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Resumo 
 
O artigo tem como objetivo analisar a viabilidade financeira da abertura de uma empresa para 
atuar na heveicultura assim como obter qual vertente da atividade seria economicamente mais 
atrativo. Foi escolhida a cultura da heveicultura a fim de preencher uma lacuna na cadeia do 
agronegócio uma vez que esta é uma atividade que exige decisões de longo prazo e com altos 
investimentos iniciais. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, documentais e de campo  
para a obtenção de conhecimentos sobre o setor em questão, onde foi identificada a 
atratividade do setor, o dimensionamento das operações e a viabilidade financeira.  Além 
disso, constatou-se que se trata de um alto investimento com retorno em médio prazo, porém 
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bastantes atrativos, já que, após uma análise exaustiva da demanda e oferta, existe 
oportunidade de crescimento. Ao final, o negócio proposto consiste na produção de látex in 
natura, no Noroeste Paulista, para indústrias do mercado interno que demandam desta 
matéria-prima para a sua produção. Com o objetivo de quebrar a sazonalidade e minimizar a 
carência inerente a heveicultura foi proposto o consorciamento com banana maça nos 
corredores do seringal até o quarto ano e seguida seria plantado cacau até o sétimo ano.  
 
Palavras-chave: Custos. Agronegócio. Heveicultura. 
 

1. Introdução 

 

A heveicultura é parte integrante da história do Brasil os índios conheciam o látex 

antes mesmo do descobrimento da América. E com o passar do tempo novas formas de 

beneficiamento permitiram diversas aplicações tecnológicas e produtos despertando um 

crescente interesse do mercado consumidor europeu. Hoje existem diversas formas de 

aproveitar economicamente a seringueira além do látex natural que é a principal fonte de 

renda e que pode ser utilizado em diversas indústrias, como a pneumática, a médico-

hospitalar, a automotiva e de vestuário. A exploração da madeira tem sido a alternativa 

complementar importante extraída quando o período produtivo das árvores se encerra. 

Ademais o mercado de carbono, composição de reservas florestal e das próprias mudas são 

demandas crescentes inerentes a heveicultura. Optou-se pelo estudo de custos na heveicultura 

a fim de preencher uma lacuna na literatura, pois é uma cultura perene com decisões de longo 

prazo e envolve altos custos iniciais. 

O Brasil produz somente 30% da borracha que consome, ou seja, precisa importar de 

outros países mais que dois terços do que é demandado pelo mercado (LUPA, 2008). As 

previsões do Instituto Internacional de Pesquisa da Borracha sinalizam que a partir de 2020 a 

Ásia, o maior produtor de borracha natural do mundo, irá consumir toda sua produção 

causando falta de borracha no mundo. O Brasil é o país com maior fronteira agrícola 

disponível e apta para suprir essas necessidades mundiais. Adicionalmente, a demanda 

brasileira pelo produto, segundo uma previsão da Associação Paulista de Produtores e 

Beneficiadores de Borracha (APABOR, 2010), poderá crescer de um atual consumo de 

300.000 toneladas por ano, para 1.000.000 de toneladas em 2030.  

A partir deste cenário foi estabelecido como objetivo analisar a viabilidade financeira 

da abertura de uma empresa para atuar neste segmento assim como obter qual vertente da 

atividade seria economicamente mais atrativo. Para tal objetivo o artigo está estruturado em 

oito capítulos, sendo o primeiro a introdução contemplando a problemática, objetivos e 
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justificativa do tema. O segundo capítulo da compreensão do contexto aborda a história da 

heveicultura no Brasil, uma análise da demanda, análise da oferta e o sistema de valor desta 

cadeia agroindustrial. Por conseguinte é apresentado o percurso metodológico utilizado no 

estudo. Em seguida a análise da atratividade da indústria reforça a justificativa da abertura de 

um novo negócio neste segmento. No capítulo 6 é apresentado um dimensionamento das 

operações para então no capitulo 7 ser realizado a  análise da viabilidade obtendo os 

resultados finais do estudo. No capítulo 8 é descrito a concepção do negócio proposto final. E 

por fim são apresentadas as considerações finais.  

 

2. Metodologia 

 

Com o propósito de obter resultados que atendam os objetivos deste trabalho foram 

utilizadas pesquisa documental, bibliográfica e entrevistas em profundidade. Uma pesquisa 

documental extensa foi realizada que constituía entidades e associações do setor, literatura 

científica, entidades econômicas e também foram analisados os relatórios, dados e 

documentos de uma empresa beneficiadora de borracha. Os relatórios das principais 

associações e entidades do setor que integraram a analise documental foram: Borracha 

Natural, Seringueira, Hevea Brasil, Mucambo, Heveatec e Associação Paulista de Borracha 

(APABOR). Assim como relatórios e dados provenientes da BM&F BOVESPA, 

Euromonitor, Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

Na pesquisa de campo foram realizadas quatro entrevistas em profundidade com 

produtores de Latex do Noroeste Paulista, todos com mais de 10 anos de atuação no setor. 

Elaborou-se um roteiro de pesquisa com 15 questões abertas que tinham os seguintes 

objetivos: identificar os fatores críticos de sucesso, informações sobre aspectos 

mercadológicos para o entendimento das necessidades desses produtores, sobre a rotina de 

atividades e oportunidades não exploradas no setor. As entrevistas foram agendadas por 

telefone e realizadas pessoalmente na propriedade de cada produtor.  
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3. Compreensão do Contexto 

 

O capítulo de compreensão do contexto esta dividido em 4 itens: a história da 

heveicultura no Brasil; análise da demanda; análise da oferta; e o sistema de valor desta 

cadeia produtiva. 

 

3.1. A história da heveicultura no Brasil  

 

A borracha já era conhecida pelos índios antes mesmo do descobrimento da América, 

e com o passar do tempo despertou um crescente interesse do mercado consumidor europeu 

conforme novos meios de utilização para a mesma foram sendo descobertos. No século XIX 

novas formas de beneficiamento permitiram diversas aplicações tecnológicas e produtos como 

os de fios de borracha para a utilização em acessórios da indústria como calçados e roupas 

impermeáveis, passaram a despertar grande interesse. 

Devido a suas múltiplas aplicações, principalmente na indústria automobilística, a 

borracha obtida a partir do látex das seringueiras tornou-se produto mundialmente valorizado. 

E seringueiras não faltavam na Amazônia brasileira. Isso levou a região Norte do Brasil, uma 

das mais pobres e desabitadas do país, a experimentar um período de grande prosperidade. 

Interessadas na exploração dos seringais amazônicos, grandes empresas e bancos estrangeiros 

instalam-se nas cidades de Belém e Manaus (MUCAMBO, 2010). O clima de euforia durou 

até 1910, quando a situação começou a mudar: a partir daquele ano entram no mercado as 

exportações de borracha a partir das colônias britânicas e o Brasil não suporta a feroz 

concorrência que lhe é imposta. No ano 1913 a produção na Malásia superou pela primeira 

vez a do Brasil (SANTOS E MOTHÉ, 2006). Alguns fatores podem ser destacados como 

chave para o Brasil não ter conseguido superar a concorrência da produção asiática, e o 

principal deles é a diferença técnica de produção do Brasil para a Ásia. Enquanto a distância 

entre as seringueiras na Ásia era de apenas quatro metros, na Amazônia caminhavam-se às 

vezes quilômetros entre uma árvore e outra, o que prejudicava e encarecia a coleta. 

Consequentemente as plantações racionalizadas do Extremo Oriente proporcionaram 

significativo aumento da produtividade e se tornaram mais competitivas (MUCAMBO, 2010).

