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Criada há treze anos, a Associação Brasileira dos 

Produtores de Algodão tem como princípio básico ser a 

representante e defensora dos interesses do cotonicultor 

brasileiro. Esse papel vem sendo bem cumprido. A 

Abrapa é reconhecida como a entidade de classe 

do agronegócio com maior organização e poder de 

mobilização. Esse reconhecimento vem de nossos pares 

e de premiações recebidas ao longo de sua existência.

Porém, mais do que reconhecimento, a Abrapa 

busca realização. Junto às suas nove associadas 

estaduais, desenvolve ações nas áreas de tecnologia, 

sustentabilidade, informação, marketing, qualidade, 

entre tantas outras. Essas ações levam o algodão 

brasileiro a ser reconhecido mundialmente por sua 

qualidade e colocaram o país no posto de terceiro 

maior exportador na safra 2011/2012, quando foi 

batida a marca de mais de um milhão de toneladas 

enviadas ao exterior, e quinto maior produtor, com 1,9 

milhão de toneladas produzidas. Além da qualidade, 

somos reconhecidos por nossa produção sustentável, 

ambiental, social e economicamente.

Outro importante destaque é o respeito que o 

algodão brasileiro conquistou no mercado mundial. 

Somos vistos como um player que sempre honra seus 

contratos e garante a entrega do produto, mesmo em 

condições adversas. O espaço que o Brasil conquistou 

como um dos maiores fornecedores de algodão 

deve-se ao trabalho permanente que a Abrapa realiza 

empreendendo missões comerciais, rodadas de 

negócios e promoção do algodão brasileiro, realizadas 

principalmente em países da Ásia. Nos últimos anos, 

comitivas de líderes da cotonicultura brasileira visitaram 

países como China, Bangladesh, Hong Kong, Taiwan, 

Turquia e Coreia do Sul. Nesta safra, só para a China as 

exportações alcançaram mais de 350 mil toneladas.

A cadeia do algodão brasileiro é a única verticalizada do 

Ocidente e, atualmente, ocupa o posto do segundo setor 

que mais emprega no Brasil, perdendo apenas para a 

construção civil.

Apesar dos muitos desafios que devem ser superados, 

como a deficiência na logística dos portos brasileiros e a 

burocracia no processo de exportação, o futuro reserva 

um espaço ainda maior para aqueles que trabalham com 

a cultura do algodão.

A Abrapa acredita nas oportunidades e investe 

em melhorias na qualidade da pluma, na 

sustentabilidade da produção, na produtividade, na 

renda e, principalmente, busca continuar fazendo da 

cotonicultura uma das principais culturas do país.

Abrapa, a representação  
do cotonicultor brasileiro
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Ao assumir este importante desafio de presidir 

a Associação Brasileira dos Produtores de 

Algodão, a minha diretoria e eu tínhamos plena 

consciência de que não seria fácil. A Abrapa é 

uma entidade vitoriosa em sua missão de integrar 

os produtores de algodão de todo o país e de 

organizar a produção do algodão, sempre com 

foco na modernidade e com responsabilidade 

socioambiental. Nossa tarefa era manter a boa 

imagem do algodão brasileiro e trabalhar ainda 

mais pelo crescimento da cotonicultura deste país.

O algodão brasileiro é exemplo de superação. 

Em pouco mais de uma década, conseguimos 

reposicionar o Brasil: de importador, nosso país 

passou a ser um dos principais exportadores 

mundiais. Quando assumimos, em meio à safra 

2010/2011, já tínhamos uma produtividade alta e 

conseguimos chegar ao patamar de 1.400 kg/ha, em 

cerca de 1,4 milhão de hectares cultivados, com uma 

produção superior a 1,9 milhão de toneladas.

A safra seguinte trouxe produção semelhante, 

mas com o adicional de que batemos um recorde 

de exportação: mais de 1,04 milhão de toneladas 

encaminhadas a mercados extremamente 

exigentes. Só para a China, exportamos mais de 

350 mil toneladas. Um número significativo na 

conquista do maior consumidor mundial de pluma.

Foi com muita força de vontade, de empreender e  

de inovar que nós, produtores de algodão,  

construímos as bases de nossas conquistas e 

geramos, com isso, riquezas, divisas e empregos. 

Somos a segunda cadeia que mais emprega no país 

e a que paga os melhores salários.

Agindo dessa forma, conseguimos transformar 

a cotonicultura brasileira em uma forte alavanca 

para posicionar o Brasil entre os líderes mundiais 

da produção de fibras e alimentos. Nosso respeito 

ao cumprimento de contratos eleva nossa moral 

perante os principais compradores mundiais de 

algodão. E esta foi uma das principais bandeiras 

desta diretoria.

Hoje, olhando as realizações desta gestão, acredito 

que os desafios foram vencidos. Contamos, claro, 

com o apoio de diferentes parceiros para essas 

realizações, como a Câmara Setorial da Cadeia 

Produtiva do Algodão e seus Derivados e as 

associações estaduais de produtores de algodão, que 

colaboraram no permanente diálogo com o governo 

federal. Juntos, traçamos objetivos e estratégias que 

permitiram posicionar a cotonicultura brasileira entre 

as mais respeitadas do mundo.

É preciso lembrar ainda de outros importantes 

parceiros, como a indústria nacional de têxteis e 

confecções. Esta parceira foi fundamental para 

definir estratégias de atendimento ao mercado 

interno. Destacamos também os fundos de 

incentivo à cultura do algodão, que patrocinaram 

nossas ações de marketing, as fundações, que 

Prezados amigos,
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continuam investindo esforços em pesquisas, os 

governos estaduais e o governo federal, entre 

tantos outros parceiros.

Agradeço, em meu nome e de toda a diretoria, o 

apoio que recebemos da Anea, da Abit, da BBM, do 

Ministério da Agricultura e sua Secretaria de Política 

Agrícola, da Conab, da CNA, da Frente Parlamentar  

Agropecuária, e de outras entidades que 

colaboraram para o sucesso da cadeia do algodão.

A credibilidade da Abrapa, no entanto, está 

condicionada ao bom relacionamento com as 

associações estaduais e suas diretorias executivas. 

Quando assumi a presidência, sabia da árdua 

tarefa que me esperava. Mas tinha certeza que 

podia contar com a permanente colaboração dos 

diretores, das associadas, da equipe do escritório da 

Abrapa e, principalmente, de todos os produtores 

de algodão do nosso país.

Espero que esse apoio continue com a mesma 

intensidade na próxima gestão da Abrapa para 

que, na força de nossas relações, transpareça a 

realidade da cadeia como um todo. Temos certeza 

que, juntos, fortalecemos a cadeia produtiva 

buscando maior rentabilidade para o produtor, com 

foco na satisfação do consumidor e melhoria da 

competitividade no mercado internacional.

Por falar em mercado internacional, uma das 

prioridades desta gestão foi estar ainda mais 

presente, por meio de missões comerciais, junto 

aos nossos principais compradores na Ásia e 

em mercados emergentes. Esse trabalho de 

marketing para a promoção do algodão do Brasil 

foi fundamental para ultrapassarmos a casa de um 

milhão de toneladas exportadas. Marco que muitos 

acreditavam impossível de ser alcançado.

É preciso, ainda, frisar a preocupação desta 

entidade com as questões relacionadas à 

sustentabilidade. Em busca de unidade, preceito 

da Abrapa, reunimos o Instituto Algodão Social 

(IAS) e o Programa Socioambiental da Produção 

de Algodão (Psoal), dois protocolos de sucesso, no 

protocolo único do programa Algodão Brasileiro 

Responsável (ABR), que traz maior identidade à 

fibra produzida no Brasil. É, para todos os nossos 

compradores, a certeza de que produzimos um 

algodão totalmente sustentável. Um Algodão 

Brasileiro Responsável, como o próprio  

nome diz.

Não poderia concluir sem salientar que coube a 

esta diretoria a tarefa árdua de, junto ao governo, 

definir os rumos e ações do Instituto Brasileiro 

do Algodão (Iba) sem ferir o acordo traçado no 

Memorando de Entendimento assinado pelos 

governos do Brasil e dos EUA. Estabelecemos a 

base legal para que os recursos do Iba sirvam de 

instrumento para a melhoria da cotonicultura 

brasileira, por meio de projetos implantados única 

e exclusivamente pela Abrapa e suas estaduais. E o 

trabalho está só começando.

Por fim, destaco, entre tantas atividades, o 

fortalecimento do Sistema de Informações 

de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap). 

Assumimos, em parceria com as estaduais, a 

tarefa de mobilizar os produtores para fazer 

o cadastramento de negociações efetivadas 

sem o intermédio de corretores associados à 

BBM, disponibilizando assim a informação de 

100% dos negócios realizados com algodão em 

pluma. Precisamos saber como, quando, quanto 

e a que preço médio estamos negociando para 

termos dados que antecipem a percepção de 

movimentação do mercado e, até mesmo, tragam 

transparência aos números que são utilizados  

pelo setor junto ao governo quando o tema é 

políticas públicas.

Sou grato pela oportunidade de presidir esta 

associação e ter a chance de, junto daqueles que, 

de uma forma ou outra, estão ligados à cadeia, 

deixar a minha contribuição para a cotonicultura 

brasileira.

Sérgio De Marco,

Presidente da Abrapa,

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
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14 CAPÍTULO 1  Algodão no mundo: a fibra dos cinco continentes Como tudo começou / O desempenho do algodão nas safras 2010/2011 e 2011/2012

O desempenho  
do algodão nas  

safras 2010/2011  
e 2011/2012

A safra 2010/2011 foi marcada por 
queda no consumo mundial de 
algodão. No início de 2011, o preço 
da pluma de algodão no mercado 
internacional atingiu níveis 
recordes, o que provocou uma 
retração de 3% no consumo. Na 
safra 2011/2012, o comportamento 
não foi diferente e a diminuição 
do consumo chegou a atingir 
7,3%.  Em maio de 2012, os preços 
sofreram uma forte queda e 
chegaram a níveis inferiores a 200 
centavos de dólar por kg. Tal fator, 
somado à valorização de grãos, em 
especial, a soja, acarretou a redução 
de área plantada na maioria dos 
países produtores.

A quebra na produção americana, 
na safra 2011/2012, em função da 
maior seca que atingiu o país nos 
últimos 50 anos, merece destaque, 
pois ocasionou redução próxima a 
9%. Ainda assim, os EUA ocuparam 
o terceiro lugar em produção, 
oferecendo ao mercado mais de 
3,9 milhões de toneladas. Outro 

destaque da última safra foi o 
comportamento da China, que, na 
soma dos seus volumes produzidos 
e importados, apresenta um 
excedente de mais de 3,9 milhões 
de toneladas. O Brasil também 
surpreendeu ao superar a casa de 
mais de um milhão de toneladas 
exportadas, passando a ocupar 
a terceira colocação no ranking 
dos maiores exportadores de 
algodão. China, Indonésia, Coreia 
do Sul e Turquia foram os maiores 
compradores da fibra brasileira.

No campo do consumo de fibra, 
Índia e Paquistão seguem a China 
como os maiores consumidores 
mundiais. O consumo chinês na 
safra 2011/2012 foi de 8,6 milhões 
de toneladas. A Índia consumiu 
4,3 milhões e os paquistaneses, 
2,1 milhões. O Brasil ocupa 
apenas a quinta posição entre os 
consumidores de algodão.

O s primeiros registros do cultivo de 
algodão datam de sete mil anos atrás, 
na região onde hoje estão localizados 

o Paquistão e a Índia. Com o surgimento do 
comércio no Oriente, a cultura espalhou-se 
pela Europa, onde ganhou importância. Desde 
então, é uma das culturas mais importantes da 
produção de fibras no mundo.  

Cultivado em mais de 60 países distribuídos 
em todos os continentes, o algodão soma 
cerca de 35 milhões de hectares plantados, em 
média, a cada ano. É a fibra mais utilizada no 
mundo. Desde o plantio até a comercialização 
de produtos feitos com a fibra, estima-se que  
a cadeia mundial movimente cerca de  
US$ 12 bilhões por ano e empregue cerca de 
350 milhões de pessoas. 

A produção de algodão em escala 
empresarial, que atende ao mercado 
externo, no entanto, é feita apenas no 
Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. 
Nesses países são investidos, anualmente, 
milhões de dólares em novas técnicas de 
plantio, desenvolvimento de maquinário e 
melhoramento genético, entre outras ações 
realizadas desde a produção no campo até a 
confecção de peças, na indústria. 

Em países como Índia e China e todos os 
países da África, a produção se dá em escala 
familiar, em pequenas propriedades. Ainda 
assim, a China e a Índia, por exemplo, estão 
entre os maiores produtores e consumidores 
do mundo. 
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O Icac estima ainda que a safra 2012/2013 esteja 
iniciando-se com um volume de estoques de 13,6 
milhões de toneladas em todo o mundo, um nível 47% 
superior ao da safra anterior e, mesmo havendo queda de 
produção, prevê-se um aumento de 6% no suprimento 
total mundial. Grande parte dos estoques está localizada 
na China, país que responde por 40% do consumo e nada 
menos do que 55% das importações mundiais. 

Os números previstos para os estoques são altos e, 
por isso, chegam a influenciar em uma redução na 
perspectiva da produção mundial. A China, além de 
maior produtora, é, também, a maior consumidora da 
fibra. Sua política de importação de algodão para o 
próximo ano é um dos principais fatores que provocam 
a queda na produção mundial. 

A previsão é que na safra 2012/2013 sejam exportadas 
7,5 milhões de toneladas, 20% a menos que na safra 
anterior. O mercado acredita que a retração nas 
exportações só não será maior porque há previsão 
de aumento de consumo em Bangladesh, Turquia, 
Indonésia, Paquistão e Vietnã. 

 As perspectivas para o algodão na safra 2012/2013  Algodão no mundo: a fibra dos cinco continentes  CAPÍTULO 1
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Para a safra 2012/2013, a estimativa do International 
Cotton Advisory Committee (Icac), uma das mais 
renomadas entidades ligadas à cultura, é de que sejam 
produzidas em torno de 25,5 milhões de toneladas 
numa área de 34,2 milhões de hectares, 5% menor do 
que na safra anterior. A China, maior produtor mundial, 
deve chegar a 6,860 milhões de toneladas. Na sequência 
de grandes produtores estão Índia, Estados Unidos e 
Paquistão, com produção estimada pelo Icac de 5,6, 3,7 
e 2,1 milhões de toneladas, respectivamente. O Brasil é 
projetado como o quinto maior, com produção estimada 
em aproximadamente 1,5 milhão de toneladas para a 
nova safra que se inicia.

As perspectivas para 
o algodão na safra 

2012/2013
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AMÉRICA

Produção de algodão no mundo - Safra 2011/2012
Área, produção e produtividade                                                                                                    
Fonte: Icac This Month – Novembro, 2012
Elaboração: Abrapa 

VENEZUELA 
Área plantada: 15 mil ha 
Produção: 6 mil ton
Produtividade: 368 kg/ha

CUBA 
Área plantada: 4 mil ha
Produção: 1 mil ton
Produtividade: 269 kg/ha

PERU 
Área plantada: 55 mil ha
Produção: 44 mil ton
Produtividade: 808 kg/ha

PARAGUAI
Área plantada: 56 mil ha

Produção: 28 mil ton
Produtividade: 500 kg/ha

BOLÍVIA
Área plantada: 5 mil ha

Produção: 3 mil ton
Produtividade: 531 kg/ha

EQUADOR 
Área plantada: 1 mil ha

Produção: 1 mil ton
Produtividade: 435 kg/ha

ARGENTINA 
Área plantada: 528 mil ha

Produção: 210 mil ton
Produtividade: 398 kg/ha

COLÔMBIA 
Área plantada: 44 mil ha

Produção: 33 mil ton
Produtividade: 749 kg/ha

MÉXICO 
Área plantada: 195 mil ha

Produção: 274 mil ton
Produtividade: 1.407 kg/ha

3º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

ESTADOS UNIDOS
Área plantada: 3.829 mil ha
Produção: 3.391 mil ton
Produtividade: 886 kg/ha
3º LUGAR EM ÁREA
3º LUGAR EM PRODUÇÃO

BRASIL 
Área plantada: 1.393 mil ha
Produção: 1.884 mil ton
Produtividade: 1.352 kg/ha
5º LUGAR EM ÁREA
5º LUGAR EM PRODUÇÃO
5º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

PRODUÇÃO NA AMÉRICA
O continente americano abriga dois dos maiores players do mercado 
mundial de algodão: Estados Unidos e Brasil. O primeiro, além de ocupar a 
terceira posição em área e produção, é o primeiro colocado no ranking de 
exportação, mesmo tendo sido afetado por uma seca muito severa na safra 
2011/2012. O Brasil alcançou a quinta colocação nos quesitos área, produção 
e produtividade, além de surpreender, na safra 2011/2012, ao ocupar o 
terceiro lugar no ranking de exportação. Juntos, correspondem a 42,5% da 
pluma exportada pelos dez primeiros colocados do ranking.
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ÁFRICA

COSTA DO MARFIM 
Área plantada: 261 mil ha

Produção: 103 mil ton
Produtividade: 396 kg/ha

MALI 
Área plantada: 478 mil ha

Produção: 187 mil ton
Produtividade: 390 kg/ha

GANA 
Área plantada: 20 mil ha

Produção: 7 mil ton
Produtividade: 360 kg/ha

TOGO 
Área plantada: 99 mil ha

Produção: 33 mil ton
Produtividade: 333 kg/ha

NIGÉRIA 
Área plantada: 350 mil ha

Produção: 63 mil ton
Produtividade: 180 kg/ha

SENEGAL 
Área plantada: 27 mil ha

Produção: 11 mil ton
Produtividade: 406 kg/ha

BENIN 
Área plantada: 208 mil ha

Produção: 75 mil ton
Produtividade: 360 kg/ha

GUINÉ 
Área plantada: 14 mil ha

Produção: 4 mil ton
Produtividade: 276 kg/ha

BURKINA FASO 
Área plantada: 429 mil ha

Produção: 174 mil ton
Produtividade: 404 kg/ha

MALAUÍ 
Área plantada: 200 mil ha
Produção: 40 mil ton
Produtividade: 200 kg/ha

ZIMBÁBUE 
Área plantada: 450 mil ha
Produção: 131 mil ton
Produtividade: 292 kg/ha

ZÂMBIA
Área plantada: 512 mil ha
Produção: 104 mil ton
Produtividade: 193 kg/ha

UGANDA 
Área plantada: 100 mil ha
Produção: 47 mil ton
Produtividade: 470 kg/ha

QUÊNIA 
Área plantada: 43 mil ha
Produção: 6 mil ton
Produtividade: 130 kg/ha

ETIÓPIA 
Área plantada: 89 mil ha
Produção: 21 mil ton
Produtividade: 239 kg/ha

TANZÂNIA 
Área plantada: 568 mil ha
Produção: 120 mil ton
Produtividade: 211 kg/ha

SUDÃO 
Área plantada: 111 mil ha
Produção: 44 mil ton
Produtividade: 395 kg/ha

MOÇAMBIQUE 
Área plantada: 189 mil ha
Produção: 32 mil ton
Produtividade: 171 kg/ha

NÍGER 
Área plantada: 5 mil ha

Produção: 2 mil ton
Produtividade: 444 kg/ha

CHADE 
Área plantada: 172 mil ha

Produção: 32 mil ton
Produtividade: 185 kg/ha

EGITO 
Área plantada: 221 mil ha

Produção: 181 mil ton
Produtividade: 821 kg/ha

REP. CENTRO-AFRICANA
Área plantada: 38 mil ha

Produção: 9 mil ton
Produtividade: 235 kg/ha

CAMARÕES 
Área plantada: 149 mil ha

Produção: 78 mil ton
Produtividade: 235 kg/ha

ANGOLA 
Área plantada: 3 mil ha

Produção: 1 mil ton
Produtividade: 299 kg/ha

PRODUÇÃO NA ÁFRICA
A África é o continente no qual a produção de algodão tem grande peso na economia. Praticamente todos os países africanos cultivam a fibra. O algodão africano não tem um grande volume de negócios no mercado 
internacional. Mesmo assim, é a principal fonte de receitas de exportações de países como Burkina Faso, Benin, Mali, Costa do Marfim e Egito, onde a cultura é desenvolvida por pequenos produtores.

ÁFRICA DO SUL 
Área plantada: 13 mil ha

Produção: 13 mil ton
Produtividade: 997 kg/ha
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PRODUÇÃO NA EUROPA
Com poucos países produtores, o algodão, hoje, não é uma cultura de expressão na Europa. O maior 
destaque é a Grécia, que não chega a figurar entre os cinco maiores produtores ou exportadores. Porém, uma 
das entidades internacionais mais tradicionais do setor, a International Cotton Association (ICA), criada no 
século XIX, tem sede em Liverpool, Inglaterra, e surgiu como uma associação de comerciantes de algodão.

PRODUÇÃO NA OCEANIA
Segunda colocada no ranking de produtividade na safra 2011/2012, a Austrália é promessa para a safra 
2012/2013, com uma previsão de exportação que deve superar as 800 mil toneladas. Se os números se 
confirmarem, o país, após os últimos períodos de estiagem, retomará o segundo lugar no ranking
de exportação.

PRODUÇÃO NO ORIENTE MÉDIO
O Oriente Médio é destaque quando o assunto é produtividade. Israel ocupa a primeira colocação, 
chegando a atingir 1.930 kg/ha, na última safra, enquanto a Turquia ocupou o quarto lugar no ranking. 
Quando o assunto é importação, a Turquia ganha mais destaque, porque oscila, historicamente, entre a 
segunda e  terceira colocação.

RÚSSIA 
Área plantada: 1 mil ha

Produção: 1 mil ton
Produtividade: 516 kg/ha

ESPANHA 
Área plantada: 67 mil ha

Produção: 60 mil ton
Produtividade: 890 kg/ha

GRÉCIA 
Área plantada: 300 mil ha

Produção: 280 mil ton
Produtividade: 933 kg/ha

BULGÁRIA
Área plantada: 1 mil ha
Produção: 1 mil ton
Produtividade: 321 kg/ha

AZERBAIJÃO 
Área plantada: 48 mil ha
Produção: 24 mil ton
Produtividade: 500 kg/ha

TURQUIA 
Área plantada: 542 mil ha

Produção: 750 mil ton
Produtividade: 1.384 kg/ha

4º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

AUSTRÁLIA 
Área plantada: 600 mil ha
Produção: 1.080 mil ton
Produtividade: 1.800 kg/ha
2º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

ISRAEL 
Área plantada: 9 mil ha

Produção: 17 mil ton
Produtividade: 1.930 kg/ha

1º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

SÍRIA 
Área plantada: 186 mil ha

Produção: 212 mil ton
Produtividade: 1.140 kg/ha

IRAQUE 
Área plantada: 20 mil ha
Produção: 7 mil ton
Produtividade: 358 kg/ha

IRÃ 
Área plantada: 117 mil ha
Produção: 59 mil ton
Produtividade: 504 kg/ha

Produção de algodão no mundo - Safra 2011/2012
Área, produção e produtividade                                                                                                    
Fonte: Icac This Month – Novembro, 2012
Elaboração: Abrapa 
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PRODUÇÃO NA ÁSIA
China, Índia e Paquistão estão entre os maiores produtores do mundo e, consequentemente, possuem juntos 
a maior extensão de área plantada com algodão. Esses três países são os maiores produtores, mas também 
estão entre os maiores consumidores mundiais. A China merece destaque ainda por corresponder a 40% do 
consumo mundial e 55% das importações na última safra. A Índia também merece destaque quando o assunto 
é exportação. Historicamente, vem figurando entre a segunda e terceira colocação no ranking mundial. Na Ásia, 
o algodão é produzido por milhões de pequenos agricultores.

UZBEQUISTÃO 
Área plantada: 1.316 mil ha

Produção: 880 mil ton
Produtividade: 669 kg/ha

PAQUISTÃO 
Área plantada: 2.800 mil ha

Produção: 2.294 mil ton
Produtividade: 819 kg/ha

4º LUGAR EM ÁREA 
4º LUGAR EM PRODUÇÃO

ÍNDIA 
Área plantada: 12.178 mil ha

Produção: 6.001 mil ton
Produtividade: 493 kg/ha

1º LUGAR EM ÁREA
2º LUGAR EM PRODUÇÃO

AFEGANISTÃO 
Área plantada: 50 mil ha

Produção: 20 mil ton
Produtividade: 410 kg/ha

TURCOMENISTÃO 
Área plantada: 550 mil ha

Produção: 330 mil ton
Produtividade: 600 kg/ha

CAZAQUISTÃO 
Área plantada: 140 mil ha

Produção: 80 mil ton
Produtividade: 571 kg/ha

TADJIQUISTÃO 
Área plantada: 201 mil ha

Produção: 120 mil ton
Produtividade: 597 kg/ha

BANGLADESH 
Área plantada: 36 mil ha

Produção: 14 mil ton
Produtividade: 400 kg/ha

TAILÂNDIA 
Área plantada: 2 mil ha

Produção: 1 mil ton
Produtividade: 513 kg/ha

MYANMAR 
Área plantada: 349 mil ha

Produção: 203 mil ton
Produtividade: 581 kg/ha

VIETNÃ 
Área plantada: 10 mil ha
Produção: 5 mil ton
Produtividade: 461 kg/ha

INDONÉSIA 
Área plantada: 9 mil ha
Produção: 6 mil ton
Produtividade: 711 kg/ha

QUIRGUISTÃO 
Área plantada: 20 mil ha
Produção: 15 mil ton
Produtividade: 754 kg/ha

CHINA 
Área plantada: 5.528 mil ha
Produção: 7.400 mil ton
Produtividade: 1.339 kg/ha
1º LUGAR EM PRODUÇÃO
2º LUGAR EM ÁREA
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Ranking de produção
(produção em 1.000 ton)
Fonte: Icac This Month - Relatórios 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 
Elaboração: Abrapa
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Ranking de produtividade
(produtividade em kg/ha)
Fonte: Icac This Month - Relatórios 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 
Elaboração: Abrapa
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Ranking de exportação
(exportações em 1.000 ton)
Fonte: Icac This Month - Relatórios 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 
Elaboração: Abrapa
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Ranking de importação
(importações em 1.000 ton)
Fonte: Icac This Month - Relatórios 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 
Elaboração: Abrapa
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Ranking de consumo mundial
(consumo em 1.000 ton)
Fonte: Icac This Month - Relatórios 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 
Elaboração: Abrapa
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Oferta e demanda mundial
(em 1.000 ton)
Fonte: Icac This Month - Relatórios 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013
Elaboração: Abrapa
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Perspectiva global de 2010/2011 a 2012/2013

O ano-safra 2010/2011 começou com o menor nível de 

estoques excedentes mundiais em 15 anos, de 8,6 milhões 

de toneladas, após uma safra de recuperação do consumo 

pelas indústrias têxteis e diminuição da produção. Após três anos de queda, a 

produção mundial de algodão registrou uma recuperação de 14%, atingindo 

25,2 milhões de toneladas em 2010/2011. Esse aumento foi impulsionado 

por uma expansão na área de algodão como resposta aos preços mais altos 

recebidos pelos produtores em 2009/2010. A produtividade mundial aumentou 

2%, para 752 kg/ha. A demanda de algodão das fiações foi muito forte nos 

primeiros meses da safra, conforme elas buscavam recompor seus estoques 

esgotados e atender às vendas de produtos têxteis de varejo em recuperação. 

No entanto, como os preços do algodão subiram para níveis recordes, enquanto 

a demanda por fios de algodão diminuía, as fiações tiveram que reduzir sua 

atividade no segundo semestre da safra. Globalmente, o consumo mundial 

de algodão diminuiu 4%, para 24,5 milhões de toneladas em 2010/2011, e os 

estoques mundiais finais aumentaram 9%, atingindo 9,4 milhões de toneladas. 

Os preços altos e estoques baixos, bem como as restrições comerciais, causaram 

uma ligeira queda no comércio mundial de algodão, para 7,7 milhões de 

toneladas. Os preços foram extremamente voláteis durante a safra 2010/2011, 

e o Índice Cotlook A médio da safra mais que dobrou, de US$ 0,78/lb em 

2009/2010 para US$ 1,64/lb em 2010/2011. Após atingir um recorde de mais de 

US$ 2/lb, em março de 2011, o Índice Cotlook A diminuiu significativamente.

O ano-safra 2011/2012 começou com estoques globais iniciais de algodão 

estimados em 9,4 milhões de toneladas e taxa de utilização de estoques de 

38%, ambos os indicadores em um nível muito mais baixo do que a média 

de dez anos (11,0 milhões de toneladas e 47%, respectivamente). A produção 

mundial de algodão aumentou pela segunda safra consecutiva, para um 

recorde de 27,3 milhões de toneladas (+8%), impulsionada pela alta dos preços 

recebidos pelos produtores de algodão para a safra 2010/2011. A maior parte 

do ganho de produção foi proveniente de um crescimento de 7% na área, 

para um recorde de 36 milhões de hectares, enquanto o rendimento médio 

aumentou levemente para 758 kg/ha. A demanda das fiações por algodão 

caiu pela segunda safra consecutiva, afetada pelos altos preços da fibra bruta 

e um crescimento mais lento da economia mundial. O consumo global de 

algodão foi estimado com uma queda de 7%, para 22,8 milhões de toneladas, 

a menor em oito anos. O aumento da produção, combinado com a diminuição 

do consumo, deixou um excedente de 4,5 milhões de toneladas no final de 

2011/2012. Consequentemente, os estoques mundiais de algodão aumentaram 

47%, atingindo 13,8 milhões de toneladas, o maior nível já registrado. Apesar da 

diminuição da demanda global, o comércio mundial de algodão cresceu 24%, 

atingindo 9,6 milhões de toneladas, em função do recorde das importações 

chinesas, impulsionadas pelas políticas internas. Por outro lado, as remessas 

para o resto do mundo diminuíram significativamente. O Índice Cotlook A da 

média da safra caiu de um recorde de US$ 1,64/lb em 2010/2011 para 

US$ 1,00/lb em 2011/2012, com uma tendência descendente caracterizando a 

maior parte da safra. A média da safra provavelmente teria caído ainda mais, 

se não fossem as grandes compras realizadas pela China.

O ano-safra 2012/2013 começou com estoques globais iniciais de algodão 

estimados em 13,8 milhões de toneladas e taxa de utilização de estoques 

de 61%, apresentando um forte crescimento em relação à safra anterior. Os 

produtores, na maioria dos países, receberam preços de algodão menores em 

2011/2012 do que na safra anterior. Na época de plantio no Hemisfério Norte em 

2012, os índices de preços de algodão em relação a culturas concorrentes tinham 

diminuído significativamente em comparação com o ano anterior. Como 

resultado, a expectativa era de que a área mundial de algodão caísse 5%, ou 

seja, para 34,2 milhões de hectares em 2012/2013. Os preços do algodão, apesar 

de sua queda, permaneceram maiores que as médias recentes, impedindo 

O mercado mundial do algodão,  
com um foco no Brasil
Terry Townsend
Icac

CAPÍTULO 1  Algodão no mundo: a fibra dos cinco continentes Depoimentos
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uma maior queda nos plantios. Assumindo uma ligeira queda no rendimento 

médio de 744 kg/ha, a produção mundial de algodão é estimada em 25,5 

milhões de toneladas, uma queda de 7% em relação a 2011/2012. O uso global 

pelas indústrias têxteis deve aumentar 3%, o correspondente a 23,5 milhões 

de toneladas em 2012/2013, impulsionado pela diminuição dos preços 

do algodão. A taxa de crescimento econômico mundial deverá se manter 

lenta, e a alta do preço garantido de algodão na China está incentivando as 

tecelagens a migrar para fibras alternativas. As importações devem cair 21%, 

para 7,6 milhões de toneladas em 2012/2013, em função das importações 

muito menores por parte da China. No entanto, as importações de outros 

países poderão crescer, impulsionadas por preços mais baixos do algodão e 

um maior nível de consumo. Como resultado, o superávit esperado é de 1,9 

milhão de toneladas e os estoques mundiais finais globais poderão aumentar 

14%, para um recorde de 15,7 milhões de toneladas em 2012/2013. Dessa vez, 

os estoques podem aumentar a uma taxa mais rápida fora da China do que 

dentro desse país. A taxa de utilização de estoques globais poderá continuar 

aumentando, de 61%, em 2011/2012, para 67% em 2012/2013, a maior em 

quase três décadas.

