
Qualquer setor da cadeia 
produtiva que queira ser 
competitivo no mundo glo-
balizado tem, necessaria-
mente, de voltar-se para as 
questões sócio-ambientais. 
O algodão, produzido em 
mais de 65 países e envol-
vendo cerca de 30 milhões 
de agricultores ao redor 
do mundo, está no cerne 
desta questão. E, claro, o 
Brasil, como quarto maior 
produtor e quinto expor-
tador, não poderia ficar de 
fora desta discussão. Tanto que no último dia 22 de 
maio, em Londres, o presidente da Associação Bra-
sileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo 
Cunha, foi o orador convidado do jantar anual de 
gala da Better Cotton Iniciative (BCI-Iniciativa para 
um Algodão Melhor). O diretor-executivo da Abrapa, 
Otávio Cançado, também esteve presente no even-
to.
A BCI é um projeto internacional, cujo objetivo é fazer 
com que o algodão convencional seja mais sustentável 
mundialmente. O projeto é formado por stakeholders, 
incluindo empresas como Adidas, Gap e Ikea, e ongs 
tais como a WWF e a Oxfam, que se reuniram com o 
propósito de reduzir os impactos ambientais e sociais 
na cadeia produtiva do algodão.
Diante desta platéia de peso, o presidente da Abrapa 
fez uma apresentação, na qual destacou a importância 
que o setor brasileiro dispensa ao tema. “O convite 

para participar do encontro 
da BCI mostra a importância 
que a cotonicultura tem no 
Brasil e no mundo”, afirma. 
Em sua explanação, Cunha 
destacou que muitas 
vezes o setor algodoeiro é 
acusado injustamente de 
não levar em conta questões 
sociais e ambientais. “O 
produtor rural, por lidar 
diretamente com o campo, 
é mais consciente e sensível 
ao problema”, frisou, 
lembrando que a demanda 

pelo assunto é grande no Brasil e no exterior. “Não 
dá para fechar os olhos”, afirmou. Vale lembrar que, 
nos últimos dez anos, o Brasil passou da condição 
de importador líquido de algodão para quarto maior 
exportador e utiliza apenas 7,3% de toda a sua área 
para fins agrícolas.
Segundo Cunha, iniciativas como o Instituto Algodão 
Social (IAS), cuja meta é adequar o setor às normas 
que regem as questões sócio-ambientais, comprovam 
que o Brasil está no caminho certo. O IAS nasceu 
no Mato Grosso e já tem seguidores. Os próximos 
estados a adotarem o projeto de âmbito nacional — o 
Pragrama Sócio-Ambiental da Produção de Algodão 
— são Goiás e Mato Grosso do Sul, cujos lançamentos 
estão marcados, respectivamente, para os dias quatro 
e dez de julho, nos quais a Abrapa estará presente. 
São projetos como esses que voltam todo o setor para 
um algodão melhor.

O algodão do futuro
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Alastair Usher, BCI; Haroldo Cunha, presidente da 
Abrapa e Francois B. Traore, presidente da Associação 

de Produtores Africanos de Algodão e da União 
Nacional de Produtores de Algodão de Burkina Faso.

Presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, mostra em Londres a importância 
do setor cotonicultor voltar-se para questões sócio-ambientais
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Para esta edição do Jornal da Abrapa novos 

ventos sopram para a cadeia produtiva do 

algodão no Brasil e no mundo. Logo na 

matéria de capa, trazemos a participação 

do presidente da Associação Brasileira de 

Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo 

Cunha, no jantar anual de gala da Better 

Cotton Iniciative, em Londres. Lá, ele foi o 

orador de honra e pôde mostrar a força e 

importância do setor para o mundo.

Na página dois, a publicação traz a 

apresentação feita pelo presidente 

da Abrapa no último dia 18 de junho 

na audiência pública da Comissão de 

Agricultura e Reforma Agrária do Senado. 

Os leitores poderão conferir nesta matéria 

um feito inédito do setor algodeiro na 

Organização Mundial do Comércio (OMC), 

quando o Brasil conseguiu  convencer os 

integrantes do Tribunal da OMC de que 

os subsídios agrícolas dados pelo governo 

dos Estados Unidos aos produtores de 

algodão americanos são prejudicais ao 

setor no Brasil. Vale conferir.      

