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Ofício nº 01/ ABRABOR / 2021 

 

Brasília, 19 de janeiro de 2021 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  

 

Secretaria de Comércio e Relações Internacionais - SCRI/MAPA 

Secretário – ORLANDO LEITE RIBEIRO 
scri@agricultura.gov.br; orlando.lribeiro@agricultura.gov.br   
Tel: (61) 3218-2510/ 3218-2821  

 

Depto. Neg. e Análises Comerciais - DNAC 

Diretora – ANA LÚCIA OLIVEIRA GOMES 
ana.ogomes@agricultura.gov.br   
Tel: (61) 3218-2152/ 3218-2078 

 

 A ABRABOR – Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha Natural em 

nome da heveicultura brasileira vem expor sua preocupação com os possíveis danos a serem causados à  

Cadeia Produtiva da Borracha Natural decorrentes da possível medida de redução abrupta do Imposto de 

Importação de Pneus e pede que o MAPA participe ativamente desta discussão que pode afetar em cadeia 

os produtores de borracha natural.  

A Cadeia Produtiva da Borracha Natural é um cadeia longa da qual o maior elo consumidor é a 

indústria de pneus. Ter a previsibilidade é uma condição impar para se manter a indústria no país. O Brasil 

possui um setor produtivo de borracha que se especializou em atender o mercado pneumático brasileiro. 

Esta possível medida de reduzir o imposto de importação de pneus de caminhão de 16% para 0%, se assim 

for, poderá impactar diretamente o consumo nacional de matéria prima no curto prazo e certamente no 

médio e longo prazo onde as industrias diminuirão sua exposição as mudanças abruptas de alíquotas.  

Entendemos que mesmo que esta medida seja tomada por uma situação emergencial, a mesma não 

terá a efetividade para resolver o problema dos caminhoneiros ou de quem for.  
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O pneu é composto por até 200 matérias primas das quais muitas foram descontinuadas em sua 

produção durante a pandemia e este desmantelamento das cadeias produtivas mundiais é que vem causando 

os processos inflacionários (em todas as cadeias produtivas) ou seja, o pneu importado estará caro ou vamos 

comprar o refugo do mercado externo.  

Zerar o imposto dos pneus vai levar a própria indústria multinacional a importar pneus de suas 

outras fabricas no mundo gerando emprego lá fora, enviando capital para o exterior e assim vai prejudicar 

diretamente o produtor brasileiro de borracha natural.  

Não devemos desacreditar a indústria nacional sobre planos de estado necessários a garantir a 

previsibilidade e longevidade da indústria brasileira e consequentemente a longevidade da própria cadeia 

produtiva da borracha natural no Brasil. 

E certo que esta falta de previsibilidade na forma como o governo coloca este tema em pauta, já 

gerou um ônus aonde no mínimo a indústria já suspendeu novos investimentos e contratações. 

 

FERNANDO DO VAL GUERRA     PEDRO INÁCIO WANDEKOKEN  
           Diretor Executivo                                                      Presidente / ABRABOR 
 
 

 