 Os investimentos em pesquisa agrícola também explicam o forte crescimento da 

produção do látex na Ásia. A grande disponibilidade de mão-de-obra naqueles países foi outra 

característica que permitiu o avanço do cultivo, uma vez que o processo de sangria exige 



Uma proposta de exploração econômica da heveicultura 
Machado, G.F.O.; Thomé, J.J.; Tsuda, R.O.; Spers, E.E.; Picolli, C. de A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

6

bastante trabalho manual, já que não é possível a mecanização da extração. Além desse 

aspecto agronômico na Ásia não existia o fungo causador do mal-das-folhas (Microcyclusulei) 

que é uma das doenças mais comuns dos seringais - sobretudo na Amazônia. Com o passar do 

tempo o Brasil  foi diminuindo sua atenções à produção de borracha natural, mesmo que esta 

cultura fosse  estratégica para a economia do país dado à diversidade de sua utilização 

(pneumática, médico-hospitalar, automotiva, vestuário, etc.), além do seu positivo apelo sócio 

econômico e ambiental. Existem diversas formas de aproveitar a seringueira economicamente. 

Além do látex natural, que é a principal fonte de renda, a exploração da madeira tem sido a 

alternativa complementar mais importante, extraída quando o período produtivo das árvores 

se encerra (25 a 30 anos). Ela é uma ótima matéria-prima para diferentes tipos de móveis, 

como o residencial, de escritório, institucional, escolar, médico-hospitalar, para restaurante, 

hotel e similar, além de forros e escadas (DIÁRIO OFICIAL, 2009). Em escala moderada, a 

sementes também pode ser exploradas economicamente, se tornando alternativa de renda 

(APABOR, 2006).  

Aspectos indiretos, porém não menos importantes, atuam como fatores de incentivo 

para que o crescimento da atividade se acentue. Características próprias do cultivo florestal, 

como proteção ao solo e aos mananciais, e a capacidade do sequestro de carbono (que evita o 

acúmulo dos gases do efeito estufa) conferem a esta atividade importância estratégica. Além 

dos fatores ambientais outra característica que atua como estimulo é o fato de que outras 

atividades agrícolas podem ser implantadas: milho, banana, amendoim, feijão, cacau, café e 

também apicultura. Assim, verdadeiros sistemas agro-florestais são formados e maximizam o 

uso da área ao mesmo tempo que minimizam os custos de implantação do seringal (LUPA, 

2008).  

O Brasil produz somente 30% da borracha que consome (LUPA, 2008), ou seja, 

precisa importar de outros países mais que dois terços do que é demandado pelo mercado. As 

previsões do Instituto Internacional de Pesquisa da Borracha sinalizam que a partir de 2020 a 

Ásia, o maior produtor de borracha natural do mundo, irá consumir toda sua produção, 

causando falta de borracha no mundo. Segundo o Hevea Brasil (2007), a Malásia, por 

exemplo, está em pleno processo de industrialização tornando-se grande consumidor de 

borracha e ainda o governo está desencorajando novos plantios de seringueira e se 

concentrando na industrialização do produto. O Brasil é o país com maior fronteira agrícola 

disponível e apta para suprir essas necessidades mundiais. Essa busca brasileira pela 

autossuficiência é o principal fator gerador da viabilidade aparente deste negócio, pois mostra 
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a carência de produtores nacionais e as oportunidades de crescimento para empresas que 

operam na cadeia agroindustrial da borracha natural. Ademais a demanda brasileira pelo 

produto, segundo uma previsão da Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de 

Borracha (APABOR, 2010), poderá crescer de um atual consumo de 300.000 toneladas por 

ano, para 1.000.000 de toneladas em 2030, mesmo em um cenário conservador de 

crescimento da economia nacional. Para ilustrar esse crescimento em 1995/1996 existiam no 

estado de São Paulo 2.453 unidades de produção agrícola (UPA’s) com seringais, em uma 

área de 40 mil ha, já em 2007/2008 existiam 4.402 UPA´s em uma área de 77,4 mil ha, o que 

correspondeu ao crescimento de quase 100% do total de área cultivada desde 1995/1996, o 

que revela também a mudança geográfica do cultivo. A densidade média de plantio passou de 

425pés/ha, em 1996, para 468pés/ha, em 2007/2008 (APABOR, 2005). 

No Brasil a área plantada total com seringueiras ocupa atualmente 150 mil hectares 

que representa apenas 1,50% da área nacional. Países expressivos nesta produção chegam a 

índices 33,10%, como acontece na Indonésia, seguido da Tailândia com 23,60%, Malásia com 

11,90%, China 7,60%, Índia 6,10% Vietnã 5,32% e Myammar 2,86%, segundo dados do 

Grupo Internacional de Estudos da Borracha (SERINGUEIRA, 2009). 

O mercado da borracha teve seu grande momento no Brasil entre a metade do século 

XIX e a primeira década do século XX, quando o país detinha praticamente o monopólio da 

produção mundial. Com a concorrência dos países do sudeste asiático, que começaram a 

explorar a partir dos anos 80 de forma muito mais competitiva e produtiva, a produção 

nacional sofreu um forte declínio. Somente a partir da década de 90, a seringueira voltou a ser 

vista como uma oportunidade pelo agrônomo brasileiro, que passou a aplicar técnicas de 

cultivo na produção, ao invés de explorar a borracha pelo extrativismo. Portanto pode-se 

concluir que o Brasil tem uma grande potencial de reassumir o posto de maior produtor 

mundial de seringueira em médio, longo prazo devido alguns fatores como: o clima favorável; 

as novas técnicas de cultivo que estão sendo implementadas; a grande fronteira agrícola 

disponível no país para a exploração da cultura; o crescente interesse da parte pública e 

privada pela seringueira; e ao positivo cenário do mercado heveicultor mundial.  

 

3.2. Análise da demanda 

 

Existem diversas formas de aproveitar economicamente a seringueira além do látex 

natural que é a principal fonte de renda, e pode ser utilizado em diversas indústrias, como a 
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pneumática, a médico-hospitalar, a automotiva, e de vestuário. A exploração da madeira tem 

sido a alternativa complementar mais importante, extraída quando o período produtivo das 

árvores se encerra. Entretanto o mercado de carbono, composição de reservas florestal e das 

próprias mudas são demandas importantes que também devem ser analisados. 

 

3.2.1. Borracha 

 

A demanda de borracha tanto natural quanto sintética cresce em paralelo com o PIB 

mundial, isso porque a borracha é usada em diversos os seguimentos industriais do planeta e 

quando cresce a economia cresce também o consumo de borracha, visto que nos últimos anos 

o PIB vem crescendo à uma taxa média de 5% ao ano o consumo de borracha também cresce 

nesta direção (HEVEA BRASIL, 2010). No Brasil o plantio de seringueira cresce a uma taxa 

anual média de 4,5 %, enquanto o consumo interno de borracha cresce em média 6% ao ano. 

O consumo atual do Brasil de borracha natural é em média 340.000 toneladas anuais, sendo 

65% de origem estrangeira. Mesmo com esse déficit favorecido pela demanda interna cerca 

de 4.576 toneladas da produção nacional de borracha são exportadas (HEVEA BRASIL, 

2010). 

Desde 1980 existe uma crise da borracha sintética, a demanda por borracha sintética 

chegou a representar  70% do total de borracha consumida e hoje não passa dos 56%. E a 

tendência é de contínuo decréscimo uma vez que é oriunda do petróleo fonte de matéria prima 

não renovável e com preços em ascensão e oscilantes devidos conflitos constantes dos países 

produtores. Ademais, a indústria de borracha sintética vem sofrendo pressões de órgãos 

ambientais e da própria sociedade por se tratar de uma indústria que possui alto impacto 

ambiental.  Com todos esses fatores negativos da borracha sintética sua previsão para os 

próximos anos é de redução de sua participação de mercado, e aumento do consumo de 

borracha natural (HEVEA BRASIL, 2010). 