O Jornal da Abrapa também não poderia 

deixar de homenagear um dos principais 

pioneiros da cotonicultura no Brasil, 

o empresário Takayuke Maeda. Pai do 

ex-presidente da Abrapa Jorge Maeda, 

Takayuke faleceu no último dia 14 de junho 

deixando um legado que fez história.

Nas páginas quatro, cinco e seis, nossos 

associados nos brindam com as novidades 

em suas respectivas regiões e nos mostram 

a razão de a cotonicultura brasileira ser 

uma força motriz no Brasil e no exterior. 

Por fim, na página sete, uma entrevista 

com o vice-presidente de Marketing, 

Vendas e Planejamento da John Deere 

para a América do Sul, Aaron Wetzel. Uma 

ótima leitura para todos e, lembrando, 

que sugestões de matérias são sempre 

muito bem-vindas. 

O presidente a Associação Brasileira dos Produtores 

de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, participou no 

último dia 18 de junho na Comissão de Agricultura 

e Reforma Agrária do Senado de uma audiência 

pública. O objetivo foi discutir com parlamentares 

e representantes do governo as ações a serem 

tomadas pelo governo brasileiro após a aprovação 

pelo Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

que deu razão à queixa apresentada pelo Brasil 

relacionada ao comércio de algodão, bem como a 

aplicação de sanções contra os Estados Unidos.  

Converter a retaliação em benefícios diretos à cadeia 

produtiva do algodão foi um dos pontos defendidos 

pelo presidente da Abrapa. Segundo ele, o Brasil, 

depois da difícil vitória obtida na OMC, não pode 

simplesmente deixar de tomar uma atitude. Além 

disso, durante a audiência pública, Haroldo Cunha 

fez um balanço das dificuldades enfrentadas pelos 

produtores de algodão no Brasil e defendeu a 

recuperação da rentabilidade do setor.

“O setor não está conseguindo sobreviver. 

Precisamos pensar de forma um pouco mais           

pró-ativa para que possamos efetivamente ocupar 

um maior espaço no mercado e, assim, trazermos 

mais divisas e empregos para o país”, destacou 

Cunha.

Outro a defender a recuperação do mercado 

brasileiro de algodão na audiência pública no 

Senado foi o consultor externo da Abrapa, Hélio 

Tollini. Para ele, toda essa questão suscita um 

outro tema: o crescimento econômico dos países 

em desenvolvimento. Ele frisou que o Brasil precisa 

negociar em torno da vitória conquistada.

“Se não houver uma negociação boa para o Brasil 

que compense não retaliar, o país perde respeito, 

pois depois de tudo o que ganhou, não pode 

simplesmente desistir”, afirmou Tollini.
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Neste ano de 2008, vamos comemorar, aqui no Brasil, 
100 anos da imigração japonesa. Foi em 18 de junho 
de 1908, que chegou ao porto de Santos o Kasato 
Maru, navio que trouxe 165 famílias de japoneses. 
A grande parte destes imigrantes era formada por 
camponeses de regiões pobres do norte e sul do 
Japão, que vieram trabalhar nas prósperas fazendas 
de café do oeste do estado de São Paulo.
Se hoje os japoneses mostraram que vieram para 
ficar e vencer, eles comprovam que colaboraram  
com sua cultura para o desenvolvimento do 
Brasil. Prova disso, são homens como Takayuke 
Maeda. Exemplo bem sucedido e indiscutível da 
desenvoltura e competência dos japoneses em 
terras brasileiras, Maeda construiu um império 
que somente deixou bons frutos.
Takayuke era pai do ex-presidente da Associação 
Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa), Jorge 

Maeda, cuja família chegou ao Brasil em 1927, com 
o patriarca Tsunesaemun que, em 1951, passou a 
administração dos negócios ao filho Takayuke, 
também vindo do Japão. A vida sofrida no 
campo logo se transformou em oportunidade de 
crescimento, com a compra de fazendas na região 
de Ituverava (SP) e, depois, em Goiás, Minas Gerais 
e Mato Grosso.
Depois de consolidado, o grupo Maeda tornou-se 
um dos maiores do setor de algodão do mundo 
e a competência do patriarca serviu de exemplo 
para nortear a prosperidade dos negócios. 
Takayuke morreu no dia 14 de junho, aos 83 
anos, no município de Ituverava (SP), mas deixou 
um legado que jamais se apagará da memória 
nacional. E é a este grande homem, sua família e 
seu legado que a Abrapa e todas as suas  associadas 
homenageiam.

