES 
As determinações de custo são feitas com várias finalidades. 

Para o agricultor servem como elemento auxiliar de sua administração na 
escolha das culturas (ou atividades), criações e das práticas a serem utilizadas.

Para o governo e entidades de classe, fornecem subsídios à formulação de sua 
política agrícola.

2.2 CUSTO DE PRODUÇÃO
É definido classicamente como sendo a soma dos valores de todos os serviços 
produtivos dos fatores aplicados na produção de uma utilidade, sendo esse 
valor global equivalente ao sacrifício monetário total da empresa que a 
produz.

Essa conceituação deixa implícito que todos os fatores utilizados para produ- 
zir determinado bem devem ser remunerados, compreendendo entre eles: 
terra, capital e empresário. Cabe ainda a observação de que o conceito clássi-
co de custo se baseia em dois aspectos fundamentais: 

a) na doutrina do custo alternativo ou custo de oportunidade, na qual o custo 
dos recursos para a empresa é igual seu valor nos melhores usos alternativos;

b) no custo explícito e custo implícito; o primeiro definido como dispêndio 
em dinheiro normalmente realizado pela empresa, referente ao pagamento 
dos serviços comprados ou alugados pela mesma, e o segundo, considerado 
como os encargos devidos a fatores pertencentes à empresa.

2.3 CLASSIFICAÇÃO DOS CUSTOS
> CUSTOS FIXOS TOTAIS

São aqueles que não variam com a quantidade produzida (juros sobre capital 
empatado, impostos fixos, seguros, a parte de alimentação que é utilizada na 
manutenção dos animais, as despesas de arrendamento etc.).
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2. Custo de Produção
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> CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS 

São aqueles que variam de acordo com o nível de produção da empresa (adu-
bos, combustíveis etc.).

> CUSTO MÉDIO 

Obtém-se dividindo o custo total pelo número de unidades produzidas. O 
custo médio incluirá, portanto, parcela dos custos fixos e dos custos variáveis.

2.4 CUSTO OPERACIONAL
O conceito de custo operacional foi desenvolvido pelo Instituto de Economia 
Agrícola (MATSUNAGA et al., 1976), conceituado como sendo as despesas 
efetivamente desembolsadas pelo agricultor mais a depreciação de máquinas 
e benfeitorias específicas da atividade, incorporando-se outros componentes 
de custos, que visam obter o custo total de produção e viabilizar a análise de 
rentabilidade no curto prazo.

2.5 SISTEMAS DE PRODUÇÃO
Para a elaboração das matrizes de coeficientes técnicos e exigências físicas de 
fatores de produção, deve-se inicialmente definir os sistemas de produção 
adotados pelas empresas.

Esses sistemas podem ser identificados por meio do uso de práticas diferenci-
adas, uso de diferentes variedades ou ainda por diferentes talhões. 

No caso da heveicultura, o sistema de produção pode ser definido pelo inter-
valo da sangria determinando, por exemplo, o sistema por D4, D5, ou D7. 

Segundo MELLO et al. (1988), sistema de produção é conceituado como o 
conjunto de manejos, práticas ou técnicas agrícolas realizadas na condução 
de uma cultura, de maneira mais ou menos homogênea, por grupos repre-
sentativos de produtores.
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A metodologia adotada para o desenvolvimento do estudo foi a apropriação 
dos custos em um modelo de produção típico para a cultura da seringueira 
desenvolvida pelo IEA (Oliveira, Veiga Filho e Fredo, 2014). 

Não há uma planilha padrão, portanto cada heveicultor tem receitas e despe-
sas específicas, sendo necessário adaptações. O importante é começar a 
gerenciar e saber como e quanto você ganha e gasta e o seu lucro real!

3.1 CUSTOS OPERACIONAIS
A estrutura do custo operacional considerada (MATSUNAGA et al., 1976) nos 
sistemas de produção foi:

Custo operacional efetivo (COE):

São as despesas efetuadas com mão de obra, operações de máquinas/equi-
pamentos e veículos e materiais consumidos ao longo do processo produtivo 
e ciclo da cultura bem como os encargos sociais (40% sobre o valor da despe-
sa com mão de obra); 

Custo operacional total (COT):

É o custo operacional efetivo acrescido da contribuição e seguridade social 
rural (CSSR), (1,8% do valor da renda bruta), depreciação de máquinas, depre-
ciação do seringal, assistência técnica e o juro de custeio calculado sobre 50% 
do COE a uma taxa de juros vigente ao ano.

