
durante a conferência. “A associação produziu um 
material promocional, em mandarim, para o evento e a 
Noble o distribuiu”, acrescentou. Neste ano, a conferência 
discutiu alternativas sustentáveis para o algodão, na China 
e no mundo, em meio à crise financeira internacional.
A Abrapa levou à China uma discussão mais do que 
pertinente para o atual momento. “Mostramos que 
apesar da crise financeira, o aumento dos custos, o 
câmbio desfavorável, entre outros fatores negativos, 
o Brasil está tomando as providências necessárias para 
manter sua posição no mercado internacional em termos 
da participação e da qualidade do produto”, enumerou 
Macdonald.
A participação da entidade em eventos do porte da 
conferência da China comprova que o trabalho da 
instituição em marketing internacional obtém resultados 
extremamente positivos. “A Abrapa e os produtores 
brasileiros de algodão são muito bem vistos no mercado 
chinês. As visitas que fizemos àquele país e as que os 
chineses fizeram ao Brasil deram retorno”, analisou o 
assessor internacional.
Quando o assunto é o mercado chinês, Macdonald 
mostra-se ainda mais otimista. “O potencial do mercado 
chinês de algodão para o Brasil é realmente enorme, mas 
para isso temos que estreitar o nosso relacionamento 
ainda mais com a China”, ponderou ele, lembrando que 
o país consome 50% de todo o algodão comercializado 
no mercado internacional.

No ano em que a Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa) completa dez anos 
e comemora várias conquistas, o reconhecimento 

dos chineses em relação ao fato de que o Brasil tem 
se tornado um protagonista no comércio mundial 
do algodão é a prova de que as ações dos produtores 
brasileiros, ao longo de uma década, estão direcionadas 
para o caminho certo. 
As vozes otimistas dos asiáticos foram ouvidas pelo 
assessor internacional da Abrapa, Andrew Macdonald, 
que representou o Brasil na China International 
Cotton Conference, nos dias 11 e 12 de junho. “O 
algodão brasileiro tem lugar de destaque no mercado 
internacional”, afirmou.

Macdonald falou para uma platéia de 600 pessoas, entre 
consumidores da indústria têxtil, traders, produtores, 
funcionários do governo chinês e associações ligadas à 
cadeia produtiva do algodão. “Nossa apresentação foi 
muito bem recebida, porque apresentamos os planos 
futuros para o setor no Brasil e  a  sua importância 
para o mercado mundial. Não apresentamos apenas 
estatísticas”, explicou ele, ressaltando que apenas 3 
outros países foram chamados para palestrar: Estados 
Unidos, Uzbequistão e Índia. 
O assessor internacional da Abrapa conta que o algodão 
brasileiro foi divulgado no estande da Noble Cotton, 

Abrapa é destaque na China International Cotton Conference
“O algodão brasileiro é referência 
no mercado internacional”

“China 
reconhece que 
o Brasil tem se 
tornado um 
protagonista 
no comércio 
mundial do 
algodão”
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01/06   
• Abrapa realizou a 1ª Sessão Extraordinária de Diretoria.

02/06   
• A diretoria da Abrapa e os presidentes das estaduais 

reuniram-se com a Vetor C para discutir as diretrizes de 
implantação do Programa Socioambiental da Produção de 
Algodão (Psoal). 

05/06   
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participou da Bahia 

Farm Show. Durante o evento, esteve presente na palestra 
promovida pela Abapa, em Luiz Eduardo Magalhães.

11 e 12/06
•  A Abrapa foi representada pelo seu assessor internacional, 

Andrew Macdonald, na China International Cotton 
Conference. Macdonald ministrou palestra sobre as 
estratégias do algodão brasileiro para superar os efeitos 
da crise econômica mundial. A Associação preparou um 
material especial, em mandarim, para divulgar o algodão 
brasileiro junto aos participantes da conferência.

16/06 
• Abrapa participou do evento de lançamento da Frente 

Parlamentar de Logística de Transportes e Armazenagem.

23/06 
• Abrapa assumiu a presidência do Conselho de Ética 

do Algodão;
• Representantes da Abrapa e Anea reuniram-se em 

Brasília para discutir diretrizes para o contrato de 
exportação de algodão;

• O presidente da Abrapa representou a Associação na 
reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 
Algodão e seus Derivados.