Com a presença de 50 produtores, a Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) 
realizou, no dia 27 de maio, a sua Assembléia Geral 
Ordinária (AGO), na qual ficaram estabelecidos 
os nomes que estarão à frente dos conselhos 
Diretor, Fiscal e Consultivo para o próximo biênio 
(2008/2010). O produtor João Carlos Jacobsen, 
que já esteve à frente da entidade por dois 
mandatos e deixou recentemente a presidência da 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), assumirá novamente o comando da 
Abapa a partir do dia 7 de agosto. 
Jacobsen terá como vice-presidentes Isabel da 
Cunha e Sérgio Pitt, como 1° e 2° secretários, 
respectivamente, Celito Eduardo Breda e João 
Antônio Franciosi, e como 1º e 2º tesoureiros, 
Amauri Stracci e Celito Missio. Na diretoria executiva 
da associação, permanece a administradora em 
Recursos Humanos, Késia Magdala.
 “Estar novamente à frente da Abapa é algo 
que me enche de orgulho, pois foi aqui que 
eu pude entender a dimensão da importância 
da representatividade para o perfeito 
encaminhamento da cotonicultura. A Abapa 
representa o segundo maior estado produtor do 
Brasil, o que só torna maior a responsabilidade do 
seu comandante. Meus parabéns a Walter Horita 
pelo excelente mandato que vem fazendo”, 
afirmou Jacobsen.
Além da votação da chapa única (ver abaixo), a 
AGO fez uma avaliação panorâmica da gestão 

2006/2007, discutiu e aprovou as demonstrações 
contábeis do exercício 2007 aprovadas pelos 
Conselhos Fiscal, Administrativo e por auditoria 
independente, apresentou o planejamento das 
ações da Abapa para este ano, assim como o 
orçamento administrativo e de projetos para o 
mesmo período. No mesmo dia, foi realizada a 
Assembléia Geral Extraordinária, na qual, dentre 
outros assuntos, se discutiu alterações no estatuto 
social da Abapa.

Abapa define nova diretoria em AGO

“O algodão brasileiro se despede de um dos seus maiores ícones”
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Nos dias 15 e 16 de maio, os produtores de algodão 
do Paraná, por meio do projeto II Tour de Produtores 
Coceal, participaram do dia de campo promovido pela 
Associação Paulista dos Produtores de Algodão (Appa), 
que teve como tema “Os desafios dos cotonicultores 
paulistas” e marcou o V encontro dos Cotonicultores 
da Região de Holambra II. 
O grupo deixou a sede da Coceal no dia 15 de maio 
e se reuniu com o presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, 
na manhã do dia 16 de junho. Na palestra, Cunha 
expôs aos cotonicultores paranaenses o trabalho 
desenvolvido pela Abrapa, reforçou a importância do 

associativismo e apresentou um panorama completo 
do algodão no Brasil e no mundo. Aproveitou a 
ocasião para parabenizar a Acopar por estabelecer 
iniciativas de intercâmbio com produtores de outros 
estados e pelo belo projeto de incentivo à cultura do 
algodão no Paraná.
O programa do Tour contou ainda com visitas às lavouras 
da região de Holambra II, em companhia da assessoria 
técnica da empresa Holambra Agrícola, e um ciclo de 
palestras que tratou desde o manejo de cultivares, cultivo 
de algodão ultra-esteio nematóides, até o controle de 
plantas daninhas resistentes a herbicidas. Na pauta, 
ainda, o mercado mundial e 
interno de algodão.
Para Almir Montecelli, presiden-
te da Acopar, a experiência foi 
extremamente válida, pois mui-
tos dos desafios enfrentados pe-
los cotonicultores paranaenses 
são compartilhados pelos pro-
dutores de São Paulo. “A troca 
de informações é muito enrique-
cedora”, disse. 