Foco no Brasil

A produção no Brasil caiu 4% em 2011/2012 em relação ao nível recorde de 

dois milhões de toneladas obtido na safra anterior. No primeiro semestre de 

2011, a tendência era de que a área de algodão continuasse crescendo. No 

entanto, como os preços do algodão enfraqueceram no segundo semestre do 

ano, as culturas concorrentes, como milho e soja, ganharam competitividade. 

Esse fato foi ligeiramente amenizado pelo declínio nos seus próprios preços 

conforme a época de plantio do algodão se aproximava. No final das contas, 

a área de algodão permaneceu estável em 1,4 milhão de hectares, com um 

declínio em Goiás, compensado por aumentos na Bahia e em Mato Grosso. 

O algodão convencional foi plantado em novembro e dezembro de 2011, 

enquanto a “safrinha” e o algodão de alta densidade foram plantados em 

janeiro e fevereiro de 2012, após a colheita da soja. O plantio da safrinha 

foi adiado este ano por causa das fortes chuvas. As condições de seca 

prevaleceram na Bahia no início do período de crescimento, afetando os 

rendimentos e a produção. Mas esse efeito foi parcialmente compensado pela 

melhoria dos rendimentos e da produção em Mato Grosso.  

O rendimento médio nacional em 2011/2012 foi estimado em 1.352 kg/ha,  

um pouco abaixo da safra anterior. O Brasil foi o quinto maior produtor  

de algodão nessa safra.

O consumo da indústria têxtil nacional diminuiu em 2011/2012, pela segunda 

safra consecutiva, para 888 mil toneladas (-7%). No entanto, um aumento 

significativo das importações de fios e produtos têxteis acabados da Ásia, 

ajudado por um real forte e altos preços do algodão, resultou em uma 

desaceleração das operações das fiações e/ou um aumento da participação 

do poliéster nas mesclas. O Brasil se manteve como o quinto maior produtor 

de algodão em 2011/2012. As exportações de algodão do Brasil, incluindo o 

saldo não embarcado da safra 2010/2011, mais do que dobraram, para um 

recorde de mais de um milhão de toneladas em 2011/2012. Esse aumento 

refletiu a safra recorde de 2010/2011, bem como o aumento da demanda 

de exportação, principalmente da China. As importações de algodão, após 

saltarem para 150 mil toneladas em 2010/2011, caíram para 6 mil toneladas 

em 2011/2012, em função da ampla oferta interna.

Em 2012/2013, a área de algodão no Brasil deverá cair 25%, ou seja, para um 

milhão de hectares, devido à redução dos preços de algodão, combinada com 

o recente aumento acentuado dos preços da soja. A produção de algodão 

é estimada em 1,5 milhão de toneladas, uma redução de 21% em relação a 

2010/2011. O consumo da indústria têxtil nacional é projetado como estável. 

As exportações vão diminuir significativamente devido à redução da produção 

e menor demanda de importação.
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Uma análise das  
perspectivas da cadeia  
do algodão

Após o preço da pluma de algodão no mercado 

internacional atingir níveis recordes no início 

de 2011, os fundamentos do mercado mundial 

continuam caminhando gradativamente para uma situação de 

maior equilíbrio. Alguns fatores têm contribuído para esses ajustes, 

entre os quais se destacam duas condições que diferenciam o 

algodão de alguns outros produtos agrícolas. 

Primeiramente, embora uma parte dos produtos industrializados 

nos quais a fibra de algodão é empregada seja composta de bens 

de primeira necessidade, como os artigos mais básicos de vestuário, 

outra parte é formada por produtos considerados supérfluos. 

Ademais, de maneira geral, a indústria têxtil possui flexibilidade 

para substituir uma parcela dos fios de algodão por outras fibras 

e filamentos na composição dos tecidos, dependendo dos custos 

relativos das diferentes opções. 

Assim, a demanda por pluma não possui a mesma elasticidade de 

outros produtos agrícolas. Isso significa que a demanda por fibra de 

algodão tende a ser mais sensível a alterações de preço e mudanças 

no poder aquisitivo das famílias do que a demanda por outros 

gêneros agrícolas.

Dito isso, ressalta-se que o consumo mundial anual de algodão 

ainda não voltou a atingir os patamares de 26,5 milhões de 

toneladas observados nos anos-safra de 2006/2007 e 2007/2008. 

Acompanhando a instabilidade da economia global, o consumo 

de algodão caiu 10,7% em 2008/2009, durante o auge da crise 

internacional; cresceu 6,6% em 2009/2010, em função, sobretudo, 

da recuperação da demanda asiática; e voltou a cair nas safras de 

2010/2011 e 2011/2012, respectivamente 3,0% e 7,3%, devido aos 

Brasil para 2017

A área de algodão brasileira pode permanecer estável ou até 

mesmo se recuperar, caso os preços do algodão melhorem 

em 2013 (assumindo que os preços da soja não continuem 

aumentando e, nesse caso, haveria um grande volume de 

algodão safrinha). 

Nos anos seguintes, as variações na área de algodão estarão 

vinculadas aos preços mundiais do algodão e da soja. A 

secretaria do Icac prevê um aumento lento na área e na 

produção de algodão no Brasil nos próximos anos. O algodão 

safrinha poderá continuar crescendo devido aos altos preços 

da soja. No entanto, o consumo da indústria têxtil nacional 

deverá cair por causa do real valorizado, custos elevados de 

produção têxtil e concorrência com a Ásia. As exportações de 

algodão do Brasil apresentarão uma tendência de alta após 

2012/2013, impulsionadas pela maior produção brasileira e 

menor consumo.

Terry Townsend 
Diretor Executivo,  
Icac - International Cotton Advisory Committee

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
FEA/USP
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Uma análise das  
perspectivas da cadeia  
do algodão

altos preços de venda da fibra. 

Apesar da retração no consumo, verifica-se, a partir do gráfico 1, que os volumes 

produzidos mantiveram-se abaixo dos volumes consumidos entre as safras 

de 2007/2008 e 2009/2010. Dessa forma, a contínua redução dos estoques 

nesse período e as fortes altas nos preços foram os principais estímulos para o 

crescimento da oferta nas duas safras subsequentes (2010/2011 e 2011/2012).

Para a safra 2012/2013, as projeções do Icac mostram um leve aumento no 

consumo (2%) aliado a um recuo de cerca de 10% na produção mundial. A 

recuperação dos níveis dos estoques e a retração dos preços da fibra levaram ao 

recuo das projeções de produção. 

Gráfico 1. Evolução da produção e do consumo e variação dos estoques finais mundiais 
de algodão em fibra – 2006/2007 a 2012/2013
Fonte: elaborado pelos autores com base em dados do Icac

* Os dados de 2012/2013 são projeções

Em maio de 2012, o índice de preços “Cotton A Index” caiu a níveis inferiores  a 

200 centavos de dólar por quilo pela primeira vez, desde agosto de 2010.  

A retração acumulada nos nove primeiros meses de 2012 foi de 17%. A queda dos 
preços da pluma, somada à valorização de alguns grãos, em especial da soja, 
cujo preço no mercado internacional cresceu 35% nos três primeiros trimestres 
do ano, tem levado à redução das áreas plantadas de algodão na maioria dos 
países produtores e, consequentemente, da produção mundial de fibra. 

A tabela a seguir ilustra a evolução da produção de algodão em pluma nos 
principais países produtores. Nota-se que apenas a produção norte-americana 
deverá apresentar crescimento em 2012/2013, recuperando-se parcialmente 
da quebra da safra 2011/2012, ocasionada pela maior seca a atingir o país 
nos últimos 50 anos. Ainda assim, o volume projetado de aproximadamente 
3,6 milhões de toneladas é 9% inferior às mais de 3,9 milhões de toneladas 
produzidas nos EUA na safra 2010/2011. 

Tabela 1. Produção Mundial (mil toneladas)

Fonte: Icac 

* Os dados de 2012/2013 são projeções
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China 4.505 6.400 7.400 6.417

Índia 2.380 5.525 5.865 5.431

EUA 3.742 3.942 3.391 3.594

Paquistão 1.816 1.907 2.294 1.999

Brasil 939 1.960 1.900 1.493

Austrália 804 898 1.080 1.050

Uzbequistão 975 910 880 861

Outros 4.376 3.561 4.279 3.894

Total 19.537 25.103 27.089 24.740

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
FEA/USP
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Do lado da demanda, a redução dos preços começa a estimular a aquisição de 

pluma pela indústria de fiação. Contudo, o aumento do consumo, projetado 

em 2%, pode não ser suficiente para alterar o cenário de aumento dos estoques. 

A safra 2012/2013 se iniciou com um volume de estoques de 13,6 milhões de 

toneladas em todo o mundo – nível 47% superior ao da safra anterior – e, 

mesmo com a queda da produção, o Icac projeta um aumento de 6% no 

suprimento total mundial (38,37 milhões de toneladas). 

Como consequências, os estoques finais deverão chegar a 15,19 milhões 

de toneladas – aumento de 11% em relação à safra anterior – e a relação 

estoque/consumo é projetada em 65%. O crescimento dos estoques tem 

sido especialmente forte na China. Na safra 2011/2012 a soma dos volumes 

produzidos e importados pelos chineses superou o volume consumido 

internamente em mais de 3,9 milhões de toneladas. 

Apesar do recuo dos preços internacionais da fibra nos últimos meses, 

essa composição de estoques na safra passada poderá fazer com que as 

importações chinesas na safra 2012/2013 recuem 90%, totalizando 427 mil 

toneladas de pluma, segundo as projeções do Icac. 

Entretanto, a despeito da retração das compras externas e da produção interna 

(tabela 1), as projeções apontam para um leve crescimento dos estoques 

chineses nessa safra. Isso porque o consumo deverá ser igual ao de 2011/2012 

(8,6 milhões de toneladas), conforme ilustrado no gráfico 2.

A queda das importações chinesas é a principal causa da redução de 20% nas 

exportações mundiais projetada para a safra 2012/2013. Espera-se que na 

safra 2012/2013 sejam exportadas 7,5 milhões de toneladas de algodão em 

pluma, contra 9,3 milhões de toneladas em 2011/2012. Calcula-se também que 

a queda das exportações não será ainda maior em função do aumento das 
importações de outros grandes compradores internacionais, como Bangladesh, 
Turquia, Indonésia, Paquistão e Vietnã. Somadas, as compras externas 
nesses países deverão crescer 30%, passando de 2,1 milhões de toneladas em 
2011/2012 para pouco mais de 2,7 milhões de toneladas na safra 2012/2013. 

Gráfico 2. Evolução das exportações, da produção e do consumo de pluma de algodão na 
China – 2007/2008 a 2012/2013
Fonte: elaborado pelos autores com dados do Icac

* Os dados de 2012/2013 são projeções

A tabela 2 apresenta a evolução recente das exportações mundiais pelos 
principais países de origem. Como principal origem do algodão exportado para 
os países do Sudeste Asiático e do Oriente Médio, cujas importações crescerão 
na safra atual, os Estados Unidos deverão aumentar o volume exportado 
apesar da redução no mundo como um todo. 

Um cenário totalmente distinto é esperado para o Brasil ao término da safra 
2012/2013. Na safra 2011/2012, as exportações brasileiras haviam crescido 
140%. Muito desse crescimento deve-se ao volume extraordinariamente 
alto exportado para a China naquele ano-safra. Assim, o recuo esperado 
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das importações chinesas no ano-safra 2012/2013 poderá fazer com que 

a exportação brasileira nessa safra retorne a um nível mais próximo do 

observado na safra 2010/2011. 

Tabela 2. Exportações Mundiais (mil toneladas)

 Fonte: Icac 

* Os valores de 2012/2013 são projeções

Caso as projeções apresentadas neste texto se confirmem, a safra 2013/2014 

deverá se iniciar com os maiores níveis de estoques mundiais dos últimos dez 

anos, sendo que grande parte desses estoques estará localizada na China, país 

que responde por 40% do consumo e 55% das importações mundiais. 

Ainda assim, as projeções do Banco Mundial para o Índice A apontam preços 

superiores a 200 centavos de dólar/kg e crescentes para os próximos anos, 

como pode ser visto no gráfico 3. 

Resta esperar para ver. Ainda não se sabe quais os efeitos na área de algodão 

plantada mundialmente, provocados pelos elevados preços de soja e milho. 

Caso exista uma substituição, esse cenário pode mudar favoravelmente aos 

preços do algodão. 

Gráfico 3. Preço médio anual da pluma de algodão no mercado internacional –  
2006 a 2015
Fonte: elaborado pelos autores com base em dados do Banco Mundial

Nota: os dados de 2012 a 2015 são projeções
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EUA 1.467 3.130 2.526 2.556

Austrália 849 545 1.000 885

Índia 24 1.100 2.009 679

Uzbequistão 800 600 532 529

Brasil 68 435 1.043 482

Grécia 270 155 200 205

Mali 134 N/D 130 181

Burkina Faso 112 137 138 176

Outros 2.140 1.522 1.764 1.808

Total 5.864 7.624 9.342 7.500
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ALGODÃO NO BRASIL  
Evolução e inovação, princípios que movem a Abrapa2.

O problema com o bicudo e as dificuldades 
financeiras levam os produtores de algodão a 
se deslocar do Paraná e São Paulo, até então 
estados com maior volume de produção, e se 
estabelecer no Centro-Oeste. O cerrado tinha 
condições ideais para abrigar a produção 
de algodão no país, pois dispunha de boas 
condições climáticas, topográficas e de solo, o 
que abriu espaço para a produção em escala 
empresarial, com mecanização do plantio à 
colheita. Com esses novos fatores, nasce um 
novo capítulo da história do algodão brasileiro.

Os produtores, além de investimentos em 
tecnologia, acreditaram na força da organização 
e passaram a estruturar as associações 
estaduais, a fim de que essas entidades 
pudessem defender seus interesses. Assim, 
nasce a Ampa - Associação Matogrossense 
dos Produtores de Algodão, em 1997. Em 
1999, é criada a Abrapa - Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão, que ajudou 
os produtores dos demais estados a se 
organizarem.

O cultivo do algodão no país 
é anterior à colonização. 
Ainda na carta de 

Descobrimento do Brasil, Pero Vaz de 
Caminha já fazia referência à fibra, 
que era utilizada pelos índios para 
confecção de redes, faixas e outros 
artefatos. A fibra era abundante 
e, por isso, os responsáveis pela 
administração das capitanias 
incentivavam o cultivo. Porém, a 
produção era artesanal. Tanto a 
fiação quanto a tecelagem eram 
feitas de forma rudimentar para 
atender apenas ao consumo interno.

Um pouco da história

Com a Revolução Industrial inglesa, 
no século XVIII, Portugal resolveu 
incentivar a produção de algodão no 
Brasil a fim de oferecer matéria-prima 
aos ingleses. Nos anos de 1753  
e 1758, criaram-se duas companhias  
de comércio no país com o propósito  
de transportar o algodão nacional  
para a Europa. 

Já no início do século XIX, o Brasil era 
tradicional exportador da pluma, 
porém fornecia uma matéria-prima 
contaminada por impurezas. Contou 
com fatos históricos que conspiraram  
a seu favor, como a Guerra da Secessão, 
que tirou os EUA temporariamente 
do mercado. Durante esse período, o 
Brasil praticamente dobrou as suas 
exportações para atender à demanda 
inglesa, maior consumidora da fibra na 
época.

As dificuldades da produção brasileira 
chegaram com a Guerra do Paraguai 
e a abolição da escravatura. Ainda 
assim, nas primeiras décadas do século 
20, a produção nacional superava a 
importação. Até os anos 80, tanto o 
setor produtivo quanto a indústria 
têxtil passaram por altos e baixos. 
Mas, com o aparecimento do bicudo-
do-algodoeiro, lavouras inteiras do 
Nordeste do país foram dizimadas.  
À praga, somaram-se as dificuldades 
de obter crédito rural e a instabilidade 
econômica. Não bastassem os 
problemas já existentes, os produtores 
ainda enfrentaram a redução das 
alíquotas de importação pelo  
governo federal, nos anos 90.   
Com a concorrência estrangeira, a 
produção brasileira caiu pela metade. 
Na safra 1996/1997, o Brasil teve o  
menor registro de área de algodão. Membros da primeira diretoria da Abrapa

Organização e associativismo
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Nos anos seguintes, foram estruturadas a Abapa - Associação Baiana 
dos Produtores de Algodão, a Acopar - Associação dos Cotonicultores 
Paranaenses, a Agopa - Associação Goiana dos Produtores de Algodão,  
a Amapa - Associação Maranhense de Produtores de Algodão,  

a Amipa - Associação Mineira dos Produtores de Algodão,  
a Ampasul - Associação Sul-Mato-grossense dos Produtores de Algodão,  
a Apipa - Associação Piauiense dos Produtores de Algodão e a  
Appa - Associação Paulista dos Produtores de Algodão.  

As associações estaduais são a extensão da Abrapa nos principais 
estados produtores. A proximidade do produtor e o pleno conhecimento 
das características locais facilitam o entendimento e agilizam a 
implantação de ações políticas, administrativas e operacionais, com 
melhores resultado para todos. 
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Distribuição da cultura do algodão 
e preservação dos biomas

Concomitantemente ao trabalho 
de organização do setor, foi feito 
um grande esforço, por parte da 
Embrapa – Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária, para 
aprimoramento de sementes que 
fossem adaptadas às condições 
do cerrado. A criação da ITA 90, 
que trazia resultados de alta 
produtividade e produção de fibra 
de qualidade, colaborou para a 
expansão da cultura pelo cerrado 
brasileiro. Vale salientar que foram 
ocupadas áreas em Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia, 
porém biomas como a Amazônia 
e Pantanal não foram agredidos 
pelo plantio do algodão. O mapa 
ao lado evidencia a ocupação atual 
de áreas com algodão e o fato 
de a cultura não ocupar áreas de 
biomas a serem preservados.

A Abrapa e as associações estaduais apoiam a política oficial 
de preservação dos grandes biomas do país - principalmente 
a Amazônia e o Pantanal - e incentivam a sua prática junto aos 
produtores, por meio dos programas de sustentabilidade.

Fonte: Conab
Elaboração: Abrapa
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Área

Área em  
hectares

Com a conquista do cerrado, ao longo dos últimos 30 anos, a concentração  
da cultura se deu nos estados de Mato Grosso, Bahia e Goiás, respectivamente, 
os maiores produtores de pluma do país. Abaixo, é possível notar que as maiores 
concentrações de área estão na região oeste da Bahia e sul de Mato Grosso, fato 
que se confirma também em produção, conforme os mapas da distribuição do 
algodão no país, publicados pela Conab.

Fonte: Conab
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Empreendedorismo

Ainda em 2001, a virada do setor já era 
expressiva. Naquele ano, o país voltava 
novamente a ser autossuficiente 
em algodão, uma condição que se 
mantém, desde então. Hoje, somos  
a única cadeia verticalizada  
do Ocidente.

Porém, o setor precisava de mais. 
Era preciso encontrar mercado 
para o excedente que já começava 
a ser produzido. Coube à Abrapa 
assumir a missão de divulgar, em 
parceria com as estaduais, o algodão 
produzido no Brasil aos principais 
consumidores mundiais. A associação 

passou a participar dos eventos 
promovidos pelas principais entidades 
internacionais do setor, entre elas a 
International Cotton Association (ICA), 
International Textile Manufacturers 
Federation (ITMF) e International 
Cotton Advisory Committee (Icac). A 
Abrapa investiu também em trazer 
compradores para conhecer as 
fazendas brasileiras e a qualidade da 
pluma produzida no país. E, assim, 
safra a safra, a pluma brasileira 
começou a ganhar espaço em 
mercados de exigência reconhecida, 
como Japão, Coreia do Sul, Indonésia 
e, recentemente, China.

Uma cadeia verticalizada, ciente de  
seus direitos e atenta ao mercado externo

O empreendedorismo do setor 
não fica só nas conquistas 
quantitativas que alcançou. Em 
2002, a Abrapa trabalhou em 
conjunto com o governo federal 
para que este apresentasse uma 
ação na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) contra os subsídios 
concedidos pelo governo americano 
aos produtores de algodão dos 
EUA. O “contencioso do algodão” 
levou oito anos para surtir os 
primeiros resultados. A organização 
internacional arbitrou em favor do 
Brasil e concedeu ao país o direito de 
retaliação. Brasil e EUA chegaram a 
um acordo e o governo americano se 

comprometeu a revisar os programas 
condenados até o final de 2012.  
Entre final de 2010 e 2012, os EUA  
assumiram o compromisso de 
repassar US$ 147 milhões anuais 
à entidade criada pela Abrapa e o 
governo brasileiro para esse fim, o 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).

Atualmente, a Abrapa e o governo 
brasileiro avaliam o posicionamento 
do governo americano em relação às 
reformas a serem feitas na Farm Bill. 
Para ambos, o propósito maior do 
contencioso é a redução dos subsídios 
condenados e o fim da distorção de 
mercado provocada por eles. 
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Safras consecutivas  
com recordes de exportação

Movimentação financeira 
e PIB expressivos

Os anos de 2011 e 2012, 
respectivamente safras 2010/2011 
e 2011/2012, foram importantes em 
desempenho para o setor.  

Na safra 2010/2011, a movimentação 
financeira do setor produtivo foi de 
aproximadamente US$ 38 bilhões 
com um PIB de mais de US$ 19 
bilhões. “Antes da fazenda”, a indústria 
de insumos agrícolas movimentou, 
nessa safra, US$ 1,93 bilhão em 
vendas aos cotonicultores. “Dentro 
da fazenda”, as algodoeiras giraram 
US$ 608,11 milhões em caroço de 
algodão e US$ 26,51 milhões em 
fibrilha. Em relação aos números dos 
processos desenvolvidos “depois da 
fazenda”, verifica-se que a indústria 
têxtil apresentou um faturamento 
de US$ 26,38 bilhões.  Os agentes 
facilitadores que atuam no setor, 
juntos, movimentaram US$ 1,2 
bilhão. Entre eles estão os corretores, 
com movimentação de US$ 80,96 
milhões em ações de corretagem, e 
os laboratórios de classificação, que 
faturaram aproximadamente  
US$ 11,10 milhões.

Quando o assunto é área, se na safra 2010/2011 já tínhamos dado um salto com o cultivo de 1.391mil 
hectares, em 2011/2012 atingimos a marca de 1.393 mil hectares, maior volume plantado desde a 
safra 1995/1996. A safra 2010/2011 trouxe o recorde de produção, com a marca de 2.052 mil toneladas 
de pluma, e também de produtividade, com o índice de 1.475 kg/ha.
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Com a criação da Abrapa, em 1999, inicia-se um processo de crescimento da produção 
(265% até os dias de hoje) maior que o crescimento em área (101% no mesmo período), 

evidenciando os ganhos em produtividade (82% no mesmo período), em razão dos 
investimentos em tecnologia.
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No Brasil, as previsões para a safra 2012/2013 seguem a tendência 
mundial: redução de área e de produção. A previsão é que o país reduza 
a área de cultivo em 25% e a produção em 21%, em relação à safra 
anterior. A queda mais significativa ficará por conta das exportações - 
36% a menos do que o volume exportado na safra 2011/2012. 

Área prevista 1,045 milhão de hectares

Produção prevista 1,490 milhão de toneladas

Produtividade projetada 1.426 kg/ha

Evolução dos dados de área,  
produção e produtividade
Fonte: Icac This Month - Série Histórica 
Elaboração: Abrapa

Últimas 2 safras Projeção para a safra 2012/2013

Na safra que acabamos de encerrar, o 
Brasil bateu o recorde de exportação, 
com mais de um milhão de toneladas 
encaminhadas ao mercado externo. 
É mais do que o dobro do que foi 
exportado na safra anterior. Tais 
índices se devem a fatores pontuais. 
O consumo interno da indústria 
têxtil sofreu uma pequena retração 
e não passou de 888 mil toneladas, 
segundo o Icac. Na safra em questão, 
os EUA, principal exportador mundial, 
sofreu uma quebra em função de 
uma grande seca. Produziu 9% a 
menos do que na safra anterior e, 
consequentemente, exportou menos. 
Somado a isso, a China resolveu 
ampliar os seus estoques em 3,9 
milhões de toneladas, superior ao 
volume consumido internamente. 
Apenas para esse mercado, o Brasil 
destinou mais de 352 mil toneladas. 
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A partir de 2001, 
com o suprimento 
da demanda 
interna, a Abrapa 
concentrou esforços 
nas exportações, e 
a balança comercial 
do algodão vem 
apresentando uma 
virada espetacular.

O volume 
exportado na 
safra 2011/2012, 
de 1,043 milhão 
de toneladas, é 
recorde, e o Brasil 
comemora  a 
conquista da 
terceira posição 
no ranking 
mundial  
de exportação.

Importação x exportação:  
virada na balança comercial
Fonte: Aliceweb/MDIC 
Elaboração: Abrapa

Virada na 
balança  
e um  
recorde para 
comemorar

Últimos 2 anos

A inversão de importador para exportador foi construída, 
ao longo dos anos, primeiramente, com investimento na 
qualidade e na melhoria constante das variedades cultivadas, 
tecnologia no plantio, acompanhamento da lavoura e precisão 
na colheita, aprimoramento das técnicas de beneficiamento 
e cuidado com a presença de impurezas. A preocupação com 
micronaire e uniformidade também foi uma constante. Com 
um algodão de qualidade, o produtor brasileiro passou a 

divulgar a pluma no mercado externo e há algumas safras tem 
como consumidores fiéis mercados exigentes como a Coreia 
do Sul, Indonésia, Tailândia, Japão e Turquia.  

O Brasil, atualmente, é o quinto consumidor mundial da  
fibra. Na safra 2010/2011, chegou a importar 153,1 mil 
toneladas de pluma, mas, na última safra, o volume não 
superou 6,3 mil toneladas.
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Principais destinos  
de exportação 
Fonte: Aliceweb/MDIC - Anos-safra 
Elaboração: Abrapa

Quando comparado aos demais players do mercado, o país vem  
se destacando. Na safra 2011/2012, ocupou a quinta colocação 
entre os maiores produtores, ficando atrás de China, Índia, EUA e 
Paquistão. Quando o assunto é exportação, subimos no ranking e 
ocupamos a terceira colocação. 

A China, maior mercado consumidor de algodão do mundo, tem consumido cada vez mais o algodão brasileiro. Em 2010/2011, os valores exportados para o país  
foram de 79.207 toneladas, enquanto na safra atual atingimos 325.239 toneladas. Sozinha, recentemente, a China consumiu 33,7% do algodão brasileiro destinado 
ao exterior. Tais números podem ser conferidos nos principais destinos brasileiros apresentados nos gráficos a seguir.
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O Brasil tem se mantido entre os cinco maiores produtores mundiais e a produção 
das duas últimas safras esteve próxima de 2 milhões de toneladas/safra.

PRINCIPAIS 
PRODUTORES
(milhões de ton)

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013 (est.)

 China 8,071 8,025 6,925 6,400 7,400 6,860

 Índia 5,219 4,930 5,185 5,865 6,001 5,642

 Estados Unidos 4,182 2,790 2,654 3,942 3,391 3,764

 Paquistão 1,900 1,926 2,070 1,907 2,294 2,146

 Brasil 1,602 1,214 1,194 1,960 1,884 1,490

 Uzbequistão 1,206 1,000 0,850 0,910 0,880 1,000
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O Brasil vem se mantendo entre os maiores exportadores mundiais e o volume 
exportado na safra 2011/2012 atingiu 1,043 milhão de toneladas. Um recorde que 
elevou o país ao terceiro lugar no ranking da safra. 

PRINCIPAIS 
EXPORTADORES
(milhões de ton)

2007/ 
2008

2008/ 
2009

2009/ 
2010

2010/ 
2011

2011/ 
2012

2012/ 
2013 (est.)

 Estados Unidos 2,968 2,887 2,621 3,130 2,526 2,460

 Índia 1,630 0,515 1,420 1,085 2,295 0,766

 Austrália 0,265 0,261 0,460 0,545 1,010 0,821

 Brasil 0,486 0,596 0,433 0,435 1,043 0,645

 Uzbequistão 0,915 0,650 0,820 0,600 0,550 0,572
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Produção e exportação  
no contexto mundial
Fonte: Icac This Month - Novembro, 2012 
Elaboração: Abrapa

Brasil e a produção mundial

Brasil e a exportação mundial
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Para a safra 2012/2013, a previsão é de que a área cultivada com algodão retorne à casa de um 
milhão de hectares, ou seja, há expectativa de redução em 25%. Estima-se uma produção próxima 
a 1,49 milhão de toneladas, 21% a menos do que foi produzido na última safra. As exportações 
devem sofrer uma redução de aproximadamente 36% em relação à safra anterior. Vale ressaltar 
ainda que com estoques mundiais altos, como os verificados atualmente, não há previsão de reação 
de preços, tanto no mercado interno quanto externo. Por outro lado, commodities como o milho, a 
soja e o trigo têm previsão de manterem-se nos patamares de preços atualmente praticados. Assim 
sendo, é compreensível a redução de área não só no Brasil, mas no mundo, de forma geral.

E o futuro?
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Evolução e inovação, princípios  
que movem a Abrapa

Como representante de um setor que é forte e organizado, a diretoria 
do biênio 2011/2012 assumiu a Abrapa com o propósito de continuar 
promovendo a evolução e a inovação da entidade e do setor como um todo. 
Foram dois anos de intenso trabalho com foco na relação com grandes 
consumidores, promoção da fibra nacional no exterior, profissionalização 
da entidade, apuração de números e divulgação de estudos, promoção 
de eventos e realização de projetos que abrangem desde a divulgação de 
informações para o mercado, passando pelo sistema de cadastro de negócios 
de algodão, programas de sustentabilidade, qualificação de laboratórios de 
HVI, até a construção da sede própria da entidade, entre outros.

É com a força de quem representa 99% da produção, 99% da área e 100% da 
exportação brasileira, integra o segundo setor da indústria de transformação 
que mais emprega no Brasil e paga os melhores salários mensais do 
agronegócio brasileiro, que apresentamos, nos capítulos a seguir, o trabalho 
que a entidade e suas associadas desenvolveram, no último biênio, em prol 
do setor com um todo.  
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Aguinaldo Diniz Filho
Abit

Cotonicultura é uma base sólida  
da cadeia produtiva

É animador que as previsões relativas à safra brasileira 

de algodão 2011/2012 indiquem produção no 

mesmo nível do recorde de 2010/2011, superior a dois 

milhões de toneladas. Consolidamos, assim, nossa condição de única 

cadeia têxtil do Ocidente totalmente verticalizada, abrangendo desde 

a cotonicultura até o varejo, passando pelo fabrico de fibras, fiações, 

tecelagens, beneficiadoras e confecções. 

Como a quinta maior consumidora mundial de algodão, processando cerca 

de um milhão de toneladas anuais, nossa indústria têxtil e de confecção 

sente-se feliz em constatar que o setor algodoeiro tem contribuído para que 

o Brasil mantenha saldo positivo em sua balança comercial: é notável que 

o superávit setorial de US$ 612,45 milhões, no primeiro semestre de 2012, 

tenha revertido déficit de US$ 259,45 milhões, verificado em igual período 

de 2011. Sabemos que o avanço da cotonicultura no Brasil, terceiro maior 

exportador, deve-se muito à tecnologia, que multiplicou sua produtividade. 

No entanto, é de suma importância que essa produção tenha como 

prioridade o abastecimento do mercado interno.

O caráter autossustentável da cadeia produtiva é uma vantagem 

competitiva. Por isso, os números do setor algodoeiro nos estimulam 

ainda mais na ação proativa que a Abit tem empreendido para defender 

a indústria têxtil e de confecção perante a concorrência desigual exercida 

por concorrentes internacionais. Conseguimos expressivas vitórias, a 

começar pela aprovação no Congresso Nacional do projeto que unifica 

em 4% as alíquotas interestaduais do ICMS sobre produtos importados, 

a partir de 1º de janeiro de 2013, que acaba com as vantagens fiscais que 

alguns estados vinham dando às importações. O governo também  

ampliou de 8% para 20% a margem de preferência nas suas compras, em 

favor dos fornecedores brasileiros. 

Nossas reivindicações têm, ainda, algumas vitórias no Plano Brasil 

Maior, como a inclusão do setor têxtil e de confecção na desoneração da 

folha de pagamento e aumento do prazo de pagamento do PIS/Cofins. 

Linhas de crédito como o Revitaliza e PSI receberam aportes maiores, 

disponibilizando taxas menores e alongamento do prazo  

de financiamento.