24/06
• A Abrapa realizou a 2ª Sessão Ordinária de Diretoria. Na 

pauta, a proposta para o “Programa Abrapa de Controle 
do Bicudo”;

• O presidente da Abrapa representou a Associação no VIII 
Anea Cotton Dinner;

25/06
• Abrapa reuniu membros do GT Brasil – BCI para avaliar as 

áreas que servirão de base para o projeto-piloto.

Durante o mês de Junho a Abrapa:
• Trabalhou na atualização dos cadastros das algodoeiras 

que participam do Sistema Abrapa de Identifi cação (SAI) e, 
juntamente com as estaduais, iniciou trabalhos para começar 
a reestruturação do Banco de Dados da Associação.

• Organizou os preparativos para o Dia de campo em Catuti, 
em parceria com a coordenação técnica do “Programa de 
retomada do Algodão no Norte de Minas”  

• Fechou parceria com o Cepea/Esalq para divulgação de 
estudo que apresentará o número de empregos gerados 
pelo setor. 

• Iniciou a preparação do material de orientação que será 
utilizado no Programa Socioambiental da Produção de 
Algodão (Psoal) pelo setor.

O mês de junho foi de muita inquietação para os 
cotonicultores. A indefi nição na liberação dos leiloes 
de Pepro, a fraqueza das cotações internacionais de 

algodão e a valorização do real frente ao dólar novamente, 
deixaram os produtores apreensivos e cautelosos em relação 
ao planejamento da próxima safra.
A baixa rentabilidade do algodão, fato exaustivamente 
discutido atualmente, faz com que ele seja altamente 
dependente do suporte governamental na sua 
comercialização. Os altos custos de produção, por fatores 
diversos como preço elevado de fertilizantes, aplicação de 
defensivos acima da média em função de maior ocorrência 
de  pragas  e de novas doenças que encarecem e ameaçam 
a produtividade das lavouras, explicam, em parte, o impacto 
na lucratividade da cotonicultura. Também existem fatores 
externos que penalizam fortemente quem vive da produção 
de algodão. É o caso do atraso na liberação dos eventos 
transgênicos mais modernos e a enorme e velha conhecida 
defi ciência logística do Brasil.
A Abrapa tem trabalhado arduamente, no sentido de resgatar 
a rentabilidade para o algodão e a sua sustentabilidade em 
médio e longo prazo. São ações e intervenções quase diárias e 
projetos estruturados que terão resultado ao longo do tempo. 
A atuação política é essencial para uma associação de classe 
e a interlocução com os órgãos governamentais responsáveis 
pelas políticas que vão balizar a produção agrícola é 
indispensável. São exemplos deste trabalho: a busca por 
recursos para a comercialização do algodão; a luta para 
evitar que defensivos importantes para a nossa atividade 
sejam banidos do mercado; a tentativa de ajustar projetos 
que encareçam o algodão para os nossos compradores, por 
mudança no sistema tributário das cooperativas.
É dentro deste contexto que os projetos da Abrapa são 
fundamentados. O projeto nacional de combate ao Bicudo 
do algodoeiro e os esforços pela aprovação dos eventos 
transgênicos mais modernos para o algodão visam reduzir 
os custos de produção. O marketing e promoção visam abrir 
mercados e promover o consumo do nosso algodão no Brasil 
e no mundo. O Programa Socioambiental da Produção de 
Algodão (Psoal) e o BCI, projetos voltados para a produção com 
responsabilidade socioambiental, visam adequar o modelo de 
produção do algodão às legislações vigentes e a atender as 
crescentes exigências dos consumidores por produtos que 
sejam ambiental e socialmente corretos. Ao mesmo tempo, 
iniciativas como estas ajudam a reforçar a imagem positiva 
do algodão brasileiro no mundo. A boa qualidade da fi bra 
já não é certeza de bons negócios: as grandes redes estão 
preocupadas em saber como a matéria-prima, com a qual 
suas roupas foram fabricadas,  foi produzida.
Para dar suporte a todos estes projetos e subsidiar as 
demandas do setor junto ao poder público, é importante ter 
conhecimento sobre si. Por isso a importância do Banco de 
Dados que está sendo construído. Credibilidade se conquista 
com trabalho e informações corretas e precisas.
Comunicar à sociedade e ao Governo a importância do setor e 
da imensa cadeia produtiva que tem na produção de algodão 
a sua base e que gera mais de 1, 5 milhão de empregos é 
tarefa urgente. O país, que tem um dos melhores algodões 
do mundo e a mais alta produtividade do planeta sob regime 
de chuva, deve escolher qual caminho tomar: trabalhar para 
a sustentabilidade desta cadeia ou transferir a geração de 
emprego, renda e o saldo da balança comercial aos países 
concorrentes. Os produtores estão fazendo a sua parte e a 
Abrapa, com sua atuação, é prova inconteste.