Produtores do Paraná visitam 
lavoura de algodão em Holambra II

Nas regiões de baixa altitude em Goiás 
como em Inaciolândia, Acreúna e Itum-
biara, as máquinas colhedoras de algo-
dão já estão quase finalizando os tra-
balhos dessa safra, porém nas áreas de 
altitude mais elevada do Estado, os pro-
dutores ainda estão iniciando a colheita. 
Segundo estimativa da Associação Goia-
na dos Produtores de Algodão (Agopa), até o início 
de setembro, todos os 74 mil hectares da pluma 
plantados em Goiás já estarão colhidos.
O Estado deverá colher, na safra deste ano, 288,6 
mil toneladas de algodão em caroço. Segundo o 
engenheiro agrônomo, Márcio Antônio de Oliveira 
e Silva, apesar do aumento do nível das chuvas que 
ocasionou perda de maçãs no baixeiro da planta, 
os índices de 230 @/ha estão sendo superados nas 
regiões mais baixas.
Ele acredita que, nas áreas de altitude mais elevada, 
esse índice pode chegar a 270 @/ha ou até mais. Em 
algumas micro-regiões, os produtores começaram a 
colher ainda no fim de maio. Mas o auge da colheita 
no Estado se dá nos próximos dias. O plantio do 
algodão em Goiás acontece entre os meses de 
novembro e dezembro, sendo colhido entre abril e 
julho, normalmente.

Custos — De acordo com o presidente da Agopa, 

Marcelo Swart, o produtor goiano não 
teve grandes problemas operacionais 
na colheita dessa safra. “O que nos 
preocupa é o preço da pluma”, diz. 
Segundo ele, a cotação do algodão 
não acompanhou as altas das outras 
commodities.
Outro fator que também tira o sono do 

produtor daquele Estado é o custo de produção. 
Determinados tipos de adubos e fertilizantes 
tiveram um acréscimo de até 150% de uma safra 
para outra. “Enquanto batemos recorde de ganhos 
de produtividade, perdemos espaço para outras 
culturas por causa do custo de produção que hoje 
é um dos mais altos dentre os produtos agrícolas”, 
reclama Marcelo. Ele explica que para amenizar 
maiores perdas, o cultivo do algodão tem se 
mostrado muito eficiente no esquema de rotação 
de culturas. “Apesar do risco maior, o produtor 
ainda tem a esperança de que na próxima safra os 
preços contribuam para uma remuneração mais 
favorável”, diz. Após a colheita, que depende de 
uma série de fatores, como o clima, por exemplo, 
é feita a classificação do algodão que obedece 
a critérios de peso, comprimento, uniformidade, 
resistência, finura e coloração. Essa tipagem garante 
aos produtores goianos maior competitividade nos 
mercados nacional e internacional.

Acopar participa do II Tour Projeto Algodão Coceal

Colheita avança em Goiás
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Para tornar ainda mais transparentes seus processos, 
a Minas Cotton - Central de Classificação de Fibra 
de Algodão de Uberlândia - passou a integrar além 
da aferição da FBET-Fundação Blumenauense de 
Estudos Têxteis, as checagens de aferição inter-
laboratorial coordenadas pela Bremen Cotton 
Exchange, da Alemanha.
A aferição Bremer 
conta hoje com a 
participação de 183 
laboratórios em todo 
o mundo, incluindo 
Estados Unidos, Ingla-
terra, Índia, Argenti-
na, China, Alemanha, 
Itália e Suíça, dentre 
outros. O programa 
tem como principal 
meta aferir os diversos 
equipamentos entre 
si, bem como verificar 
o nível de adequação 
dos laboratórios às 
normas de condicio-

Central de Classificação de Minas destaca-se nas checagens Bremer

namento de materiais têxteis e às técnicas para reali-
zação das análises do algodão em pluma.
A Minas Cotton apresentou excelentes médias que a 
qualificam junto aos melhores laboratórios do mundo 
em termos de precisão de resultados. Segundo Inácio 
Urban, presidente da Amipa, “a colocação da Minas 
Cotton é o resultado de um trabalho desenvolvido 

com muita seriedade 
e competência pela 
nossa equipe técni-
ca, aliado aos cons-
tantes investimentos 
tecnológicos, que 
garantem a quali-
dade na prestação 
de nossos serviços, 
e prova contunden-
te deste esforço, é a 
média entre as aná-
lises realizadas pela 
Minas Cotton e as 
demais checagens 
de testes”.