A Abit também promove a campanha Moda Brasileira: Eu uso, Eu 

assino! Seu propósito é colher um milhão de assinaturas em favor de um 

regime tributário especial para a confecção, encaminhando o pleito ao 

Congresso Nacional. Finalmente, protocolamos Petição de Salvaguarda 

para Vestuário no Departamento de Defesa Comercial do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Essas ações objetivam resgatar a competitividade do setor, afetado pela 

concorrência desigual de vários países, cujas empresas são beneficiadas pelo 

tsunami cambial, subsídios e custos mais baixos com salários e tecnologia 

ambiental. Tais desvantagens somam-se aos conhecidos ônus do Custo 

Brasil. O desafio é imenso, mas nossa cadeia produtiva está conseguindo 

respostas à altura de seu significado para a economia nacional.

Aguinaldo Diniz Filho

Presidente,

Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção
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Marcelo Escorel
Anea

Um dos maiores líderes  
do nosso setor

Recordo-me de um velho ditado do mundo do futebol 

que diz que todo bom goleiro também deve ter sorte.  

Ao falar da atuação do Sérgio De Marco na Abrapa,  

achei que a comparação era válida, pois, além de ser um dos maiores 

líderes do nosso setor, com uma excelente atuação à frente da entidade,  

ainda, felizmente, pôde contar com fatores externos bastante positivos. 

Safra recorde em 2010/2011 e a possibilidade de nova quebra de recorde 

em 2011/2012, exportação recorde na safra 2010/2011 - 1,031 mil 

toneladas (entre os meses de julho de 2011 e junho de 2012), respondendo 

aos estímulos de uma grande safra, e nova possibilidade de quebra 

de recorde na exportação para esta safra (2011/2012). As estatísticas 

demonstram  a expansão da cultura do algodão nesta gestão. Sabemos 

que isso só foi possível com a busca constante de qualidade, conquista do 

mercado internacional, união entre os produtores e foco nos seus objetivos.

Dizem também que a profissão de goleiro é tão sofrida que nem a grama 

nasce onde ele atua. Assim vejo, com propriedade, como é difícil a vida 

de um presidente de entidade. Na Abrapa, ainda vejo maiores cobranças 

e responsabilidades, já que representa um setor em pleno crescimento e 

com números muito importantes para a economia brasileira, tanto na 

geração de empregos como para a balança comercial.

Sérgio, sinto-me feliz em ter tido a chance de compartilhar com você 

este grande momento da cotonicultura do Brasil. Parabéns! Em minhas 

conversas com alguns amigos que já têm uma carreira bem-sucedida e 

consolidada (como a sua, na vida de agricultor e líder de entidades do 

setor), muitos ainda desejam poder deixar um legado para as próximas 

gerações. Poucos conseguirão, e você, Sérgio, já deixou o seu para o nosso 

setor e para o país.

Marcelo Escorel

Presidente,

Anea - Associação Nacional dos Exportadores de Algodão
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3.A criação do Iba e áreas de atuação

Estrutura do Iba

Preparação do setor do algodão para trabalhar por projetos

2011: Primeiros projetos aprovados - Abrapa

2012: Projetos aprovados - Abrapa

2012: Projetos aprovados - Associações estaduais

2012: Projetos aprovados - Cooperação internacional

Depoimentos



49    Nonononononono  Instituto Brasileiro do Algodão -  Iba: fundos para o desenvolvimento  CAPÍTULO 3

A criação do Iba e áreas de atuação

Estrutura do Iba

Preparação do setor do algodão para trabalhar por projetos

2011: Primeiros projetos aprovados - Abrapa

2012: Projetos aprovados - Abrapa

2012: Projetos aprovados - Associações estaduais

2012: Projetos aprovados - Cooperação internacional

Depoimentos

INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO -  IBA
Fundos para o desenvolvimento da cotonicultura
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A estruturação do Iba começou no final de 2010 
e início de 2011, com a formação da diretoria 
executiva. Em fevereiro, foram iniciados trabalhos 
com a Fundação Dom Cabral para definição 
do modelo de governança e funcionamento. 
Por meio desse trabalho, foram estabelecidos a 
Missão, Visão e Valores da instituição e elaborado 
o planejamento estratégico.

A inexistência de uma instituição que servisse 
de modelo, em que os setores privado e público 
se fazem representar de maneira paritária num 
conselho de gestão, foi um dos maiores desafios 
iniciais. Definiu-se por um conselho composto de 
três representantes das associações de produtores 
e três representantes do governo federal, sendo 
um representante do Ministério da Agricultura 
(Mapa), um do Ministério da Indústria e Comércio 
(MDIC) e um do Ministério das Relações  

Exteriores (MRE). O conselho gestor do Iba é a 
instância de análise e aprovação dos projetos. 

Sendo os recursos do Iba o resultado de um 
acordo entre governos, e  provenientes dos 
cofres públicos do país remetente, toda a atenção 
foi dispensada à formulação das “normas” que 
regem o modo de encaminhamento de projetos 
ao instituto, sua análise, aprovação e prestação 
de contas, dentro dos critérios de transparência 
e governança corporativa exigidos pelo 
Memorando de Entendimento entre os  
dois países.

Face à grande demanda do setor produtivo, 
o Iba estruturou uma equipe para análise e 
monitoramento de projetos, contratando, 
inicialmente, quatro profissionais especializados 
nessas áreas.

CAPÍTULO 3  Instituto Brasileiro do Algodão -  Iba: fundos para o desenvolvimento da cotonicultura  A criação do Iba e áreas de atuação / Estrutura

INSTITUTO BRASILEIRO DO ALGODÃO -  IBA
Fundos para o desenvolvimento da cotonicultura3.

E m 2010, os governos do Brasil e Estados Unidos 
formalizaram um acordo para a criação de um 
fundo com recursos oriundos do Commodity 

Credit Corporation, órgão do governo americano, como 
solução parcial para o “Contencioso do Algodão” entre 
os dois países na Organização Mundial do Comércio 
(OMC), relativa aos subsídios concedidos pelo governo 
americano aos seus produtores de algodão.

Com o acordo, surgiu o Instituto Brasileiro do Algodão 
(Iba), associação civil sem fins lucrativos, fundada 
em junho de 2010, para gerir os recursos de US$ 147 
milhões por ano, tendo por objetivo promover o 
desenvolvimento e fortalecimento da cotonicultura 
brasileira, observando as melhores práticas de gestão, 
governança e transparência. 

Com sede localizada em Brasília, o Iba deve se tornar 
uma entidade de referência no setor do algodão, 
atuando de forma estratégica no desenvolvimento 
de atividades ligadas à cotonicultura, definidas no 
Memorando de Entendimento entre os dois  
governos, englobando:

» Controle, mitigação e erradicação de pragas  
e doenças

» Aplicação de tecnologia pós‐colheita

» Compra e uso de bens de capital

» Melhoria da infraestrutura

» Promoção do uso do algodão

» Adoção de cultivares

» Observância das leis trabalhistas

» Capacitação de trabalhadores e empregadores

» Sustentabilidade socioambiental

» Serviços de informação de mercado

» Gestão e conservação de recursos naturais

» Aplicação de tecnologias para a melhoria da 
qualidade do algodão

» Aplicação de métodos para a melhoria dos serviços  
de gradação e classificação

» Serviços de extensão relacionados às atividades acima

» Cooperação internacional nas atividades acima 
relativas ao setor cotonicultor em países da África 
Subsaariana, em países membros do Mercosul, 
no Haiti ou em quaisquer outros países em 
desenvolvimento

A criação do Iba e áreas de atuação 

Estrutura
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13/09/2012, Brasília

Reunião do conselho gestor do Iba
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05/06/2012, Brasília

Grupo participante 
do treinamento para 
operação do Sistema 
Integrado de Projetos

Em parceria com  
as associadas,  

o Iba ajudou o setor  
a se preparar  

para trabalhar  
por projetos

Informação  
e transparência

O Iba, entendendo a importância de um bom planejamento, da gestão adequada de projetos e  
atendendo à demanda de suas associadas e da Abrapa, realizou dois treinamentos, ainda no primeiro 
semestre de 2012.

O primeiro aconteceu nos dias 28 e 29 de fevereiro, em Cuiabá - MT, iniciando a capacitação dos 
representantes de suas associadas para elaborar projetos. O primeiro dia de curso foi realizado na sede do 
Instituto Matogrossense do Algodão (IMAmt). No segundo dia, o grupo visitou a unidade de pesquisa do 
IMAmt em Primavera do Leste - MT, para verificar a gestão dos projetos da entidade e, principalmente, os 
processos de prestação de contas. O segundo treinamento foi realizado em Brasília - DF, nos dias 4 e 5 de 
junho. Os participantes puderam conhecer e simular a inclusão de novos projetos no Sistema Integrado de 
Projetos do Iba. 

O Iba também ofereceu treinamento em prestação de contas diretamente às suas associadas. Os dois 
primeiros aconteceram na Ampasul, em 15 de maio, e na Agopa, em 23 de maio, com o objetivo de orientar 
os colaboradores das áreas técnica, administrativa e financeira sobre os processos a serem cumpridos.

O terceiro ocorreu em Brasília, nos dias 24 e 25 de outubro, com a participação de analistas, assistentes, 
contadores e diretores das associadas. O encontro teve como proposta aperfeiçoar o processo de prestação 
de contas e, consequentemente, diminuir as dificuldades para elaboração, organização, apresentação, 
análise e conclusão dos projetos.

O Iba lançou, em 2012, um novo site na web, denominado “Portal Corporativo Iba”,  
que conta com intranet e traz todas as informações relacionadas ao instituto.  
Pode ser acessado no endereço www.Iba-br.com.
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2011
Os primeiros projetos são aprovados

8º Congresso 
Brasileiro do Algodão,  
o primeiro projeto

19  a 22/09/11, São Paulo

8º Congresso Brasileiro do Algodão
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Mapeamento da cadeia do algodão, uma publicação estratégica

O primeiro projeto aprovado pelo conselho gestor, ainda em 2011, foi o 
apoio ao 8° Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), em setembro de 2011, 
em São Paulo, com promoção da Abrapa e realização da Associação Paulista 
dos Produtores de Algodão (Appa). Enquadrado na atividade “treinamento e 
instrução de trabalhadores e empregadores”, o evento reuniu 5.485 pessoas em 
quatro dias de atividades, incluindo palestras, debates, fóruns, cursos e 
mesas-redondas com foco no fortalecimento da cadeia do algodão. 

Outro projeto da Abrapa, enquadrado na atividade “serviços de informação  
e mercado” e intitulado “A Cadeia do Algodão Brasileiro: Desafios e Estratégias”, 
contou com os recursos do Iba.

A publicação faz um mapeamento completo e a análise da cadeia produtiva 
do algodão na safra 2010/2011, detalhando ordens de grandeza econômica e 
social. A obra tem importância especial por oferecer dados que servem como 
embasamento para tomadas de decisão em nível setorial e governamental, 
para pesquisas e estudos acadêmicos e como fonte de informação para agentes 
financeiros, representantes do setor industrial, de serviços e do comércio.

“A Cadeia do Algodão Brasileiro: Desafios 
e Estratégias” contou com versões em 
português e inglês, sendo a última 
amplamente distribuída a compradores e 
tradings do algodão produzido no Brasil.

O estudo serviu de base ainda para uma 
publicação técnica da Editora Atlas, no 
segundo semestre de 2012. A Abrapa, 
com recursos próprios, distribuiu mil 
exemplares da publicação a escolas técnicas 
e universidades que possuem curso 
de agronomia.
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2012
Projetos crescem em quantidade e qualidade

11/09/2012

Luís Eduardo 
Magalhães, 

Bahia: primeiro 
evento de 

lançamento do 
programa ABR

26/09/2012

Canabravas, 
Bahia: palestra 
de mobilização 

dos pequenos 
produtores para 

adesão ao BCI

22/06/2012

Cuiabá: Abrapa 
promove 

a primeira 
reunião do 
programa 

Standard Brasil 
HVI
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O ano de 2012 começou promissor e, já em março, foram aprovados os primeiros projetos. Entre eles estão seis projetos que têm como proponente a Abrapa, os quais 
estão em plena execução pela entidade em 2012.

Sustentabilidade, uma prioridade 
Os projetos de sustentabilidade sempre estiveram na pauta de atuação  
da Abrapa. Com os recursos do Iba, ganham status de prioridade, e um novo programa já 
está em andamento na safra 2012/2013: o Algodão Brasileiro Responsável (ABR).

O ABR reúne num só protocolo de certificação os programas anteriores – IAS e 
Psoal – e tem como objetivo estruturar as propriedades para promover a qualificação da 
cotonicultura brasileira nos três pilares da sustentabilidade: social, ambiental e econômico. 
A coordenação do programa ABR está a cargo da Abrapa, que tem como executoras as 
associações estaduais dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Minas Gerais.

Os recursos do Iba também ajudarão a promover outro programa de sustentabilidade em 
nível mundial: a Better Cotton Initiative (BCI), que tem o Brasil como seu primeiro parceiro 
de implantação e já caminha para a terceira safra. Os programas BCI e ABR compartilham os 
mesmos  princípios, e a sustentabilidade é tema obrigatório das próximas gestões da Abrapa.

O capítulo 8 deste relatório é dedicado ao tema, onde os projetos de  
sustentabilidade da Abrapa são apresentados em todos os detalhes.

Standard Brasil HVI, um projeto pela qualidade
Na área de aplicação de tecnologias para melhoria da qualidade do algodão, o programa 
Standard Brasil HVI é mais um projeto que caminha com os recursos do Iba. Tem como 
objetivo alinhar o desempenho dos laboratórios de classificação conforme um padrão 
internacional, para atender às demandas do mercado altamente qualificado do algodão, 
e possui a grande meta de construir o Laboratório Central de Referência (LCR), em 
Brasília, que fará as contraprovas dos testes realizados pelos laboratórios credenciados, 
sob a coordenação da Abrapa.

O programa Standard Brasil HVI é um dos assuntos do capítulo 6 deste  
relatório, que abrange os projetos de qualidade da Abrapa. »
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9º Congresso  
Brasileiro do Algodão 

Sinap, a favor da comercialização e planejamento da produção

16/10/2012, Rio Verde

Palestra de lançamento do Sinap para produtores de Goiás

Um banco de dados com a 
participação do produtor

O evento acontecerá em setembro de 
2013, em Brasília. A realização está a 
cargo da Associação Matogrossense 
dos Produtores de Algodão (Ampa) 
e os processos de planejamento e 
organização já se encontram em 
estágio avançado.

Outra demanda dos produtores e da Abrapa, aprovada pelo Iba, é o projeto  
do Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap), já  
em curso numa parceria com a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM).  A 
iniciativa vai incrementar a base de dados de comercialização do algodão 

brasileiro, gerando informações importantes para o setor, como volumes 
comercializados, mercados de destino e outros dados que vão ajudar na 
comercialização, planejamento de safras futuras e criação de políticas públicas 
para o setor.

Também aprovado pelo Iba, o projeto “Manutenção, Gerenciamento, Cruzamento 
das Informações e Análise do Banco de Dados com Informações de Safra das 
Associações Estaduais de Produtores de Algodão e de Fontes Internacionais do 
Setor” reunirá análises e informações importantes para os produtores, que as usarão 
em benefício da produção. Também será útil para determinar as ações das associadas 
em seus estados. O projeto foi aprovado na categoria “serviços de informação de 
mercado” e está em fase de desenvolvimento.

Entre os projetos apresentados pela Abrapa e aprovados pelo Iba, destaca-se a compra da sede própria da associação, em 
Brasília. Estruturada como sede administrativa e centro de treinamento da Abrapa, estará melhor preparada para congregar, 
representar e assistir os produtores de algodão e suas associações estaduais. A primeira etapa do projeto - a compra do imóvel - 
foi concluída em maio de 2012. A segunda, que compreende as obras de adequação, será concluída em dezembro de 2012.

Sede própria, a nova casa da Abrapa
Mais detalhes sobre a  
nova sede da Abrapa são 
apresentados no  
capítulo 10 deste relatório.

As palestras de 
divulgação do  
sistema nas associações 
estaduais ocorreram 
nos meses de outubro 
e novembro de 2012. O 
assunto é destaque no 
capítulo 6 deste relatório.
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Bicudo-do-algodoeiro

Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 

2012
Associações estaduais também executam  
projetos em parceria com o Iba

No total, o Iba aprovou 31 projetos no exercício de 2012, incluindo seis da Abrapa e dois de cooperação técnica internacional.

Os 23 projetos restantes são das associações estaduais de produtores de algodão. A maioria deles está ligada às atividades de controle, mitigação  
e erradicação de pragas e doenças e às atividades de compra e uso de bens de capital.

Porém, já há iniciativas também em relação ao treinamento e instrução de trabalhadores e empregados, um dos grandes anseios do setor, e à adoção de  
cultivares, atendendo também às expectativas dos produtores em relação à difusão de novas cultivares. 

Na área de controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças, sete estaduais apresentaram e tiveram seus  
projetos aprovados.

•	Com o título “Prevenção, Monitoramento, Controle 
e Supressão do Bicudo-do-Algodoeiro (Anthonomus 
grandis)”, a Associação Goiana dos Produtores de 
Algodão (Agopa) tem como objetivo a adoção de um 
programa estadual para monitoramento, prevenção, 
controle e supressão do bicudo-do-algodoeiro por 
meio de ações específicas realizadas pelos produtores 
de algodão. O projeto é executado pela Fundação de 
Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário de 
Goiás (Fundação Goiás) e estima-se que atenderá uma 
área de aproximadamente 95 mil hectares de algodão, 
envolvendo cerca de 90 produtores em todo o estado.

•	A Associação Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa) também está desenvolvendo um projeto 
denomidado  “Monitoramento e Controle do Bicudo-
do-Algodoeiro no Estado da Bahia”, que tem como foco 
o controle preventivo do inseto por meio da orientação 
dos produtores sobre legislação e métodos culturais de 
combate ao bicudo, treinamento de técnicos de campo,  
monitoramento das áreas de produção, armadilhamento 
e aquisição de equipamentos para destruição de restos 
da produção nas rodovias e estradas da região.

•	A Associação Mineira dos Produtores de Algodão 
(Amipa) desenvolve um projeto denominado “Manejo de 
Prevenção e Controle de Pragas do Algodoeiro do Estado 
de Minas Gerais, com Ênfase no Bicudo-do-Algodoeiro 
e em Pragas Migrantes dentro do Sistema de Produção 
Agrícola do Cerrado para a Cultura do Algodoeiro”. Além 
do monitoramento, prevenção, controle e supressão do 
bicudo, o diferencial do projeto é o desenvolvimento de 
um sistema de alerta de pragas migrantes do sistema de 
produção do cerrado para o algodoeiro. As ações devem 
abranger uma área de aproximadamente 31 mil hectares, 
auxiliando produtores familiares, pequenos, médios e 
grandes em todas as regiões produtoras do estado.

•	No Paraná, a Associação dos Cotonicultores Paranaenses 
(Acopar) teve aprovado o projeto denominado “Sistema 
de Monitoramento, Alerta e Controle de Pragas do 
Algodoeiro no Paraná com Ênfase no Bicudo”. O projeto 
tem como objetivo o monitoramento, prevenção, 
controle e supressão da praga. Busca, ainda, o aumento 
da área plantada e da produtividade no estado. Atenderá 
aproximadamente 101 agricultores que cultivam 650 
hectares de algodão. Na mesma área, desenvolve ainda 
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o projeto “TMB”, que tem como propósito demonstrar a 
utilização e adaptação edafoclimática de duas variedades 
comerciais de algodão, uma transgênica e outra 
convencional, além de difundir o uso do Tubo 
Mata-Bicudo (TMB) como ferramenta de controle. 

•	A Associação Sul Matogrossense dos Produtores de 
Algodão (Ampasul) desenvolve o projeto “Controle, 
Mitigação e Erradicação de Pragas e Doenças do 
Algodoeiro em Mato Grosso do Sul”. A ação tem 
o diferencial de identificar, monitorar e controlar 
pragas e doenças do algodoeiro no estado, reduzir a 
população do bicudo, bem como a incidência de viroses 
transmitidas por insetos vetores e ramulária e diminuir 
a taxa de progressão dos problemas decorrentes do 
ataque de nematoides. A iniciativa tem o propósito  
de atender 86 médios e grandes produtores, com 
área plantada de 62 mil hectares, e 19 produtores da 
agricultura familiar, com área plantada de  
130 hectares.

•	No estado vizinho, a Associação Matogrossense dos 
Produtores de Algodão (Ampa) tem quatro projetos 
nessa área de atividade.

• O primeiro, chamado “Programa de Controle do 
Bicudo-do-Algodoeiro no estado de Mato Grosso”, 
tem como objetivos controlar e mitigar os efeitos 
da praga, bem como difundir medidas e tecnologia 
para os produtores e demais elos da cadeia 
produtiva. É executado pelo Instituto Matogrossense 
do Algodão (IMAmt) e envolve diretamente todos 
os 265 produtores do estado, divididos em sete 
núcleos de produção e perfazendo uma área de 725 
mil hectares, abrangendo um período de dois anos.

• O segundo, chamado “Difusão de Medidas de 
Controle de Patógenos e Monitoramento da 
Ocorrência de Espécies de Fitonematoides e Danos 

Associados na Cultura do Algodoeiro”, visa difundir 
medidas de controle de doenças e nematoides, 
bem como o controle genético, químico, cultural 
e biológico, além de realizar monitoramento da 
ocorrência de espécies de fitonematoides e danos 
associados. Abrange, em dois anos, uma área 
de 770 mil hectares, divididos em sete núcleos 
produtivos.

• “Monitoramento de Pragas, da Eficiência de 
Controle Químico e por Transgenia e Difusão 
de Medidas de Controle” é o nome do terceiro 
projeto da Ampa nessa área de atividade. Tem 
como objetivo orientar e difundir informações 
relacionadas a medidas e estratégias de controle 
de pragas do algodoeiro aos produtores da região 
centro, centro-leste e sul de Mato Grosso. Além 
disso, com a iniciativa, pretende-se desenvolver 
um sistema de alerta para a disponibilização, em 
tempo real, da ocorrência de pragas na região. 

• Por fim, a Ampa trabalha também no projeto 
“Monitoramento de Plantas Daninhas Resistentes a 
Herbicidas e Difusão de Medidas de Controle”, que 
tem como propostas identificar e monitorar plantas 
daninhas, bem como difundir práticas de manejo 
para prevenir e retardar o seu aparecimento.  Os 
beneficiários são cerca de 250 produtores de 
algodão, perfazendo uma área de 770 mil hectares, 
aproximadamente, divididos em sete núcleos 
produtivos.

•	A	Associação Paulista dos Produtores de Algodão 
(Appa) trabalha na implantação do projeto “Controle 
de Pragas-Bicudo”. A ação tem previsão de atuação por 
dois anos e o propósito de atender todos os produtores 
do estado.

Agopa

Armadilha de captura  
do bicudo-do-algodoeiro  

e o inseto capturado

Ampa 
Unidade de controle de pragas e 

plantas daninhas
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Compra e uso de bens de capital

•	A	Abapa desenvolve o projeto “Compra e Uso de Patrulha 
Mecanizada”, que prevê o controle de erosão e perda de 
solo e a diminuição do assoreamento de rios e córregos 
para a conservação dos recursos naturais da lavoura 
do algodão. Os benefícios se estenderão a 100% dos 
produtores do estado.

•	A	Amipa está investindo em dois projetos:

•	O	primeiro	chama-se	“Fortalecimento	da	Produção	
do Algodão da Agricultura Familiar da Região Norte 
de Minas Gerais”. O projeto beneficia cerca de 40 
agricultores familiares da região norte de Minas Gerais, 
com a aquisição de máquinas que reduzirão o tempo 
da colheita e o custo total da produção.

•	O	segundo	é	uma	iniciativa	para	“Modernização	das	
Máquinas de HVI” do laboratório da associação, que faz 
a análise de toda a fibra produzida em Minas Gerais.

•	A	Ampa está trabalhando em quatro frentes:

•	A	primeira	envolve	a	“Edificação	de	Obra	Civil	da	Sede	
do Algodão”. A estadual construirá um local apropriado 
para gerenciar suas atividades, realizar cursos e palestras 
e melhorar o atendimento aos associados e todas as 
pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas à 
cultura do algodão. A obra tem previsão de conclusão 
para abril de 2013.

•	A	segunda	trata	do	“Deslintamento	Sustentável	do	
Caroço do Algodão”,  projeto a ser executado pela 
Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio 
(Comdeagro). A iniciativa tem como propósito principal 
oferecer ao produtor um processo de separação do 
línter e do caroço com menor impacto ambiental, 
ainda pouco usado no país e que possibilita também a 
utilização dos subprodutos na lavoura.

•	A	terceira	é	um	“Estudo	da	Viabilidade	Técnica,	
Econômica e Financeira para Extração de Óleo Vegetal 
do Algodão”.  Trata-se, exclusivamente, da elaboração 
de um estudo para demonstrar se há viabilidade na 
produção de óleo tendo como matéria-prima o algodão.

•	A	última	frente	de	atuação	nessa	categoria	de	atividade	
é relacionada à construção de auditório.

Nessa categoria de atividade, três estaduais já apresentaram e tiveram seus projetos aprovados.
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Treinamento e instrução de 
trabalhadores e empregadores

Nessa área, a Ampa atua com três projetos:

•	A	“Capacitação	de	Costureiras	para	Fomento	ao	Uso	
do Algodão – Projeto Japuíra” é uma ação de forte 
cunho social, que capacita mulheres de regiões menos 
favorecidas do estado de Mato Grosso em costura, 
tendo como principal matéria-prima o algodão. Ao 
mesmo tempo em que treina pessoas de baixa renda 
em uma profissão que permite melhorar o orçamento 
familiar, o projeto difunde o algodão e seus atributos, 
fomentando seu uso.

•	O	“Treinamento	e	Qualificação	de	Trabalhadores	da	
Agricultura do Estado de Mato Grosso”, com foco 
em três áreas principais: operação e manutenção 
de máquinas agrícolas; treinamento para monitores 
de pragas e doenças; operação e manutenção de 
beneficiadoras de algodão.

•	O	projeto	“Educação	Executiva	Gerencial	para	a	
Cotonicultura de Mato Grosso e Curso de Extensão 
em Gestão de Agronegócio”, uma ação para formação 
e qualificação profissional por meio da educação 
executiva customizada, ou seja, elaborada em 
conformidade com as necessidades das regiões 
produtoras de algodão de Mato Grosso.  Os cursos 
têm como público-alvo empresários, executivos e 
trabalhadores com vinculação direta com a produção 
de algodão. O propósito é oferecer a capacitação 
técnica e profissional em regiões de grande produção 
de algodão do estado, priorizando a realização de 
treinamentos, preferencialmente no local de trabalho, 
ou em grandes centros que oferecem infraestrutura 
adequada para a sua realização.

Novembro de 2012, Ampa

Projeto Japuíra

Novembro de 2012, Ampa

Curso para uso de GPS  
em equipamentos 

agrícolas

Novembro de 2012, Ampa

Curso de lubrificação de 
máquinas agrícolas
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Adoção de cultivares

Outubro de 2012, 

Adoção de cultivares

Aplicação de tecnologias para a 
melhoria da qualidade do algodão 

Nessa área de atividade, a Ampa desenvolve o “Programa da Qualidade 
da Fibra de Algodão no Estado de Mato Grosso”, que consiste, numa 
primeira etapa, em fazer um diagnóstico dos gargalos no manejo da 
produção, colheita, beneficiamento, transporte e armazenamento da 
fibra. Num segundo momento, será elaborado e difundido material com 
as boas práticas que permitem preservar a qualidade da fibra em todo 
o processo produtivo, além de realizar diagnósticos e orientações sobre 
técnicas de segurança do trabalho, com o objetivo de reduzir os acidentes, 
principalmente nas usinas de descaroçamento de algodão.

Nessa área de atividade, a Ampa realiza o projeto “Adoção de Novas 
Cultivares de Algodão para o Estado de Mato Grosso”. Executado 
pelo Instituto Matogrossense do Algodão (IMAmt), o projeto tem 
como finalidade a validação e a divulgação de cultivares comerciais 
preexistentes que melhor se adaptem às condições edafoclimáticas de 
microrregiões do estado, que sejam mais resistentes a pragas e doenças e 
ofereçam melhor qualidade de fibra.  
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2012    
Iba dá início aos projetos de cooperação técnica internacional     

Em 2012, o Iba também financiou dois projetos na área de cooperação internacional:

•	O	primeiro,	denominado	“Projeto-Base	de	Cooperação	Técnica	Sul-Sul”,	tem	como	

objetivo estabelecer um mecanismo de execução e monitoramento de ações de 

cooperação técnica Sul-Sul voltadas ao fortalecimento do setor algodoeiro. A ação será 

empreendida pela Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e pelo Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) em parceria com a Fao. Os subprojetos deverão ser executados nos 

países do Mercosul.

•	O	segundo	projeto	será	realizado	pelo	MRE,	ABC	e	PNUD	-	Programa	das	Nações	Unidas	

para	o	Desenvolvimento	e	envolve	vários	subprojetos	a	serem	implantados	em	países	

africanos produtores de algodão. 

17/10/2012, Sede da Fao, Roma

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Antônio 
Aguiar Patriota, e o diretor-geral da Fao, José Graziano 
da Silva, na cerimônia de assinatura do projeto de 
cooperação técnica entre MRE, ABC e Fao
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Proponente Atividade Número Título Valor (R$)

Abrapa

Gestão e conservação de recursos naturais 10003 Sustentabilidade 8.194.556,28
Aplicação de tecnologias para melhoria da qualidade do algodão 10004 HVI 350.650,00
Compra e uso de bens de capital 10024 Aquisição de Sede 4.273.916,00
Serviços de informação de mercado 05_2012.02.1.08 SINAP 965.501,90
Serviços de informação de mercado 06_2012.02.1.08 Inteligência Comercial 160.391,56
Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores 07_2012.02.1.07 9º CBA 2013 905.732,16
Total de projetos: 6 Subtotal Abrapa 14.850.747,90

Abapa
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10010 Mitigação de Pragas - Bicudo *
Compra e uso de bens de capital 01.2012.01.1.03 Patrulha Mecanizada 5.716.677,15
Total de projetos: 2 Subtotal Abapa 5.716.677,15

Acopar
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10008 Controle de Pragas 314.049,60
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 01_2012.03.1.12 TMB 43.396,23
Total de projetos: 2 Subtotal Acopar 357.445,83

Agopa
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10002 Controle de Pragas 1.090.300,69
Total de projetos: 1 Subtotal Agopa 1.090.300,69

Amipa

Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10006 Controle de Pragas 758.506,71
Compra e uso de bens de capital 01_2012.05.1.03 Aquisição de Máquinas 127.000,00
Compra e uso de bens de capital 02_2012.05.1.03 Modernização de Máquinas - HVI 650.000,00
Total de projetos: 3 Subtotal Amipa 1.535.506,71

Ampa

Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10011 Controle de Pragas - Bicudo 3.798.881,37
Compra e uso de bens de capital 10020 Aquisição de Sede 4.719.148,36
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10025 Controle de Pragas - Patógeno 1.137.615,96
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10026 Monitoramento de Pragas 722.599,17
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10027 Controle de Pragas - Pl. Daninhas 556.283,40
Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores 06_2012.07.1.07 Capacitação de Mulheres 1.159.792,80
Compra e uso de bens de capital 07_2012.07.1.03 Auditorio 191.120,00
Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores 08_2012.07.1.07 Treinamento de Trabalhadores 1.653.657,42
Aplicação de tecnologias para melhoria da qualidade do algodão 09_2012.07.1.10 Qualidade do Algodão 910.504,40
Adoção de cultivares 10_2012.07.1.05 Difusão de Novas Cultivares 1.808.916,44
Compra e uso de bens de capital 11_2012.07.1.03 Usina de Caroço 200.100,00
Compra e uso de bens de capital 12_2012.07.1.03 Unidade de Deslintamento 4.846.898,48
Treinamento e instrução de trabalhadores e empregadores 13_2012.07.1.07 Educação Executiva 999.028,96
Total de projetos: 13 Subtotal Ampa 22.704.546,76

Ampasul
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10009 Mitigação de Pragas 1.002.632,00
Total de projetos: 1 Subtotal Ampasul 1.002.632,00

Appa
Controle, mitigação e erradicação de pragas e doenças 10.007 Controle de Pragas - Bicudo 1.086.683,75
Total de projetos: 1 Subtotal Appa 1.086.683,75

ABC/PNUD
Cooperação técnica 10023 Cooperação Técnica 37.392.091,84
Total de projetos: 1 Subtotal ABC/PNUD 37.392.091,84

FAO/ABC
Cooperação técnica 02_2012.12.1.13 Cooperação Técnica 20.257.000,00
Total de projetos: 1 Subtotal FAO/ABC 20.257.000,00

Total geral de projetos: 31 Total 105.993.632,63

* O projeto 10010, da Abapa, foi aprovado em 2012, mas só contará com aporte de recursos do Iba a partir de 2013.  
Nota: a grande maioria dos projetos tem previsão de ações e desembolsos até 2017.    