Haroldo Rodrigues da Cunha, 
Presidente da Abrapa

Editorial Abrapa em ação
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No decorrer do segundo semestre deste ano, o 
Banco de Dados da Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa) disponibilizará 

e reunirá maiores informações para as associadas da 
Abrapa e público em geral. Em funcionamento desde 
o início de 2009, além de fornecer informações gerais 
da produção brasileira, também dá acesso aos dados da 
produção mundial de algodão.
Nesta etapa de trabalho que será desenvolvida a partir 
do segundo semestre de 2009, a Abrapa contará com 
uma parceria ainda mais efetiva das associações esta-
duais. Entre os números que terão uma sistemática de 
levantamento estão previstos a área plantada, produção 
e produtividade, as cotações do algodão no mercado 
interno e externo, balanço de oferta e demanda, ex-
portações, importações, consumo interno, estoques e 
municípios produtores.
A intenção é ampliar também as informações fornecidas 
pelo Sistema Abrapa de Identifi cação (SAI), que passará 
a contar com a localização geográfi ca das algodoeiras, 
de fácil acesso ao usuário, e, ainda, no banco de dados, 
o levantamento do parque de máquinas (colhedoras e 
pulverizadores autopropelidos), número de empregos 

“Atitudes vencedoras na vida e nos negócios” foi 
o tema da palestra motivacional ministrada pelo 
conferencista Carlos Hilsdorf, promovida pela 
Associação Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa), no dia 05 de junho, para marcar a abertura 
do 11º Dia de Campo de Algodão. 
De acordo com o presidente da Abapa, João Carlos 
Jacobsen, ao escolher o palestrante e o tema, a 
associação teve como objetivo levar ao produtor uma 
mensagem de otimismo e perseverança, com um toque 
de humor. “Em tempos de crise, temos de nos inspirar 
em exemplos positivos e alimentar a nossa criatividade, 
para  que ela nos ajude a descobrir boas alternativas 
para superar os obstáculos”, afi rma Jacobsen.
A palestra contou com mais de 300 convidados, 
dentre eles, o presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo 
Cunha, e o presidente da Associação dos 
Cotonicultores Paranaenses (Acopar), Almir 
Montecelli, representantes da cotonicultura nacional, 
autoridades locais e público em geral.
No dia seguinte (6), o algodão foi a estrela da Bahia 
Farm Show, que, pela primeira vez, incorporou em 
sua programação o tradicional Dia de Campo de 
Algodão. O público conheceu os resultados das 
pesquisas da Fundação Bahia e Embrapa para a pluma, 

gerados pelo setor; cadastro de laboratórios de HVI e 
classifi cados com oferta de emprego, imobiliário e ma-
quinários. 
Hoje, associados e quem precisa de informações sobre a 
cadeia produtiva do algodão no Brasil já podem acessar 
o site e levantar dados sobre a área plantada, produção, 
produtividade, número de associados e contato das co-
operativas de algodão de cada estado, além de gráfi cos 
de interesse do setor. 
Com relação ao mercado mundial, há no site da Abra-
pa disponibilidade de informações sobre dados da área, 
produtividade, produção, exportação, importação e 
consumo de cada país, produtor e/ou importador de al-
godão e  dados dos principais destinos das exportações 
do algodão brasileiro.
O banco de dados da Abrapa é uma importante ferra-
menta de trabalho que serve como principal fonte de 
dados da cotonicultura no Brasil e pode ser acessado 
pelo site ou por meio do atendimento do Fale Conosco 
da Abrapa.