O mercado mais representativo economicamente para a heveicultura são as indústrias 

pneumáticas que são responsáveis de 75% a 80% da demanda de borracha natural no Brasil 

(SERINGUEIRA, 2010). O crescimento das indústrias pneumáticas é diretamente impactado 

pela indústria automobilística que em 2009 teve um aumento de 11,35% nas vendas em 

relação ao ano anterior (SERINGUEIRA, 2010). A indústria pneumática não havia previsto 

quão crescimento como as importações de borracha da Ásia não supriram o mercado, a 

demanda foi direcionada ao mercado interno de borracha natural que não possuía oferta 
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suficiente ocasionando um importante aumento de preços de quase 100% em relação a 2008. 

Outro fator influenciador do aumento da demanda de borracha natura é a substituição dos 

pneus convencionais por radiais que consomem o dobro de borracha em seu processo 

produtivo (HEVEA BRASIL, 2010). 

 

3.2.2. Carbono 

 

Também uma demanda alternativa oriunda da cultura é a venda dos certificados de 

emissões reduzidas de carbono, que tem apresentado crescimento bastante acentuado nos 

últimos anos, podendo gerar valor no futuro. Esse sistema funciona com a compra e venda de 

unidades correspondentes à redução da emissão de gases que causam o efeito estufa. Os 

créditos são obtidos com o corte das emissões por países ou empresas. A seringueira possui 

importantes quantidades de absorção de CO2 a ser considerado nos projetos de mecanismos 

de desenvolvimento limpo em sua fase produtiva. Um exemplo de mercado para trocas de 

emissões de gases é a bolsa de Chicago (Chicago Climate Exchange) que em abril de 2007 os 

certificados de emissões reduzidas eram comercializados à U$3,70; preço da tonelada métrica 

de CO2 (CCFE, 2008). Para 2015, a expectativa é que o valor cresça visto que as pressões 

pela conservação do meio ambiente tem se tornado cada vez mais latentes, podendo ocorrer 

até sanções no caso de um país não cumprir o acordado no Protocolo de Kyoto. 

Segundo Ricardo, Souza e Ribeiro (2013) a implementação de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo (MDL’s) tem possibilitado incrementar melhorias socioambientais e 

econômicas nas empresas, pois o comércio de carbono crescente no mercado financeiro tem 

revertido recursos para modificar as estruturas patrimoniais com realização de investimentos 

em prol ao desenvolvimento sustentável. Entretanto os autores discorrem sobre a dificuldade 

de encontrar relatórios contábeis e de sustentabilidade informações acerca do fluxo 

econômico financeiro dos eventos e transações que envolvem a produção e venda dos créditos 

de carbono no Brasil e sugerem algumas justificativas inerentes a isso: o longo o ciclo 

operacional de produção e venda dos créditos de carbono; o desenvolvimento se dá de forma 

paralela ao processo operacional; e falta de conscientização (RICARDO, RIBEIRO e 

SOUZA; 2013).  

Em 100 ha de seringueira, para um ciclo de 30 anos, estima-se a produção de 6 mil 

toneladas de carbono orgânico na biomassa, ou seja, 22.020 toneladas de CO2. Se convertida 

em títulos certificados de emissões reduzidas, esta produção pode render US$ 67.000 com a 



Uma proposta de exploração econômica da heveicultura 
Machado, G.F.O.; Thomé, J.J.; Tsuda, R.O.; Spers, E.E.; Picolli, C. de A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

10

venda de créditos de carbono, sem considerar o carbono fixado na borracha e o CO2 potencial 

de emissões evitadas (HEVEA BRASIL, 2010). Essa oferta alternativa para o heveicultor não 

há um mercado maduro para comercialização desses títulos de carbono. O governo brasileiro 

está estudando em criar um mercado brasileiro de venda de títulos de carbono, mas irá acabar 

concorrendo com a bolsa de Chicago. Portanto, esta fonte de renda é caracterizada como de 

longo prazo, pois há indícios que poderá se tornar um mercado com grandes oportunidades no 

futuro, pois nas bolsas americanas e européias ou diretamente com empresas que se 

interessam baixar seu déficit de carbono, e em mercados especiais, poderá haver demanda 

para essa importante fonte alternativa de renda.  

 

3.2.3. Reserva Florestal 

 

A seringueira pode também ser explorada de forma estratégica, utilizando-a como 

forma de alcançar os 20% de unidade de proteção ambiental que uma propriedade rural deve 

possuir segundo a lei brasileira. Pelo fato da seringueira ser uma árvore nativa, ela é uma 

espécie aceita para recompor áreas de reserva legal dentro do estado de São Paulo. Assim, os 

proprietários rurais preferem comprar seringueira à mudas de outras arvores nativas 

brasileiras, porque a seringueira pode ser explorada economicamente. 

 

3.2.4. Madeira 

 

Após seu ciclo produtivo, ao final da rotação, com a diminuição da produção de látex, 

a árvore seringueira pode ser utilizada como madeira, que é de alta qualidade e grande 

procura pela indústria moveleira. Um estudo demonstrou a viabilidade técnica e comercial do 

uso do tronco da seringueira quando a produção de látex diminui, o que acontece depois de 

cerca de 35 anos após o plantio (KRONKA, 2010). Segundo o autor, isso já é feito com 

sucesso em países como Tailândia, Malásia, Indonésia e Vietnã, no Sudeste Asiático. Quando 

esteve no Vietnã, a meta de exportação de móveis produzidos com madeira de seringueira era 

de US$ 4 bilhões. 

 

3.2.5. Mudas 

 

Paralelamente ao crescimento de novos produtores está o consumo de mudas. Segundo 



Uma proposta de exploração econômica da heveicultura 
Machado, G.F.O.; Thomé, J.J.; Tsuda, R.O.; Spers, E.E.; Picolli, C. de A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 4 – Out/Dez - 2014.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

11

depoimento dos entrevistados os consumidores de muda de seringueira não compram 

diretamente toda a quantidade de mudas que tem como meta plantar, em sua maioria é 

plantado em lotes de seringueira por ano. Por exemplo, um produtor planta 1.000 mudas de 

seringueira em um ano, no ano seguinte planta mais 2.000, e assim progressivamente até 

atingir sua meta final de pés plantados. A freqüência da compra de mudas de seringueira é 

baixa, tendo em vista que após comprar um lote de mudas o produtor tem de esperar pelo 

menos um ano para que as mudas não compitam por nutrientes em sua fase de 

desenvolvimento inicial. Ademais, segundo Vasconcelos, Yoshitake, França e Silva (2012) 

esse tipo de empreendimento - os viveiros que visam à produção de mudas por longo período 

- demanda maior nível de sofisticação e controle de custos, requerendo planejamento mais 

apurado. E uma prática utilizada por investidores é a especulação na valorização de terra, ao 

vender a propriedade com as mudas já instaladas. 

 

3.3. Análise da oferta 

 

Muitas empresas passaram a atuar também na produção e distribuição de mudas e 

sementes de seringueiras utilizando do melhoramento genético como forma de diferenciação 

da concorrência. No Brasil este melhoramento é feito principalmente no sentido de criação de 

clones tolerantes a doenças e que ao mesmo tempo apresentem produção satisfatória de látex. 

Este mercado de plantio e venda de mudas de seringueiras vem sofrendo uma forte 

concorrência das iniciativas pública e privada, que visam incentivar a heveicultura, não 

somente pelo fato do Brasil ser hoje um importador de látex, mas também por esta se tratar de 

uma indústria com forte apelo socioeconômico e ambiental. O Programa de Expansão da 

Heveicultura Capixaba (PROBORES) é uma iniciativa do Governo do Espírito Santo e tem 

como objetivo pulverizar o plantio de seringueira e incentivar os pequenos produtores a 

investir na heveicultura do Estado. Foram disponibilizadas 370 mil mudas, tendo como meta 

final do ambicioso programa a implantação de 1,6 mil novos hectares de seringueira no 

Estado até 2012 e ter 77 mil hectares de área plantada até 2025. Hoje o Espírito Santo é o 

quarto maior produtor brasileiro. No Paraná e na Bahia também já existem iniciativas 

semelhantes para o incentivo da produção, sendo que o último incentiva o plantio de mudas 

em consórcio com o cacau (GAZETA ONLINE, 2009). Pela iniciativa privada, destacam-se 

as empresas pneumáticas, que frente ao promissor mercado de automóveis brasileiro, têm 
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investido muito na cultura como patrocinadoras com o objetivo de diminuir a dependência de 

importações e verticalizando seu processo produtivo se tornando autossuficientes no país. 