Instituto Brasileiro do Algodão (Iba)    
Projetos aprovados em 2012     
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Célio Porto
Mapa

Testemunha  
por 35 anos

H  á trinta e cinco anos, eu iniciava minha carreira 

no serviço público federal, ao ser contratado pela 

extinta Companhia de Financiamento da Produção, 

uma das empresas que deram origem à Companhia Nacional de 

Abastecimento (Conab). Recebi como encargo inicial a responsabilidade 

de formular a política de preços mínimos para o algodão.

Desde	então,	tenho	pelo	setor	de	produção,	beneficiamento	e	

exportação de algodão um carinho muito especial. Acompanhei muitas 

das lutas e transformações do setor. Vi a perda de importância do sertão 

nordestino, o crescimento do Paraná e a desarticulação da produção 

com a abertura de mercado no início dos anos 90. Se de um lado aquele 

episódio impôs ao país a perda de milhares de empregos na região 

Sudeste, de outro viu surgir um novo e moderno sistema produtivo no 

Centro-Oeste, hoje motivo de orgulho para a agricultura brasileira.

Nos últimos cinco anos, o mundo tem presenciado um movimento de 

grande valorização dos recursos naturais, área em que o Brasil surge 

como uma potência global. Na agricultura, finalmente, o mundo olha 

para o país da forma como este sempre se viu: como um grande celeiro 

agrícola, do qual ninguém pode prescindir.

Em épocas de grandes transformações como esta, as oportunidades e 

desafios são mais bem aproveitados quando se conta com lideranças 

dinâmicas e visionárias. Esse, sem dúvida, é o caso da cotonicultura 

brasileira, que tem na Abrapa o seu expoente maior. Foi muito 

gratificante ter sido testemunha da evolução do setor em mais de três 

décadas; é muito excitante tentar vislumbrar seu futuro.  

Quero prestar meu reconhecimento à administração que encerra seu 

mandato e meus votos de confiança na que assume o leme dessa 

embarcação vitoriosa.

Célio Porto
Representante do Governo Federal - Mapa 
no Conselho Gestor do Iba
Secretário de Relações Internacionais,
Mapa - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
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João Carlos Jacobsen Rodrigues
Conselho Gestor do Iba

A atuação do Instituto Brasileiro do Algodão  
em benefício do produtor

A resolução do caso do Contencioso do Algodão na 
Organização Mundial do Comércio (OMC) – capítulo 
importante na demonstração de força e união do setor 

cotonicultor brasileiro – resultou em uma indenização paga, mensalmente, 
pelo governo americano ao setor produtivo do Brasil como compensação 
pelos subsídios oferecidos aos produtores americanos até que a Farm Bill, lei 
agrícola, chegue ao fim. Esse recurso é repassado diretamente ao Instituto 
Brasileiro do Algodão (Iba) que, principalmente no último ano, em parceria 
com a Abrapa e as associações estaduais, financiou uma série de ações que 
já estão trazendo benefícios ao produtor brasileiro.

A constituição do Iba e a determinação de sua forma de trabalho foram 
um processo árduo. Era preciso encontrar o equilíbrio que confortasse os 
pensamentos do governo federal e da iniciativa privada, sem confrontos 
éticos ou morais. Nesse ponto, a liderança do presidente da Abrapa, Sérgio 
De Marco, foi importantíssima. Ele foi responsável por encontrar a harmonia 
entre as partes e, a partir dela, o foco na missão da entidade.

Como representante da iniciativa privada no Conselho Gestor do Iba, pude 
acompanhar e colaborar para a aprovação de importantes projetos que 
resultarão em benefícios aos produtores brasileiros em escala local, estadual, 
nacional e internacional. São propostas que abrangem desde instalações 
físicas, como a construção de sedes, centros de treinamento e laboratórios, 
até cuidados no campo, como o controle de pragas como o bicudo, 
passando pela sustentabilidade da cadeia, por uma produção mais efetiva 
e que resulte numa fibra cada vez melhor, comprovada por resultados de 
testes em HVI.

Em nome da Abrapa, pudemos aprovar projetos como as edições do 8º e 9º 
Congressos Brasileiros do Algodão, que proporcionam atualização técnica 
para toda a cadeia; o projeto de sustentabilidade que traz em si o Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR), que unifica a certificação de sustentabilidade 
para todos os produtores brasileiros e oferece apoio para a implantação da 
Better Cotton Initiative (BCI) no Brasil; o Sistema de Informações de Negócios 

com Algodão em Pluma (Sinap) e o Banco de Dados Nacional de Informações 
do Algodão, que servirão de base para formação de demandas de políticas 
públicas e previsão de tendências; o livro “A Cadeia do Algodão Brasileiro: 
Desafios e Estratégias”, que mapeou toda a nossa estrutura e mostrou quanto 
somos importantes para o PIB brasileiro, com bons salários e geração enorme 
de empregos; o programa Standard Brasil HVI, que trabalha pela melhoria 
da qualidade e da classificação do algodão; e a compra da sede definitiva da 
Abrapa, que é a casa de nós todos.

Além desses programas de abrangência nacional, temos, por meio das 
associadas estaduais, uma série de projetos de combate ao bicudo-do-
algodoeiro, manejo integrado de pragas, construção de sedes, realização 
de cursos, iniciativas que beneficiam os produtores em cada um dos nove 
estados produtores associados à Abrapa. Foi possível, ainda, contribuir  
com projetos de cooperação internacional, via Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE), que apoiam 
a cotonicultura em países africanos.

Em suma, participar desse conselho é contribuir para a aplicação de recursos 
em projetos que engrandecem a cotonicultura no Brasil e tornam nossos 
produtores e, por consequência, nossa produção, cada vez melhores. Que 
todos saIbam aproveitar os resultados disso.

A mim, resta agradecer a oportunidade de ter feito parte desse trabalho ao 
lado do presidente Sérgio De Marco, tanto no Conselho do Iba como na vice-
presidência da Abrapa. Espero que, após deixar o cargo atual, ele não se afaste do 
trabalho associativista da cotonicultura, pois, independentemente de cargo ou 
função, suas ideias e iniciativas serão sempre importantes para o setor.

João Carlos Jacobsen Rodrigues, Produtor 
Representante da iniciativa privada no Conselho Gestor do Iba 
Vice-presidente,
Abrapa - Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
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A criação do Iba, em junho de 2010, é, sem dúvida, um 
marco para a cotonicultura brasileira. Se por um lado 
devemos essa conquista à união do setor produtivo 

brasileiro, representado pela Abrapa e suas associadas, também devemos 
reconhecer a brilhante atuação dos diplomatas brasileiros durante os 
longos oito anos de disputa junto à OMC.

O Instituto Brasileiro do Algodão surgiu como resultado de uma 
compensação financeira inédita no mundo até então. Essa negociação 
suspendeu temporariamente a possível imposição de contramedidas 
(sobretaxas) a determinados produtos americanos importados pelo Brasil. 

Esse acordo teve algo de bastante inovador. A aplicação de 
contramedidas, fato negativo, pois restringe o comércio bilateral, foi 
substituída, ainda que temporariamente, por algo positivo, em que o 
país perdedor viabiliza um fundo para ser usado para o fortalecimento 
do setor prejudicado no país vitorioso. Assim, o resultado gerado com 
a atuação do Iba pode servir de modelo para outros setores em disputa 
comercial na OMC.

Passado o impacto da criação da entidade, surgiram novos desafios. 
Além das limitações de utilização dos recursos, impostas pelo governo 
dos Estados Unidos, a estrutura de governança do Iba, também única, 
na qual os setores privado e público partilham todas as decisões dentro 
de um conselho paritário, fez de 2011 um ano de muita reflexão, estudos 
e definições sobre toda a estrutura de funcionamento, regras e normas 
internas, para que o instituto pudesse exercer o seu papel de maneira 
transparente, segura e eficiente. 

Hoje, o Iba apoia mais de 30 projetos que estão em execução, além de dois 
concluídos em 2011. Os projetos se enquadram em praticamente todas 
as atividades autorizadas no Memorando de Entendimento entre Brasil e 

Estados Unidos e alguns têm período de execução até 2017.

Dos projetos em execução, dois são de cooperação técnica internacional. 
O primeiro envolve o Ministério das Relações Exteriores, a Agência 
Brasileira de Cooperação e o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e inclui vários subprojetos a serem implantados 
em países africanos produtores de algodão. O outro projeto de 
cooperação será executado pelo MRE/ABC, em parceria com a Fao, e os 
subprojetos deverão ser prioritariamente colocados em prática nos 
 países do Mercosul. 

Os projetos em execução no Brasil estão distribuídos em praticamente 
todos os estados produtores de algodão e também contemplam 
diversas áreas, como controle, mitigação e erradicação de pragas e 
doenças; observância de leis trabalhistas; gestão e conservação de 
recursos naturais; adoção de cultivares; serviços de informação de 
mercado; compra e uso de bens de capital; treinamento e instrução de 
trabalhadores e empregadores; e aplicação de métodos para melhoria dos 
serviços de classificação de algodão.

A participação e envolvimento dos produtores, por intermédio das suas 
associações estaduais e da Abrapa, são de extrema importância  para o 
setor. O Iba é uma grande oportunidade para buscarmos o fortalecimento 
da cotonicultura nacional. Se por um lado os subsídios de algodão ainda 
podem ser um fator de pressão nos preços internacionais, diminuindo a 
competitividade do algodão brasileiro, temos outros diversos pontos a 
trabalhar internamente, visando aumentar a nossa competitividade. Esse 
deve ser o papel do Iba. 

A rentabilidade do algodão, comparada à rentabilidade das culturas 
competidoras, basicamente soja e milho, é, e sempre será, o principal fator 
a influenciar o produtor quanto à decisão de plantar maior ou menor 

Haroldo Rodrigues da Cunha
Iba

O Iba e o  
futuro do algodão
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área. Entretanto, temos hoje a oportunidade de investir em projetos que 
sejam capazes de proporcionar um melhor ambiente para a produção de 
algodão. Caberá ao setor produtivo como um todo e a todas as pessoas 
envolvidas nesse projeto a decisão de como e onde investir, pensando na 
sustentabilidade da cultura do algodão ao longo dos anos.

O mais difícil para a grande maioria dos empreendimentos o setor tem 
hoje, que são os recursos financeiros. O resultado desses investimentos o 
futuro nos dirá. O momento de definir as estratégias mais promissoras e 
potencialmente mais assertivas é agora!!!

Haroldo Rodrigues da Cunha
Presidente,
Instituto Brasileiro de Algodão (Iba)
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4.União de forças

Atuação da Abapa

Atuação da Acopar

Atuação da Agopa

Atuação da Amapa

Atuação da Amipa

Atuação da Ampa

Atuação da Ampasul

Atuação da Appa
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ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS
A extensão da Abrapa em cada estado produtor
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ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS  
A extensão da Abrapa em cada estado produtor4.

União de forças

A Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão e suas 
filiadas estaduais têm uma 

relação de perfeita simbiose. A própria 
Abrapa só nasceu da percepção dos 
estados de que era necessária uma 
entidade nacional para congregá-los. 
Por isso, do nacional para o regional 
ou do regional para o nacional, 
as ideias, projetos e propostas são 
sempre debatidos em conjunto e 
aprovados de forma a beneficiar 
todos os produtores dos nove estados 
associados à Abrapa: Bahia, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí  
e São Paulo.

Muitos desses projetos foram 
iniciados neste biênio que agora se 
encerra, mostrando que Abrapa e 
as associações estaduais buscam 
sempre o melhor para a cotonicultura 
brasileira. Entre as principais medidas 
adotadas em conjunto estão projetos 
de sustentabilidade, como a Better 
Cotton Initiative (BCI) e o Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR), 
liderados pela Abrapa, mas que só 
acontecem graças aos esforços das 
equipes das estaduais, que vão a 
campo para orientar e acompanhar  
o produtor nas atividades 
relacionadas aos projetos.

Os estados produtores e a associação 
brasileira também se unem quando se trata 
de informação para a cadeia do algodão. 
Nesse quesito, trabalham juntos nos projetos 
do Banco de Dados Nacional de Informações 
do Algodão e do Sistema de Informações de 
Negócios com Algodão em Pluma (Sinap), 
este último em parceria com a Bolsa Brasileira 
de Mercadorias (BBM).

O intercâmbio de conhecimento entre 
os produtores acontece em outro evento 
promovido pela Abrapa e realizado, 
alternadamente, por uma associação 
estadual: o Congresso Brasileiro do Algodão 
(CBA). Em 2011, foi a vez da associação 
paulista realizar o evento, na cidade de São 
Paulo, para mais de cinco mil pessoas, que 
assistiram a palestras, debates e  

mesas-redondas, participaram de workshops 
e compartilharam informações com 
produtores, pesquisadores, estudantes, 
professores e representantes do setor público 
e empresarial. Técnicas de plantio, produtos, 
equipamentos, novas cultivares e tudo o que 
envolve a cotonicultura brasileira estiveram 
em foco durante os quatro dias do evento.

Para divulgar o algodão brasileiro, no último 
biênio, a Abrapa e regionais realizaram as 
missões comerciais que levaram o nome da 
fibra brasileira a países como China, Coreia do 
Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura e Turquia. 
Pela primeira vez, em 13 anos de Abrapa, 
todas as regionais tiveram a oportunidade  
de viajar e participar das conversas com  
os principais compradores internacionais  
de algodão.
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Importante fator no respeito conquistado pelo 
algodão brasileiro no comércio mundial, a qualidade 
da fibra é outra temática tratada com carinho pela 
Abrapa junto às suas associadas. O projeto Standard 
Brasil HVI trabalha pela qualificação, padronização 
e modernização dos laboratórios brasileiros de 
análise de algodão. Inicialmente, em cada estado, 
técnicos especializados visitaram os laboratórios 
das estaduais, de cooperativas e os privados para 
orientar sobre as melhores práticas.

Além de todos esses projetos, a Abrapa e as 
estaduais mantêm representatividade junto 
aos órgãos de governo nos poderes legislativo 
e executivo, como a Frente Parlamentar da 
Agricultura (FPA) e o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), para citar apenas 
um exemplo de cada. Dessa maneira, lutam por 
políticas públicas que auxiliem a produção rural e 
beneficiem não apenas a produção de algodão, mas 
o agronegócio como um todo. A participação da 
Abrapa na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do 
Algodão e seus Derivados, do Mapa, faz com que as 
reuniões sejam as de maior frequência entre todas  
as câmaras.

Perceber a união existente entre os produtores 
brasileiros de algodão é fácil. Basta olhar para 
todas essas ações listadas. Entender o porquê de 
tudo isso acontecer é mais fácil ainda. A expressão 
que sintetiza tudo isso é “união de forças”. Unidos 
em propostas para a melhoria contínua do setor 
produtivo e de toda a cadeia do algodão, os 
produtores associados – em todos os nove estados 
– trabalham pela sustentabilidade da cotonicultura, 
pelo desenvolvimento econômico, social e 
ambiental do país e por um futuro mais justo e 
seguro para todos.
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Setembro de 2011, SãoPaulo 

Estande da Abrapa no 8º Congresso Brasileiro do Algodão

Novembro de 2012, Brasília 

Presidentes da Abrapa e das associações estaduais em assembleia da entidade
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10/06/2012

Sede da Abapa e Laboratório de Análise de Fibras, em Luís Eduardo Magalhães

14/10/2012

 Funcionários 
do laboratório 

realizam as 
análises de HVI

Isabel da Cunha
Presidente 

A Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) teve sua  
história iniciada por um grupo de produtores que se uniu para criar  
a entidade no ano de 2000, fazendo da necessidade de organização  

uma forma de fortalecimento do setor e de conquista de espaço no mercado 
do algodão.

Abapa
Associação Baiana dos Produtores de Algodão
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Nestes 12 anos de atuação, a Abapa tem sido fundamental para o sucesso 
da cultura no estado da Bahia, que é, hoje, o segundo maior produtor de 
algodão no Brasil, produzindo uma fibra de alta qualidade, respeitada e 
desejada no mercado mundial. A entidade gera empregos e melhora a 
qualidade de vida de seus colaboradores e da sociedade como um todo e, 
em parceria com a Abrapa, conquistou o respeito de seus associados e dos 
governos estadual e federal, trabalhando com seriedade e praticando uma 
agricultura social e ambientalmente responsável.

À frente da Abapa, nos anos de 2011 e 2012, esteve a presidente Isabel da 
Cunha, recentemente reeleita para o biênio 2013/2014. 

Comprometida com a defesa dos interesses dos associados e com a 
promoção da responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, a 
entidade desenvolve diversos projetos e ações para atender o cotonicultor 
e a sociedade. Entre eles, destaca-se o programa fitossanitário da Abapa, 
que dispõe de uma equipe completa e capacitada para monitorar todas 
as áreas de algodão, conscientizando os cotonicultores da importância do 
acompanhamento e controle do bicudo-do-algodoeiro. 
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Buscando atender às necessidades do associado, a Abapa dispõe, em 
convênios com a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola (EBDA) e a 
Kuhlmann, de dois laboratórios de análise de fibra de algodão localizados 
em Luís Eduardo Magalhães e Roda Velha, além de uma sala de classificação 
visual em Guanambi. Com equipamentos de última geração e profissionais 
qualificados, os laboratórios oferecem aos cotonicultores um serviço de 
análise de algodão de credibilidade comprovada pelo Round Test 2012 do 
Icac, no qual um equipamento de HVI da Abapa conquistou o terceiro lugar 
mundial em confiabilidade de resultados.

A Abapa procura também atender à carência de mão de obra qualificada 
no mercado com dois projetos: o Centro de Treinamento de Mecânicos e o 
AlimentAÇÃO. O Centro de Treinamento visa capacitar e qualificar operadores 
e mecânicos de equipamentos agrícolas, oferecendo cursos certificados 
pelo Senai em uma ampla estrutura física e técnica. Para esse projeto, que é 
custeado pelo Fundeagro, a Abapa tem a parceria da Agrosul/John Deere,  
que disponibiliza os equipamentos necessários para as aulas práticas.

O projeto AlimentAÇÃO, uma parceria entre Abapa/Agrosul e o Fundeagro, 
oferece cursos a profissionais de cozinha com aulas práticas e teóricas, 
capacitando os alunos em relação às normas e cuidados com os alimentos 
e preparo das refeições, incluindo noções básicas de higiene, nutrição e 
alimentação saudável. A entidade possui uma cozinha industrial completa 
para as aulas práticas.

A sustentabilidade é também um dos focos da Abapa, que se preocupa em 
auxiliar o produtor na busca por um algodão de ótima qualidade, dentro da 
produtividade esperada e cultivado com consciência socioambiental. Para 
tanto, a entidade aderiu, em fevereiro de 2010, ao Programa Socioambiental da 
Produção de Algodão (Psoal), da Abrapa, que certificou 27 propriedades.

O Psoal também proporcionou a melhoria das condições e dos procedimentos 
das propriedades em relação às questões socioambientais e promoveu 
uma efetiva mudança de percepção dos produtores. Esse trabalho terá sua 
continuidade pelos próximos anos através do programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), desenvolvido pela Abrapa, que promove o incremento 
progressivo das boas práticas sociais, ambientais e econômicas nas fazendas 
produtoras de algodão. Para esse programa, a Abapa disporá de profissionais 
encarregados de realizar o diagnóstico das propriedades e orientar os produtores 
em relação à legislação trabalhista, ambiental e do meio ambiente de trabalho.

Na busca por melhorias sociais, fazendo com que a cadeia produtiva  
do algodão beneficie também a sociedade, a entidade desenvolve o projeto 
Tecendo Cidadania. Trata-se de um projeto de inclusão social que capacita 
pessoas da comunidade para a confecção de peças artesanais usando o algodão 
como matéria-prima e gerando emprego e renda para comunidades carentes.

Atenta aos desafios dos próximos anos, a entidade está preparada para suprir 
cada vez mais as necessidades do cotonicultor e defender seus interesses junto 
ao governo e ao mercado nacional e internacional. 
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11/08/2011 

Alunos no 
complexo do  

Centro de 
Treinamento de 

Mecânicos

25/11/2012 

Alunos do 
Projeto 

AlimentAÇÃO  
ao final de  

mais um curso 
de capacitação
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Acopar na luta por uma cotonicultura mais forte

Acopar
Associação dos Cotonicultores Paranaenses                                                                                                                                      

Almir Montecelli
Presidente

A Associação dos Cotonicultores Paranaenses (Acopar) vem atuando, 
desde a sua fundação, em 2001, na difusão de tecnologias voltadas 
ao pequeno e médio produtor de algodão. O estado do Paraná já foi 

o maior produtor nacional e perdeu esse posto ao longo dos anos, com a 
substituição da cultura da fibra pela soja.

O Paraná já chegou a plantar 700 mil hectares de algodão. Na safra 2010/2011, 
a área foi de 1,1 mil hectares. A safra 2011/2012 teve área de 1,5 mil hectares e a 
previsão para a safra 2012/2013 está em cerca de 0,5 mil hectares, segundo dados 
da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A mecanização foi outro 
motivo para a redução do plantio no estado, por volta dos anos 90, uma vez que 
os produtores são pequenos. 

O potencial da cotonicultura paranaense está no plantio do algodão safrinha 
adensado, intercalado com a soja ou o milho. Hoje, seu processo de colheita é 
todo mecanizado, independentemente do tamanho do produtor. Pequenos  
e médios já estão adaptados à alta tecnologia mecânica em todas as etapas  
da produção. 

Em busca da retomada do crescimento da produção de algodão no estado, a 
Acopar, no último biênio, procurou parcerias para mostrar aos agricultores do 

15/10/2012

Reunião com 
agricultores

01/11/2012

 Atual sede da Acopar, em Ibiporã
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22/10/2012

Produtores 
da Acopar 

reúnem-se com 
representantes 

da Emater e 
Iapar

Outubro de 2012

 Técnicos  
da Acopar 

realizam visitas 
de orientação 

técnica a 
pequenos 

produtores

    Acopar - Associação dos Cotonicultores Paranaenses  Associações estaduais: a extensão da Abrapa em cada estado produtor  CAPÍTULO 4

estado a viabilidade da cotonicultura. Entre os principais parceiros 
estão o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar), o Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), o Instituto  
Matogrossense do Algodão (IMAmt) e diversas cooperativas agrícolas 
do estado.

Com o intuito de auxiliar o produtor paranaense com informações 
sobre o cultivo do algodão, a Acopar firmou parceria com o IMAmt 
para a criação de uma área de demonstração de variedades. Lá, os 
produtores podem observar e conhecer novas variedades de cultivares 
transgênicas e convencionais, podendo, dessa forma, escolher a melhor 
opção para sua propriedade. As variedades transgênicas têm sido 
mais adotadas por conta da resistência às ervas daninhas, que são um 
grande problema no estado.

A preocupação com o combate às pragas do algodão está presente 
no trabalho diário da associação. Por meio de projeto apresentado 
ao Instituto Brasileiro do Algodão (Iba), a Acopar iniciou um processo 
de acompanhamento populacional do bicudo-do-algodoeiro. Com 
instrumentos de medição de alta tecnologia, a equipe de campo da 
associação – criada especialmente para o projeto – vai à lavoura para 
colher dados e auxiliar no controle do bicudo.

O projeto proporcionou, ainda, uma estruturação material da 
associação, com a compra de equipamentos eletrônicos, como 
computadores, e veículos para o deslocamento da equipe.

Outro forte trabalho da Acopar é sua atuação na representação política 
do cotonicultor. A Associação dos Cotonicultores Paranaenses tem papel 
ativo junto aos representantes do setor do agronegócio no executivo 
regional e nacional e também no legislativo. Os representantes 
paranaenses na Câmara dos Deputados e no Senado Federal são, 
de maneira geral, defensores da classe rural como um todo, sempre 
buscando um aperfeiçoamento das leis que regem o nosso país.

A Acopar, como entidade associativa, acompanha de perto o trabalho 
desses representantes e auxilia com sugestões para seus projetos de lei 
que buscam a melhoria do setor e o crescimento da produção agrícola 
no estado.
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Cadeia produtiva do algodão goiano é símbolo da união

U
ma das mais importantes características do algodão brasileiro é o 
trabalho em conjunto. A união vem tanto das ações realizadas no campo 
e seus respectivos resultados quanto das articulações entre diversas 
instituições que envolvem a produção da fibra nacional. No estado de 

Goiás, o marco dessa parceria é conhecido como Casa do Algodão, ambiente que 
estreita o relacionamento dos setores público e privado ligados à cotonicultura. 

A Casa do Algodão, fundada em 2005, passou a representar um centro de 
convergência dos interesses relacionados à produção do algodão, já que a 
necessidade de um espaço físico para debater ideias passou a ser fundamental. 
Em 2011, foi inaugurada a sede própria, que abriga também a Associação 
Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa) e o Fundo de Incentivo à Cultura 
do Algodão em Goiás (Fialgo), além de ser o escritório da Fundação de Apoio à 
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário de Goiás (Fundação Goiás), servindo 
ainda de ponto de referência aos cotonicultores goianos. 

Atenta aos desafios, a cadeia produtiva instalou na nova sede o Laboratório de 
Classificação Visual e HVI, fruto de investimentos da Agopa e do Fialgo, a favor 
da certificação da qualidade da fibra para os mercados nacional e internacional. 
O laboratório possui modernas instalações com especificações técnicas para 
análise correta da pluma e equipe experiente, altamente treinada. Em período 
de safra no estado, diariamente são analisadas cerca de quatro mil amostras, 
que somam 24 mil testes por semana. 

Agopa                                                                                                                      
Associação Goiana dos Produtores de Algodão

Luiz Renato Zapparoli
Presidente 

Além da representação classista e dos serviços prestados, a Agopa, junto às 
instituições parceiras, executa projetos que buscam a sustentabilidade da 
produção de algodão em Goiás. Ligada às novas exigências comerciais e 
socioambientais contidas na legislação brasileira e nos códigos de ética do 
mercado internacional, a associação promove no estado os programas Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) e Better Cotton Initiative (BCI), contribuindo para 
a adequação das propriedades às práticas ambientais responsáveis e para a 
divulgação da qualidade do algodão goiano nacional e internacionalmente.

Desde a sua fundação, a Agopa trabalha pela promoção do algodão no estado. 
Inicialmente, resgatou a imagem da fibra goiana no Brasil. Em seguida, lutou, 
com as demais associações estaduais e a Associação Brasileira de Produtores de 
Algodão (Abrapa), pela conquista do mercado internacional. Isso ocorre desde 
as primeiras exportações, na safra 1999/2000, no mercado spot e nas vendas 
antecipadas com promessas de qualidade e prazo de entrega.  

Hoje, a Agopa apoia as boas práticas agronômicas, por meio da agricultura de 
baixo carbono, focando na rotação de culturas, na preservação do solo, da água, 
do ar e no fortalecimento sustentável da cotonicultura goiana. Essas medidas 
atendem ao mercado que está em pleno crescimento e, principalmente, 
às demandas sociais e ambientais. Os trabalhos são desenvolvidos local 
e diretamente com o produtor, e o resultado é o aumento da adesão dos 
cotonicultores aos programas promovidos pelas entidades. 

07/05/2012 

Participantes 
do Treinamento 

de Combate a 
Incêndio
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23/05/2012

Marcelo Jony Swart, presidente nos biênios 2008/2010  
e 2010/2012, e Luiz Renato Zapparoli, presidente no  

biênio 2012/2014, durante cerimônia de posse da atual 
diretoria da Agopa

01/06/2011 

Início das atividades do Laboratório de  
Classificação Visual e HVI

Na safra 2010/2011, apenas quatro 
propriedades aderiram e foram 
licenciadas pela BCI. Já na safra 
seguinte, esse número subiu para 
13, sendo todas licenciadas pela 
organização, índice que demonstra 
a importância dos programas de 
sustentabilidade, a preocupação e 
a conscientização do produtor de 
algodão de Goiás.

Vale ressaltar que os resultados 
positivos são fruto do trabalho 
iniciado há mais de dez anos pelos 
ex-presidentes e cotonicultores 
Aidar Marques, Paulo Kenji 
Shimohira, Haroldo Rodrigues 
da Cunha, Marcelo Jony Swart 
e, atualmente, continuado por 
Luiz Renato Zapparoli. Em Goiás, 
a associação tem o apoio dos 
produtores que a representam e 
conta ainda com suporte do grupo 
de funcionários e colaboradores 
da Casa do Algodão, viabilizando o 
funcionamento de toda a estrutura 
da cadeia produtiva.

Trabalhar no campo nunca foi 
uma tarefa fácil. A história do 
agronegócio de Goiás mostra que, 
para vencer as barreiras naturais 
e econômicas, o produtor utilizou 
muitas ferramentas e jamais abriu 
mão do trabalho em conjunto. 
Novas gerações surgem, mas alguns 
princípios nunca se perdem, como o 
de manter o nível de conquistas das 
diretorias anteriores e continuar a 
enfrentar os desafios de um mercado 
tão competitivo e exigente como o 
da cotonicultura.

02/08/2011 

Inauguração da nova sede da Casa do Algodão, em Goiânia
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Maranhão atinge maturidade  
na produção de algodão

A Associação Maranhense de Produtores 
de Algodão (Amapa) foi criada em 
2006 com o intuito de promover o 

desenvolvimento da cultura e defender os 
interesses dos produtores. A região produtora de 
algodão do Maranhão está localizada no sul do 
estado, na região de Balsas, onde o aumento de 
área cultivada foi bastante expressivo nos últimos 
anos, passando de 3 mil hectares em 2001 para 
18.264 hectares em 2011, registrando crescimento 
de mais de 500%.

Outro ganho importante foi o aumento de 
produção e a estabilidade produtiva. Ao longo 
destes dez anos, a produtividade passou de 
2.700 kg/ha de algodão em caroço para 3.800 
kg/ha, com algumas propriedades atingindo 
médias acima de 4.500 kg/ha. Na safra 2011/2012,  
também houve crescimento no cultivo de algodão 
segunda safra (2.002 hectares) e de algodão com 
espaçamento reduzido (1.148 hectares).

Amapa                                                                                                                
Associação Maranhense de Produtores de Algodão

Arlindo Moura
Presidente

Evolução da área plantada e produtividade média do estado
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Entre os principais atrativos para a produção de algodão no Maranhão estão 
o clima favorável, com chuvas bem distribuídas, intensa luminosidade e ótima 
topografia. Mas, para produzir algodão na região, diversos desafios tiveram 
que ser superados, como a seleção de variedades adaptadas e a definição da 
melhor época de plantio, visando maior produtividade, alta qualidade da fibra e 
colheita na ausência de chuvas.

Também houve grande evolução na tecnologia de manejo de solo e adubação. 
Os resultados de pesquisas realizadas pelos próprios produtores da região em 
parceria com algumas empresas, bem como a entrada de novas tecnologias, 
foram importantes para o crescimento da cultura e possibilitaram incrementos 
em produtividade e qualidade da fibra.

Há uma demanda pela presença de pesquisadores na região, para promover 
maior desenvolvimento da cultura em parceria com os produtores, acelerando 
a entrada de novas tecnologias e auxiliando no aumento da produtividade e da 
qualidade da pluma. 

Os altos investimentos iniciais e a instabilidade de preços no mercado têm 
desencorajado a entrada de novos produtores no cultivo do algodão no Maranhão. 
Um fato também importante é a ausência de algodoeiras na região para prestar 
serviço de beneficiamento para pequenos produtores que não desejam fazer altos 
investimentos iniciais. As empresas que estão cultivando algodão na região têm 
capacidade de beneficiamento apenas para a sua própria produção. 

Colheita de algodão no Maranhão, safra 2011/2012

Os problemas enfrentados em logística, com estradas em péssima conservação 
e pouca estrutura, dificultam e encarecem o escoamento da produção, que hoje 
é toda exportada pelos portos de Santos e Paranaguá, já que não há estrutura 
para operar pelo porto de São Luís. 

A cultura do algodão no Maranhão tem um importante papel socioeconômico, 
sendo responsável pela geração de renda e por um grande número de 
empregos, já que a região reúne condições favoráveis para o cultivo do algodão, 
trazendo riqueza e desenvolvimento para o estado.
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Entidade e gestão

A Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa)  foi criada em 
20 de julho de 1999. Seus objetivos fundamentais são representar, 
interceder, promover, manter, expandir e defender os interesses dos 

produtores de algodão junto a autoridades públicas e privadas, com o intuito de 
desenvolver cada vez mais a cultura no estado de Minas Gerais, aperfeiçoando e 
dinamizando as relações entre produtores, comerciantes e indústrias.