Ampa empossa nova diretoria e recebe apoios importantes

A posse da diretoria da Associação Matogrossense 
dos Produtores de Algodão (Ampa) para o biênio 
2008/2010, realizada em 29 de maio, ocorreu em clima 
de comemoração pelos dez anos da entidade e de 
apreensão. Mato Grosso hoje representa mais de 50% 
da produção nacional, porém, o avanço exacerbado 
dos preços dos insumos – ditados pelo mercado 
internacional – vem trazendo dificuldades para que os 
produtores planejem o plantio da próxima safra. 
O novo presidente da Ampa, Gilson Ferrúcio Pinesso, 
lembra que o algodão brasileiro é considerado um 
dos melhores do mundo, mas, nos últimos cinco anos, 
o preço dos fertilizantes praticamente quintuplicou. 
Como alternativa, o presidente aponta o subsídio 
para a agricultura, realidade em 
vários países. “Temos de achar 
um modo de praticar isso no 
Brasil”, defendeu. 
A cerimônia, que também 
lembrou os dez anos da entidade, 
contou com a participação 
de diversas autoridades que 
declararam apoio e também 
demonstraram preocupação com 
o atual cenário. O vice-governador 
de Mato Grosso, Silval Barbosa 

(PMDB), enalteceu a importância da Ampa. “Graças 
à organização dos produtores, respondemos por 52% 
da produção nacional”. O senador Gilberto Goellner 
(DEM) lembrou que o alto custo de produção “é um 
problema a ser encarado diariamente”. O deputado 
estadual Otaviano Pivetta (PDT) endossou. Segundo 
ele, o maior desafio é conquistar a sustentabilidade.
O deputado federal Homero Pereira (PR) ressaltou o 
crescimento da entidade. Já o presidente da Federação 
da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), 
Rui Prado, lembrou que a Ampa deve ser vista como 
exemplo. “Nos espelhamos em sua organização e 
profissionalismo”.
Para o superintendente federal da Agricultura de 

Mato Grosso, Chico Costa, 
o novo presidente da Ampa 
assume com o desafio de fazer 
o governo federal entender que 
quem produz merece apoio e 
incentivo. Já o ex-presidente da 
associação, José Pupin, destacou 
o fortalecimento da entidade 
e afirmou se sentir seguro com 
a escolha de Gilson Ferrúcio 
Pinesso. “Estamos certos de que  
concretizará  todos os projetos”.Diretoria da Ampa 2008/2010
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Ampasul assina convênio com Seprotur para controle 
do bicudo nas margens das rodovias do estado

A Associação Sul 
Mato-grossense 
dos Produtores 
de Algodão (Am-
pasul) e a Secre-
taria de Estado 
da Produção e do 
Turismo de MS 
(Seprotur) assi-
naram, em Cam-
po Grande, um 
convênio com o 
objetivo de eli-
minar as plantas 
tigüeras de algodão nascidas involuntariamente 
às margens de algumas rodovias do estado. Estas 
plantas são prejudiciais à cadeia do algodão, pois 
têm servido de hospedeiras para o bicudo do algo-
doeiro, que posteriormente migra para as lavouras 
próximas. 
A iniciativa vem ao encontro do Projeto Consór-
cio Anti-Bicudo cuja meta é estabelecer diversas 
ações para suprimir o bicudo do algodoeiro na 
região norte do estado. Outros assuntos ainda fo-

ram abordados como o aumento da cota de ex-
portação, comprovação de recolhimento de ICMS 
na venda do algodão para exportação e mercado 
interno na trimestralidade, garantia para o regime 
especial de exportação de algodão e modificação 
no fundo do algodão. 
A AMPASUL agradece o governo de Mato Grosso 
do Sul, que pela primeira vez, libera recursos para 
contribuir com o setor produtivo do algodão no es-
tado. Outros assuntos estão em pauta para buscar 
o equilíbrio entre a classe produtora e o governo 
estadual, que tem se demonstrado sensível às mu-
danças necessárias. 
 
AMPASUL participa da Feira Agropecuária no MS
A Ampasul e a Fundação Chapadão estiveram pre-
sentes na XVI EXPOSUL - Exposição Agropecuária 
e Industrial de Chapadão do Sul – entre os dias 28 
de maio e 1º de junho. As entidades tinham como 
objetivo divulgar o laboratório de análise visual e 
tecnológico de algodão, a marca do “Algodão dos 
Chapadões”, a Unifibra e a difusão da agricultura 
de precisão. Apoiaram as entidades no evento as 
algodoeiras Algocentro e Agro Bolsão.