Os maiores produtores mundiais são a Tailândia, Indonésia e a Malásia, que 

representam juntos aproximadamente 70% da produção mundial. O Brasil, que no início do 

século XX detinha o monopólio da produção mundial, hoje representa 61% da produção da 

América Latina, que por sua vez detém apenas 2% da produção mundial (IRSG, 2004). No 

médio prazo, a produção mundial deve seguir em crescimento, mas em taxas inferiores em 

virtude da restrição de terras aptas ao cultivo da seringueira nos principais países produtores 

do Sudeste Asiático. Projeta-se uma produção da ordem de 11,8 milhões de toneladas de 

borracha natural em 2015, contra uma demanda de 14,3 milhões de toneladas, ou seja, um 

déficit de 2,5 milhões de toneladas, causando o temido “apagão da borracha”. O Brasil, 

atualmente produz uma média de um terço do que é consumido no país, mas segundo 

previsões em 2020 o país poderá estar produzindo 250 mil toneladas diante de um consumo 

potencial de 500 mil toneladas (SERINGUEIRA, 2009; IRSG, 2006).  

A produtividade média no Brasil é de 986 kg de borracha seca por hectare, 

considerando um Dry Rubber Content/Teor de Borracha Seca (DRC) médio de 60%. Em 

algumas regiões mais desenvolvidas, como é o caso do Noroeste paulista, essa produtividade 

pode atingir até 2000 kg ha ano, sendo o estado de São Paulo um dos mais produtivos do 

mundo quando comparado com as médias dos tradicionais países produtores: Tailândia 1.809 

kg ha ano, Indonésia  670 kg ha ano e Malásia  769 kg ha ano. Tal diferença pode ser 

explicada pelas condições de solo da região, além do clima, no que diz respeito a quantidade 

de chuvas e umidade, propício para plantio (SERINGUEIRA, 2009). São Paulo é o maior 

produtor de borracha do Brasil, e a maior parte da produção nacional se concentra no Noroeste 

do Estado. A heveicultura vem sendo adotada a cada ano por um número maior de 

proprietários de micro e pequenas propriedades rurais, pois se adequa bem à agricultura 

familiar, mesmo  que o percentual de grandes produtores vem crescendo nos últimos anos. Na 

figura 1 é ilustrada a evolução da produção de borracha natural no Brasil e em seus estados 

separadamente. 
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Figura 1: Evolução da produção de borracha natural nos estados brasileiros 

Fonte: IBGE, 2003 

 

O Brasil tem hoje potencial para se destacar no mercado mundial como grande 

produtor, pois tem uma enorme fronteira agrícola, incentivos à atividade e investimentos em 

produtividade. Ademais os grandes produtores asiáticos estão ficando próximo à saturação em 

suas produções, o que reforça o potencial do Brasil em ser um grande supridor da crescente 

demanda pelo produto nos próximos anos e em médio/ longo prazo reassumir uma posição de 

destaque no cenário mundial. 

 

3.4. Sistema de valor 

 

No inicio do sistema de valor tem o segmento produtivo, ou seja, o heveicultor que 

realiza todo o e investimento na plantação e cultivação de arvores seringueiras visando extrair 

o látex virgem. O produtor de látex pode optar por produzir dois tipos de borracha: a branca e 

a escura. A branca é a borracha vendida molhada e recém extraída, e a borracha escura é a 

borracha seca e com alguns dias de extração. O que diferencia esses dois tipos de borracha é o 

peso. A borracha clara por possuir bastante água pesa mais que a escura, porem possui um 

preço inferior ao da borracha escura. Esse elo está representado na figura 2 como T3. Por trás 

deste segmento está o viveirista que fornece a muda da arvore seringueira para o heveicultor 

investidor que quer expandir seu seringal. Nessa transação o heveicultor compra mudas tanto 
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para plantar mais arvores, como para repor as perdas naturais de mudas. O viveirista está 

representado como T2 na figura 2.  

O próximo segmento do sistema de valor é a indústria de beneficiamento de borracha, 

que possui a função de coletar a borracha in natura nas propriedades rurais, lavar, moer, 

esquentar, prensar, pesar e por fim embalar a borracha, para assim formar o GEB, que é a 

referência de preço para o setor (HEVEATEC, 2010). Esta parte da cadeia está representada 

por T4 na figura 2. O integrante final da cadeia agro industrial é a indústria que se divide em 

dos tipos: indústria leve e indústria pesada, representados na figura 2, por T5.1 e T5.2 

respectivamente. Na indústria pesada estão as pneumáticas e na indústria leve estão os setores 

hospitalar, brinquedos, vestuário, calçados, construção civil, maquinário agrícola e industrial e 

autopeça. Esse elo é a parte da indústria em que se manufatura a borracha natural e a 

transforma em um produto final, com criação de valor. No final da cadeia agro industrial está 

o consumidor que consume produtos beneficiados produzidos pela indústria leve e pesada, 

ilustrados na figura 2 por T5.1 e T5.2.  

Em paralelo a todos os segmentos antes citados está o segmento de fornecedores de 

insumos e serviços, que manufaturam máquinas e equipamentos para todo o sistema, além de 

prestar serviços de assistência técnica. Para o produtor este segmento produz canecas, arames, 

ferramentas de sangria, ácidos coagulantes, adubos, fertilizantes, hormônios e mudas de 

seringueira. Para as usinas de beneficiamento de borracha este segmento produz maquinas, 

fornos, esteiras e prensas.  

Os segmentos da cadeia de valor da heveicultura se comunicam bilateralmente, como 

os viveiristas (T2 na figura 2) que vendem mudas para os produtores (T3 na figura 2) de látex 

e ao mesmo tempo compram das mesmas sementes e borbulhas para utilizar como insumo na 

sua produção. Outra relação bilateral é a do produtor com a indústria beneficiadora, aonde a 

última (T4 na figura 2) oferece ao produtor (T3 na figura 2) serviços técnicos, oferecendo 

agrônomos e especialistas na cultura para realizar uma consultoria sobre a produção. 
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Figura 2: Cadeia agroindustrial da borracha natural 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Por trás de todos esses segmentos, estão órgãos e associações que regulam suas 

atividades, preços mínimos, incentivos fiscais e custeios. Entre elas estão o Ministério da 

Agricultura, que tem como missão estimular o aumento da produção agropecuária e o 

desenvolvimento do agronegócio, com o objetivo de auxiliar atender o consumo interno e 
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ainda formar excedentes para exportação, executando políticas integrando aspectos 

mercadológicos, tecnológicos, científicos, organizacionais e ambientais. Além de organismos 

de abrangência nacional, há associações regionais como a Associação Paulista de Borracha 

(APABOR) que tem como objetivo auxiliar os produtores e beneficiadores de borracha 

natural associados em todos os seus interesses comuns.  Possibilitando maior proteção e 

valorização técnica de seus produtos, além de colaborar com os órgãos do governo, na 

elaboração, implantação, proteção e execução de programas relacionados com o 

desenvolvimento agrícola, industrial e tecnológico do país.  

Todos os elos da cadeia são de extrema relevância para um produtor de látex. O prazo 

de entrega, por exemplo, se for reduzido, faz com que a borracha seja entregue mais úmida, e 

consequentemente mais pesada, o que aumenta o valor de mercado da mesma, além de que 

maiores prazos acarretam em maiores despesas financeiras, como a estocagem e impostos, por 

exemplo. 