Serviço:
Maiores informações www.abrapa.com.br

além da cultivar BRS 286, que tem como principais 
características alta produtividade, precocidade, 
porte médio a baixo e é medianamente resistente 
à ramulária. Os participantes percorreram, ainda, 
os campos experimentais do Centro de Pesquisa e 
Tecnologia Agrícola do Oeste (CPTO) no Complexo 
Bahia Farm Show. 
O 11º Dia de Campo de Algodão foi realizado 
pela Fundação Bahia, Empresa Baiana de 
Desenvolvimento Agrícola (EBDA), Fundo para 
o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão 
(Fundeagro) e tem apoio da Abapa.

Novidades no Banco de Dados da Abrapa

Abapa abriu as atividades do 
11º Dia de Campo de Algodão

Convidados prestigiam palestra promovida pela Abapa



4

Goiás e Mato Grosso do Sul unidos no Dia do Algodão

O Dia do Algo-
dão nos Cha-
padões 2009 

“Em busca da viabi-
lidade econômica da 
cultura do algodão” 
acontecerá no pró-
ximo dia 10 de julho 
e abordará assuntos 
como a lucratividade e 
a sustentabilidade da 

cadeia produtiva. Para a realização do evento, a Asso-
ciação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa) e a 
Associação Sul Mato-grossense dos Produtores de Al-
godão (Ampasul) uniram a experiência da cotonicultura 
de cada Estado. Os suportes técnicos serão dados pela 
Fundação Goiás, Fundação Chapadão e Embrapa.
Ao todo serão apresentadas quatro estações, onde os parti-
cipantes poderão adquirir mais informações sobre cultivares 

de algodão e algodão adensado passando pelas técnicas, até 
a fertilidade e fi siologia. Também será ministrada a palestra 
“Perspectivas da Economia e da Agricultura no Brasil e no 
Mundo” pelo engenheiro agrônomo e doutor em Economia 
Aplicada pela Esalq/USP, Alexandre Mendonça de Barros. 
O presidente da Associação Goiana dos Produtores de Algo-
dão e coordenador do Conselho Gestor do Fundo de Incentivo 
à Cultura do Algodão em Goiás (Fialgo), Marcelo Swart, se diz 
empolgado com a iniciativa de unir as duas associações. “O 
apoio das duas Fundações e da Embrapa também será um 
diferencial no evento”, comentou.
Para o presidente da Fundação Goiás, Ronaldo Limberte, a 
busca da viabilidade, não apenas econômica, como também 
técnica, é um dos diferenciais do Dia do Algodão nos Cha-
padões. Serão apresentadas informações técnicas sobre a 
cotonicultura no Brasil, lançamento de nova cultivar como a 
BRS 293 – que se destaca pelo potencial produtivo, fertilida-
de e adubação – entre outros assuntos. O representante das 
Cooperativas do Estado de Goiás e coordenador do projeto 
de estudo sobre o algodão adensado, Luiz Renato Zapparoli, 
ressalta que no evento serão apresentadas experiências reali-
zadas tanto em Goiás, como no Mato Grosso do Sul. 
O Dia do Algodão nos Chapadões 2009 será realizado na Fa-
zenda Serrinha – propriedade do Grupo Schlatter, em Chapa-
dão do Céu. As inscrições serão feitas no local do evento, a 
partir das 7h30. 

“Agopa e 
Ampasul uniram 
a experiência da 
cotonicultura de 
cada Estado”
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A Associação Sul Mato-grossense (Ampasul) 
prepara-se para receber a safra 2008/09 de 
algodão. Há dois anos, a associação colocou 

em operação seu laboratório de análise visual e HVI de 
algodão em pluma. O laboratório atende todo o estado de 
Mato Grosso do Sul e demais regiões de estados vizinhos. 
Como é natural, para esta safra, os equipamentos foram 
todos revisados e as instalações ampliadas, para melhor 
atender à demanda dos produtores com rapidez e 
segurança na qualidade dos resultados. 
A parceria operacional/administrativa do laboratório 
continua entre a Ampasul e a Kuhlmann. O laboratório 
conta atualmente com duas máquinas de HVI Premier 
ART, com capacidade para analisar mais de 350 mil 
amostras/safra. O laboratório visual também conta com 
classifi cadores experientes e um sistema totalmente 
informatizado para emitir os resultados da análise com 
a máxima agilidade. 
Para esta safra, o laboratório da associação está 

credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). Com isso, os produtores que 
fi zerem sua classifi cação no laboratório da instituição 
poderão obter sem nenhum custo extra, o certifi cado que 
atesta o tipo do algodão para comprovar junto à Secretaria 
da Fazenda do estado, por meio das agências municipais, 
para receber o incentivo fi scal PDAgro. 