Walter Schlatter é recebido 
por Tereza Cristina, secretária 

de agricultura do MS.

Appa promove o 
V Encontro dos Cotonicultores da Região de Holambra II

Realizado no dia 16 
de maio de 2008, 
o V Encontro dos 
Cotonicultores da 
Região de Holam-
bra II contou com 
a participação do 
presidente da As-
sociação Brasileira 
dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), 
Haroldo Cunha,  

cotonicultores do Paraná, por meio do projeto Al-
godão Coceal e presença maciça dos produtores de 
algodão de São Paulo. 
O programa do evento contou com 3 etapas. 
Na primeira, o grupo visitou lavouras da região, 
acompanhado da assessoria técnica da empresa 
Holambra Agrícola. Em seguida, foi feita a abertura 
oficial do evento no Gringo’s Bar e durante toda a 
tarde foi apresentado um ciclo de palestras que tratou 
desde o manejo de cultivares, cultivo de algodão 
ultra-estreito, controle de plantas daninhas resistentes 
a herbicidas, nematóides até o mercado mundial e 
interno do algodão. 

Segundo Ronaldo Spirlandelli, presidente da Associação 
Paulista dos Produtores de Algodão (Appa), o encontro 
teve o propósito não só de apresentar as novidades 
aos cotonicultores paulistas, mas discutir também os 
desafios que são tão eminentes para a cotonicultura 
no estado, buscando saídas para superá-los. Ele 
lembrou que a troca de experiências entre a Appa e a 
Associação dos Cotonicultores Paranaenses (Acopar) 
é muito importante, pois os estados têm realidades 
parecidas, buscam frear a redução da área e tornar 
a cotonicultura viável. Almir Montecelli, presidente 
da Acopar, completou salientado que a experiência 
foi extremamente válida, pois muitos dos desafios 
enfrentados pelos cotonicultores paranaenses são 
compartilhados pelos produtores de São Paulo.     
 
A Cotonicultura se despede de Takayuke Maeda 
A Associação Paulista dos Produtores de Algodão 
(Appa) solidariza-se à família Maeda pelo falecimento 
deste que foi o principal ícone do algodão no estado 
de São Paulo e no Brasil. Sua história de pioneirismo e 
crença no agronegócio brasileiro jamais será esquecida. 
Mais uma vez queremos agradecer por tudo o que 
realizou e construiu em prol do algodão brasileiro. 

Ronaldo Spirlandelli, 
Haroldo Cunha, Almir 

Montecelli e Otávio Cançado 
participam das palestras
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AARON WETZEL é o vice-presidente de Marketing, Vendas e Planejamento da Divisão 
Agrícola da John Deere para a América do Sul. Bacharel em Artes Contábeis pela 
Universidade de Augustana, no estado norte-americano de Illinois, ele tem mestrado em 
Administração de Negócios pela Universidade de Duke, na Carolina do Norte. Iniciou sua 
carreira na John Deere em 1988 e já ocupou cargos nos Estados Unidos e na Alemanha. 

Jornal da Abrapa:  A John Deere inaugurou em maio uma 
nova fábrica de tratores em Montenegro (RS). O que 
ela representa em termos de aumento da capacidade 
de produção de equipamentos da empresa no Brasil?   
Aaron Wetzel: A nova fábrica de tratores tem 
capacidade de produção de 15 mil tratores por ano e 
vai produzir oito modelos, com motores de potência 
de 75 até 202 cv. Com a transferência da linha de 
tratores da fábrica de Horizontina para Montenegro, 
a John Deere vai aumentar também a produção 
de colheitadeiras de grãos e plantadeiras naquela 
unidade. Com maior capacidade, a companhia pode 
atender melhor à demanda de equipamentos nesta 
fase de grande crescimento da agricultura brasileira.   