3.2 APLICAÇÃO E ELABORAÇÃO DOS CUSTOS DE PRO-
DUÇÃO PARA HEVEICULTURA
Cálculo dos Custos das Atividades Agropecuárias

Para se estimar o custo operacional total de produção das atividades agro-
pecuárias, é necessário um conjunto de informações a serem obtidas pelos 
produtores, sem as quais a tarefa fica praticamente impossível. 

3. Metodologia
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Assim, é necessário se obter as seguintes informações:

a) operações agrícolas: para cada operação é definido o número de horas de 
trabalho gasto por categoria de mão de obra, trator e/ou veículos e equipa-
mento envolvidos na operação;

b) operações agrícolas efetuadas por meio de empreita: envolve operações de 
manutenção, cultivo, colheita, transporte etc.; 

c) materiais de consumo: constituído pelos materiais que são utilizados no 
processo de produção, podendo ser próprios e/ou adquiridos pelo produtor; 

d) os componentes de custos indiretos da produção, envolvendo as 
obrigações sociais, seguro, encargos financeiros para capital de custeio, custo 
de uso da terra, outras despesas com impostos e administração e outros custos 
fixos com capital ou com a formação da cultura perene quando for o caso.

e) os preços das máquinas, dos insumos utilizados nas operações das máqui-
nas, dos materiais de consumo utilizados pelas atividades, custos das empreit-
as, preços da mão de obra, taxas de juros, preços de venda do produto etc.

Obtidas as informações para a atividade que se deseja estimar os custos de 
produção, calcula-se os custos da seguinte maneira e estrutura:

A) Despesas com operações: são os custos com as operações agrícolas. Isto 
é, a quantidade dos fatores de produção utilizados por hectare multiplicada 
por seus respectivos preços. 

No caso da mão de obra, considera-se o preço horário sem encargos, que pode 
ser estimado dividindo-se o salário mensal por 25 dias úteis e o resultado dividi-
do por 8 horas diárias. 

No caso dos diaristas, pode-se simplesmente dividir a diária por 8 horas. 

Para trator e equipamentos, é considerado o custo operacional por hora de uso, 
envolvendo, combustíveis, reparos, filtros e os demais itens de manutenção 
necessários para dispor a máquina ou equipamento em condições de ope- 
ração multiplicado pelo tempo gasto na realização da operação.
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B) Despesas com operações realizadas por empreita, efetuadas por 
hectare ou por unidade de produto devem ser somadas aos gastos com oper-
ações.

C) Despesas com material consumido: soma da quantidade de cada mate-
rial consumido por hectare multiplicada pelo preço de aquisição.

D) Custo Operacional Efetivo (COE): constitui a somatória dos resultados de 
despesas por hectare obtidos em A, B e C, e que é o dispêndio efetivo 
(desembolso) por hectare realizado pelo produtor para produzir determina-
da quantidade de um dado produto.

Para simplificação do cálculo do custo de máquinas será utilizado
na planilha de cálculo de custo de produção de seringueira os valores de

combustível consumido nas operações, uma vez que esse item é o de
maior custo nas operações realizadas com trator.)
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E) Outros custos operacionais na formação do COT: têm a finalidade de 
alocar na atividade produtiva, em análise, parte das despesas gerais da empre-
sa agrícola, a fim de se avaliar com maior precisão os custos e retornos dessa 
atividade. São considerados os seguintes itens: 

- Depreciação de máquinas: é a soma do custo de depreciação das máquinas 
e equipamentos utilizados na condução do seringal, multiplicada pelas respe- 
ctivas horas utilizadas em um hectare da atividade. 

- Depreciação do seringal: é a soma dos custos de formação da cultura 
(primeiro ao sexto ano) divididos pelos anos de vida útil da cultura.

