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MÃO DE OBRA É O COMPONENTE DE MAIOR IMPACTO NO CUSTO 
DE PRODUÇÃO DA BORRACHA NATURAL EM MONTE APRAZÍVEL/SP

SILVICULTURA

O cultivo da seringueira é uma atividade alta-
mente dependente de mão de obra. Analisan-
do os custos de produção em 2018 em Monte 
Aprazível/SP, um dos municípios analisados 
pelo Projeto Campo Futuro1 , apurou-se que 

mais de 30% do custo de produção total (Grá-
fico 1), calculado em R$ 2,84/kg de látex, refe-
re-se aos custos com mão de obra. Portanto, a 
maior parcela do custo de produção.

Gráfico 1. Distribuição do Custo Total (CT) de produção da seringueira (R$/kg e %), ano de referência 2018, 
região de Monte Aprazível/SP.
Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: Pecege/USP/CNA.

A sangria é a operação que mais demanda 
mão de obra e, no caso da região de Monte 
Aprazível/SP, o processo é terceirizado, onde 
o sangrador parceiro recebe um volume per-
centual do látex extraído. Quando se analisa o 
impacto dessa mão de obra indireta no pro-

cesso, observa-se que a proporção negociada 
é determinante para a rentabilidade da ativi-
dade. Na Tabela 1 são simulados cenários de 
lucro (R$/kg), em função da proporção da pro-
dução destinada ao sangrador (%) e do preço 
de comercialização do látex (R$/kg).

1 Para maiores informações acesse: http://www.cnabrasil.org.br/campo-futuro.
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Tabela 1. Cenários de lucro em função da proporção destinada ao sangrador 
(%) e preço do látex com DRC de 53% (R$/kg), ano de referência 2018, região 
de Monte Aprazível/SP.

*L/P = Lucro/Prejuízo (Preço – Custo Total).

Fonte: Projeto Campo Futuro CNA. Elaboração: Pecege/USP/CNA.

Considerando as características de produção, 
o sistema de produção vigente e proporção 
de 40% como padrão nas negociações de 
sangria, observa-se que o preço do látex ne-
gociado tem que estar em patamar superior 
a R$ 3,00/kg para que a atividade opere com 
lucro. Um cenário que não se verifica atual-
mente, com registros de preço em torno de 

R$ 2,20/kg, resultando, consequentemen-
te, em prejuízo de R$ 0,64/kg ao produtor. 
O panorama é preocupante, pois os preços 
deprimidos da borracha – determinados por 
excesso de oferta de países asiáticos, como 
Indonésia, Tailândia e Malásia – já perduram 
há cerca de 5 anos, resultando em margens 
negativas acumuladas aos produtores.