 

4. Análise da Atratividade da Indústria      

 

A análise de atratividade da indústria consiste na busca de indicadores operacionais 

para a avaliação das condições em que o setor se encontra em termos de nível de atividade. 

Isso seria medido através do modelo das cinco forças proposto por Porter (1985) que visa 

identificar as barreiras de entradas e saídas, poder de barganha de compradores e vendedores, 

índice de mortalidade de empresas, rivalidade entre os concorrentes, ameaças de produtos 

substitutos e rentabilidade da indústria 

 

4.1. Rivalidade entre os concorrentes 

 

Serra, Torres e Torres (2004) afirmam que “a rivalidade entre concorrentes pode ser 

considerada a mais significativa das cinco forças”. Nesta dimensão, deve-se considerar a 

atividade e agressividade dos concorrentes diretos. Quando se diz concorrente direto refere-se 

a empresas que vendem o mesmo produto, num mesmo mercado que a organização em 

questão.  Pode observar-se que a entrada de um novo player nesse mercado não acarretaria em 

retaliações de outros heveicultores, pois como a oferta de borracha natural ainda é menor que 

a demanda de borracha, os produtores cooperam uns com os outros se unindo em negociações 

de preço com usinas, na compra de materiais e dividindo caminhões de transporte da 
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borracha. Os produtores de borracha incentivam novos heveicultores, pois mais players no 

mercado fortalece a competitividade do produto nacional, ou seja, incentiva as indústrias 

consumidoras de borracha a se abastecer mais de borracha brasileira. Portanto pode-se 

concluir que a rivalidade exercida pela concorrência dentro da heveicultura é baixa.  

 

4.2. Ameaça de novos entrantes 

 

A ameaça da entrada de novos participantes depende das barreiras existentes contra 

sua entrada, além do poder de reação das organizações já estabelecidas (SERRA, TORRES e 

TORRES, 2004). Existe a necessidade de experiência do ingressante, pois a atividade requer 

conhecimentos técnicos específicos como: em que período do ano e de que maneira plantar as 

mudas de seringueira; como construir as coroas que cercam a muda; com qual freqüência 

adubar o solo; e de que maneira construir as curvas de nível para evitar alagamentos. E após o 

plantio e maturação das árvores são requeridos conhecimentos técnicos para saber quando e 

como construir os painéis de sangria das árvores, observando apenas a grossura e as 

dimensões da planta. 

Em relação ao nível de capital necessário para ingressar na cultura, o investimento se 

resume em: custo da muda; o custo inicial para preparação do solo; custo de adubação; o 

custo dos painéis; custo de manutenção do mato em volta do seringal;  custo da terra durante a 

carência de 7 anos. E os custos pós-seringal são: de mão-de-obra, adubos e da terra. Apesar de 

grande o número de despesas, seus custos são relativamente baixos. O que mais encarece a 

plantação de um seringal é a carência, que trás os custos de oportunidade da terra, ou seja, 

nesse período o produtor deixa de explorar economicamente a terra e não possui nenhum tipo 

de renda. Buscando a autossuficiência em produção de borracha natural, o governo brasileiro 

possui interesse no crescimento da produção brasileira, assim oferece através do BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) empréstimos a juros baixos e 

prazos longos para essa cultura. Portanto conclui-se que as barreiras de entradas são baixas 

mesmo sendo necessária certa curva de experiência para ingressar no setor, ao se colocar na 

balança todos esses pontos como: custos moderados e o incentivo governamental para 

fomentar a economia.  

Analisando outra vertente, as barreiras de saídas, estas podem ser consideradas altas, 

pois não há como se desfazer de um seringal após plantado. O que pode ser feito para 

amortizar o custo de saída do negócio é a venda da madeira oriunda do corte da árvore. Com 
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barreiras de entradas moderadas e altas barreiras de saída, conclui-se que o risco da entrada de 

novos players é moderado, pois estes fatores não atraem novos produtores mas também não 

os desestimulam a ingressar na cultura. 

 

4.3. Poder de barganha dos compradores e fornecedores 

 

Na relação produtor/usina, o produtor possui maior poder de barganha, pois a usina 

tem um custo fixo sendo dependente de um nível mínimo de matéria-prima para fazer o 

beneficiamento da borracha.  Já em relação ao poder de barganha do produtor para com seus 

fornecedores é baixa, uma vez que o produtor compra canecas, pinos de sangria e ferramentas 

apenas no inicio do seringal, após isso o produtor apenas compra com baixa freqüência 

adubos e ácidos coagulantes, em quantidades baixas se comparados com os outros 

compradores desses insumos, deste modo, consegue negociar menos descontos de preço.  

 

4.4. Ameaça de bens e produtos substitutos: 

 

Os bens substitutos representam aqueles que não são os mesmos produtos que o seu, 

mas atendem à mesma necessidade. A borracha natural possui um produto equivalente que é a 

borracha sintética. Em momentos de preços muito elevados da cultura ou baixa do preço do 

barril de petróleo, a indústria pode optar por diminuir a porcentagem de borracha natural em 

seus produtos ou então substituir totalmente por borracha sintética. 

 

 5. Dimensionamento das Operações 

 

O dimensionamento das operações é “apresentar a visão que se tem, preliminarmente, 

sobre as premissas necessárias que deverão suportar os conteúdos assumidos sob o tópico 

concepção do negócio” (CECCONELLO, AJZENTAL; 2008, p. 201). Seu desenvolvimento 

contempla os seguintes conteúdos: premissas organizacionais/estruturais e premissas 

operacionais. Dividiu-se em dois cenários, tratando inicialmente apenas da cultura de 

seringueira e seus custos e em seguida está descrito os custos inerentes à cultura consorciada. 
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5.1. Custos inerentes da heveicultura 

 

Em um primeiro momento foi realizado uma pesquisa no noroeste paulista sobre o 

preço dos principais insumos necessários para a cultura, ilustrados pela tabela 1. 

 

Tabela 1: Preços fatores de produção para estimativa do custo operacional total (COT)  

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

Para formular os custos operacionais total até o sétimo ano levantou-se as 

horas/máquina e horas/mão de obra que serão utilizadas na etapa do plantio e manutenção do 

seringal, ilustrados pela tabela 2. Levando em consideração a sazonalidade da heveicultura, 

foi decidido trabalhar com números anualizados. 

A partir dos coeficientes técnicos, utilizou o custo horário de cada um dos processos. 

Em relação à mão-de-obra serão utilizados diaristas e o maquinário utilizado para a 

implantação será alugado, ambos com custos horários. Cada operação realizada no ano utiliza 

dois tipos de mão-de-obra. A comum, que será utilizada para realizar a locação de curva de 

nível, locação de plantio, sulcamento e adubação, aplicar gel na cova, construção do 

coroamento para irrigação, transplante de mudas, adubação em coroa, desbrota, replantar as 

mudas que morreram, aplicar o veneno anti-formiga e auxiliar no transporte interno de 

matéria. O outro tipo de mão-de-obra que será utilizada é o tratorista, este será responsável 
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por todas as operações em que é necessário utilizar o trator de 77 cavalos e seus 

equipamentos. O custo horário do tratorista é 20% maior que a mão-de-obra comum. 