- Encargos diretos: é a taxa de encargos diretos sobre os custos com horas 
gastas de mão de obra por hectare, podendo ser adotado: 8% para FGTS; 
11,11% para férias e prêmio obrigatório; 8,33% para o 13º salário; 3,33% de 
prêmio do FGTS; 2,50% de salário-família; 2,50% de salário-educação e 0,20% 
de INCRA, envolvendo até aqui cerca de 35,97% da folha de pagamento, no 
caso de pessoa física, e podendo incluir outros custos de acordo com os 
procedimentos adotados por produtores e empresas agropecuárias; 

- CESSR (antigo FUNRURAL): é a contribuição especial da seguridade social 
rural, de 2,30% (2,50% para o INSS, 0,1% de seguro e 0,1% SENAR) sobre a 
produção comercializada por hectare, para pessoa física, e de 2,7% para empre-
sa agropecuária;

- Encargos �nanceiros: estimado como sendo uma taxa anual de juros que 
incide sobre a metade do COE (desembolso) no ciclo de produção (meses);

- Outras despesas: estimativas de despesas com administração, assistência 
técnica e outras taxas a serem pagas pela atividade. 

F) Custo operacional total (COT): é a somatória do COE (D) e dos outros 
custos operacionais (E). Do ponto de vista teórico, o COT seria aquele custo que 
o produtor incorre no curto prazo para produzir e para repor a sua maquinaria 
e continuar produzindo.
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Indicadores de rentabilidade e de lucratividade são medidas quantitativas, 
de cálculo simples, que relacionam variáveis das demonstrações de custos das 
empresas com o propósito de facilitar uma análise gerencial acerca da capaci-
dade da empresa de gerar retornos.  

A necessidade de utilizar indicadores de rentabilidade e indicadores de 
lucratividade se dá no fato de que apenas analisar o lucro líquido de uma 
companhia pode não refletir o total potencial econômico e financeiro da 
empresa.

Além disso, ao associar-se estes indicadores a diferentes níveis de produtivi-
dade e diferentes preços de venda do produto, pode-se obter uma análise de 
sensibilidade acerca de qual fator possui maior influência nos resultados.

Com uma análise cuidadosa dos indicadores, é possível ter uma boa noção 
acerca da capacidade da empresa tanto em gerar retornos com sua atividade 
principal, quanto da sua capacidade de fazer uma boa gestão administrativa e 
financeira, a fim de tomar decisões para o aumento da lucratividade.

Os indicadores de análise de resultados utilizados no trabalho, de acordo com 
Martin et al. (1998), foram os seguintes:

a) Receita bruta (RB):

É a receita esperada para determinado rendimento por hectare, para um preço 
de venda predefinido, ou efetivamente recebido, ou seja:       

RB = R * Pu

Onde:

R = rendimento da atividade por unidade de área;

Pu = preço unitário do produto da atividade.

4. Análise dos Indicadores
e Rentabilidade
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b) Margem bruta (COE): 

É a margem em relação ao COE, isto é, o resultado ocorrido após o produtor 
arcar com o custo operacional, considerando determinado preço unitário de 
venda e o rendimento do sistema de produção para a atividade.

Formalizando, tem-se:

Margem bruta (COE) = ((RB – COE) / COE) * 100

Onde:

RB = receita bruta;

COE = custo operacional efetivo. 

c) Margem bruta (COT): 

É definida de forma análoga à margem bruta (COE) para o COT.

É estimada por:

Margem bruta (COT) = ((RB – COT) / COT) * 100

Onde:

COT = custo operacional total.

Assim, essa margem indica qual a disponibilidade para cobrir o risco e a 
capacidade empresarial do proprietário, uma vez que os demais itens de 
custo estão sendo considerados no cômputo do COT.
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d) Ponto de equilíbrio: 

Determina qual a produção mínima necessária para cobrir o custo, dado o 
preço de venda unitário para o produto. 

Assim, foram considerados os seguintes pontos de equilíbrio:

1- Ponto de equilíbrio (COE) = COE/Pu

2- Ponto de equilíbrio (COT) = COT/Pu

Onde:

Pu = preço unitário de venda

e) Lucro operacional (LO): 

Constitui a diferença entre a receita bruta e o COT por hectare.

Desse modo, tem-se:

LO = RB - COT

O indicador de resultado LO mede a lucratividade da atividade no curto prazo, 
mostrando as condições financeiras e operacionais da atividade.

f) Índice de lucratividade (IL): 

Esse indicador mostra a relação entre o LO e a receita bruta, em percentagem. 
É uma medida importante de rentabilidade da atividade agropecuária, uma 
vez que mostra a taxa disponível de receita da atividade após o pagamento de 
todos os custos operacionais, encargos  etc., inclusive as depreciações.