Atuação
Com o fomento proporcionado pela Amipa à cotonicultura mineira, em todos 
estes anos, tem sido assegurado aos produtores associados, algodoeiras, 
cooperativas, corretoras, indústrias têxteis, bem como ao governo estadual 
e aos municípios, um caminho de crescimento e sustentabilidade em toda a 
cadeia produtiva e têxtil do algodão.

Alavancada por ações estratégicas que disseminaram em Minas Gerais as 
melhores tecnologias produtivas utilizadas no país e no mundo, a produção 
estadual de algodão segue evoluindo e aumentando a sua representatividade 
no agronegócio estadual, nacional e mundial, com produtividade competitiva, 
nas últimas safras, em relação aos patamares brasileiros.

A Amipa projeta-se no cenário nacional como associação de referência na 
organização de uma cadeia produtiva agrícola, destacando-se pelo seu apoio 
aos associados na obtenção de algodão de alta qualidade, hoje reconhecida no 
exterior, e produzido conforme normas mundiais de sustentabilidade. 

Ações em prol do produtor associado

Projeto de Retomada do Algodão
Iniciado em 2005, ao implantar experimentos na região norte do estado, o 
projeto continua levando ao semiárido mineiro a tecnologia, organização e 
conhecimentos necessários ao correto cultivo do algodão, de vital importância 
para os cotonicultores dedicados à agricultura familiar e hoje inseridos 
na economia de mercado. No biênio 2011/2012, mais de 100 agricultores 
familiares, associados à Amipa, receberam orientação técnica permanente.

Programa Mineiro de Georreferenciamento e Medição de Áreas
Abrange o atendimento a todas as regiões produtoras, detalhando, com 
precisão, o desempenho da produção e da produtividade mineira a cada safra.
Referência nacional em monitoramento agrícola, suas informações confiáveis 
e de alta precisão colocaram Minas como o primeiro estado a georreferenciar 
toda a área de plantio de algodão e a monitorar toda a produção da  
matéria-prima, fornecendo ao produtor mapas detalhados de suas propriedades 
e históricos de sua produção, contabilizando, nos últimos dois anos, 
atendimento a 294 produtores e 377 propriedades. 

Programa de Combate ao Bicudo-do-Algodoeiro
Visa monitorar e controlar a praga no estado, atendendo todas as regiões 
produtoras, orientando e capacitando os produtores associados por meio de 
visitas periódicas do setor técnico da entidade, além de doações de produtos 
específicos para combate ao bicudo, tais como inseticidas, tubos mata-bicudo, 
feromônios e recomposição de armadilhas, com recursos provenientes do 
Fundo de Desenvolvimento da Cotonicultura no Estado de Minas Gerais  
(Algominas), gerido pela Amipa.

Programa Algodoeira Segura
Criado em 2012, é uma iniciativa pioneira no país. Auxilia os associados 
proprietários de usinas no cumprimento da legislação trabalhista, ambiental 
e de saúde e segurança no trabalho e propõe-se a reduzir os impactos 
ambientais causados pela atividade, promovendo e intermediando cursos  
de capacitação para o setor e otimizando o intercâmbio de conhecimento 
global sobre a produção de algodão mais sustentável desde o campo até  
a algodoeira.

Amipa
Associação Mineira dos Produtores de Algodão

Ângelo Dias Munari
Presidente 
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Central de Classificação de Fibra de Algodão - Minas Cotton
Filial tecnológica da associação, considerada em aferições internacionais um 
dos laboratórios mais precisos do mundo, tem crescido anualmente em número 
de análises realizadas e se consolidado cada vez mais entre os elos da cadeia 
produtiva estadual e nacional.

Em 2011, sob a tutela do Ministério de Agricultura e da Superintendência 
Federal de Agricultura de Minas Gerais, a Minas Cotton realizou a segunda 
edição do curso “Classificador de Algodão em Pluma”, visando atender à 
crescente demanda, tanto do mercado mineiro como nacional, por qualidade 
do algodão em pluma e por sua correta classificação. Contará em breve com 
uma nova sede no município de Uberlândia, construída com recursos obtidos 
pela associação junto ao Instituto Brasileiro do Algodão (Iba).

Programas de sustentabilidade - ABR e BCI
Participando dos projetos socioambientais liderados pela Abrapa, a Amipa 
tem orientado e acompanhado os associados em relação à segurança de seus 
colaboradores, ao cumprimento da legislação trabalhista e ambiental, às corretas 
relações com o meio ambiente e à adoção de práticas internacionais que objetivam 
minimizar o impacto social e ambiental da cotonicultura.

Como resultado desse trabalho, o programa Better Cotton Initiative (BCI) licenciou, 
na safra 2011/2012, 47 propriedades no norte e duas propriedades no noroeste 
de Minas, para a comercialização do algodão “Better Cotton”.  O Programa 
Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal) licenciou, na safra anterior, quatro 
propriedades no Alto Paranaíba e uma propriedade no noroeste do Estado.

Atualmente, a associação dispõe de uma equipe exclusiva para atendimento aos 
seus associados na área de sustentabilidade.

09/11/2012 

Em campo, a Amipa realiza orientações 
técnicas ligadas aos programas de 

sustentabilidade
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Amipa
Associação Mineira dos Produtores de Algodão

Promoção de eventos
Eventos para fomento do algodão em Minas e ações para capacitação de seus 
produtores também têm sido prioridade na agenda da associação.  
Destacaram-se pelo nível  de aceitação, nos últimos anos, os cursos técnicos 
de Formação de Monitores de Campo e Manejo Integrado de Pragas e os 
tradicionais Dias de Campo, ambos contribuindo com a difusão de informações 
e novas tecnologias para o agronegócio do algodão em Minas Gerais.

Grupo de Estudos do Algodão Mineiro
Priorizando a excelência no atendimento às necessidades do produtor 
associado e à produção mineira do algodão, a Amipa criou, em agosto de 2011, 
o Grupo de Estudos do Algodão Mineiro (Geam), composto de consultores e 
agrônomos atuantes nas principais áreas produtoras do estado.  
Caracterizando-se por uma assessoria técnica de alto nível, o grupo tem como 
objetivo promover discussões, pesquisas, troca de informações e difusão de 
tecnologias entre profissionais especializados na cultura do algodão mineiro. 

17/08/2012 

A Amipa realiza seu tradicional  
Dia de Campo na Fazenda Farroupilha I, 

em Presidente Olegário
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Projetos de pesquisa e experimentação
Promover a cotonicultura e atender às expectativas dos produtores mineiros 
rumo a uma crescente produtividade e qualidade do algodão requer a busca de 
tecnologias e a realização de testes de novos materiais em condições específicas de 
cultivo e desenvolvimento das regiões mineiras. Com esse propósito, a Amipa deu 
início à realização de projetos de pesquisa e experimentação no estado, em ação 
conjunta com o Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas) 
e os produtores associados. Utilizando recursos do programa, oriundos do Fundo 
de Desenvolvimento da Cotonicultura do Estado de Minas Gerais (Algominas), 
foram iniciados, no primeiro semestre de 2012, quatro projetos de pesquisa de 
variedades em parceria com instituições ligadas ao algodão em Minas e no país.

Certificação de origem e qualidade do algodão mineiro
Em 2011, a associação participou ativamente do processo de implantação da 
certificação de origem e qualidade do algodão mineiro, sob a responsabilidade 
da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), com 
gestão do Instituto Mineiro de Agropecuária (Ima) e da Amipa e participação 
direta do laboratório Minas Cotton e das algodoeiras localizadas no estado. A 
iniciativa representou mais um grande passo da cotonicultura estadual rumo 
à sua competitividade no mercado doméstico e no exterior, aumentando 
a organização, transparência e profissionalismo do setor na produção e 
comercialização da commodity.

07/11a 07/12/2011 

A Amipa, em parceria com o Fundo 
Algominas, promove a segunda edição 

do curso de formação de Classificador 
de Algodão em Pluma
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23/07/2012 

Comitiva de industriais asiáticos visita a sede do IMAmt
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O biênio 2011/12 será especialmente lembrado pela comemoração 
do 15º aniversário da Associação Matogrossense dos Produtores 
de Algodão (Ampa), em 17 de setembro de 2012. A data foi 

uma oportunidade para a confraternização de representantes da cadeia 
algodoeira e o resgate da história da entidade que mudou a cara da 
agricultura de Mato Grosso, contribuindo para consolidar a cultura do 
associativismo e para que o Brasil trocasse a condição de importador de 
pluma de algodão para a de terceiro maior exportador. Mato Grosso, por 
sua vez, assumiu a liderança entre os estados produtores, encerrando a safra 
2011/2012 com uma participação maior na produção de pluma no Brasil. 
Do total produzido no país, 1.877 mil toneladas, cerca de 55,7%, provêm do 
estado, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Essa trajetória de sucesso só foi possível porque a Ampa se manteve 
fiel aos princípios que nortearam sua criação, ao mesmo tempo em 
que buscava evoluir, com foco na sustentabilidade e seus pilares social, 
ambiental e econômico. Sob o comando da diretoria presidida por 
Carlos Ernesto Augustin, a associação deu continuidade a ações no 
plano institucional, em prol de melhorias na infraestrutura logística e na 
política tributária; e no campo, por meio do desenvolvimento de novas 
tecnologias e da realização de cursos para atualização dos associados e de 
seus colaboradores. 

A atual administração intensificou o trabalho de promoção da qualidade 
da fibra matogrossense por meio de missões internacionais e da recepção 
a delegações estrangeiras. No biênio 2011/2012, representantes da Ampa 
participaram de missões comerciais e técnicas em Cingapura, Hong Kong, Coreia 
do Sul, Taiwan, Austrália, França, Bélgica, México, Turquia e China, além de terem 
marcado presença em reuniões da International Cotton Association (Ica), em 
Dubai, Liverpool (Inglaterra) e Hong Kong, do Comitê Consultivo Internacional 
do Algodão (Icac), em Buenos Aires (Argentina) e Interlaken (Suíça), e em 
conferências internacionais, em Pequim (China) e Bremen (Alemanha). 

Essas ações fazem parte de uma estratégia de marketing vitoriosa, mas não 
teriam efetividade sem o comprometimento dos associados da Ampa com 
a produção sustentável do algodão, o que inclui a incorporação de novas 
tecnologias que assegurem maior produtividade no campo e a qualidade da 
fibra exigida pela indústria têxtil nacional e internacional. 

Ampa
Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão

Carlos Ernesto Augustin
Presidente
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26/08/2010 

Casa de Vegetação - IMAmt
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Nesse sentido, a cotonicultura matogrossense conta com o apoio do Instituto 
Matogrossense do Algodão (IMAmt) – o braço tecnológico da Ampa, 
que possui diversos departamentos e linhas de pesquisa para atender às 
demandas dos associados.

Para colocar as tecnologias desenvolvidas pelo IMAmt e por seus parceiros à 
disposição dos agricultores com maior agilidade e menor custo, a Ampa criou 
a Cooperativa Mista do Agronegócio (Comdeagro). A Comdeagro viabilizou a 
importação de máquinas agrícolas da China a custo reduzido e está construindo 
uma unidade de deslintamento e uma estrutura para armazenamento de 
sementes altamente tecnificadas numa área própria de 22 hectares. 

A sustentabilidade da cadeia do algodão só se mantém por estar baseada no 
pilar social e graças ao pioneirismo dos associados da Ampa quanto à produção 
responsável. Sob a orientação do Instituto Algodão Social (IAS), muitos produtores 
aderiram ao processo de certificação que resultou na comercialização, neste 
biênio, de mais de 5 milhões de fardos certificados pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT) com o selo “Algodão Socialmente Correto”.  O trabalho 
desenvolvido pelo IAS foi uma das inspirações do programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), lançado pela Abrapa no final de 2012. 

Outra ação coordenada pelo IAS é a implantação nas fazendas matogrossenses 
do programa Better Cotton Initiative (BCI), que, assim como o ABR, propõe 
a produção de um algodão global “melhor para quem produz, para o meio 
ambiente em que é cultivado e para o futuro do setor”.

26/08/2010 

Cruz algodão
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Ampa
Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão

Muitos associados, entretanto, não se limitam a cumprir a legislação trabalhista 
e desenvolvem projetos em suas propriedades rurais para melhorar a qualidade 
de vida dos colaboradores. Para reconhecer e estimular essas ações, o IAS lançou 
em 2012 o prêmio Semeando o Bem, que destacou 17 projetos nas categorias 
Educação, Saúde, Filantropia, Segurança Alimentar, Meio Ambiente, Esporte e 
Lazer, a partir da identificação de 1.200 iniciativas “do bem”.

04/10/2012 

Alfabetização de adultos no Grupo “BDM”

28/09/2012 

Fazenda Paraná
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29/09/2012 

Fazenda Planalto
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11/08/2011 

Campo PVA - IMAmt

A Ampa conta hoje com 480 produtores ativos, que responderam na 
última safra por uma área de cerca de 723 mil hectares de algodão 
(responsável pela produção de cerca de 1 milhão de toneladas de 
pluma), 1,5 milhão de hectares de soja e 500 mil hectares de milho, 
gerando 25 mil empregos diretos. Desde sua fundação, a associação 
criou institutos, cooperativas e empresas que atuam em todos os ramos 
de produção, pesquisa e comercialização de sementes, máquinas, 
fertilizantes, defensivos, algodão, soja e milho. 

Boa parte dessa estrutura estará reunida numa nova sede, cuja 
construção será finalizada em abril de 2013. Segundo o presidente 
Augustin, os recursos recebidos do Instituto Brasileiro do Algodão 
(Iba) serão utilizados para incrementar a atuação dessas empresas e 
entidades e para enfrentar um dos maiores desafios da cotonicultura 
matogrossense hoje - a capacitação profissional da mão de obra, 
através da criação de cinco centros de treinamento. 

25/08/2010 

Laboratório Fito do IMAmt

02/10/2012 

Laboratório Molecular do IMAmt
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Criada, em agosto de 1999, por um grupo de pessoas ligadas à cadeia 
produtiva do algodão,  a Associação Sul-Matogrossense dos Produtores 
de Algodão (Ampasul) é uma instituição sem fins lucrativos que tem 

por finalidade congregar, representar, assistir, orientar e unir os produtores de 
algodão do estado de Mato Grosso do Sul.

Representada por diretorias compostas de cotonicultores ativos, desenvolve 
ações, programas e projetos que vêm ao encontro dos interesses da classe 
produtora e da economia de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Na safra 2011/2012, 
os cotonicultores do estado cultivaram 61 mil hectares, ocupando o quarto 
lugar no ranking dos maiores produtores de algodão herbáceo do país.

Unifibra, a “marca do algodão”
A Ampasul criou um programa que valoriza o produtor e o algodão produzido 
no estado, comprovadamente de ótima qualidade, que atende aos mercados 
mais exigentes. Para fixar a “marca” dessa excelência, foi criada a Unifibra, com o 
objetivo de estabelecer um sistema de valorização e diferenciação do algodão 
produzido no “bolsão” . 

Outras metas da Unifibra são: criar a percepção, nos traders, merchants e 
comerciantes em relação à uniformidade do algodão produzido nessa região e 
valorizar a sua comercialização, obtendo-se ágios nas vendas e transmitindo ao 
mercado comprador a confiança necessária para o estabelecimento de parcerias 
sustentáveis e duradouras.

Laboratório de análise de fibra
Anexo à sede da Ampasul, funciona um laboratório de análise visual e 
instrumental de fibras por HVI (High Volume Instruments), instalado pela entidade 
e credenciado junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), aumentando a confiabilidade dos certificados junto aos compradores.

Atualmente, o laboratório instrumental é gerido por uma das maiores empresas 
certificadoras de algodão do país - a Kuhlmann Laboratórios - e atende aos 
produtores de Mato Grosso do Sul e de outros estados.

Ampasul
Associação Sul-Matogrossense dos Produtores de Algodão

Darci Agostinho Boff
Presidente

Laboratório de 
análise visual

Laboratório 
de análise 

instrumental



87    Ampasul - Associação Sul-Matogrossense dos Produtores de Algodão  Associações estaduais: a extensão da Abrapa em cada estado produtor  CAPÍTULO 4

Consórcio Antibicudo
Com a chegada do bicudo-do-algodoeiro, na safra 1999/2000, a Ampasul 
criou o Consórcio Antibicudo. O objetivo é nortear as ações a serem 
implantadas visando à supressão da praga na cultura do algodão nas regiões 
norte e nordeste de Mato Grosso do Sul. 

O Consórcio Antibicudo é um esforço conjunto entre a Ampasul, fundações 
de pesquisas e órgãos públicos para a destruição de plantas voluntárias nas 
margens das rodovias, monitoramento da praga nas lavouras e outras ações.

Programas socioambientais
Para incentivar cada vez mais a produção sustentável, econômica e 
socialmente justa, a Ampasul adotou no estado de Mato Grosso do Sul o 
Programa Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal). O programa é 
uma iniciativa da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 
e das associações estaduais para orientar e conscientizar os produtores de 
algodão sobre a necessidade e as vantagens de adotar, no campo, práticas 
corretas de cultivo, com observância da legislação trabalhista e ambiental. 

Em setembro de 2012, foi lançado oficialmente em Mato Grosso do Sul o 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que substituirá o Psoal, 
mantendo as propostas anteriormente adotadas, ou seja, priorizando as 
questões socioambientais com foco nos pilares social, ambiental 
e econômico.

Programa de Sustentabilidade Programa Fitossanitário

Programa Fitossanitário
Recentemente, a Ampasul implantou o Programa Fitossanitário, inédito no 
Brasil. Ele atuará no monitoramento e controle de pragas, doenças e nematoides 
nas fazendas de algodão em Mato Grosso do Sul. O programa conta com 
a consultoria de profissionais reconhecidos em cada especialidade e inclui 
visitas periódicas de engenheiros agrônomos às fazendas, acompanhando 
e orientando o produtor e sua equipe técnica. Serão ainda distribuídos 
anualmente, de forma gratuita, armadilhas e feromônios para realizar o 
monitoramento populacional do bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus grandis). 

Dia do Algodão dos Chapadões
Anualmente, em parceria com a Fundação Chapadão e com produtores de 
algodão, a Ampasul realiza esse encontro, que festeja o início da colheita. 
O evento reúne autoridades e lideranças para discutir propostas e políticas 
agrícolas para o setor algodoeiro. 

Os participantes assistem à colheita do algodão e reúnem-se para discutir 
anseios e reivindicações da classe produtora. Empresas fabricantes de insumos 
agrícolas, máquinas e equipamentos juntam-se aos promotores do evento e 
o resultado final é um grande encontro técnico e político, com decisões que 
beneficiam direta e indiretamente os cotonicultores e a sociedade em geral.  

Esse encontro anual já se tornou um dos mais importantes eventos da 
cotonicultura de Mato Grosso do Sul.

Dia do Algodão dos Chapadões
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Pela retomada da cotonicultura paulista

Nas décadas de 60 e 70, o estado de São Paulo era o grande centro da 
cotonicultura brasileira, porém sofreu uma queda na produção durante 
a segunda metade dos anos 80. Desde a fundação da Associação 

Paulista dos Produtores de Algodão (Appa), no entanto, o trabalho da entidade 
tem sido pautado pela retomada dessa grande produção que acabou sendo 
substituída pelo milho, pela soja e pela cana.

Presidida pelo produtor Ronaldo Spirlandelli de Oliveira, a Appa, no último 
biênio, realizou diversos projetos e ações em busca da retomada daquele 
grande momento do algodão paulista. Com sede em Ituverava, a diretoria da 
entidade, na busca por melhor atender todos os cotonicultores do estado com 
a qualidade e atenção necessárias, aprovou a instalação da subsede em Campos 
de Holambra, distrito do município de Paranapanema, que terá um moderno 
Centro de Treinamento. Nessa subsede, a Appa contará com um grupo de 
oito colaboradores, atuando em coordenadorias de projetos, de campo e de 
geotecnologia, incluindo um assistente administrativo, um advogado e técnicos 
agrícolas para dar suporte e gerir o Projeto Bicudo, com recurso repassado pelo 
Instituto Brasileiro do Algodão (Iba). 

O Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), realizado em 2011, foi uma das 
principais ações dos últimos dois anos. O evento, de abrangência nacional, 
reuniu cerca de seis mil pessoas vindas de todo o Brasil e do exterior, em quatro 
dias de atividades, como palestras, cursos e mesas-redondas, na cidade de 
São Paulo. Os participantes saíram do evento com uma série de informações 
sobre técnicas de plantio, colheita, manejo de pragas e tudo o que envolve 

Appa                                                                                                                                     
Associação Paulista dos Produtores de Algodão

a cotonicultura brasileira. O congresso foi prestigiado por representantes do 
governo federal, estadual e municipal e teve grande repercussão na imprensa.

Nas ações com os cotonicultores do estado, é possível destacar a preocupação 
em levar informação ao produtor para que ele tenha subsídios para um cultivo 
com maior produtividade, qualidade na fibra e cuidados ambientais. Em 
agosto de 2012, por exemplo, foi realizado o 1° Encontro Técnico da Cultura do 
Algodão no Oeste Paulista, com o tema “Inovações e Tecnologias do Algodão”, 
no município de Martinópolis. Os 75 participantes, entre eles agricultores 
familiares, pequenos e médios produtores, puderam conhecer novos conceitos 
em relação a manejo, variedades e biotecnologia do algodão.

A Associação Paulista criou, em parceria com a Faculdade Dr. Francisco Maeda 
(Fafram), o campo experimental da Appa, dividido em quatro áreas, cada uma 
com um cultivar diferente. A ideia é levar os produtores até lá para que conheçam 
as diferentes formas de produção e adotem a melhor prática em sua propriedade.

Uma tradicional ação da Appa com os cotonicultores é a realização anual do Dia 
de Campo. Os cotonicultores assistem a palestras sobre o manejo da cultura, 
demonstrações de novos cultivares, nematoides e comercialização e debatem 
sobre as demandas e os rumos do setor. Cerca de 90 pessoas participaram do 
evento realizado em 2012. 

Outro projeto já consolidado é o Mapeamento e Georreferenciamento das 
Áreas, que atende 100% dos produtores paulistas. Pelo quarto ano consecutivo, 
a associação realizou, nos meses de janeiro e fevereiro, a medição de áreas 
plantadas e o cadastramento dos produtores de algodão no estado de São Paulo.

Ronaldo Spirlandelli de Oliveira
Presidente



89    Appa - Associação Paulista dos Produtores de Algodão  Associações estaduais: a extensão da Abrapa em cada estado produtor  CAPÍTULO 4

Ao todo, 46 municípios foram visitados, nas regiões de Ituverava, Leme, 
Votuporanga, Tupi Paulista e Paranapanema, resultando na adesão de 179 
produtores que tiveram suas áreas medidas com a utilização de GPS. As medições 
apontaram 17.072,04 hectares de área plantada no estado, com produção total de 
25.956 toneladas e rendimento de pluma de 38,3%.

A intenção da Appa, ao realizar esse trabalho, é aumentar a eficácia dos elementos 
das safras, fazendo com que, dessa forma, a associação se transforme em mais 
uma fonte de pesquisa para que os dados sejam também confrontados com os da 
Conab e do IEA, sem a finalidade de substituir o estudo desses órgãos.

A utilização de GPS para medição de área é estimulada pela Appa entre os 
produtores. Em 2011 e 2012, a associação realizou o Curso de GPS para os 
associados de Campos de Holambra, em parceria com a Holambra Agrícola, 
no auditório da Cooperativa Agro Industrial Holambra. O curso proporcionou 
a capacitação e a atualização em relação ao que há de mais novo e prático 
sobre a aplicação de GPS no campo. A atividade contou com 38 inscritos, que 
aprenderam a usar todos os recursos do GPS para medir áreas de pastagem, 
áreas de plantio e distâncias entre pontos, execução de trilhas e criação de rotas 
préestabelecidas, entre outras aplicações.

Ainda no campo da informação, a Appa aderiu ao Sistema de Informações 
de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap), projeto que tem o intuito de 
incentivar os produtores a cadastrarem os contratos num sistema de dados 
objetivo que tem como propósito gerar informações de comercialização 
confiáveis para o setor e para o governo. 

Para o andamento do projeto Sinap, a Appa contratou uma assistente administrativa 
que vai gerenciar o sistema e auxiliar os produtores no passo a passo para o 
credenciamento. Em outubro de 2012, os produtores paulistas foram apresentados 
ao sistema durante palestra promovida em parceria com a Abrapa e a BBM.

A Appa também promove a prevenção às pragas da lavoura com o projeto de 
“Mapeamento de ocorrência e implantação de medidas básicas para o combate 
ao bicudo no estado de São Paulo”, iniciado em 2012. A proposta vai atender toda 
a cotonicultura paulista, tanto a agricultura familiar quanto a empresarial, e conta 
com recursos do Instituto Brasileiro do Algodão (Iba). 

Palestra de lançamento do Sinap

Logo - Projeto Bicudo 

Campo Experimental da Appa em parceria com a Fafram
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Abrapa aposta em 
tecnologia e inovação 
como diferencial para  

o algodão brasileiro

CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Produção alinhada com a biossegurança5.

Desde a sua fundação, a Abrapa tem como princípio apoiar o investimento em 
biotecnologia para promover maior competitividade para o produtor brasileiro e fortalecer 
toda a cadeia do algodão no Brasil. Por aqui, o uso de tecnologias para a produção agrícola 
só foi possível a partir da aprovação da Lei de Biossegurança, em 2005. Apesar do pouco 
tempo, o país já vem ganhando destaque no setor em relação aos demais países do mundo. 

Em 2011, o Brasil alcançou 30,3 milhões de hectares cultivados com culturas geneticamente 
modificadas, um acréscimo de 4,9 milhões de hectares (19%) em comparação com 2010. 
Foi o maior aumento entre todos os países do mundo. As principais culturas cultivadas 
continuaram sendo a soja e o milho. Os benefícios econômicos alcançados com as culturas 
geneticamente modificadas no Brasil entre 2003 e 2010 somam US$ 4,6 bilhões, sendo  
US$ 1,2 bilhão apenas em 2010. 

O plantio de culturas geneticamente 
modificadas bate recorde nas safras 

2010/2011 e 2011/2012 
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Área mundial de culturas GM - 2011

EUA: milho, soja, algodão, canola, beterraba, 
alfafa, papaia e abóbora

BRASIL: soja, milho e algodão

ARGENTINA: soja, milho e algodão

ÍNDIA: algodão

CANADÁ: canola, milho, soja e beterraba
 Fonte: ISAAA 2011

Cinco maiores produtores, em milhões de hectares 

Em 2011, o Brasil se manteve como o segundo maior produtor de culturas geneticamente modificadas do mundo, ficando atrás apenas dos  
Estados Unidos, segundo dados do Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA, na sigla em inglês).

 Fonte: Céleres - % sobre a área total
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Ao analisar a adoção da biotecnologia agrícola no Brasil por tipo de tratamento, 
é possível perceber que a tolerância a herbicida, de forma isolada, ocupa a maior 
parte da área com biotecnologia, com 22,2 milhões de hectares na safra 2011/2012, 
segundo a Céleres Consultoria. 

Em seguida, a resistência a insetos, também na forma isolada, representa a segunda 
maior área com biotecnologia, com 5,3 milhões de hectares. Por fim, as tecnologias 
com genes combinados (stack genes) totalizaram 5,048 milhões de hectares, se 
aproximando – como previsto – da tecnologia de resistência a insetos (single gene). 

CAPÍTULO 5  Ciência e tecnologia: produção alinhada com a biossegurança  Adoção da biotecnologia agrícola no Brasil por tratamento  

 Fonte: Céleres - Valores em milhões de hectares
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Adoção da biotecnologia agrícola 
no Brasil por tratamento
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Em 2010, o Brasil esteve entre as 13 nações que plantaram algodão Bt no 
mundo. Destas, quatro chegaram ao expressivo número de mais de um 
milhão de hectares plantados: Índia, com 10,6 milhões de hectares; EUA,  
com 4,9 milhões de hectares; China, com 3,9 milhões; e Paquistão,  
com 2,6 milhões de hectares. Os outros oito países foram Argentina, 
Austrália, Mianmar, Burkina Faso, México, Colômbia, África do Sul e  
Costa Rica.

A área plantada com algodão transgênico no mundo, em 2011, chegou ao 
recorde de 24,7 milhões de hectares, um aumento de 18% em relação a 

2010, que contabilizou 3,7 milhões de hectares, sendo a segunda cultura 
com maior crescimento no cultivo.

Exemplos claros são a Índia e Austrália. Na Índia, o algodão Bt ocupou 10,6 
milhões de hectares em 2011. Um aumento de ganho de 13% entre  
2010 e 2011. A Austrália plantou sua maior safra de algodão com 600.000 
hectares, dos quais 99,5% eram variedades geneticamente modificadas.

Segundo o ISAAA, o aumento se deu devido aos preços elevados que a 
commodity alcançou em 2010, após vários anos de declínio, proporcionando 
incentivos aos agricultores para investir no plantio da cultura.

Liberação de eventos de algodão transgênico no mundo

Brasil
Bollgard (2005)
Libertylink (2008)
RR (2008)
Widestrike (2009)
Bollgard II (2009)
Glytol (2010)
RR Flex (2011)
Twinlink (2011)
Glytol x Twinlink (2012)
Glytol x Libertylink (2012)
RR Flex x Bollgard II (2012)
RR x Bollgard II (2009)

austrália
RR (2003)
Bollgard II (2002)
Bollgard (2003)
Widestrike (2009)
RR Flex (2006)
RR Flex x Bollgard II (2006)
Liberty Link x Bollgard II (2006)
RR x Bollgard II (2003)

Índia
JK 1 (2006)

Bollgard II (2006)
Bollgard (2002)

Japão
Widestrike (2004)
BXN Plus Bollgard (1998)
BXN Cotton (1997)
Glytol x Libertylink (2010)

Burkina Faso
Bollgard II (2009)

paquistão
Bollgard (2010)

Fonte: ISAAA 2011

argentina
RR (2001)

Bollgard (1998)
RR x Bollgard II (2009)

paraguai
Bollgard (2007)

estados unidos
Widestrike (2004)

BXN Plus Bollgard (1997)
BXN Cotton (1994)

Vipcot (2011)
Glytol (2009)

Libertylink (2003)
Bollgard (1995)

RR (1995)
Bollgard II (2002)

RR Flex (2004)
Twinlink (2011)

Costa riCa
Widestrike (2009)

Widestrike x RR Flex (2009)
Vipcot (2009)

Vipcot x RR Flex (2009)
Glytol (2009)

RR (2008)
Bollgard II (2009)

RR x Bollgard II (2009)
Bollgard (2008)

RR Flex (2009)
RR Flex x Bollgard II (2009)

MéxiCo
Widestrike (2004)

Widestrike x RR (2005)
RR (2000)

Bollgard II (2003)
Bollgard (1996)

RR x Bollgard II (2002)
RR Flex (2006)

RR Flex x Bollgard II (2006)

áFriCa do sul
RR (2000)

Bollgard II (2003)
Bollgard (1997)

RR x Bollgard II (2005)
RR Flex (2007)

RR Flex x Bollgard II (2007)
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O Brasil acelerou as aprovações de eventos geneticamente 
modificados nos últimos anos. Foram oito em 2010 e seis no 
final de setembro de 2011, um avanço se compararmos com 
as 32 aprovações alcançadas desde 2003. Destas, cinco são 
de soja, 17 de milho, nove de algodão e uma de feijão. 

Em relação ao algodão, foram registradas 50 novas cultivares, 
12 são geneticamente modificadas. Vale ressaltar que, de 
2005 a 2010, apenas sete eventos foram liberados para 
comercialização no Brasil. Assim sendo, fica evidente que  

nos últimos anos a velocidade na aprovação tem sido  
muito maior.

Entre 2011 e 2012, a CTNBio aprovou cinco novas 
tecnologias de algodão geneticamente modificado 
que trazem benefícios como resistência a lagartas,  
insetos, herbicidas e outros produtos utilizados  
na lavoura. Entre essas tecnologias estão o algodão 
TwinLink, MON 88913, GlyTol x TwinLink, GlyTol x 
LibertyLink (GTxLL) e MON 15985 x MON 88913.