JA: Quais os novos produtos fabricados em Montenegro? 
AW: Com a nova fábrica, a John Deere passou a produzir 
no Brasil os tratores 7715, de 182 cv, e 7815, de 202 
cv, com maior potência e especialmente adequados 
para o uso nas lavouras de algodão. Muito versáteis, 
eles podem ser usados em várias operações da cultura, 
como plantio, preparo de solo e cultivos.  Com esses 
modelos a John Deere torna ainda mais completo seu 
sistema mecanizado para o algodão, que inclui também 
plantadeiras, pulverizadores e colhedoras. 

JA: Quais as vantagens das colhedoras de algodão John 
Deere comercializadas no Brasil ? 
AW: Os dois modelos de colhedoras de algodão da 
John Deere têm a melhor performance e o melhor 
sistema de limpeza do mercado. O modelo 9970 
pode ser configurado com cinco linhas de colheita. 
O 9996, com seis linhas, oferece novas opções de 
espaçamento, colhendo com espaçamento adensado 
de 38 e 40 centímetros, além do normal. As unidades 
de colheita PRO16, da colhedora 9996, têm 50% mais 
fusos que as unidades PRO12 que equipam o modelo 
9970 e as unidades convencionais que equipam 
as demais colhedoras de cinco linhas disponíveis 
no mercado. Com isso, o modelo 9996 oferece um 
ganho de 35% a 40% em produtividade em relação 
ao modelo 9970.

JA: Qual o próximo passo da evolução tecnológica da 
John Deere na produção de colhedoras ? 
AW: A mais recente inovação da John Deere para o 

algodão já trabalha nos EUA. 
A colhedora 7760 colhe 
e enfarda o algodão, sem 
precisar parar para descarregar. 
O fardo é carregado junto 
com a máquina e pode ser 
depositado nas pontas do 
campo, depois de enfardado. 
A nova tecnologia maximiza o 

tempo de trabalho da máquina ao dispensar as paradas 
para descarregar e também dispensa a necessidade 
de prensas e de veículos de transbordo. Além disso, a 
proteção do fardo preserva a qualidade do material. O 
algodão pode ser deixado por mais tempo no campo 
e armazenado por período mais longo. 

JA: De que forma o direcionamento por satélite, com 
o uso do Piloto Automático, pode contribuir para o 
aumento da produtividade nas lavouras de algodão ? 
AW: A precisão dos equipamentos John Deere pode 
ser ainda mais realçada com a utilização dos produtos 
do sistema AMS, como o Piloto Automático. Uma 
das vantagens oferecidas é que o produtor de 
algodão não precisa mais ter a sua plantadeira 
múltipla da colhedora. Graças à precisão do sistema, 
ele pode plantar com cinco linhas e colher com seis, 
por exemplo. No plantio, há ganho de tempo nas 
manobras e melhor aproveitamento do terreno. 
Experiências de clientes que usam o Piloto Automático 
John Deere têm mostrado que, no algodão plantado 
a 76 centímetros, consegue-se colocar em média 
quatro a cinco linhas a mais a cada 100 metros de 
largura de talhão.

JA: O custo da tecnologia do Piloto Automático ainda é 
muito elevado para o rendimento da lavoura ?  Quanto 
tempo o equipamento demora para se pagar?
AW: A resposta varia de fazenda para fazenda. 
Acreditamos que como a cultura de algodão necessita 
de um grande número de aplicações de defensivos, é 
uma das lavouras nas quais a utilização de sistemas 
de direcionamento por satélite pode oferecer um 
retorno mais rápido do investimento. Podemos 
assegurar que considerando somente a pulverização, 
já há possibilidade de retorno em dois anos. Há casos 
de um cliente que reduziu o número de aplicações 
das tradicionais 13 ou 14 para sete ou oito, o que 
representa uma diferença enorme nos custos.

JA: Como a John Deere vê o crescimento da participação 
do algodão  brasileiro no mercado mundial ? 
AW: Os produtores brasileiros de algodão trabalharam 
com competência para aumentar o volume e elevar 
a qualidade da produção do país, e assim retomar 
uma posição de destaque no mercado mundial. Eles 
demonstraram também grande capacidade de união 
e um trabalho de alto nível para a promoção do 
produto brasileiro, através das associações estaduais e 
da Abrapa. Consideramos que o trabalho da Abrapa 
tem sido muito positivo e procuramos apoiá-lo, como 
na recente doação de uma colheitadeira de grãos que 
será leiloada para custear as ações  voltadas para o 
desenvolvimento da lavoura no país. 
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