 

Tabela 2: Coeficientes técnicos para formação de um hectare de seringueiras 1°ano. 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

A partir da multiplicação da quantidade de horas utilizada por cada operação e seu 

custo horário, o grupo conseguiu obter um custo total das operações necessárias por 

hectare.Além deste custo operacional por hectare, há também o custo oriundo do material 

consumido neste primeiro ano. Serão utilizadas 630 mudas de seringueiras RIM 600 

considerando 10% de perda de mudas, que terão que ser replantadas. Para calcular a 

quantidade de mudas que serão utilizadas por hectare, foi levantado por meio de estimativas 

de produtores o seguintes números: as entrelinhas  laterais entre as árvores são de 7 metros, e 

2,5 metros entre a arvore da mesma linha a frente. Assim como um hectare é 100m x 100m, 

cada hectare comporta aproximadamente 572 árvores.  
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Tabela 3: Custo dos materiais consumidos e custos operacionais por hectare no 1°ano 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

  

Outro custo de material que incide na etapa de implementação do seringal é o custo da 

terra aonde será realizado o plantio, que será amortizada ao decorrer dos anos de cultura. 

Também será utilizado nesta etapa adubos, inseticidas e solo gel. Somando a estimativa dos 

custos operacionais e o custo de material consumido, o grupo estima gastar R$13.065,33 por 

hectare na fase de instalação do seringal, como ilustrado na tabela 3. 

O segundo ano possui um custo menor do que o primeiro ano, pois nesta etapa realiza-

se apenas a manutenção deste seringal, aplicando o herbicida, roçando o mato, realizando a 

adubação em coroa, passar o veneno de combate à formigas e realizar a desbrota das mudas, 

conforme a tabela 4. 

 

Tabela 4: Custo operacional total (COT) para o segundo ano de cultura.    

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 
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Assim como o segundo o ano, os custos inerentes do terceiro e quarto ano são para 

realizar os cuidados e manutenção do seringal em formação. Os materiais consumidos nesses 

anos são os mesmos e na mesma quantidade, o que muda nestes anos são as operações, pois 

nesse ano não é necessário realizar a desbrota, mas deve-se realizar a conservação de terraço e 

carreador, conforme ilustrado pela tabela 5. 

 

Tabela 5: Custo operacional total (COT) para o terceiro e quarto ano de cultura 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

Os custos inerentes do quinto e sexto ano diferem-se do quarto, pois nesta fase da 

árvore não é necessário realizar a operação de conservação do terraço e carreador, e roçar os 

arredores das árvores seringueiras, conforme ilustrado pela tabela 6. 
 

Tabela 6: Custo operacional total (COT) para o quinto e sexto ano de cultura 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 
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Ao consolidar os custos dos anos de implementação chegou-se ao custo total de 

implementação por hectare, que representa todo o investimento realizado até o fim da 

carência econômica oriunda da cultura, como ilustrado pela tabela 7. 

 

Tabela 7: Custo de implantação total (CIT)  

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

O sétimo ano é o primeiro ano produtivo do negócio e será realizada a construção de 

toda infraestrutura necessária para a exploração do seringal (tabela 8). 

 

Tabela 8: Custo operacional total (COT) para o sétimo ano de cultura  

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

Primeiramente os sangradores serão responsáveis pela construção dos painéis de 

sangria para as árvores que atingiram a circunferência ideal. Logo após, serão instalados os 

bicos por onde escorrerá o coagulo de látex juntamente com a caneca onde ficará armazenado 

todo o látex sangrado. Além dos custos das instalações nas árvores, este ano incide o custo 
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das ferramentas que serão utilizadas durante os próximos anos de extração. Para dimensionar 

a quantidade de facas para sangria que serão utilizadas por hectare, o grupo utilizou o número 

médio de seringueiros necessários por hectare A partir do sétimo ano, o seringal passará a ter 

folha de pagamento, pois como o seringal começará a ser explorado, os encargos trabalhistas 

começarão a ser descontados. As férias serão dadas aos funcionários nos meses de agosto e 

setembro, ou seja, na entressafra. Quando não há produção, algo que também torna 

desnecessária a contratação de sangradores temporários para cobrir o trabalho dos que estão 

em recesso.  Após o oitavo ano os custos de manutenção e exploração do seringal se mantêm 

constantes, como ilustrado na tabela 9. 

 

Tabela 9: Custo operacional total (COT) a partir do oitavo ano de cultura 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

Após pesquisas identificou-se que a melhor forma de implantar o seringal é separa-lo 

em partes. Alguns heveicultores fazem a plantação gradativa para conseguir investir de acordo 

com o seu orçamento disponível. Deste modo decidiu-se dividir o plantio em três etapas, 

plantando 20 alqueires ou 30.492 mudas por ano, como ilustrado pela tabela 10. 

 

Tabela 10: Cronograma de instalação do seringal 

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

Em relação à quantidade de alqueires e número de arvores à serem plantadas, o grupo 

resolveu utilizar uma propriedade de 60 alqueires, pois pelo fato de ser uma propriedade 
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média, não é necessário um valor muito elevado de capital de terceiros o que facilitará o 

acesso ao crédito.  Baseado nessas três safras, o grupo desenvolveu um cronograma dos 

custos analisados em cada ano de sua atuação. Como ilustrado na tabela 11, as árvores serão 

inicialmente implantadas nos meses rurais das chuvas que são setembro, outubro e novembro.  

 No primeiro ano do negócio incidirá o custo operacional total do da instalação de um 

viveiro, no segundo ano do negócio incidirá o custo operacional total de um seringal em seu 

segundo ano e o custo de implantação da segunda safra do negócio e em novembro de 2013 

incidirá o custo dos 20 alqueires plantados em setembro de 2011 que estão em seu terceiro 

ano, os custos de 20 alqueires plantados em outubro de 2012 que estão em seu segundo ano e 

os custos custo de instalação da terceira safra de plantio. 

 

Tabela 11: Custos incidentes nos três primeiros anos de produção 

ANO AGRÍCOLA
ANO 2011/09 2012/10 2013/11

1º ANO 632.361,79R$     26.251,55R$              34.418,08R$             

2º ANO -R$                632.361,79R$             26.251,55R$             

3º ANO -R$                -R$                        632.361,79R$           

TOTAL 632.361,79R$     658.613,33R$             693.031,41R$            
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

E até o décimo ano do negócio os custos seguirão nesta mesma lógica, incidindo os 

custos destas três safras em alternância, como mostra a tabela 12. Após o décimo ano os 

custos se estabilizarão e se mantendo constante para as três próximas safras 

 

Tabela 12: Custos incidentes até o 10°ano 

ANO 2014/12 2015/01 2016/02 2017/03 2018/04 2019/05 2020/06 SOMA ATÉ 10°ANO
1º ANO 34.418,08R$             24.414,60R$             24.414,60R$             98.890,10R$              79.510,74R$               79.510,74R$               79.510,74R$             420.669,59R$                

2º ANO 34.418,08R$             34.418,08R$             24.414,60R$             24.414,60R$              98.890,10R$               79.510,74R$               79.510,74R$             375.576,93R$                

3º ANO 26.251,55R$             34.418,08R$             34.418,08R$             24.414,60R$              24.414,60R$               98.890,10R$               79.510,74R$             322.317,74R$                

TOTAL 95.087,71R$             93.250,76R$             83.247,28R$             147.719,29R$            202.815,43R$             257.911,57R$             238.532,21R$           1.118.564,26R$              

ANO AGRÍCOLA

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em pesquisas documentais. 

 

5.2. Custos inerentes da cultura consorciada 

 

Elaboraram-se dois cenários para serem analisados na análise de viabilidade. Um 

cenário sem cultura consorciada e outro com consorciamento. Nos primeiros três anos foi 
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escolhido a banana como cultura consorciada e a partir do quarto ano o cacau, que resiste o 

sombreamento das árvores do seringal. Os custos por hectare obtidos pelo grupo de banana e 

cacau serão o custo por hectare multiplicado pela proporção do espaço reservado para a 

cultura consorciada em relação à área total. Segundo a pesquisa realizada com produtores de 

borracha, e os cálculos do próprio grupo, a cultura consorciada representa cerca de 40% do 

seringal, ou seja, em um hectare de seringal, a cultura consorciada possui 0,4 hectares; dado 

as dimensões do seringal e seu espaçamento necessário. Os custos que incidirão nos três 

primeiros anos do negócio em relação à cultura consorciada serão o custo por hectare da 

cultura vezes 0,4, dado o fato seu espaço ser de 40% do seringal (tabela 13). 