As últimas aprovações
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Plantio de algodão GM no Brasil - Safra 2011/2012
2º acompanhamento

 área plantada 
(1.000 ha)

produtividade 
(kg/ha)

produção  
(1.000 ton)

taxa de adoção (% área total) área plantada (1.000 ha)
ri tH ri/tH total ri tH ri/tH total

norte 8,3 3.611,6 12 3,2% 12,9% 10,7% 26,8% 0 1 1 2
Tocantins 8,3 1.361,3 12 3,2% 12,9% 10,7% 26,8% 0 1 1 2

nordeste 482,3 1.500,0 742 13,0% 14,2% 12,1% 39,3% 63 68 58 189
Maranhão 20,0 1.490,2 29 7,7% 12,9% 17,9% 38,5% 2 3 4 8

Piauí 20,2 1.324,0 29 7,7% 12,9% 17,9% 38,5% 2 3 4 8
Bahia 430,0 1.556,0 681 13,6% 14,4% 11,4% 39,4% 58 62 49 169

sudeste 60,0 1.426,6 87 12,9% 14,4% 8,6% 35,8% 8 9 5 21
Minas Gerais 40,0 1.457,6 59 15,0% 14,4% 7,5% 36,9% 6 6 3 15

São Paulo 20,0 1.331,7 29 8,6% 14,4% 10,7% 33,6% 2 3 2 7
sul 1,3 789,5 1 8,0% 13,5% 4,7% 26,2% 0 0 0 0

Paraná 1,3 789,5 1 8,0% 13,5% 4,7% 26,2% 0 0 0 0
Centro-oeste 902,0 1.399,2 1.425 4,3% 13,9% 10,1% 28,4% 39 126 91 256

Mato Grosso 720,0 1.371,9 1.134 4,2% 13,3% 9,7% 27,2% 30 95 70 195
Mato Grosso do Sul 70,0 1.463,4 111 4,3% 20,0% 12,9% 37,1% 3 14 9 26

Goiás 110,0 1.565,5 178 5,5% 14,4% 10,9% 30,7% 6 16 12 34
Distrito Federal 2,0 1.293,2 3 8,6% 14,4% 15,7% 38,6% 0 0 0 1

n/ne 490,6 1.498,1 753 12,8% 14,2% 12,1% 39,1% 63 70 59 192
C. sul 963,3 1.400,1 1.513 4,9% 13,9% 10,0% 28,8% 47 134 97 278
Brasil 1.453,9 1.434,3 2.267 7,6% 14,0% 10,7% 32,3% 110 204 156 469

Fonte: Céleres, atualizado em 05/12/2011
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Uso de OGMs no Brasil

Abrapa em defesa dos interesses  
do cotonicultor

eVento CaraCterÍstiCas data de liBeraÇão
MON 531 Bollgard I - Bt Resistência a insetos da ordem lepidóptera Março de 2005

Cotton 25 LibertyLink - LL Tolerância ao glufosinato de amônio Setembro de 2008

MON 1445 Roundup Ready - RR Tolerância ao herbicida glifosato Setembro de 2008

Widestrike 281-24-236/3006-210-23 Resistência a insetos da ordem lepidóptera e tolerância ao glufosinato de amônio Março de 2009

MON 15985 Bollgard II Resistência a insetos da ordem lepidóptera Maio de 2009

MON 531 x MON 1445 Resistência a insetos da ordem lepidóptera e tolerância ao herbicida glifosato Outubro de 2009

GHB614 GlyTol Tolerância ao herbicida glifosato Dezembro de 2010

T304-40 x GHB 119 TwinLink Resistência a insetos da ordem lepidóptera e tolerância ao glufosinato de amônio Fevereiro de 2011

MON 88913 Tolerância ao herbicida glifosato Junho de 2011

GHB614 x T304-40 x GHB 119               
Glytol x TwinLink

Resistência a insetos da ordem lepidóptera e tolerância ao herbicida glifosato  
e ao glufosinato de amônio

Abril de 2012

GlyTol x LibertyLink (GTxLL) Tolerante a herbicidas (resistente a glifosato + glufosinato de amônio) Junho de 2012

MON 15985 x MON 88913 Resistente a lagartas + resistente a glifosato 2ª geração – “flex” Agosto de 2012 Fonte: CTNBio

Em relação aos defensivos, foram registrados, em 2012, o Saflufenacil, produto para controle de buva (Conyza bonariensis e Conyza canadensis) com nome 
comercial de HEAT e o fungicida FOX.

Atuação junto aos órgãos reguladores - busca da sustentabilidade do setor 
Descontinuação do endossulfam
Ao longo dos últimos dois anos, duas proibições por meio de órgão governamental 
dificultaram a produção de algodão e outros insumos agrícolas no Brasil.

Em agosto de 2010, a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou a 
resolução nº 28/2010, que bane o uso do ingrediente ativo “endossulfam”, em 
decorrência de uma reavaliação toxicológica. 

Pela publicação, a descontinuação total do uso do endossulfam está 
programada para o dia 31 de julho de 2013, em pleno curso da safra 2012/2013. 
As importações estão vetadas desde julho de 2011 e a proibição de produção no 
mercado interno vigora desde julho de 2012.

O produto era utilizado como inseticida para baixar o índice populacional 
de pragas, mais precisamente do bicudo-do-algodoeiro, na cultura da fibra. 
Também era utilizado pelos produtores de soja e café. 

A Abrapa, ciente das dificuldades que a medida acarreta para o produtor, 
intercedeu junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
através da Coordenação Geral de Agrotóxicos e Afins, para que a normativa 
fosse revista, uma vez que o ingrediente ativo é muito utilizado na cultura.  
O Mapa, por sua vez, intercedeu junto à Anvisa, mas não obteve êxito. Diante 
do cenário adverso, a Abrapa tentou outra alternativa, solicitando ao Mapa 
para que enviasse à Anvisa sugestões de novos compostos que poderiam 
substituir o uso do endossulfam, já que não há alternativas no mercado. O Mapa 
recomendou, então, as formulações com misturas de bifentrina (piretroide) 
+ imidacloprido (neonicotinoide), porém ainda não houve atenção da parte 
do governo em relação ao assunto. Até hoje, não há, ainda, registro de algum 
produto substituto ao endossulfam. A diretoria da associação encerra a 
gestão preocupada com a repercussão da medida para o setor e continua 
acompanhando os desdobramentos da questão. 
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Respeito à propriedade intelectual 
Durante os últimos dois anos, a Abrapa reforçou sua posição de apoio  
e respeito aos direitos de propriedade intelectual. A entidade reconhece 
que dessa forma as empresas detentoras de tecnologia sentem-se mais 
seguras para realizar seu trabalho em prol do desenvolvimento da 
cotonicultura no país. 

No entanto, a diretoria 2011/2012 optou por não se envolver em debates 
comerciais. Ainda assim, a Abrapa reuniu-se com as empresas Monsanto 
e Bayer para conhecer as novidades lançadas e debater formas de melhor 
atender o produtor.

Em 2012, para acompanhar as aprovações de novos eventos mais de 
perto, a Abrapa investiu na contratação de uma assessoria técnica, a 
Seron Agroconsult, que, entre outras ações, tem como foco acompanhar 
o andamento das aprovações nas reuniões da CTNBio, a liberação ou 
proibição de defensivos e fertilizantes para a cultura, bem como as 
políticas adotadas pelo Mapa e Anvisa em relação a questões técnicas  
que estão ligadas ao setor. 

Pulverização aérea para a cultura do algodão
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) publicou, em julho de 2012, outra proibição que afetou a produção de 
algodão no país. O comunicado, no Diário Oficial da União, proíbe a aplicação 
aérea de quatro princípios ativos, entre eles o imidacloprido, sugerido pelo 
Mapa como substituto do endossulfam.

O Ibama alegou que a pulverização aérea causa efeitos adversos na população 
de abelhas do país. Diante da postura do instituto, a Abrapa e suas associadas 
apresentaram ao Mapa um estudo realizado pelo Instituto Matogrossense do 
Algodão (IMAmt), que mostra, no entanto, que a proibição do uso de clotianidina, 
imidacloprido e tiametoxam, princípios ativos também vetados, em pulverização 
aérea, trará impactos econômicos negativos para a economia do país. Segundo o 

estudo, considerando-se o tamanho da área plantada, a produção média nacional 
por hectare e o valor da arroba do algodão em caroço (US$ 7,43), os prejuízos à 
produção nacional podem ser estimados em até US$ 850 milhões e resultar numa 
redução de até 30% no valor da produção nacional, devendo-se ainda considerar 
o “efeito dominó” desse impacto para os demais segmentos da cadeia produtiva 
do algodão, que hoje representa mais de US$ 37 bilhões.

O Mapa e o Ibama continuam discutindo a liberação da pulverização aérea dos 
princípios ativos citados na cultura do algodão. A Abrapa acompanha a questão 
atentamente e, inclusive, na data do fechamento desta edição, participou de 
uma reunião com as entidades envolvidas em defesa de condições adequadas 
ao exercício da atividade de produzir algodão no Brasil. 
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Expectativa para 2012/2013 
No Brasil, a área com lavouras transgênicas deve totalizar 36,6 milhões de 
hectares no ano agrícola 2012/2013, com crescimento de 4,0 milhões de  
hectares (+12,3%) em comparação ao ano anterior. Para o algodão, a adoção  
da biotecnologia em 2012/2013 deve representar 50,1% da área total  
prevista para a safra, o que totaliza 546 mil hectares, um aumento de 16%  
na comparação com a safra 2011/2012, em que o algodão GM ocupou  
469 mil hectares, segundo a Céleres Consultoria.

O contínuo crescimento dessa tecnologia agrícola deve ser atribuído  
ao aumento da oferta de novas tecnologias, adaptadas às diferentes  
regiões agrícolas do país. Além da oferta de novos materiais e tecnologias,  
os benefícios diretos e indiretos decorrentes do uso dessas inovações 
também são creditados como forte estímulo ao seu crescente uso.

Motivados por outro ano de margens favoráveis, os produtores brasileiros 
investem cada vez mais em tecnologias que trazem ganhos de produtividade, 
como forma de potencializar o retorno da atividade. E, nesse caso, a adoção  
da biotecnologia tem se mostrado uma importante ferramenta para auxiliar 
no incremento dos indicadores de produtividade do Brasil.

Comparada com o ano passado, a projeção é de um incremento de  
93,6 mil hectares na área semeada com variedades de algodão transgênico, 
principalmente capitaneado por maior adoção de tecnologias com  
tolerância a herbicidas. 

Na análise de utilização de biotecnologia por tipo de tratamento, a previsão  
é de que os tipos com tolerância a herbicida, de forma isolada, ocupem 
a maior parte da área com biotecnologia no Brasil, com 25,3 milhões de 
hectares e com crescimento de 3,1 milhões de hectares em relação à adoção 
de 2011/2012.

A tecnologia de resistência a insetos, também na forma isolada, representa  
a segunda maior área com biotecnologia, com 5,7 milhões de hectares e  
com crescimento de 343 mil hectares em relação ao ano anterior. Os eventos 
com genes combinados totalizarão 5,6 milhões de hectares, se aproximando  
– como previsto – da tecnologia de resistência a insetos. 

Quanto à liberação de novos produtos para a safra 2012/2013,  
as cultivares de algodão transgênico com tolerância ao herbicida glifosato 
sintetizadas pela Embrapa, em parceria com a Monsanto, encontram-se  
em fase de pré-lançamento e deverão ser disponibilizadas ao produtor  
em 2013.
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De acordo com pesquisadores, os produtores ainda podem esperar muito dos avanços tecnológicos para o futuro do 
algodão. A Monsanto, por exemplo, trabalha em eventos que vão desde a tolerância ao herbicida glufosinato até a 
tolerância à seca. Segundo o Information System for Biotechnolgy (ISB – em inglês), há pesquisas na área de resistência 
a pragas capazes de controlar ervas daninhas, além de foco também na melhoria da qualidade da fibra, tolerância a 
estresse climático e resistência a fungos. Vale ressaltar que o produtor brasileiro tem grande expectativa em relação ao 
evento que possa controlar o bicudo-do-algodoeiro, mas, por enquanto, os ensaios ainda estão em fase de teste.

Despertam a curiosidade também pesquisas que estão sendo feitas na área da qualidade da fibra para atender 
diretamente à demanda da indústria. Estão em pauta características como a melhor absorção de tinta, fibra com 
resistência a fogo e tecidos de algodão que não amassem. 

CAPÍTULO 5  Ciência e tecnologia: produção alinhada com a biossegurança  Adoação da biotecnologia na cultura do algodão no Brasil (previsão safra 2012/2013) / O que esperar para o futuro?

O que esperar para o futuro?

Adoção da biotecnologia na cultura do algodão 
no Brasil (previsão safra 2012/2013)

 área  
(1.000 ha)

produtividade 
(ton/ha)

produção  
(milhão ton)

adoção (% área total) área com biotecnologia (milhões ha)

ri tH ri/tH total ri tH ri/tH total
norte 0,01 3,58 0,01 17,7% 29,5% 11,8% 59,0% 0,00 0,00 0,00 0,01

nordeste 0,41 1,50 0,57 17,7% 29,1% 11,8% 58,5% 0,07 0,12 0,05 0,24
Maranhão 0,02 1,49 0,03 17,7% 29,5% 11,8% 59,0% 0,00 0,01 0,00 0,01

Piauí 0,02 1,32 0,03 17,7% 29,5% 11,8% 59,0% 0,00 0,01 0,00 0,01
Bahia 0,36 1,56 0,51 17,7% 29,5% 11,8% 59,0% 0,06 0,11 0,04 0,21

sudeste 0,03 1,43 0,04 24,8% 12,5% 12,5% 49,8% 0,01 0,00 0,00 0,01
Minas Gerais 0,02 1,46 0,03 24,8% 12,5% 12,5% 49,8% 0,00 0,00 0,00 0,01

São Paulo 0,01 1,33 0,01 24,8% 12,5% 12,5% 49,8% 0,00 0,00 0,00 0,00
sul 0,00 0,79 0,00 10,5% 10,5% 9,0% 30,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Paraná 0,00 0,79 0,00 10,5% 10,5% 9,0% 30,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Catarina 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Rio Grande do Sul 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
Centro-oeste 0,64 1,33 0,89 12,3% 25,1% 7,3% 44,7% 0,08 0,16 0,05 0,29

Mato Grosso 0,52 1,28 0,70 10,6% 25,5% 6,4% 42,5% 0,06 0,13 0,03 0,22
Mato Grosso do Sul 0,05 1,46 0,08 8,5% 35,0% 12,0% 55,5% 0,00 0,02 0,01 0,03

Goiás 0,07 1,57 0,12 26,5% 15,9% 10,6% 53,0% 0,02 0,01 0,01 0,04
Distrito Federal 0,00 1,29 0,00 26,5% 15,9% 10,6% 53,0% 0,00 0,00 0,00 0,00

n/ne 0,42 1,50 0,58 17,7% 29,1% 11,8% 58,5% 0,07 0,12 0,05 0,24
C. sul 0,67 1,33 0,94 12,9% 24,5% 7,5% 44,9% 0,09 0,17 0,05 0,30
Brasil 1,09 1,39 1,52 14,7% 26,3% 9,1% 50,1% 0,16 0,29 0,10 0,55

Fonte: Céleres, relatório de biotecnologia, agosto de 2012

A tabela a seguir evidencia a previsão de uso de eventos transgênicos na cultura de algodão para a safra 2012/13.
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A relevância da tecnologia  
para o mercado de algodão
Eduardo Alves Corrêa
Bayer CropScience

A inovação tecnológica é essencial para o 

agronegócio brasileiro e chega aos produtores rurais 

por meio de sementes de alta qualidade e produtos 

de proteção de cultivos modernos que, cada vez mais, viabilizam 

melhorar a produtividade e a qualidade do que é produzido. Na cultura 

do algodão, que conta com produtores altamente tecnificados, a 

adoção de tecnologias é fundamental para atender às exigências desse 

mercado, principalmente da indústria têxtil, que sempre está em busca 

de fibras de qualidade superior.

A cadeia de algodão tem destaque especial entre as agroindústrias 

brasileiras. De importador da matéria-prima no início da década 

de 90, encontrou na exportação um importante fator para 

alavancar o crescimento da produção interna. A qualidade da fibra 

e o profissionalismo dos cotonicultores já têm reconhecimento 

internacional e ajudam o Brasil a ganhar cada vez mais mercado.

 O setor algodoeiro vem proporcionando o aumento do investimento 

na cultura no Brasil, principalmente no que diz respeito à tecnologia. 

Nas últimas duas safras, acompanhamos a introdução de novas 

tecnologias, que já se tornaram ferramentas importantes, ajudando os 

cotonicultores brasileiros a atenderem às demandas da indústria têxtil.

Diante desse cenário, destacamos o importante trabalho e empenho da 

Abrapa, que, no período de 2011 e 2012, não poupou esforços para que 

os cotonicultores tivessem acesso a um número maior de tecnologias, 

que passaram a contribuir significativamente com a produção de 

algodão do Brasil, além de proporcionar o merecido reconhecimento 

mundial da qualidade da fibra brasileira. 

A entidade exerceu e exerce atuação decisiva, seja no fortalecimento da 

imagem do algodão, contribuindo para a competitividade do produto 

brasileiro nos mercados interno e externo, seja no trabalho que visa 

aos investimentos em tecnologia agrícola, que tornou possível aos 

produtores o alcance de níveis altos de produtividade e da qualidade 

da fibra, tão almejada pelo setor. 

Como uma das líderes em ciências agrícolas, focada nas necessidades 

de seus clientes, a Bayer CropScience investe fortemente na cultura 

do algodão, para que os cotonicultores tenham o que há de mais 

moderno, desde a semente até produtos inovadores para o manejo 

da cultura. Um dos grandes resultados desses investimentos são 

as sementes de algodão FiberMax®, desenvolvidas para atender 

às necessidades do mercado brasileiro e reconhecidas pelo grande 

potencial produtivo e alta qualidade da fibra, diferenciais na 

comercialização para os mercados interno e externo, já que estão de 

acordo com as exigências da indústria têxtil mundial.

Além disso, nas duas últimas safras, trouxemos ao mercado tecnologias 

importantes que já contribuem de forma significativa para a produção 

de algodão no país. Entre elas estão a LibertyLink®, tecnologia inserida 

em algumas variedades das sementes FiberMax®, sendo a primeira 

linha de algodão geneticamente modificada da empresa lançada no 

mercado brasileiro. Nesse período, a Bayer CropScience também recebeu 

a aprovação técnica das tecnologias GlyTol® e TwinLink® e lançou duas 

variedades transgênicas de algodão – FM 951LL® e a FM 975WS®*. Vale 

aqui destacar o trabalho de alto padrão desenvolvido no Brasil para o  
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melhoramento genético de variedades para atender às necessidades dos 

produtores brasileiros.

E para proteger o investimento realizado em sementes de alta 

qualidade e o seu potencial produtivo, a adoção de tecnologias no 

manejo das lavouras é de extrema importância. No biênio 2011-2012, 

os cotonicultores brasileiros tiveram acesso a novas tecnologias de 

proteção de cultivos, que os ajudaram no tratamento dos algodoeiros e 

viabilizaram a produção de alta qualidade. Sempre próxima e atenta às 

necessidades dos produtores, a empresa teve como destaque no período 

o lançamento do fungicida FOX®, que está revolucionando o manejo 

de doenças que podem comprometer a produtividade da lavoura. Os 

investimentos da Bayer CropScience em pesquisa e desenvolvimento 

continuarão intensos na cultura do algodão no Brasil. Nessa linha, 

ressaltamos mais uma vez o papel imprescindível da Abrapa, quando se 

trata de resguardar os direitos de propriedade intelectual, fundamentais 

para que as empresas de ciências agrícolas continuem a investir para 

trazer novas tecnologias aos cotonicultores brasileiros e, assim, viabilizar 

os bons resultados do setor e fomentar seu crescimento. 

(*WideStrike® é uma tecnologia desenvolvida pela Dow AgroScience Ind. 

Ltda. e licenciada à Bayer S.A.). 

Eduardo Alves Corrêa
Gerente de Marketing Estratégico Algodão,
Bayer CropScience
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Abrapa e biotecnologia são aliadas na  
profissionalização da cotonicultura no Brasil
Luiz Márcio Bernardes
Monsanto

O algodão geneticamente modificado vive um 

bom momento no país. O cultivo da fibra com 

biotecnologia embarcada, que garante maior 

produção e menor desperdício, experimenta cenário favorável nesta 

já vigente safra 2012/2013. De acordo com números divulgados pela 

consultoria de agronegócio Celeres, a safra atual de algodão GM deverá 

ocupar 546 mil hectares no país, aproximadamente a metade de toda a 

área dedicada à cotonicultura em nossa nação (um aumento de 16% na 

comparação com a safra anterior, em que o algodão GM ocupou 469 mil 

hectares de terra no Brasil). 

Mas não é só a biotecnologia que faz com que bons ventos soprem 

sobre as lavouras de algodão. A cotonicultura também conta com a 

fundamental ajuda da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 

(Abrapa), criada em 1999 e histórica aliada dos produtores brasileiros. 

Uma parceria que permite divulgar a fibra nacional no mundo e coloca o 

Brasil entre os cinco maiores produtores de algodão globais, ao lado de 

China, Índia, Estados Unidos e Paquistão. 

A Deltapine, marca mundial de algodão da Monsanto e presente nos 

principais mercados do mundo, reconhece a importância e a significativa 

contribuição da Abrapa à cotonicultura brasileira. Trata-se de uma 

associação que desde sua fundação vem, ano após ano, colaborando para 

a profissionalização do setor, com destaque para sua mais recente gestão, 

quando foram dados passos muito importantes (como a realização de 

missões comerciais a Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong), 

incluindo a manutenção de um sólido e saudável diálogo com a indústria. 

A Abrapa, em sua trajetória junto ao setor cotonicultor nacional, busca 

garantir e incrementar a rentabilidade do segmento, promovendo 

sustentabilidade estratégica junto aos setores público e privado e, ao 

lado da biotecnologia, coloca-se em linha com o compromisso Monsanto 

de produzir mais, conservando cada vez mais os recursos naturais e 

melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Luiz Márcio Bernardes
Gerente de Marketing e Estratégia de Algodão,
Monsanto do Brasil
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O mercado de tecnologia para o algodão  
e o papel da Embrapa
Napoleão Esberard
Embrapa Algodão

A Embrapa se aproxima do seu 40º aniversário e está 
presente fisicamente em praticamente todos os estados da 
federação, nos mais diferentes biomas brasileiros. Neste 

período, a empresa tem se preocupado em viabilizar soluções de pesquisas 
agropecuárias orientadas para cumprir sua função social, econômica  
e ambiental, em benefício da sociedade brasileira, incluindo os  
cotonicultores, que produzem mais e melhor, as agroindústrias, que têm  
mais matérias-primas para processar, as empresas de logística, de 
armazenagem e distribuição da safra, as traders exportadoras, com maior 
volume de negócios de comercialização e movimentação de produtos, e os 
consumidores. Ou seja, o papel da Embrapa não se resume simplesmente em 
disponibilizar cultivares de algodão para o mercado brasileiro de sementes.

A empresa tem gerado e/ou desenvolvido uma ampla diversidade de 
tecnologias, produtos e processos para serem incorporados ao sistema de 
produção do algodão, independentemente do tamanho da propriedade rural. 
Dessa  forma, são beneficiados desde o produtor empresarial até o pequeno 
produtor familiar. Essas tecnologias procuram solucionar problemas reais 
vivenciados pelos cotonicultores durante a condução de sua lavoura, desde o 
plantio até o beneficiamento da produção, sem deixar de pesquisar soluções 
para problemas futuros. Entre essas tecnologias, destacam-se o programa 
de melhoramento genético de algodão, que tem concentrado esforços na 
disponibilização de cultivares convencionais de algodão produtivas de ciclo 
médio, com boas características de fibra e resistentes às principais doenças, 
e, também, o desenvolvimento de cultivares transgênicas com tolerância 
ao herbicida glifosato, para reduzir os custos de mão de obra utilizadas na 
destruição de ervas daninhas. No biênio 2011/2012, foram lançadas duas 
cultivares de algodão branco, BRS 335 e BRS 336, e a cultivar de algodão 
colorido BRS Topázio, de fibra marrom-claro. A cultivar BRS 335 é indicada 
para o cultivo no cerrado da Bahia, possui ciclo e porte médios com elevada 
produtividade de fibra e resistência à mancha angular.  

Já a BRS 336, é indicada para plantio nas regiões do cerrado e semiárido 
e se destaca pelo maior comprimento de sua fibra e produtividade. Nossa 
equipe de melhoramentos desenvolveu, também, estudos sobre o padrão da 
herança genética das cultivares CD 401 e Delta Opal, resistentes à “doença 
azul”, demonstrando que esse padrão é condicionado por um gene dominante 
chamado Rghv1 (“Resistance to Gossypium hirsutum Virus 1”), o que 
possibilitará ao programa de melhoramento genético da Embrapa direcionar 
seus ensaios de cruzamentos de populações para obtenção de cultivares com 
características genéticas de resistência a essa doença. As cultivares de algodão 
transgênico com tolerância ao herbicida glifosato sintetizadas pela Embrapa 
em parceria com a Monsanto encontram-se em fase de pré-lançamento e 
deverão ser disponibilizadas ao produtor em 2013. O importante agora é 
construir novos modelos de negócios, formalizando contratos de parcerias 
em P&D e TT com empresas públicas ou privadas, para acelerar o processo de 
obtenção de tecnologias e incorporá-las ao sistema produtivo de algodão.  
A Embrapa, portanto, deverá manter e reforçar seu programa de melhoramento 
genético e de desenvolvimento de cultivares de algodão, com a ampliação 
de sua base genética, no pré-melhoramento e em programas alternativos 
para geração de ativos de inovação diferenciados e assim ocupar um nicho 
de mercado inexplorado pela maioria das empresas multinacionais. Nesse 
caso particular, merece destaque a reduzida área plantada com cultivares 
transgênicas de algodão no Brasil em relação às cultivares convencionais, 
especialmente aquelas com resistência aos lepidópteros-praga do algodoeiro, e 
a crescente procura por sementes convencionais de algodão da Embrapa para 
serem introduzidas e comercializadas em outros países. Esse fato demonstra 
que a utilização de cultivares de algodão geneticamente modificado pelo 
produtor é uma ferramenta poderosa para o controle de pragas, mas está longe 
de se constituir na solução de seus problemas de ordem fitossanitários.

Para o controle das pragas-chave do algodoeiro, como os pulgões, Aphis 
gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae), o bicudo, Anthomonus grandis 
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Boheman (Coleoptera: Curculionidae), o curuquerê, Alabama argillacea 
(Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), os percevejos castanhos, Scaptocoris 
castanea Perty e Atarsocoris brachiariae Becker (Heteroptera, Cydnidae), a 
lagarta-das-maçãs, Heliothis virescens (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) 
e a lagarta Spodoptera frugiperda (JE Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), a 
Embrapa tem aprimorado continuamente o Manejo Integrado de Pragas do 
Algodoeiro (Mipa) com a geração de conhecimentos para o desenvolvimento 
e incorporação de novas tecnologias de controle de pragas. Como exemplo, 
podemos citar os estudos conduzidos por nossos pesquisadores com cultivares 
de algodão transgênico (Bt) e não transgênico (não-Bt) sobre: (1) o padrão de 
distribuição vertical e horizontal de pulgões e (2) sobre o consumo alimentar  
e o desenvolvimento de lagartas de S. frugiperda. 

A agregação de valor à produção de algodão do pequeno produtor também 
tem sido alvo das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. De tal maneira 
que a receita do caroço de algodão pode ser aumentada pelos agricultores 
familiares que não têm algodoeira por meio do beneficiamento da pluma em 
sua propriedade. Para isso, pesquisadores da Embrapa Algodão desenvolveram 
um descaroçador móvel de 20 serras para beneficiar a pluma de algodão 
com desempenho similar ao das máquinas de 50 e 90 serras para todas as 
características tecnológicas de fibra analisadas em HVI. A máquina que separa 
a fibra do caroço de algodão pode beneficiar a pluma de diversas propriedades 
rurais e, depois, ser vendida pelos pequenos produtores em cooperação para a 
indústria efetuar o esmagamento do grão. O óleo de algodão é vendido para 
a indústria alimentícia e o farelo é usado na ração animal. Isso é importante 
porque pode aumentar a renda e estimular o pequeno produtor a permanecer 
nessa atividade agrícola.

Outras iniciativas em P&D para a safra 2012/2013 estão sendo conduzidas 
visando oferecer subsídios técnicos e científicos sobre o atual sistema de cultivo 
empregado pelos produtores do cerrado, que cultivam em sucessão na mesma 

safra, por exemplo, a soja e o algodão ou o algodão e o milho. Esse novo 
sistema de cultivo tem promovido significativas mudanças na abordagem das 
espécies vegetais invasoras e na fauna de artrópodes associada à cultura do 
algodoeiro, com o surgimento de pragas e doenças reconhecidas apenas como 
secundárias ou mesmo como pragas e doenças importantes de outras culturas 
que passaram a atacar o algodoeiro.

Para assegurar o atingimento de seus objetivos, a Embrapa conta com 
competências técnicas multidisciplinares resultantes de seu quadro de 
pesquisadores formados em diversas instituições brasileiras e internacionais 
de excelência, que contribuem para a geração contínua e diversificada de 
soluções tecnológicas para os diversos ambientes agrícolas, gestão de P&D 
orientada para temas de longo prazo e de interesse estratégico para o país, tais 
como mudanças climáticas, uso sustentável dos recursos naturais, produção 
de agroenergia, aproveitamento sustentável da biodiversidade brasileira, 
desenvolvimento de bioprodutos, nutracêuticos e orgânicos, rastreabilidade 
e certificação de alimentos com elevado padrão de qualidade, redução dos 
custos ambientais e de produção em sistemas integrados e rotacionados e 
competitividade global na produção de alimentos de baixa atratividade para  
o setor privado.

A Embrapa, com as instituições parceiras, tem demonstrado em seus balanços 
sociais que o investimento em pesquisa traz retorno para a sociedade, que se 
utiliza de suas tecnologias para produzir alimentos e fibras, com preços mais 
baixos e com maior qualidade e rentabilidade.

Napoleão Esberard
Chefe-geral,
Embrapa Algodão
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Pesquisa, desenvolvimento e difusão  
de novas tecnologias para os produtores
Alvaro Lourenço Ortolan Salles
IMAmt

O Instituto Matogrossense do Algodão (IMAmt) foi criado 

em 2007 com o objetivo de atender às demandas 

dos associados da Ampa, realizando pesquisa, 

desenvolvimento e difusão de novas tecnologias para os produtores. Alguns 

desses trabalhos são desenvolvidos em parceria com equipes internacionais  

de modo a incrementar ainda mais o processo.

O seu foco principal é o Programa de Melhoramento Genético de Algodão, cujo 

objetivo é desenvolver variedades produtivas, com bom rendimento e qualidade 

de fibra, e resistentes/tolerantes às principais doenças e aos nematoides que 

atacam o algodoeiro. Atendendo a essas necessidades, o IMAmt lançou o 

material IMACD 8276 no biênio 2011/2012. 

Nesse período, a equipe de pesquisadores altamente qualificados do instituto 

intensificou os trabalhos de incorporação de traits para resistência a herbicidas e/

ou pragas nos seus materiais elites. Porém, o IMAmt sempre tem a preocupação 

de desenvolver variedades nas versões convencional e transgênica, para que o 

produtor possa optar pelo uso ou não da tecnologia transgênica. 

Para dar suporte ao Programa de Melhoramento, proporcionando agilidade 

e maior confiabilidade aos resultados relacionados aos traits e à resistência/

tolerância às principais doenças, em 2011 foi montado o Laboratório de 

Biologia Molecular, no Campo Experimental do IMAmt, em Primavera do Leste 

(210 km a sudeste de Cuiabá).

O IMAmt possui também um Programa de Melhoramento Genético de Soja, 

cujo objetivo é buscar variedades mais precoces e com resistência múltipla a 

doenças e nematoides, além de mais produtivas.

Com a finalidade de dar sustentabilidade ao sistema de produção dos 

cotonicultores de Mato Grosso, o IMAmt possui um Programa de Melhoramento 

Genético de Oleaginosas, com as seguintes culturas: mamona, cártamo e 

gergelim. Elas funcionam como opções para uma safrinha tardia e têm como 

diferencial o produto final: o óleo. O IMAmt também possui o Programa de 

Melhoramento de Sorgo Variedade, que visa desenvolver variedades de dupla 

aptidão (grão e palhada) e com certa resistência a nematoides, como opção de 

cobertura de solo para o produtor de algodão.