Ampasul revisa seu laboratório de análise de algodão 
para iniciar a safra 2008/09

O presidente da Associação Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão (Ampa), Gilson 
Ferrúcio Pinesso, reuniu-se em Cuiabá com 

produtores e executivos da FCStone Trading (EUA). 
O objetivo do encontro, que ocorreu em junho, foi 
avaliar perspectivas mundiais para o algodão.  
Na avaliação de Gilson Pinesso, os custos da produção 
devem ficar claros e definidos antes de iniciar o plantio 
da lavoura. “Sabemos plantar e colher muito bem, 
mas temos que ter a assessoria de especialistas no 
mercado internacional”, frisou o presidente da Ampa.

Produtores do Mato Grosso avaliam perspectivas 
mundiais para o algodão

Produtores e executivos da FCStone Trading durante palestra

Algodão em análise no laboratório

A FCStone Trading é uma subsidiária do Grupo FCStone 
Consultoria em Futuros e Commodities que gerencia 
todos os negócios de produtos e instrumentos de 
balcão (OTC). A empresa, além de ser uma das líderes 
de mercado no acompanhamento de gestão de risco do 
agronegócio, é a terceira maior corretora independente 
em atuação na Bolsa de Chicago.
De acordo com o presidente da FCStone, Eric Bowles, 
a corretora tem uma carteira de nove mil clientes fixos, 
de produtores a grandes empreendimentos, em todo 
o mundo e responde por 75% da produção de grãos 
e oleaginosas dos EUA. “Isso prova que a missão da 
FCStone é aumentar o lucro líquido de nossos clientes”, 
destacou Eric Bowles.
Para o consultor de gestão de risco do algodão da 
FCStone do Brasil, Ariel Coelho, a melhor saída para 
os produtores é continuar dedicando-se à produção da 
matéria-prima com qualidade e, com a participação de 
especialistas, proteger-se da volatilidade do mercado 
de commodities. Segundo Ariel, o mercado não é 
piedoso, deixou de ser local e, definitivamente, não 
aceita mais amadores.
Gilson Pinesso reafirmou que as informações recebidas 
servirão para nortear o planejamento da produção 
e da comercialização do algodão mato-grossense. 
“Estamos nos preparando a cada dia para adquirirmos 
melhores resultados das nossas demandas”, explicou 
o presidente da Ampa. 
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estaduais, da Abrapa, da Câmara Setorial do MAPA, 
além de fazer uma retrospectiva dos últimos 10 
anos. Ronaldo Spirlandelli comentou também sobre 
o seminário comemorativo de dez anos da Abrapa 
e a palestra proferida pela senadora Kátia Abreu, 
presidente da CNA. 

N o último dia 15 de junho, em Holambra, 
a Associação Paulista do Produtores de 
Algodão (Appa) promoveu o Dia de Campo. 

Neste ano, os temas debatidos foram escolhidos 
pelos próprios produtores.
A primeira palestra teve como tema o Algodão RR da 
Monsanto. Evidenciou os benefícios do transgênico  
e esclareceu aos produtores a atual situação de 
aprovação de eventos pela CTNBio. A pesquisadora 
do Instituto Biológico de Campinas (SP), Silvânia 
Helena Furlan, falou sobre mofo branco e Walter 
Jorge, um dos pesquisadores do IAPAR,  ministrou 
palestra sobre ácaro rajado.
Para munir os participantes de informações sobre o 
mercado, a associação trouxe de Belo Horizonte o 
corretor de algodão Rodrigo Santiago, da Corretora 
Santiago.
Para finalizar, o presidente da Appa, Ronaldo 
Spirlandelli, falou sobre as realizações da 
associação, assim como da Abrapa. O tema foi 
a comemoração dos 10 anos das entidades. O 
presidente da instituição falou sobre a criação das 