 

Tabela 13: Custos totais de banana prata por hectare 

 
Fonte: CODEVASF (2010)  

 

E partir do quarto ano em diante os custos que incidirão em relação à cultura 

consorciada são os do cacau, de implementação, manutenção e colheita, conforme descritos 

pela tabela 14.  
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Tabela 14: Custos totais de cacau por hectare 

 
Fonte: CODEVASF (2010) 

 

6. Análise de Viabilidade 

 

Analisou-se a confrontação dos investimentos necessários com a geração conseqüente 

de caixa, esclarecendo a viabilidade econômico-financeira do negócio de plantio e sua 

conseqüente extração de borracha natural. O resultado dessa análise será usado como base 

pelo responsável, para este decidir pela liberação ou não do investimento necessário ao plano 

de negócio desenvolvido pelo grupo (CECCONELLO, AJZENTAL, 2008). 

A análise de viabilidade visa obter indicadores que recomendem ou não o 

investimento no projeto de exploração de látex. Os métodos tradicionais de avaliação de 

investimentos buscam apresentar ao investidor interessado três formas básicas para a tomada 

de decisão: prazo de amortização (Pay-back), ganho líquido após amortização do 

investimento (Valor Presente Líquido) e a capacidade do projeto se pagar (TIR), dados estes 

que são obtidos pelo fluxo de caixa do projeto (CECCONELLO, AJZENTAL, 2008, p.248). 

Devido o negócio de plantio e exploração de seringueira ser um negócio que tem um 

prazo muito longo seus fatores de análise de viabilidade dependem muito da sensibilidade de 
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alguns de seus indicadores, que dependendo da sua variabilidade alteram muito a atratividade 

deste negócio. Mesmo assim, como será aprofundado no próximo capítulo de análise da 

sensibilidade, na maioria dos cenários as projeções são positivas, devido, principalmente, ao 

fato deste se tratar um produto de grande escassez no mercado, ou seja, tudo aquilo que for 

produzido será inevitavelmente consumido pelo mesmo. 

Para analisar os indicadores financeiros do negócio, o grupo utilizou uma 

demonstração de resultado por hectare para confrontar as receitas oriundas do negócio com 

seus custos e despesas, conforme ilustrado pela tabela 15.  

 

Tabela 15: Demonstração de resultado para um hectare de seringueira com 

consorciamento 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Ao realizar o exercício financeiro trabalhou-se com dois cenários o negócio com e sem 

o uso de uma cultura consorciada. Para ambos os cenários, foram utilizados os custos e 
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receitas incidentes em cada ano da cultura, a despesa financeira de 10,87% pelo BNDS e o 

imposto INSS. Também incidem neste exercício o lucro com a venda da propriedade rural no 

final do exercício, levando em consideração uma valorização anual de 2% e o lucro com a 

venda da madeira do seringal maduro no ano 50. 

O primeiro indicador, o Pay-back simples, representa o tempo que é necessário para o 

investimento ser amortizado. O mesmo pode variar de 6 à 20 anos, dependendo 

principalmente, do preço do coágulo e da diversificação do negócio, ou seja, se há outra 

cultura sendo explorada junto com a seringueira. Para o cenário ilustrado na tabela 15, com o 

preço do coágulo à R$3,00 o Pay-back seria de 6,7 anos. 

O segundo indicador Valor Presente Líquido (VPL), considerado o mais 

representativo entre os três indicadores, é medido em unidade monetária e representa o valor 

líquido restante ao investidor, após a amortização do investimento inicial. (CECCONELLO, 

AJZENTAL, 2008, p.251).  No cenário ilustrado na tabela 15, para cada hectare do negócio 

haverá uma margem bruta de R$94.578,59 ao longo de todo o exercício, gerando um valor 

presente liquido de R$263.827,99 à 8% ao ano. 

Por último, a Taxa Interna de Retorno (TIR) indica a taxa de retorno que o projeto tem 

capacidade de gerar. Para este cenário ilustrado na tabela 15, o negócio mostrou uma TIR 

14% ao ano, ou seja, 4 % maior que a taxa livre de risco, a SELIC, que se encontra em 

10,75% ao ano. 

 

6.1. Análise de sensibilidade 

 

A análise de sensibilidade é complemento da análise de viabilidade econômico-

financeira realizada até agora. Nela, ficam mais bem explicitadas quais são as variáveis mais 

críticas no projeto e o grau de risco que uma ou outra variável pode representar 

(CECCONELLO, AJZENTAL, 2008). Foram elaboradas duas matrizes, uma com a 

comparação das variações de preço vs. produtividade da exploração do látex em consorcio 

com outras culturas, no caso a banana e o cacau, e outra com a comparação do preço vs. 

produtividade da exploração do látex separadamente. A matriz foi dividida em nove partes 

diferentes, comparando a TIR, o Pay-back, a margem bruta, e o NPV em diferentes condições 

de preço do coágulo, e de produtividade da plantação. 

A produtividade variou da quantidade média calculada de Kg de coágulo produzido 

em um hectare, sendo que no cenário positivo esta seria 10% maior, e no negativo seria 10% 
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menor. No que se refere ao preço de venda do Kg de coágulo, foi considerado como um 

cenário positivo o valor de R$ 3,50, pois esse será o preço atingindo no ano de 2011 se a 

valorização do produto seguir o mesmo ritmo de crescimento do ano de 2010. Como cenário 

razoável, foi considerado o valor de R$ 2,50 por kg. de coágulo vendido, devido ao fato deste 

ser um pouco inferior à média de preço que foi sugerido pela indústria neste ano de 2010. O 

valor de R$ 1,78 foi considerado um cenário ruim, pois este é um preço que não é aplicado 

desde o ano de 2009, e também devido à grande escassez do produto no mercado brasileiro.  

O preço tem uma variabilidade percentual bem mais elevada que o da produtividade 

nestas matrizes devido ao fato do grupo já estar trabalhando com uma projeção de 

produtividade muito grande, pois foi dada a atenção para que todos os aspectos técnicos do 

plantio fossem focados no maior aproveitamento possível da terra, e o preço, pelo fato do 

produto se tratar de uma commodity, não esta depende da gestão da empresa, ele é definido 

pelo mercado, ou seja, é muito mais incerto. As matrizes 1 e 2 estão devidamente ilustradas  

nas figuras 3 e 4. 

 

 

Figura 3: Matriz Preço x produtividade do plantio de seringueira consorciado com outra 

cultura por hectare 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

A primeira conclusão que é possível ter ao se fazer uma análise das duas matrizes 

acima é da importância do consorciamento ao investir no plantio de seringueira. Este, além de 
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amortizar os custos iniciais do projeto de plantio, reduz a sazonalidade do produto que se trata 

de uma commodity, ou seja, de uma cultura tomadora de preço, o que consequentemente reduz 

muito o risco do negócio. Outra variável que chama a atenção é a grande diferença do Pay-

back na comparação do cenário mais positivo para o mais negativo, que pode demorar até 

quatro vezes mais para amortizar o investimento no plano de negócio. A variabilidade da TIR 

também é relevante. 

 

Figura 4: Matriz Preço x produtividade do plantio de seringueira sem o consorcio de 

outra cultura por hectare 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Fica claro pelas matrizes que o impacto de uma alteração na produtividade é muito 

menor que o da variação de preço. Isso é algo ruim para o negócio, pois não é possível 

controlar o preço do coágulo no mercado. Porém a grande falta do produto no país faz com 

que a tendência deste preço seja crescente nos próximos anos e como o impacto do preço 

sobre os resultados finais são muito relevantes tanto negativamente, quanto positivamente, um 

bom resultado para os investidores em seringueira são muito prováveis.  