O IMAmt está dividido nos seguintes departamentos, que dão suporte aos 

programas de melhoramento genético e às demais demandas dos produtores:

Fitopatologia: responsável pelas avaliações de doenças e nematoides de 

todas as variedades/linhagens das culturas estudadas. Em 2011, foi iniciado 

um trabalho de monitoramento da ocorrência de fitonematoides e danos 

associados na cultura do algodoeiro em Mato Grosso.

Entomologia: faz a avaliação de variedades transgênicas resistentes a pragas e 

o estudo das principais pragas do algodoeiro.

Plantas Daninhas: iniciado em 2011, tem como objetivo realizar o levantamento 

e monitoramento de plantas daninhas resistentes em áreas algodoeiras.

Sementes: tem como objetivo avaliar a qualidade das sementes dos programas 

de melhoramento e dos lotes comerciais de sementes de variedades do IMAmt 

(IMACD 6001LL, IMACD 408 e IMACD 8276), realizando todos os testes necessários.

Fitotecnia: responsável por desenvolver o pacote tecnológico, ou seja, todas  

as informações necessárias para o máximo desempenho das variedades em 

pré-lançamento.

Proteção de Plantas: responsável por desenvolver ensaios com fungicidas, 

herbicidas e inseticidas disponíveis no mercado de forma a disponibilizar aos 

produtores informações sobre o seu comportamento. Esse departamento 

também dá suporte aos programas de melhoramento de algodão e oleaginosas.

CAPÍTULO 5  Ciência e tecnologia: produção alinhada com a biossegurança  Depoimentos



107

Fisiologia: é o mais novo e foi criado em 2012 com o objetivo de intensificar 

trabalhos sobre stress hídrico e estudar o desenvolvimento das raízes  

do algodoeiro.

Para difusão das tecnologias desenvolvidas, o IMAmt possui uma equipe 

de agrônomos nos principais núcleos de produção em Mato Grosso (os 

sete Núcleos Regionais em que a Ampa está estruturada). Além de estar em 

contato direto com os produtores, identificando suas demandas, fazendo 

o levantamento de informações e operações preventivas de controle do 

bicudo, os assessores técnicos realizam cursos de capacitação de técnicos e 

operadores de máquinas. 

As informações geradas pelo IMAmt também são difundidas por meio de 

dias de campo e tours técnicos. Outra forma de divulgação é através de 

boletins, manuais e circulares técnicas que servem de suporte aos técnicos 

das fazendas. O IMAmt encerra o biênio 2011/12, sob a presidência de Carlos 

Ernesto Augustin, com a publicação do “Manual de boas práticas para o 

cultivo do algodão em Mato Grosso”.

E, finalmente, há que se destacar a continuidade do projeto Japuíra, 

que atendeu mais de 3 mil pessoas em 26 municípios desde 2004 e foi 

responsável pela criação de 34 grupos especializados na confecção de 

peças de vestuário. Em agosto de 2011, uma missão técnica foi enviada ao 

polo de confecções do agreste pernambucano.

Alvaro Lourenço Ortolan Salles
Diretor Executivo,
IMAmt – Instituto Matogrossense do Algodão
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6.Foco em renda
•	Preço	mínimo
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•	Programa	Standard	Brasil	HVI
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	 do	Algodão	em	Pluma	Cepea/Esalq
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A sustentabilidade econômica do setor produtivo sempre foi uma 

prioridade da Abrapa, que tem procurado defender os interesses dos 

cotonicultores no sentido de prover garantia de renda para a atividade.

No negócio do algodão, assim como de outras commodities, a sustentabilidade 

econômica está diretamente ligada a preço, custos de produção, moeda, 

contratos de venda e outras variáveis de ordem comercial, políticas de governo e, 

acima de tudo, qualidade. Depende também de dados de mercado, de estatísticas 

precisas e de um bom canal de informação com fácil acesso, atualização 

constante e aplicativos de utilidade para o desempenho da atividade.

A Abrapa tem procurado oferecer essas ferramentas ao produtor. As iniciativas 

nesse contexto de informação e mercado são reunidas em quatro focos de 

interesse: renda, qualidade, comercialização e informação.

DIFERENCIAIS	DE	MERCADO  
Renda,	qualidade,	comercialização,	informação6.
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A alta nos preços praticados pelo mercado, entre os anos de 2010 e 2012, beneficiou o produtor brasileiro de algodão, 
não sendo necessária a negociação com o governo para a realização dos leilões de Prêmio Equalizador Pago ao 
Produtor Rural (Pepro), expediente utilizado para a garantia de um preço mínimo para cobrir os custos de produção, 
como ocorreu, por exemplo, em 2008.

Contudo, o cotonicultor brasileiro sente a necessidade de o governo rever o preço mínimo do algodão praticado no 
Brasil. Hoje, estima-se que o custo de produção no país esteja entre os mais elevados do mundo. O alto valor se deve, 
em grande parte, à compra de defensivos e fertilizantes, em sua maioria importados.

Preço	mínimo

Foco em  
    renda
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Por esse motivo, no biênio 2011/2012, a Abrapa solicitou, através da Câmara Setorial do Algodão e seus 
Derivados, a revisão no preço mínimo do algodão, atualmente R$ 44,60/@, que está sem reajuste desde 
fevereiro de 2004.

Em julho de 2012, a Câmara Setorial enviou ofício ao ministro da agricultura solicitando a alteração do 
preço mínimo, de R$ 44,60/@ para R$ 52,00/@, valor condizente com os custos atuais da produção de 
algodão estimados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Com o preço fixado em R$ 44,60/@, a produção de algodão torna-se economicamente inviável para 
o produtor brasileiro. A Conab estima que a média do custo de produção de um hectare nas regiões 
Centro-Oeste e Nordeste – que concentram cerca de 95,8% do algodão brasileiro – é de R$ 50,90/@, 
considerado apenas o custo operacional. Se for levado em conta o custo real para produzir uma arroba 
de algodão, chega-se ao valor de R$ 56,34/@, acima do reajuste solicitado pela Câmara Setorial.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no entanto, ainda não atendeu à 
solicitação de revisão, que ficará como pendência para a safra 2013/2014.

Definição	de	preço	mínimo

Os preços mínimos básicos de todos os produtos das atividades agrícolas são definidos pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), levando em conta os diversos fatores que influem nas cotações dos mercados 

interno e externo e os custos de produção, com base em proposta encaminhada ao Ministério da Fazenda 

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), de acordo com a redação dada pela  

Lei nº 11.775, de 2008, ao artigo 5º do Decreto-Lei nº 79, de 19 de dezembro de 1966.

A definição, no entanto, deve ser divulgada, segundo o parágrafo primeiro do referido artigo, por 

meio de portaria do Mapa, com antecedência de, no mínimo, 60 dias do início do período de plantio  

e de 30 dias do início da produção pecuária ou extrativa mais abundante nas diversas regiões, 

consoante às indicações dos órgãos competentes. 

Portanto, como o Mapa ainda não atendeu à solicitação feita pela Abrapa e Câmara Setorial, em  

julho, a safra 2012/2013 continua com o preço mínimo defasado – de R$ 44,60/@, o mesmo praticado 

desde 2004.
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Programa	 
de	opções	

agrícolas	para	
o	produtor	
brasileiro

A Abrapa também lutou, na gestão do biênio 2011/2012, pela criação de um programa de contrato de opções, em 
apoio à comercialização, para possibilitar ao produtor a venda antecipada da produção, garantindo abastecimento 
de oferta ao mercado interno, estabelecendo mecanismos modernos de proteção contra risco, permitindo preço 
competitivo para os contratos e promovendo a paridade de exportação e/ou paridade de importação.

Em março de 2011, o presidente da Abrapa, Sérgio De Marco, representantes da indústria têxtil e do Ministério da 
Agricultura participaram, na Cidade do México, de uma reunião para conhecer o Programa Mexicano de Opções 
Agrícolas. A comitiva brasileira foi recebida por Paulo César Remis, diretor-geral de Relações Econômicas Bilaterais 
do México, e José Guadalupe Saenz Solís, coordenador-geral de comercialização (Aserca). 

O programa mexicano, criado em 1994, facilita o acesso dos agricultores locais a contratos futuros e de opções 
negociadas nas bolsas de Chicago, Kansas e Nova York. Sua meta é ajudar os produtores a reduzir o risco inerente 
aos preços dos produtos agrícolas e, assim, motivá-los a aumentar a produção. Por meio do programa, os 
produtores podem adquirir contratos futuros e de opções com subvenção federal de 50% aos prêmios. 

Ao retornar da viagem, o presidente da Abrapa, em audiência com o então ministro da agricultura, Wagner 
Rossi, reportou as impressões sobre o mecanismo mexicano e recebeu total apoio. O Mapa, a Abrapa e a Conab 
realizaram, então, um trabalho em conjunto para construir um modelo brasileiro, uma vez que um projeto similar já 
vinha sendo elaborado pelos técnicos da Secretaria de Política Agrícola do ministério.

A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados constituiu um grupo para discutir a criação 
de novos mecanismos de apoio à comercialização do algodão e aperfeiçoamento dos existentes. O projeto foi 
concluído e apresentado ao Mapa, porém ainda está pendente de aprovação.
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A s duas últimas safras de algodão, 2010/2011 e 
2011/2012, colocaram o Brasil de forma definitiva 
como um dos mais importantes produtores e, 

principalmente, como um exportador de primeira linha no comércio 
mundial do produto. Atingindo o recorde de praticamente 2 milhões 
de toneladas em 2011, e com um ligeiro declínio para 1,9 milhão de 
toneladas em 2012, o país terminará essa última safra com mais de 
1 milhão de toneladas exportadas, tornando-se o terceiro maior 
exportador mundial.

Esse extraordinário desempenho tem, no nosso entendimento, como 
principais determinantes os seguintes fatores: a alta capacidade 
empreendedora e técnica do setor produtor, pois nossa lavoura supera em 
produtividade, se considerarmos as lavouras não irrigadas, qualquer outra 
região do mundo, inclusive a dos EUA, maior exportador e tradicional 
produtor; a forte alta nos preços em 2010 e 2011, quando no seu pico, 
em abril/maio de 2011, as cotações superaram US$ 2,0/libra (lb); e o 
importante apoio do governo nas três safras anteriores, 2008 a 2010, 
quando o nível de preços se situou em patamares críticos (abaixo do preço 
mínimo), sem o qual o teria tido dificuldades para continuar 
o progressivo crescimento desde o final da década anterior.

Esse foi o passado recente. Agora temos de olhar para a frente e a forte 
queda nos preços internacionais começa novamente a preocupar . As 
cotações voltaram aos patamares históricos próximos a US$ 0,70/lb e o 
que volta a incomodar é o custo logístico de escoar a safra a esses níveis 
de preços. Na verdade, isso já se reflete na forte redução da área plantada 
projetada pela Companhia Nacional de Abastecimento  (Conab) para 
2012/2013: expressiva redução de quase 25%.

O governo federal permanece atento a essa nova realidade dos preços. 
Após o recorde dos últimos dois anos, o mercado de opções tem sido 

um dos alvos de propostas trabalhadas pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. Para aproveitar as cotações remuneradoras e 
se proteger de quedas maiores no mercado internacional, o setor poderia 
ser estimulado a comprar opções de venda para o futuro, garantindo um 
patamar mínimo de preço. 

O preço dessas opções, se arcado inteiramente pelo setor produtor, pode 
ser o maior empecilho para sua concretização. Na verdade, como se trata 
de evitar maiores gastos do governo federal no futuro, caso os preços 
caiam abaixo do mínimo garantido pela Política de Garantia de Preços 
Mínimos (PGPM), alguma forma de subvenção no prêmio para a aquisição 
das opções pode ser ofertada em leilões da Conab. A lei nº 8.427, que 
trata das operações de subvenção para a garantia dos preços mínimos, já 
permite a subvenção ao prêmio da opção.

O momento para utilização do mecanismo de subvenção do prêmio para 
compra de opção ainda não foi definido, mas pode estar chegando. Além 
da vantagem de o governo se adiantar para evitar gastos maiores no 
futuro, o mecanismo das opções pode ser impulsionado com um estímulo 
governamental de tal forma que no futuro os produtores possam utilizá-lo 
independentemente de ajuda do governo federal.

Caio Tibério Dornelles da Rocha

Secretário de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo,

Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Algodão:	situação	recente	e	 
perspectivas	para	a	safra	2012/2013
Caio	Tibério	Dornelles	da	Rocha
Mapa
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Mercado	brasileiro	 
de	algodão
Djalma	Fernandes	de	Aquino
Conab

1 - Introdução

C  onsiderando os vários tipos de fibra, quer sejam de  
origem natural, artificial ou sintética, a pluma do 
algodão destaca-se como a mais importante  

matéria-prima utilizada em toda a cadeia têxtil do Brasil, um dos 
principais segmentos da indústria de transformação e, consequentemente, 
da economia do país. Nesse sentido, dados do Instituto de Estudos e 
Marketing Industrial (Iemi) publicados no Relatório Brasil Têxtil 2011 
indicam que no ano de 2010 o número de empresas em atividade nos 
segmentos têxteis e confeccionados no país somava 30.901 unidades 
e empregavam (de forma direta) um contingente de 1.669.388 
pessoas. Trata-se, pois, do segundo maior empregador da indústria de 
transformação do país, cujo faturamento no ano em referência foi da 
ordem de US$ 60 bilhões. 

Quando são analisados os números divulgados pelo Iemi percebe-se com 
mais nitidez a importância que o uso do algodão exerce no contexto da 
cadeia têxtil nacional, senão vejamos: no ano de 2010, a indústria de 
fiação consumiu, aproximadamente, 1.494 mil toneladas de matéria-
prima (naturais, artificiais e sintéticas) para a fabricação de fios. Nesse 
contexto, o uso de fibras naturais (algodão, juta, linho, rami, sisal, seda e 
lã) totalizou 1.258 mil toneladas. Na fabricação de fios, a partir das fibras 
artificiais e sintéticas (viscose, poliamida, acrílico poliéster e polipropileno) 
foram utilizadas 236 mil toneladas. 

Vale ressaltar que a participação do consumo da fibra de algodão no 
contexto geral da produção de fios foi da ordem de 80%. No segmento de 
tecelagem, 58% do fio utilizado na fabricação de tecidos é de algodão, 
39% de fios artificiais e sintéticos e 3% de fios oriundos de outras fibras 
naturais. Por outro lado, no segmento de fabricação de malharia, 51,2% 
do fio utilizado é de algodão, 48,7% de fibras artificiais e sintéticas e 0,01% 
de outras fibras naturais. 

Torna-se oportuno lembrar que a produção brasileira de algodão 
em pluma dos últimos anos tem sido suficiente para abastecer as 
necessidades de consumo da indústria têxtil nacional e ainda gerar 
excedentes que são comercializados no mercado de exportação. 

2 - Produção e mercado

De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), nos 

últimos dois anos, o Brasil produziu as duas maiores safras de sua história, 
1.959,8 mil toneladas em 2010/2011 e 1.888,4 na safra 2011/2012. 
Consoante publicado pelo Icac em 01/10/2012, neste período o país se 
posicionou, respectivamente, como o quarto e quinto maior produtor 
de algodão do mundo e em terceiro lugar no ranking das exportações 
mundiais, em 2011/2012.  Nessa condição, o Brasil já é considerado um 
importante player no mercado mundial de algodão.

Até o ano de 2009, o governo federal, através da Conab, fez intervenções na 
comercialização do algodão, efetuando leilões de prêmio de escoamento 
da produção (Pepro) com vistas a garantir o preço mínimo estabelecido. 
Com isso, o produtor pôde honrar os contratos de venda para o mercado 
interno e de exportação. Sob o ponto de vista do mercado externo, pode-se 
assegurar que a credibilidade do produto brasileiro foi mantida. 

Nos três últimos anos-safra, contados a partir da safra 2009/2010, em 
razão das cotações terem alcançado patamares superiores ao preço 
mínimo de garantia (ver Gráfico I), não houve necessidade de intervenções 
governamentais no mercado de algodão. Assim, sob o ponto de vista 
do governo federal, ficou assegurada a garantia de renda mínima ao 
cotonicultor no período em questão. Para a próxima safra, ainda é prematuro 
fazer mensurações. Contudo, os atuais indicativos de preços futuros apontam 
ainda para valores ligeiramente superiores ao preço mínimo estabelecido 

pelo governo federal para a safra 2012/2013, em R$ 44,60/@. 
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3 - Cenários de curto prazo para a safra 2012/2013
3.1 - Custo de produção

Nos anos-safra 2009/2010 e 2010/2011 ocorreram reduções aproximadas de 
11,83% e 8,11% nos custos de produção do algodão no Brasil. Contudo, nos 
dois últimos anos, a situação se inverteu. Nesse sentido, trabalhos elaborados 
pela área de custos da Conab apontam para aumentos das despesas de custeio 
das lavouras, pós-colheita e financeiras em todas as regiões produtoras do 
país. Há de se esclarecer que para a elaboração do presente trabalho tomou-se 
como referência a média dos gastos dos dois principais estados produtores, no 
caso Bahia e Mato Grosso. Dessa forma, para o plantio da safra 2012/2013, o 
adicional de desembolso será de 10,16%, saindo de R$ 4.349,92/ha, na safra 
passada, para o valor atual de  R$ 4.791,74/ha.

No Quadro I, encontram-se relacionados os coeficientes que apresentaram 

maiores reajustes percentuais no conjunto dos preços pertencentes às despesas 

de custeio e pós-colheita do custo variável de produção, nos estados da Bahia  
e de Mato Grosso, para a safra 2012/2013.

Quadro I. Itens que apresentaram maiores aumentos percentuais (%) de despesas na 
formação do custo de produção da safra 2012/2013, quando comparados com o custo 
da safra 2011/2012

 Fonte/Elab.: Conab 

Nas despesas com o custeio das futuras lavouras de algodão, observou-se 
um significativo crescimento de 17,22% nos preços médios dos fertilizantes, 
14,12% nos custos do administrador, 11,88% nos gastos com agrotóxico, 5,02% 
nas operações com máquinas (no caso tratores e colheitadeiras) e 3,38% nas 
despesas com sementes. Nos gastos com pós-colheita, o destaque fica por conta 
dos juros bancários, que apresentaram redução média de 8,67%. Com relação 
aos custos com pagamento de assistência técnica e de seguro de produção, 
observou-se expressivo incremento de 11,14%, (ver Quadro I acima).

3.2 - Análise de rentabilidade e substituição de culturas

Um exercício de análise de rentabilidade e substituição de culturas (Quadros II a 
V) foi elaborado tomando como referência o estado de Mato Grosso e a região 
oeste da Bahia. Para tanto, utilizaram-se como parâmetros os custos variáveis 
de produção da Conab do mês de julho/2012 e, como referência de valores, 
os preços de comercialização nos respectivos estados, na primeira semana de 
outubro/2012, para as culturas de algodão e milho. Quanto à soja, o parâmetro 
de preço utilizado foi o valor médio de venda antecipada dos contratos 
firmados em setembro, algo em torno de US$ 26,00/27,00sc/60kg, 

Oper. máquina Administrador Agrotóxicos Fertilizantes Sementes

5,02 14,12 11,88 17,22 3,38

Assist. técnica Jur. financiam. Seg. produção C. var. médio R$/ha

11,44 -8,67 11,14 4.791,74

CAPÍTULO 6  Diferenciais de mercado: renda, qualidade, comercialização, informação  Depoimentos
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respectivamente para Mato Grosso e Bahia, o que, em moeda nacional, 
equivale a R$ 52,00 e R$ 54,00sc. Os resultados finais apontaram para 
margens positivas para esses produtos, conforme abaixo descrito. 

Nos Quadros I e II, em Mato Grosso, a soja se apresenta como a cultura mais 
rentável, com 71,9% de taxa de retorno, o que em valores absolutos equivale 
a uma renda líquida de R$ 1.087,36/ha. Na sequência, aparece o milho 
safrinha (concorrente direto do algodão em área), atualmente cultivado em 
praticamente todas as regiões do estado, cujo custo estimado está por volta 
de R$ 1.280,60/ha, considerando no cálculo uma produtividade média de 100 
sacas/ha, conferindo a partir daí uma taxa de retorno da ordem de 37,8% ou 
R$ 484,40/ha. Quanto ao algodão, a margem de rentabilidade é de 5,5%, ou 
R$ 280,20/ha. 

Muitos produtores no país vão continuar plantando algodão, notadamente 
aqueles que são detentores de estrutura específica para produzir e efetuar o 
beneficiamento. Mesmo assim, nesse segmento deverá ocorrer significativa 
redução de plantio na próxima safra. Com relação àqueles produtores que 
não possuem estrutura específica voltada para o algodão e normalmente 
alugam equipamentos de colheita e pagam para beneficiar, naturalmente 
migrarão para culturas mais rentáveis, no caso a soja e o milho, safra normal 
na Bahia, e soja e milho, segunda safra em Mato Grosso. 

Vale ressaltar que a atratividade dos preços (atuais e os valores de 
fechamento de venda para a próxima safra 2012/2013) da soja e do milho 
se deve ao insucesso da safra americana em 2011/2012, que contribuiu 
para a redução da produção do milho. A atual temporada, novamente 
seca, voltou a castigar intensamente aquele país, atingindo fortemente as 
lavouras de milho, onde a estimativa de quebra é por volta de 100 milhões 
de toneladas, contra uma produção inicialmente estimada em 370 milhões 
de toneladas. 

Quadro II. Análise de substituição de culturas - Mato Grosso - Algodão versus soja

 Fonte/Elab.: Conab 
Quantos ha de soja pelo custo de 1 ha de algodão - 3,36. Receita da área de soja - 8.731,00
Custo produção julho/2012: Algodão - C. Novo Parecis, Rondonópolis e Sorriso
Soja - Primavera do Leste e Sorriso julho/2012

Quadro III. Análise de substituição de culturas - Mato Grosso - Algodão versus milho

 Fonte/Elab.: Conab 
Quantos ha de soja pelo custo de 1 ha de algodão - 3,97. Receita da área de soja - 7.001,00
Custo produção julho/2012: Algodão - C. Novo Parecis, Rondonópolis e Sorriso
Milho -  C. Novo Parecis, Campo Verde e Sorriso julho/2012

Na região oeste da Bahia (ver Quadros III e IV), onde as três culturas concorrem 
com o mesmo espaço de área, uma vez que o plantio é efetuado na mesma 
época, a soja reina como a cultura mais rentável, com excelente taxa de retorno 

de 115,3% e rentabilidade equivalente a R$ 1.445,92/ha. 

Itens Unidade Algodão Milho

1 - Produtividade @ ou sc 60kh 95 100

2 - Preço FOB - MT
3 - Receita - produção 1*2

R$/unidade
R$/ha

47,86
4.546,70

17,65
1.765,00

4 - Receita - caroço
5 - Receita Bruta (3+4)

R$/ha
R$/ha

813,35
5.360,05

-
1.765,00

6 - Custo Variável Médio
7 - Rentabilidade (5-6)

R$/ha
R$/ha

5.079,85
280,20

1.280,60
484,40

8 - Rentabilidade (7/2)
7 - Rentabilidade (5.6)

@ ou sc 60kh
%

2,95
5,5%

4,84
37,8%

    Depoimentos  Diferenciais de mercado: renda, qualidade, comercialização, informação  CAPÍTULO 6

Itens Unidade Algodão Soja

1 - Produtividade @ ou sc 60kh 95 50

2 - Preço FOB - MT
3 - Receita - produção 1*2

R$/unidade
R$/ha

47,86
4.546,70

52,00
2.600,00

4 - Receita - caroço
5 - Receita bruta (3+4)

R$/ha
R$/ha

813,35
5.360,05

-
2.600,00

6 - Custo Variável Médio
7 - Rentabilidade (5-6)

R$/ha
R$/ha

5.079,85
280,20

1.512,64
1.087,36

8 - Rentabilidade (7/2)
9 - Rentabilidade (5.6)

@ ou sc 60kh
%

2,95
5,5%

21,75
71,9%
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Quadro IV. Análise de substituição de culturas - Bahia - Algodão versus soja

Fonte/Elab.: Conab 
Quantos ha de soja pelo custo de 1 ha de algodão - 3,13. Receita da área de soja - 8.455,00
Custo produção julho/2012: Algodão - Barreiras /  Soja -  Barreiras julho/2012

Itens Unidade Algodão Soja

1 - Produtividade @ ou sc 60kh 100 50

2 - Preço FOB - MT
3 - Receita - produção 1*2

R$/unidade
R$/ha

50,79
5.079,00

54,00
2.700,00

4 - Receita - caroço
5 - Receita bruta (3+4)

R$/ha
R$/ha

1.100,77
6.179,77

-
2.700,00

6 - Custo Variável Médio
7 - Rentabilidade (5-6)

R$/ha
R$/ha

3.927,42
2.252,35

1.254,08
1.445,92

8 - Rentabilidade (7/2)
9 - Rentabilidade (5.6)

@ ou sc 60kh
%

22,52
57,3%

28,92
115,3%
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Quadro V. Análise de substituição de culturas - Bahia - Algodão versus milho

Fonte/Elab.: Conab 
Quantos ha de soja pelo custo de 1 ha de algodão - 1,30. Receita da área de milho - 5.238,00
Custo produção julho/2012: Algodão - Barreiras /  Soja -  Barreiras julho/2012

Itens Unidade Algodão Milho

1 - Produtividade @ ou sc 60kh 100 155

2 - Preço FOB - MT
3 - Receita - produção 1*2

R$/unidade
R$/ha

50,79
5.079,00

26,00
4.030,00

4 - Receita - caroço
5 - Receita bruta (3+4)

R$/ha
R$/ha

1.100,77
6.179,77

-
4.030,00

6 - Custo Variável Médio
7 - Rentabilidade (5-6)

R$/ha
R$/ha

3.927,42
2.252,35

3.021,48
1.008,52

8 - Rentabilidade (7/2)
9 - Rentabilidade (5.6)

@ ou sc 60kh
%

22,52
57,3%

6,51
33,4%

Na sequência, aparece o algodão com uma boa margem de rentabilidade de 
57,3%, o que em valores absolutos equivale a R$ 2.252,35/ha ou R$22,52/@ 
pluma/ha, considerando uma produtividade média de 100@ de pluma/ha. 

Quanto ao milho, em que pese o alto valor de custo verificado para a região 
oeste da Bahia, ainda se mostra como boa opção para os agricultores, porque a 
tendência de preços elevados deve continuar prevalecendo até o encerramento 
do primeiro semestre de 2013. Outro fator que torna o milho sustentável é a alta 
produtividade da região, que colhe em média 155/160sc/ha, além de ser muito 
importante para o sistema de rotação de cultura com a soja e o algodão. Nesse 
sentido, a rentabilidade esperada, nada desprezível para a próxima safra, é de  
33,4%, o que em valores absolutos equivale a R$ 1.008,52/ha. 

Os baixos valores de comercialização da pluma, observados no mercado 
nacional em duas temporadas consecutivas, deverão fazer com que a cultura 
ceda área para milho e soja, já que os preços têm sido mais remuneradores e 
a tendência é que assim continuem até o próximo ano-safra.  

Diante dos fatos mencionados e considerando os atuais níveis de preços 
de mercado das commodities concorrentes (milho e soja), assim como 
a perspectiva dos valores de comercialização do algodão nos mercados 
disponível e futuro, o cenário que se desenha para a próxima safra 2012/2013 
é de expressiva redução na área a ser plantada. Dessa forma, o primeiro 
levantamento de intenção de plantio da safra 2012/2013, divulgado pela 
Conab no princípio de outubro, aponta para uma retração de área de 
aproximadamente 23,8%, saindo de 1.393,4 mil hectares cultivados na safra 
2011/2012 para algo em torno de 1.061,7 mil hectares em 2012/2013. Quanto 
à produção, o levantamento indicou retração aproximada de 17,3% (saindo 
de 1.888,4 mil toneladas em 2011/2012, para 1.559,2 mil toneladas em 
2012/2013). Com relação ao caroço de algodão, a produção recua de 3.029,3 

mil toneladas para 2.503,0 mil toneladas no corrente ano-safra. 

Djalma Fernandes de Aquino
Gerente de Fibras e Produtos Especiais e Regionais,
Conab – Companhia Nacional de Abastecimento
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A Abrapa desenvolveu, na gestão 2011/2012, um intenso trabalho pela melhoria contínua da produção de algodão, focando, principalmente, a qualidade 
da fibra.

Os trabalhos desenvolvidos pela associação têm contribuído para assegurar ao produtor brasileiro e ao comprador nacional e internacional resultados de 
classificação ainda mais confiáveis e comprováveis por rastreabilidade.

Desde 2010, a Abrapa vem atuando junto aos laboratórios brasileiros de HVI para incentivá-los a participar dos testes 
da Força Tarefa do Icac para a Padronização Comercial da Classificação Instrumental do Algodão (CSITC).

A iniciativa integra o programa Standard Brasil HVI, que reúne esforços da Abrapa e dos laboratórios que atendem os 
produtores brasileiros. Começou de forma tímida, mas, ao longo do último biênio, ganhou força e novas metas.

De 2010 a 2012, o número de equipamentos dos laboratórios brasileiros participantes nas rodadas do CSITC cresceu.

Incentivo	 
à	participação	

nas	Rodadas	 
de	Testes	 

do	Icac

Foco em  
    qualidade
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Na 2ª Rodada de Testes de 2012, em julho, dos 22 equipamentos participantes, 19 ficaram 100% dentro dos limites  
de tolerância estabelecidos. A rodada contou com a participação de 112 equipamentos de todos os continentes.  
Os laboratórios brasileiros tiveram desempenho acima da média global em todas as características analisadas, exceto 
no critério “uniformidade”, que ficou ligeiramente abaixo.

Na 3ª Rodada, em outubro, o Brasil bateu o recorde de participação, com 48 equipamentos de 16 laboratórios, e 
alcançou a melhor colocação geral.

Nos seis quesitos avaliados, foram registrados apenas os seguintes resultados com índices abaixo de 100% dos limites 
de tolerância:

•	Dois	equipamentos	na	característica	”resistência”;

•	Um	equipamento	na	característica	“comprimento”;

•	Um	equipamento	na	característica	“amarelamento”;

•	Onze	equipamentos	na	característica	“refletância	de	cor”,	um	problema	que	é	quase	geral	e	merece	atenção	 
especial do Icac.

Os resultados evidenciam a preocupação dos laboratórios brasileiros em melhorar cada vez mais seus processos, 
equipamentos e mão de obra a fim de oferecer ao produtor de algodão relatórios aferidos e confiáveis, que possam 
ser a referência na relação comercial a ser estabelecida com o comprador.
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Os resultados são baseados na 
média de 30 testes para cada 

amostra e são expressos em 
percentuais dentro dos limites de 

tolerância estabelecidos

2ª Rodada de Testes do CSITC - Julho de 2012

Micronaire Resistência Comprimento Uniformidade Cor Rd Cor +b

Limite para + ou para - 0.20 2.0 0.030 2.0 1.5 1.0

unidades g/tex polegadas % unidades unidades

Mundo: percentual médio de  
resultados dentro dos limites

98.9 95.1 97.1 99.1 89.4 97.1

Brasil: percentual médio de 
resultados dentro dos limites

100.0 98.9 98.9 98.9 93.2 100.0

Mundo: percentual de  
instrumentos completamente  
dentro dos limites

97.3 88.4 92.9 97.3 80.2 93.7

Brasil: percentual de  
instrumentos completamente  
dentro dos limites

100.0 95.5 95.5 95.5 86.4 100.0

3ª Rodada de Testes do CSITC - Outubro de 2012 
Recorde brasileiro de participação

Micronaire Resistência Comprimento Uniformidade Cor Rd Cor +b

Limite para + ou para - 0.20 2.0 0.030 2.0 1.5 1.0

unidades g/tex polegadas % unidades unidades

Mundo: percentual médio de  
resultados dentro dos limites

97.97 94.59 97.30 99.16 85.98 94.93

Brasil: percentual médio de 
resultados dentro dos limites

100.0 98.4 99.5 100.0 87.0 99.5

Mundo: percentual de  
instrumentos completamente  
dentro dos limites

95.95 89.19 93.24 97.30 73.65 88.51

Brasil: percentual de  
instrumentos completamente  
dentro dos limites

100.0 95.8 97.9 100.0 77.1 97.9
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A globalização dos processos representa uma evolução no conceito de qualidade, particularmente diante 
das exigências dos compradores mundiais de algodão. Melhorar continuamente os processos, assim como 
a qualidade e controle dos laudos oferecidos, passou, então, a ser uma demanda forte em relação aos 
laboratórios de classificação de algodão. 