Produtores participam do Dia e Campo, em Holambra

APPA realiza dia de campo em Holambra

A Associação Mineira dos Produtores de Algodão 
(Amipa) completará 10 anos no mês de julho. 
Foram anos de superação na luta pela organi-

zação do produtor de algodão e na busca incansável 
por novas tecnologias, mercados e benefícios na co-
mercialização. Nesse período, a associação empreendeu 
grandes conquistas para os produtores mineiros, tais 
como o diferimento do ICMS, a criação do Programa 
Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão e do Fun-
do de Desenvolvimento da Cotonicultura do Estado 
de Minas Gerais e projetos como o de combate ao bi-
cudo do algodoeiro, georreferenciamento e medição 
de áreas e retomada do algodão no Norte de Minas.
Para atender à crescente necessidade do produtor minei-
ro por um centro tecnológico de informações que viabili-
zasse a padronização da certifi cação do algodão no esta-
do, bem como oferecer serviços e informações essenciais 
para a comercialização e desenvolvimento da qualidade 
da pluma produzida em Minas Gerais, a Amipa abra-
çou seu projeto mais audacioso, a criação de sua central 
de classifi cação de fi bra de algodão, a Minas Cotton. 
Em operação há três anos, a Minas Cotton faz parte 
de um seleto grupo de laboratórios que tem a confi a-

Amipa faz 10 anos em meio a consquistas para o setor

bilidade e precisão de seus resultados como principal 
cartão de visitas. Membro permanente dos mais concei-
tuados programas de aferição interlaboratorial conduzi-
dos no Brasil pela Fundação Blumenauense de Estudos 
Têxteis, nos Estados Unidos pela USDA e na Alemanha 
pelo Bremen Cotton Exchange, o laboratório opera com 
os mais modernos equipamentos, e atende aos rigoro-
sos procedimentos de acondicionamento e análise de 
materiais têxteis impostos pelos órgãos reguladores.
Atualmente, a associação conta com um nú-
mero signifi cativo de associados representan-
do 100% da produção de pluma em Minas 
Gerais. Esta unanimidade prova a credibilidade con-
quistada pela Amipa junto aos cotonicultores mineiros.
O compromisso da associação é e sempre será com a 
causa da cotonicultura mineira, buscando atuar de 
forma determinada em prol do fortalecimento do se-
tor. “Ao longo dos seus 10 anos, todos os projetos 
desenvolvidos e em andamento foram implementados 
na perspectiva de que possamos estar cada vez mais 
preparados para fornecer um algodão de qualidade, 
com os produtores alcançando níveis maiores de pro-
dutividade”, afi rma o presidente Inácio Carlos Urban. 
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Ele é filho, neto e bisneto de agricultores e, talvez, essa seja a razão de o pecuarista Cesário 
Ramalho da Silva transitar tão bem no setor do agronegócio. Aos 64 anos, o pecuarista e 
agricultor, que atua nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, é o presidente da 
Sociedade Rural Brasileira (SRB), uma entidade de caráter associativista representativa da classe 
rural que completou 90 anos, em maio último. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Abrapa, 
Ramalho, sempre com voz mansa, falou sobre vários assuntos, em sua maioria temas polêmicos, 
como o Código Florestal, sustentabilidade e comércio exterior, assuntos estes que não saem 

da mídia mundial. “Há espaço para uma boa negociação, atualizando a legislação ambiental no rumo da agricultura 
sustentável”, defende.  “Os produtores de algodão são um bom exemplo, quando combatem o bicudo usando alta 
tecnologia sem agredir o meio ambiente”, elogia. Abaixo confira os principais trechos da entrevista.

os países que distorcem o comércio mundial, a exemplo 
do que fez a associação dos pecuaristas irlandeses contra 
o Brasil?

CR: Não há dúvida de que temos quer ser comercialmente 
mais agressivos. Para isso, precisamos nos organizar mais. 
Todos temos que fazer a nossa parte e sem medo de nos 
mostrarmos. O empresariado, governo, produtores e o 
Itamaraty têm que ser acionados e participar de discussões 
internacionais sobre o tema. Mas, volto a repetir, para isso 
temos que estar estruturados. O comércio, em qualquer 
lugar do mundo, opera por meio de negociação. Todos 
temos que sentar à mesa e discutir o tema.