Então:

IL = (LO / RB) * 100
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As cooperativas e associações são marcadas pela organização democrática, 
controladas por seus sócios, que devem participar ativamente no planeja-
mento de suas atividades e na tomada de decisão coletiva.

Estes negócios precisam da participação ativa de todos os trabalhadores; que 
são donos e devem ter participação direta na sua gestão.

Algumas ações são implementadas na busca de melhorias para o produtor e 
a produção. Os grupos de estudo e associações e cooperativas ligadas ao 
setor da heveicultura têm buscado a proibição via importação pelas empresas 
dos países que não respeitem as leis trabalhistas e ambientais, essa medida 
viabiliza e valoriza os produtores brasileiros que estão em conformidade com 
as leis. 

Outra ação importante que poderá trazer benefícios com a união do setor, por 
meio de associações e cooperativas é viabilidade da venda do coágulo de 
pequenos e médios produtores (as) com melhores negociações de preço.

As associações e cooperativas de produtores ligados ao setor podem buscar 
também a implementação de políticas econômicas que estimule e dê mais 
segurança e estabilidade à heveicultura nacional frente às adversidades do 
mercado internacional. 

Assim como ação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA); 
associações e cooperativas de produtores de borracha natural e represen-
tantes das Federações de Agricultura debatem e apresentam alternativas de 
curto, médio e longo prazo para aumentar a competitividade do produto 
brasileiro que são encaminhadas ao Grupo de Trabalho da Câmara de Comér-
cio Exterior (CAMEX), dentre elas a política de taxa de importação para 
preservar a competitividade em momentos de ciclo de baixa de preços no 
Brasil (CNA, 2018).

O cultivo de seringueira no Estado de Goiás tem demonstrado organização 
exemplar por meio da Associação dos Produtores de Borracha Natural de 
Goiás e Tocantins (APROB-GO/TO), (REIS, 2017).

Somente com a união do setor via cooperativas e associações, a heveicultura 
impulsionará a produção de borracha natural, goiana e brasileira. 

5. Associativismo e Cooperativismo
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Além dos itens já abordados, cabe destacar algumas necessidades e deman-
das do setor, de acordo com o Diagnóstico do Setor de Florestas Plantadas no 
Estado de Goiás, por isso, destaca-se abaixo os desafios para o setor.

Política econômica que estimule e dê mais segurança e estabilidade à hevei-
cultura nacional frente às adversidades do mercado internacional, com 
estabelecimento de preço mínimo justo, redução da carga tributária e 
elevação da taxa de importação da borracha proveniente de países onde a 
mão de obra é menos remunerada e mais desprotegida por leis trabalhistas, 
em comparação com a realidade rural brasileira (REIS, 2015).

Política fiscal que incentive a implantação de indústrias de beneficiamento de 
borracha natural em Goiás e desonere de ICMS as operações internas, nos 
mesmos moldes implantados no Estado de São Paulo entre produtor, usina de 
beneficiamento e consumidor final, reconhecendo o ICMS no consumidor 
final (REIS, 2015).  

O novo código florestal (lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012) capítulo XIV, 
disposições complementares e finais, art. 74). A Câmara de Comércio Exterior 
- CAMEX, de que trata o art. 20-B da lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, com 
a redação dada pela Medida Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001, 
é autorizada a adotar medidas de restrição às importações de bens de origem 
agropecuária ou florestal produzidos em países que não observem normas e 
padrões de proteção do meio ambiente compatíveis com as estabelecidas 
pela legislação brasileira.

6. Desa�os e Oportunidades
da Heveicultura
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Anote o registro de custos, produção, 
comercialização e do que é consumido 
na propriedade.

Analise o mercado e veja oportunidades 
em associar-se e/ou cooperar.

Trate seu seringal como uma 
empresa rural

Busque técnicos, consultores e pro�ssionais 
que possam auxiliá-lo na tomada de decisões 
e na implementação das melhores práticas.

Seja organizado.

Faça capacitações, cursos, palestras 
e seminários.

Faça o planejamento
da propriedade.
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