 

7. Concepção do Negócio 

 

A concepção da empresa é o resultado de um processo estratégico, pois busca a 
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melhor alternativa dentre algumas possibilidades para atingir a meta definida. Assim com 

base nas análises financeiras nos capítulos anteriores é realizado a definição da atividade e das 

arenas competitivas em que a estratégia será implementada. O negócio proposto consiste na 

produção de látex in natura no Noroeste Paulista para indústrias do mercado interno que 

demandam desta matéria-prima para a sua produção. A escolha da produção de látex ao invés 

de adentrar no mercado de plantio e comercialização de mudas de seringueira se deve 

primeiramente ao fato da produção interna ser hoje, capaz de suprir apenas um terço do que é 

demandado pelo mercado e a tendência de crescimento dessa demanda nos próximos anos. 

Adicionalmente, os governos de alguns estados brasileiros, entendidos da importância sócio 

econômico e ambiental da seringueira, visam tornarem-se autossuficientes na produção de 

látex e para isso estão distribuindo mudas gratuitamente para incentivar a cultura. Tal 

atividade tende uma baixa no preço de mercado da muda.  

Portanto decidiu-se criar um sistema de plantio da seringueira em consórcio com outra 

cultura, tendo em vista reduzir os custos de implementação do negócio. A seringueira 

demanda um longo período para começar a ser lucrativa, e em dois meses do ano não é 

possível extrair látex, devido ao fato de que nos meses de Agosto a Setembro as folhas das 

árvores que caíram no inverno estão brotando, e não é saudável forçar seu sangramento neste 

período, ou seja, a diversificação além de diminuir os custos fixos, reduz a sazonalidade do 

negócio.  

Através das pesquisas com grandes produtores e usineiros da região noroeste do estado 

de São Paulo, ficou claro que as melhores culturas para o consorciamento com a seringueira 

são a banana nos três primeiros anos, pois se tratam de plantas que necessitam de contato 

direto com o sol, e o cacau é uma cultura adequada para os anos seguintes, pois consegue se 

desenvolver mesmo estando sombreado.  Segundo BEGIATO, SPERS, CASTRO, NEVES o 

sombreamento definitivo é geralmente implantado com plantas de maior porte sendo a 

seringueiro uma opção factível. Ademais os autores afirmam que mesmo que a produção de 

cacau sem o sombreamento definitivo tem-se mostrado mais atrativa apenas quando o mesmo 

é irrigado (BEGIATO, SPERS, CASTRO, NEVES; 2009). Análise do sistema agroindustrial 

e Atratividade dos Vales do São Francisco para a cacauicultura irrigada. 

O tempo médio necessário para começar a se obter lucro com a seringueira é de 7 a 10 

anos, porém hoje já é possível, seguindo todas as recomendações técnicas, começar o 

sangramento depois de apenas 6 anos. Outro fator estratégico para o negócio é a prioridade 

que será dada à compra de sementes e mudas geneticamente alteradas visando à redução do 
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risco de doenças e pragas que podem acarretar em um aumento considerável dos custos do 

negócio e o atraso no prazo de implementação da cultura. A localização escolhida para o 

cultivo foi o Noroeste Paulista, que em comparação com outras regiões do país se mostrou a 

mais vantajosa por diversos fatores. Todo o trabalho de estocagem e transporte do produto é 

terceirizado pela usina beneficiadora, ficando em função da empresa o plantio e vendas do 

látex, além de toda a parte administrativa do negócio. 

De acordo com a análise da demanda e oferta foi possível identificar as características 

do local em que a empresa ficará situada. Assim, as opções para a localização do negócio são 

Manaus, Mato Grosso e Noroeste Paulista, Sul da Bahia e Espírito Santo, que são regiões em 

que existem grandes produtores de seringais. Dessa forma, para estabelecer a melhor região 

para a abertura do negócio, foi elaborada uma tabela que contempla o método de scoring, ou 

seja, são estabelecidos pesos para os critérios avaliados. As regiões foram classificadas de 1 a 

5, sendo que 1 é a pior classificação e a 5 a melhor. Além disso, os pesos foram classificados 

de 1 a 7, sendo que 1 é o de menor relevância e o 7 é o mais relevante. 

Conforme a tabela 16, a região do Noroeste Paulista foi a que obteve a melhor 

classificação dentre as regiões analisadas. Isso aconteceu porque, no atributo que possui uma 

das maiores relevância, que é a proximidade da usina de beneficiamento, uma vez que  mais 

da metade das usinas de beneficiamento de borracha se localizam na região de São José do 

Rio Preto, que foi o lugar escolhido para a abertura do negócio.  Ademais essa região é a que 

possui maior quantidade de mão-de-obra especializada, além de ter a melhor qualidade de 

solo e média de temperatura. No entanto, é a região que apresenta os maiores preços para 

compra de terras, pois está localizada mais próxima de grande centro urbano. 
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Tabela 16 : Tabela comparativa das regiões-alvo do negócio 

Atributo Amazonas 
Mato 

Grosso 

Noroeste 

Paulista 

Sul da 

Bahia 

Espírito 

Santo 
Peso 

Proximidade de grandes centros 

urbanos 
2 1 5 3 4 1 

Mão-de-obra especializada 1 3 5 2 4 2 

Qualidade do solo 1 4 5 2 3 3 

Temperatura 1 3 5 4 2 4 

Indíce de pluviosidade 1 4 5 2 3 5 

Proximidade de usinas de 

beneficiamento 
2 1 5 4 3 6 

Preço das terras 4 5 1 3 2 7 

TOTAL 56 92 112 84 76  

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

8. Conclusão 

 

Depois de detectada a oportunidade aparente de adentrar na cadeia agroindustrial da 

agricultura, devido à insuficiência da oferta nacional deste produto, compreendeu-se como o 

objeto de estudo mais atrativo é o elo entre o viveirista produtor de mudas e o heveicultor que 

explora e planta a cultura. Foram analisados os fatores e dados inerentes às possíveis  

vertentes econômicas da heveicultura e conclui-se a inviabilidade de produzir mudas de 

seringueira, tendo em vista as atuais políticas governamentais de distribuição de mudas para 

incentivar a cultura de seringueira observadas na análise da oferta do trabalho. 

Na análise da oferta foram identificados diferentes perfis de fornecedores de borracha 

natural, viveiristas, investidores e empresas que buscam explorar os valores ambientais da 

cultura ou verticalizar o papel do produtor de borracha como no caso das usinas de borracha. 

Na análise da demanda, foi identificado que no negócio de mudas de seringueira os 

consumidores não compram uma única vez o quanto desejam plantar de seringueira, mas vão 

plantando de acordo com o que possuem disponível para investir. Há também demandas para 

diversos outros produtos que o negócio oferece ou pode a vir oferecer como retenção de 

carbono, sementes, madeira e fonte de reflorestamento.  

Identificou-se também um meio de tentar quebrar a sazonalidade e carência inerente a 

heveicultura através do consorciamento com banana prata nos corredores do seringal, 

buscando gerar rentabilidade nos sete anos de crescimento do seringal. Constatou-se também 
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que a renda oriunda da cultura consorciada não são significativas para o negócio. No entanto a 

heveicultura pode ser explorada apenas por três ciclos, sendo o crescimento da árvore de 

banana de um ano e meio, em virtude do sombreamento natural da seringueira, que 

inviabilizaria a continuação da exploração da banana maça no quarto ano do negócio. Foram 

levantados todos os gastos necessários para a abertura do negócio e para isto, serão utilizados 

100 % de capital de terceiros, devido às taxas menores oferecidas pelo BNDES devido ao 

incentivo governamental para heveicultura, que o torna mais barato que utilizar a estrutura de 

capital próprio. Sugere-se para próximos estudos comparativos com outros cenários, sistemas 

produtivos, tecnologias de produção e outras regiões do Brasil e no mundo. 
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