JA: O produtor agrícola brasileiro está atento à 
sustentabilidade?

CR: Sim. Bons exemplos disso são a rastreabilidade e a 
questão sanitária. A MP 458 também mostrou que o 
governo brasileiro foi corajoso e olhou pela primeira vez 
para uma região (Amazônia) com atenção e seriedade. Os 
produtores de algodão, novamente, são um bom exemplo, 
quando combatem o bicudo usando alta tecnologia 
sem agredir o meio ambiente. Devemos levar em conta 
que quem manda neste negócio é o consumidor, que 
não admite consumir um produto que não tenha sido 
produzido de maneira sustentável. Afi nal, ele é o nosso 
patrão. Os exageros das crescentes criações de regras 
sanitárias internacionais são na verdade bloqueios e 
embargos comerciais contra os produtos brasileiros. 

JA: Qual a posição da SRB em relação ao Código Florestal?

CR: Temos que aprovar o novo código. O atual é de 
1965, quando a agricultura brasileira era única e 
exclusivamente extrativista. Precisamos reformá-lo. Claro 
que alguns setores sentem-se incomodados, como alguns 
ambientalistas e ONGs, que se dizem brasileiras, mas 
rezam de acordo com interesses internacionais. Trabalhar 
sob um código datado de 1965 somente atrasa os 
avanços do setor. Vivemos hoje uma agricultura que exige 
o emprego de alta tecnologia para ser competitiva. Viver 
com um código antigo é estagnar o setor. Vivemos em um 
país democrático e a troca de idéias é imprescindível para 
o desenvolvimento sustentável. Há espaço para uma boa 
negociação, atualizando a legislação ambiental no rumo 
da agricultura sustentável.

Jornal da Abrapa:  Nos últimos dez anos, o agronegócio 
brasileiro cresceu e passou a ser o principal pilar da nossa 
economia, principalmente na Balança Comercial. Mesmo 
assim, o produtor enfrenta gargalos que impedem o 
aumento de sua renda. Como fazer para que o principal 
agente do agronegócio, o produtor, tire o máximo de 
proveito da capacidade do Brasil de produzir alimentos?

Cesário Ramalho: Temos que ser realistas. Estamos 
em uma situação difícil. No entanto, alguns setores, 
como o de soja, já conseguiram uma recuperação. Por 
sua vez, o de carne passa por um processo delicado, 
principalmente devido à Rússia, que é nosso maior 
comprador. Todo produtor, assim como todo empresário, 
tem necessariamente que melhorar a sua renda para 
manter-se no negócio. Esse é o grande gargalo, melhorar 
a renda do produtor brasileiro. 

JA:  No atual cenário da economia mundial, quais são 
as medidas que o setor do agronegócio brasileiro pode 
tomar para manter-se competitivo no mundo?

CR: Nos últimos 20 anos, o Brasil se profi ssionalizou no 
agronegócio. O algodão é um ótimo exemplo. Em pouco 
tempo o país passou de segundo maior importador 
para quarto maior exportador e tem metas de, em dez 
anos, atingir a segunda colocação. Isso ocorreu porque 
os produtores investiram em tecnologia. Hoje, somos a 
grande vitrine do mundo no setor e, todos olham para a 
gente. Por isso, o nosso país incomoda e ainda incomodará 
mais. Temos uma tecnologia avançada, desenvolvida por 
pesquisadores brasileiros e certamente ainda teremos 
um grande crescimento na área. Para nos mantermos 
competitivos temos que nos estruturar, porque quando 
formos questionados, estaremos preparados para dar 
as respostas. O presidente Lula é nosso grande aliado, 
porque nos encontros internacionais, quando o assunto é 
o agronegócio, ele sempre mostra que o Brasil tem uma 
segurança alimentar indiscutível. Não é à toa que somos 
grandes fornecedores mundiais de alimentos.

JA: Se não fosse o protecionismo de países desenvolvidos 
impondo barreiras e distribuindo altos subsídios aos 
produtos agrícolas daqueles países, a renda do produtor 
brasileiro seria muito maior. O senhor não acha que as 
entidades de classe deveriam ser mais agressivas contra 

Cesário Ramalho
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