Os	laboratórios	devem	garantir	que	os	resultados	fornecidos	refletem,	de	forma	consistente	e	fiel,	as	
características apresentadas pelas amostras. A informação produzida deve satisfazer a necessidade do 
mercado e permitir a comercialização dentro dos padrões internacionais exigidos.

Para que as inovações e melhorias deem resultado, é imprescindível o controle desses processos, permitindo 
identificar possíveis falhas ocorridas ou que possam vir a ocorrer. Além disso, o laboratório deve estar 
preparado para agir prontamente no sentido de evitar ou minimizar as consequências e a recorrência dessas 
falhas. Todos esses cuidados fazem parte de um processo maior que tem por finalidade garantir a qualidade 
da análise e classificação da fibra.

A garantia da qualidade pode ser potencializada por meio da padronização de cada etapa dos trabalhos 
de análise e classificação, desde a entrada do lote até a liberação do laudo. Com essa premissa, a Abrapa 
criou um programa de qualificação dos laboratórios brasileiros, chamado Standard Brasil HVI. A proposta, 
apresentada ao Instituto Brasileiro do Algodão (Iba), foi aprovada e já está em fase de execução.

Programa	
Standard	Brasil	
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O projeto Standard Brasil HVI tem como objetivos a criação do Sistema Brasileiro de Qualidade, para conscientizar e 
orientar os laboratórios sobre os procedimentos padronizados de classificação da fibra, além da organização destes 
em uma rede.

A legislação brasileira que trata da classificação vegetal e da regulação técnica de qualidade para a classificação do 
algodão em pluma (Decreto 6.268/2007, Instrução Normativa 63/2002 e Lei 9972/2000) não exige a classificação 
oficial – com exceção dos casos de aquisição pelo governo federal e de importação – nem o uso dos equipamentos  
de HVI. Também não existe controle e padronização do sistema de classificação de algodão, o que pode suscitar 
dúvidas sobre a confiabilidade dos resultados dos laudos emitidos pelos laboratórios.

O projeto Standard Brasil HVI pretende incentivar 
os laboratórios a utilizar os critérios da ISO 17025 e 
buscar a elaboração de uma legislação mais afinada 
com a realidade do mercado. Para isso, foi criada 
uma comissão com representantes da Abrapa, Abit, 
Anea e BBM com o objetivo de estudar as correções 
e atualizações necessárias à Instrução Normativa Nº 
63 e seus anexos. A norma já tem dez anos e algumas 
de suas obrigações não são mais compatíveis com 
a classificação do algodão. As sugestões serão 
apresentadas ao Mapa para análise e aprovação, com 
o intuito, também, de modernizar o embasamento 
legal da atividade.
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O projeto Standard Brasil HVI beneficiará diretamente os produtores e os laboratórios de algodão, pois resultados 
precisos permitem minimizar os deságios aplicados pelos compradores e maximizar a valoração pela qualidade do 
algodão brasileiro. De forma indireta, beneficiará as tradings e a indústria, que poderão adquirir um algodão com 
critérios incontestes de classificação. Com a ação, toda a cadeia ganha.

ISO	17025

A ISO 17025, adotada no Brasil como ABNT NBR ISO/IEC 17025, está na gênese de um sistema de medição mundial 

para laboratórios que, na sua essência, é uma conjunção de:

•	padrões	nacionais	de	medida	realizados	e	disseminados	pelos	NMI	(um	único	instituto	nacional	de	metrologia),	

comparáveis entre esses e com demonstração de rastreabilidade ao SI validada por acordos de reconhecimento 

mútuo;

•	efetivo	sistema	nacional	de	disseminação	dos	padrões	de	medida,	com	laboratórios	de	calibração	e	ensaios	

tecnicamente competentes, acreditados nos termos da 17025 por um organismo nacional de comprovada 

reputação, com reconhecimento internacionalmente formalizado;

•	acordos	de	aceitação	mútua	entre	as	organizações	responsáveis	pela	metrologia	legal,	incluindo	o	reconhecimento	

formal dos laboratórios e entidades envolvidos na sua aplicação;

•	utilização	de	métodos	e	processos	de	medição	segundo	especificações,	normas	e	prescrições	regulatórias	

internacionalmente reconhecidas.
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O projeto teve início com uma reunião, realizada em 22 de junho, com todos os laboratórios, para 
explicar o funcionamento do programa Standard Brasil HVI e tratar das normas de classificação que 
atendem o mercado internacional. Para o encontro, foi convidado o técnico do International Cotton 
Advisory Committee (Icac), Axel Drieling, especialista na área.

Primeiros	
passos

22/06/2012, Cuiabá

Reunião com os laboratórios para explicar o funcionamento do programa Standard Brasil HVI

Na reunião, além da apresentação de Axel Drieling, foram incluídas uma explanação sobre 
a Certificação ISO 17025, a apresentação do projeto do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) para o setor e uma análise das experiências dos EUA e da Austrália em 
relação ao assunto. Participaram representantes do Icac, Mapa, Abit, Anea e dos laboratórios  
de HVI e classificação visual do país.

Após esse encontro, foi definida uma primeira etapa de visitas aos laboratórios brasileiros para 
a realização de análise e diagnóstico. Para isso, a Abrapa contratou uma consultoria externa 
especializada, que iniciou os trabalhos em outubro.

Entre os dias 3 e 18 de outubro, os consultores visitaram 18 laboratórios de classificação atuantes  
no país. Em dezembro, a Abrapa reunirá novamente os laboratórios para apresentar o resultado 
dessa primeira avaliação.

Programa	Standard	Brasil	HVI
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Laboratórios visitados

Data Nome do laboratório Cidade/estado

03/10/12 BM&F Bovespa São Paulo/SP

04/10/12 Fundação Blumenauense de Estudos Têxteis Blumenau/SC

05/10/12 Comfio Joinville/SC

08/10/12 Abapa/EBDA Luís Eduardo Magalhães/BA

08/10/12 Kuhlmann Luís Eduardo Magalhães/BA

09/10/12 Kuhlmann Roda Velha/BA

10/10/12 Agopa Goiânia/GO

10/10/12 Kuhlmann Acreúna/GO

11/10/12 Minas Cotton – Amipa Uberlândia/MG

12/10/12 Petrovina Serra da Petrovina/MT

12/10/12 BM&F Bovespa Rondonópolis/MT

13/10/12 Unicotton Primavera do Leste/MT

13/10/12 Kuhlmann/Cooaleste Primavera do Leste/MT

13/10/12 Cooperfibra Campo Verde/MT

15/10/12 Brazagro Cuiabá/MT

15/10/12 BM&F Bovespa Sorriso/MT

16/10/12 Kuhlmann Sapezal/MT

18/10/12 Ampasul/Kuhlmann Chapadão do Sul/MS

04/10/2012, Blumenau/SC

Visita ao laboratório da FBet
05/10/2012, Joinville/SC

Visita ao laboratório da Comfio
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08/10/2012, Luís Eduardo Magalhães/BA

Visita ao laboratório da Abapa/EBDA
11/10/2012, Uberlândia/MG

Visita ao laboratório Minas Cotton

12/10/2012, Serra da Petrovina/MT

Visita ao laboratório Petrovina
13/10/2012, Campo Verde/MT

Visita ao laboratório da Cooperfibra

18/10/2012, Chapadão do Sul/MS

Visita ao laboratório da Ampasul/Kuhlmann
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Os laboratórios também receberão material técnico de informação e orientação sobre os procedimentos 
previstos pelo programa, compreendendo, entre outros itens:

•	O	Manual	para	a	Padronização	da	Classificação	Instrumental	do	Algodão,	tradução	fiel	do	manual	elaborado	
por instituições de referência internacional de qualidade - International Cotton Advisory Committee (Icac) e 
International Textile Manufacturers Federation (ITMF).

•	Os	textos	da	Lei	Nº	9.972,	de	25	de	maio	de	2000,	que	institui	a	classificação	de	produtos	vegetais,	
subprodutos e resíduos de valor econômico, do Decreto Nº 6.268, de 22 de novembro de 2007, que 
regulamenta a Lei Nº 9.972, e de mais três instruções normativas sobre o assunto. 

Informação	e	
orientação

Laboratório	Central	de	Referência	(LCR)

Uma meta importante do projeto Standard Brasil HVI é a criação do Laboratório Central de Referência (LCR), em 

Brasília, em cuja estruturação a Abrapa já está trabalhando.

O LCR fará as contraprovas das análises dos laboratórios participantes do programa, ratificando a qualidade da 

nossa pluma no mercado e será, também, um polo irradiador de qualidade, oferecendo informação, assessoria 

técnica e capacitação de mão de obra. 

Programa	Standard	Brasil	HVI
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U ma avaliação objetiva e confiável da qualidade do 
algodão é essencial para vendê-lo para o mercado 
internacional. Nesse contexto, uma forte mudança 

surgiu na avaliação da qualidade do algodão mundial na última década. 
Começando com os EUA, um número cada vez maior de países passou 
da classificação manual para testes instrumentais comercialmente 
padronizados, de cada fardo individualmente.

Atualmente, cerca de 50% de cada fardo de algodão produzido em todo o 
mundo é testado em instrumentos de alto volume para:

•	vender	o	algodão	com	base	em	seu	verdadeiro	valor,	obtendo	assim	um	
benefício monetário para o seu produto;

•	melhorar	a	qualidade	da	fibra	ao	otimizar	as	variedades,	produção	e	
descaroçamento do algodão;

•	pagar	os	produtores	pela	qualidade	efetiva	que	eles	oferecem.

É evidente que testes instrumentais confiáveis de algodão necessitam 
mais do que apenas a aquisição e operação adequada de instrumentos de 
teste. Muitos laboratórios falharam em não se importar com pré-requisitos 
apropriados para os testes, como o condicionamento adequado dos 
laboratórios ou uma gestão da qualidade satisfatória. 

A qualidade da classificação instrumental pode ser percebida melhor 
com as Rodadas de Avaliação do CSITC (Commercial Standardization 
of Instruments Testing of Cotton). Nessas rodadas, conduzidas pelo 
International Cotton Advisory Committee (Icac), com sua Força Tarefa 
CSITC, e realizadas pelo Bremen Fibre Institute em conjunto com o Usda-
AMS, cinco amostras de algodão são enviadas em cada trimestre,  para 
cada laboratório participante. As amostras são testadas 30 vezes em cada 
laboratório, em cada um dos instrumentos, em todas as propriedades, e os 
resultados são comparados com os resultados de referência. 

A participação do Brasil começou com 14 instrumentos, nas Rodadas  
de Avaliação do CSITC, em 2007. Graças aos esforços conjuntos do setor  
de algodão brasileiro e da Abrapa, esse número aumentou 
continuamente, chegando a 48 instrumentos em 2012, de maneira 
que atualmente o Brasil é o país com o maior número de instrumentos 
participantes mundialmente.

Com isso, os laboratórios obtêm uma avaliação objetiva da precisão  
dos seus dados, expressa em uma nota de avaliação e análises detalhadas 
para melhorar o seu desempenho. 

Analisando a avaliação média dos instrumentos brasileiros participantes, 
infelizmente a média anual não melhorou de 2007 a 2009. Ao contrário, 
piorou. Isso foi causado por novos laboratórios/instrumentos que entraram 
nas rodadas a cada ano, enquanto os laboratórios que participavam 
continuamente mantiveram ou melhoraram o seu desempenho. 

A partir de 2009, a avaliação média de todos os instrumentos melhorou 
continuamente, apesar do número ainda crescente de instrumentos 
participantes. Finalmente, a partir de 2011, a avaliação média de todos 
os instrumentos brasileiros ficou melhor do que a média de todos os 
instrumentos mundialmente, o que representa um grande sucesso para 
a classificação de algodão no Brasil e demonstra os esforços intensos dos 
laboratórios para melhorar o seu desempenho.

Certamente nem todos os laboratórios têm apresentado o mesmo grau 
de sucesso. De fato, ainda existe uma ampla variação dos resultados 
da avaliação. Enquanto alguns laboratórios brasileiros estão se saindo 
muito bem, outros apresentam resultados de avaliação que ainda não 
acompanham os 50% dos instrumentos com melhor desempenho 
mundialmente, de maneira que melhorias são ainda necessárias. 

Melhoria	da	qualidade	dos	testes	instrumentais	 
do	algodão	brasileiro
Axel	Drieling
Bremen	Fibre	Institute
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Além da nota de avaliação, as Rodadas do CSITC estão analisando a 
participação dos resultados dos testes dentro de limites comerciais 
determinados, relacionados aos resultados de referência. Atualmente, a 
maioria dos laboratórios já gera resultados dentro desses limites.

A Força Tarefa do Icac para Padronização Comercial da Análise Instrumental 
de Algodão (Força Tarefa CSITC) lançou o Manual para a Classificação 
Instrumental do Algodão em 2012. Graças à Abrapa, o manual estará 
disponível em português a partir do final de 2012. A publicação estabelece 
todos os requisitos importantes e muitas recomendações adicionais para 
testes instrumentais. Para melhorar a análise instrumental e gerar resultados 
em nível aceito internacionalmente, é importante que os laboratórios no Brasil 
e em todo o mundo adotem o manual e cumpram todos os seus requisitos. 

Outras etapas adicionais úteis, para dar continuidade aos esforços brasileiros 
no sentido de obter resultados aceitos mundialmente, em benefício da 
produção do algodão brasileiro, poderiam ser, por exemplo:

•	realizar	novos	testes	em	parte	das	amostras	testadas	em	laboratórios	
brasileiros, em um laboratório central;

•	desenvolver	e	implementar	um	banco	de	dados	nacional,	com	 
os resultados das análises instrumentais de cada fardo de algodão, 
identificando o fardo, seu produtor e as suas características intrínsecas 
instrumentalmente testadas.

Axel Drieling
Gerente Sênior de Algodão,
Bremen Fibre Institute - Alemanha
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Maior	transparência	 
nos	procedimentos
Hélvio	Alberto	Fiedler
Grupo	de	Qualidade	–	Abrapa

A preocupação com a classificação instrumental do 

algodão, especialmente quanto à confiabilidade de 

seus resultados, foi o foco dos trabalhos do grupo de 

Qualidade, que recebeu a incumbência de atender a duas metas no 

biênio 2011/2012: 

1) Elaborar o projeto para a implantação do Programa Standard 

Brasil – HVI;

2) Implantar o referido programa.

Depois de reuniões do grupo e também com representantes dos 

laboratórios de classificação, ficaram definidas as principais ações para 

alcançar as metas propostas: estimular a participação dos laboratórios 

nas Rodadas de Testes da Força Tarefa do CSITC do Icac; sensibilizá-los 

para a adoção da certificação ABNT NBR ISO/IEC 17025; ganhar sua 

adesão para a implantação de um Laboratório Central de Referência 

(LCR); apresentar proposta de adequação das normativas do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) sobre classificação 

aos padrões internacionais; e criar um manual de procedimentos para a 

classificação de algodão, tanto visual como tecnológica ou instrumental.

 O estímulo à participação nas Rodadas do Icac foi plenamente alcançado, 

quantitativa e qualitativamente. Na terceira rodada de 2012, participaram 

48 equipamentos de 16 laboratórios brasileiros, cujos resultados 

médios foram novamente superiores à media mundial. Saliente-se que 

participaram 148 laboratórios de todo o mundo e o Brasil respondeu por 

um terço do total.

 A reunião com os laboratórios, em Cuiabá, em 22 de junho de 2012, 

foi um marco importantíssimo para a divulgação da ISO 17025 e dos 

procedimentos adotados na Austrália, nos EUA e no laboratório de 

referência da ICA/Bremen, cujo diretor, Axel Drieling, se fez presente. 

É importante destacar também a presença de representante do Mapa, 

que se colocou à disposição para auxiliar nos procedimentos legais. Todos 

consideraram positivas as ações e se comprometeram a apoiar a criação 

do laboratório central.

O coordenador do grupo foi indicado para, junto com representantes  

da Anea, Abit e BBM, apresentar ao Mapa as sugestões para atualização das 

normativas aos padrões internacionalmente aceitos. As sugestões já foram 

encaminhadas e passaram pelos trâmites necessários à sua implementação.

Em vez de criar um novo manual para a classificação, foi feita a tradução 

do “Manual para a Análise Instrumental Padronizada do Algodão”, 

editado pelos órgãos competentes do Icac e do ITMF.

Boa parte do programa recebeu suporte financeiro do Instituto Brasileiro 

do Algodão (Iba), entidade à qual será encaminhada a proposta de projeto 

para a construção do laboratório central, que validará os resultados dos 

laboratórios comerciais. Paralelamente, deverá ser criado um banco de 

dados centralizado que disponibilizará os resultados das análises de HVI 

ao mercado, permitindo a sua rastreabilidade fardo a fardo.

Concluídas e mantidas essas ações, a Abrapa considera que haverá 

maior transparência nos procedimentos e o produtor poderá receber 

pela realidade do produto que vendeu, garantindo aos compradores um 

relatório dos resultados de análises das características com credibilidade  

e confiabilidade.

Hélvio Alberto Fiedler
Coordenador do Grupo de Trabalho “Qualidade”,
Abrapa – Associação Brasileira do Algodão 
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O Sistema Abrapa de Identificação (SAI) foi criado, em 2004,  
para realizar a identificação e rastreabilidade dos fardos de algodão. 
Com uma proposta de evolução contínua, o sistema passou, no biênio 
2011/2012, por melhorias que visam aumentar a credibilidade  
e suas funcionalidades. 

Buscando melhorar o processo de rastreamento e adequar o sistema  
à realidade das algodoeiras e às solicitações dos produtores, a 
associação fez alguns ajustes no layout da etiqueta que é aplicada nos 
fardos. A principal mudança está na numeração do código de barras, 
cujos dígitos correspondentes ao número do fardo tiveram o tamanho 
ampliado para facilitar a identificação visual e os processos de logística.

Foco em  
    comercialização

Sistema	 
Abrapa	de	

Identificação	
(SAI)

Identificação do  
tipo de código  

(EAN/UCC)
Dígito 
verificador

Número 
do fardo

Número 
da prensa

Secções 
destacáveis 
para 
controle e 
identificação 
de amostras 
para 
análise e 
classificação

Etiqueta do SAI

Código da algodoeira 
(cadastro GS1)

Dígito extensão 
(identifica matriz/filial)
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Com o aprimoramento do sistema e a interatividade com as algodoeiras, o SAI está apto a disponibilizar relatórios 
de dados estatísticos de produção e beneficiamento que evidenciam o crescimento da capacidade de produção das 
algodoeiras, a quantidade de pedidos e etiquetas geradas , entre outros.

Na safra 2011/2012, o sistema operou com 256 algodoeiras. A meta da Abrapa é abranger 100% da produção de algodão.

Seleção	de	gráficas
Para melhor controle, qualidade e eficiência do serviço oferecido aos usuários do SAI, a Abrapa credencia gráficas para 
impressão das etiquetas, por meio de um processo seletivo realizado anualmente.

Em breve, será implantado um módulo informatizado de controle e auditoria das etiquetas geradas pelas gráficas, para 
eliminar os possíveis erros de um controle manual da impressão, como falha na numeração sequencial ou emissão de 
etiquetas em duplicidade.

Módulo	de	rastreabilidade	
Até o primeiro semestre de 2012, para visualizar os dados de um fardo, o comprador precisava digitar a sequência 
numérica do código de barras em local específico do sistema. 

Hoje, o programa permite ao comprador acessar os dados da etiqueta utilizando também um leitor de código de barras. 
Além disso, a extensão do sistema para as plataformas IOS ou Android facilita e agiliza a rastreabilidade, que pode ser feita 
em qualquer lugar e a qualquer hora.

Todas essas mudanças vêm fazendo do SAI um sistema cada vez mais eficiente e alinhado com as expectativas e necessidades 
do mercado. A grande meta, agora mais próxima com o programa Standard Brasil HVI, é garantir também a rastreabilidade 
das características intrínsecas do algodão resultantes da análise e classificação realizada pelos laboratórios de HVI.
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O Indicador Diário de Preços do Algodão em Pluma é um importante aliado do produtor  
no momento da comercialização no mercado interno. Na gestão do biênio 2011/2012, a Abrapa 
reforçou a sua confiança nessa ferramenta do Cepea/Esalq, de quem a associação sempre foi parceira.

A divulgação do Indicador de Preços do Algodão em Pluma, para que o mercado e o governo tenham 
referência em relação à movimentação do mercado interno, é muito importante para a cadeia. A 
iniciativa tem metodologia publicada. Um grande número de pontos de comercialização é contatado 
diariamente para levantamento de preços, em uma amostra distribuída de forma equilibrada entre os 
principais agentes de mercado. A confiabilidade adquirida pelo Indicador de Preços do Algodão fez 
com que contratos para entrega futura do produto, referenciados no indicador, sejam comuns no Brasil.

Quando o assunto são políticas públicas para o setor, o governo também tem o índice como referência 
básica. Ciente da seriedade e importância desse trabalho, a Abrapa já renovou a parceria no projeto 
desenvolvido pelo Cepea/Esalq para 2013. 

O índice Cepea/Esalq passou a ser divulgado diariamente na página principal do novo portal  
da Abrapa, onde o usuário encontra também os indicadores do mercado financeiro, atualizados 
permanentemente.

Cotação	 
do	algodão	 
–	Indicador	

Diário	de	Preços	
do	Algodão	 
em	Pluma	

Cepea/Esalq

Fo
to

: C
ar

lo
s R

ud
in

ey
 - 

Ab
ra

pa



135    Foco em comercialização  Diferenciais de mercado: renda, qualidade, comercialização, informação  CAPÍTULO 6

A geração de dados confiáveis sobre os negócios com algodão é outra preocupação constante da Abrapa. 
Os números e dados da comercialização são fundamentais para a composição de estatísticas consolidadas 
da produção nacional, que permitem ao produtor otimizar as vendas e traçar estratégias para safras futuras. 
Além disso, quanto mais confiáveis e transparentes forem os números, maior força terá a Abrapa na luta por 
políticas públicas de apoio ao setor produtivo.

O equilíbrio entre a oferta e a demanda é um fator indispensável para a sustentabilidade da produção 
brasileira de algodão e, quanto mais cedo os agentes de compra e venda e as autoridades do governo tiverem 
acesso aos dados de comercialização antecipada da safra, maiores serão as oportunidades para a aplicação de 
medidas de correção de possíveis distorções no tocante à produção e à própria comercialização.

Sinap	 
–	Sistema	de	
Informações	 
de	Negócios	

com	Algodão	 
em	Pluma

A Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), com o apoio da Abrapa, Anea, Abit e da Junta de Corretores de 
Algodão, aprimorou o sistema de registro de negócios para fins estatísticos, que antes era restrito aos cadastros 
dos corretores associados à bolsa, portanto, não representativo da produção total. Com a melhoria, os 
produtores podem também registrar as vendas feitas diretamente, sem a intermediação de corretores. 

O novo sistema, denominado Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap) criou 
condições para que todas as operações de compra e venda sejam computadas, gerando estatísticas confiáveis e 
representativas da totalidade da produção nacional. 
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O programa foi apresentado 
primeiramente aos presidentes e 
executivos das associações estaduais,  
no dia 25 de junho de 2012, em  
São Paulo. Na ocasião, os participantes 
puderam utilizar a ferramenta e também 
contribuir para a formulação de uma 
proposta de ação junto aos produtores.

Como uma grande fatia da produção  
de algodão é comercializada antes 
da safra, a Abrapa tomou o cuidado 
de levar o Sinap aos produtores com 
a devida antecedência, por meio de 
palestras realizadas em parceria com  
as associações estaduais, nos meses  
de outubro e novembro.

As associadas e seus produtores 
receberam palestras de mobilização 
para adesão ao sistema. Os produtores 
tiveram a oportunidade de conhecer o 
Sinap e tirar dúvidas sobre como 
acessá-lo, fazer o credenciamento, 
pesquisar os dados cadastrados e  
utilizar outras aplicações.

Para ampla divulgação do Sinap, a 
Abrapa investiu na produção de um 
vídeo que mostra o passo a passo de 
acesso ao sistema e cadastramento 
de contratos e de um guia montado 
especificamente para orientar o 
cotonicultor, que traz, além do passo a 
passo, o regulamento do cadastro e o 
termo de adesão do usuário.
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Sinap – Programação de palestras

Data Público Cidade/estado

25/06/2012 Presidentes e executivos das associações estaduais São Paulo/SP

10/10/2012 Associados da Appa Ribeirão Preto/SP

16/10/2012 Associados da Agopa Rio Verde/GO

17/10/2012 Associados da Ampasul Chapadão do Sul/MS

22/10/2012 Associados da Ampa Sorriso/MT

23/10/2012 Associados da Ampa Campo Novo dos Parecis/ MT

24/10/2012 Associados da Ampa Campo Verde/ MT

13/11/2012 Associados da Amipa Patos de Minas/MG

22/11/2012 Associados da Abapa Luís Eduardo Magalhães/BA

16/10/2012

Palestra Sinap em Rio Verde/GO

23/10/2012

Palestra Sinap em Campo Novo dos Parecis/MT

17/10/2012

Palestra Sinap em Chapadão do Sul/MS

13/11/2012

Palestra Sinap em Patos de Minas/MG
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As últimas safras de algodão no Brasil e no mundo foram 
marcadas por oscilações expressivas de oferta e demanda, 
com reflexos importantes nos preços. Nos meses de dezembro 

de 2008 e março de 2009, os produtores receberam os menores preços de 
algodão no Brasil, um cenário de preços baixos que acompanhou o mercado 
internacional. Como o mundo ainda sentia o impacto da crise financeira global, 
a expectativa era de que a demanda por algodão em pluma – e fibras de forma 
geral – tivesse queda nos anos seguintes. Com isso, produtores migraram para 
outras culturas mais rentáveis, como soja e milho.

Porém, ainda no segundo semestre de 2009, a demanda começou a mostrar 
reação, elevando-se de 24 milhões de toneladas no ano-safra 2008/2009 para 
25,8 milhões de toneladas na safra 2009/2010, segundo o Usda. Enquanto isso, a 
oferta continuava em queda. Entre os anos 2006/2007 e 2009/2010, a demanda 
superou a oferta, pressionando os estoques e dando sustentação 
aos preços de algodão.

No final de 2009 e início de 2010, com os produtores de algodão do Hemisfério 
Norte já tendo efetuado a colheita da safra 2009/2010, restou aos produtores do 
Hemisfério Sul, como o Brasil, aproveitar os bons preços e pelo menos conseguir 
manter a área com a cultura. No Brasil, foram cultivados 835,7 mil hectares, 
gerando 1,2 milhão de toneladas de pluma, segundo a Conab. Com isso, os 
preços continuaram a subir, um movimento que persistiu até março de 2011, 
quando alcançaram níveis recordes no Brasil e no mundo. O problema, então, 
passou a ser o excedente de produto.

Com preços em alta, a relação receita/custos ficou extremamente favorável aos 
produtores de algodão, comparativamente a culturas concorrentes em área. 
Produtores aumentaram a área cultivada em 10,5% em nível mundial, para 33,3 
milhões de hectares na safra 2010/2011. Como os preços ainda continuaram 
atraentes até o primeiro trimestre de 2011, a área foi aumentada novamente em 
2011/2012, para 35,8 milhões de hectares, 7,3% acima da observada no período 

anterior, alcançando a segunda maior área com algodão da história em nível 
mundial, ligeiramente abaixo apenas da observada na safra 1995/1996, de 35,95 
milhões de hectares, segundo dados do Usda.

Ainda em nível global, as boas condições climáticas fizeram a produção crescer 
de forma ainda mais intensa. Na safra 2010/2011, a produção aumentou em 
quase 14%, com 25,3 milhões de toneladas, e na safra 2011/2012, em 5,4%, com 
26,7 milhões de toneladas, um recorde mundial.

No Brasil, os produtores conseguiram aproveitar os bons níveis de rentabilidade e 
aumentaram a área com algodão nas duas últimas safras. Em 2010/2011, a área 
cultivada aumentou 67,6%, com mais de 1,4 milhão de hectares, a maior desde 
1991/1992. Na safra 2011/2012, a área teve pequeno recuo de 0,5%, ficando pouco 
abaixo de 1,4 milhão de hectares, segundo a Conab. Em termos de produção, os 
níveis de variações foram semelhantes. Em 2010/2011, a produção subiu 64,1%, 
com 1,96 milhão de toneladas, um recorde para o Brasil. O segundo maior volume 
foi observado nessa última safra, 2011/2012, de 1,88 milhão de toneladas (-3,9%).

Se a área e produção foram recordes no Brasil e no mundo, o mesmo não se pode 
dizer da demanda. Com preços em alta entre 2009 e 2011, as fibras naturais perderam 
espaço para fibras artificiais e sintéticas, para as quais os preços não tiveram altas 
equivalentes. Entre dezembro de 2009 e março de 2011, os preços do algodão subiram 
61%. Os preços do petróleo, contudo, insumo base para fibras sintéticas, tiveram 
elevação no período de apenas 15%, fazendo com que as fibras artificiais ganhassem 
competitividade na indústria têxtil em relação às fibras naturais.

Nesse ambiente, enquanto a produção subiu 18,6% no acumulado das safras 
2010/2011 e 2011/2012, a demanda cedeu 11,1%, recuando para cerca de 25 
milhões de toneladas em 2010/2011 (-3,3%) e depois para 22,9 milhões de toneladas 
em 2011/2012 (-8,1%). Isso fez a relação estoque/consumo subir, pressionando as 
cotações desde 2011. 

O fato é que os preços só subiram a partir de 2009, devido à baixa relação 
estoque/consumo em nível mundial. Na safra 2009/2010, aquela relação 

Recordes	de	produção	e	exportação	 
marcam	safras	brasileiras
Prof.	Dr.	Joaquim	Bento	de	Souza	Ferreira	Filho
Esalq/USP
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chegou a 40,3%, sendo a menor desde 1994/1995, segundo o Usda. Na safra 
2011/2012, contudo, com a produção acima da demanda, a relação estoque/ 
consumo em nível mundial voltou a crescer, atingindo a marca de 64,3%, a 
maior desde 1960/1961, quando se iniciam os dados divulgados pelo Usda.

A demanda interna do Brasil também caiu no período. Enquanto nas safras 
2008/2009 e 2009/2010 o consumo da indústria têxtil nacional superou mais 
de um milhão de toneladas, na safra 2011/2012 ficou em 880 mil toneladas, 
segundo a Conab. 

Para produtores, a situação só não foi mais difícil porque, apesar de o ambiente 
ser desfavorável na relação oferta e demanda, as transações internacionais 
aumentaram, puxadas por compras da China, que optou por aumentar o 
estoque do produto internamente. Com isso, o Brasil passou a elevar as vendas 
externas, diante do bom excedente interno. Mesmo assim, os preços domésticos 
operaram em boa parte da safra 2011/2012 próximos à paridade de exportação, 
situação observada quando há grandes volumes excedentes domesticamente.

Em 2011, o Brasil exportou 758,3 mil toneladas de fibra de algodão, um 
recorde anual. Nas estatísticas parciais de janeiro a setembro de 2012, 
os embarques somam 631,7 mil toneladas, um recorde para o período, e 
representando 83,3% do observado em todo o ano de 2011. É importante citar 
também que o maior volume embarcado em um único mês foi observado em 
outubro de 2011, com 174,6 mil toneladas. Outro ponto de destaque é que, 
considerando-se o acumulado de 12 meses, desde junho de 2012 (portanto, 
considerando-sedados de julho de 2011 a junho de 2012), os embarques 
somam mais de um milhão de toneladas. 

Além das exportações serem importantes para escoamento do excedente 
interno, os preços recebidos nessas transações nos últimos meses foram mais 
atraentes que aqueles para a venda interna. De maio a setembro de 2012, o 
Brasil exportou 405,4 mil toneladas, gerando receitas de US$ 813,8 milhões. 

Isso resulta em preço FOB de US$ 0,9106/lp, que, considerando-se a taxa de 
câmbio média de R$ 2,0237/US$ no período, chega a um preço médio de  
R$ 1,8428/lp. No mesmo período, o Indicador Cepea/Esalq, posto cidade de 
São Paulo, teve média de R$ 1,5922/lp.

No presente, com estoques mundiais altos, não há fatores que favoreçam 
reações de preços de forma expressiva nos mercados interno e externo. Ao 
mesmo tempo, preços de soja, de milho e de trigo tendem a ficar firmes nas 
próximas duas safras, pelo menos, devido aos baixos estoques de grãos e 
cereais em nível mundial. Com isso, é de se esperar que, em nível mundial, os 
produtores de algodão reduzam a área com a cultura.

Segundo o Comitê Consultivo Internacional de Algodão (Icac), na safra 
2012/2013 espera-se que a área mundial plantada com algodão seja reduzida 
em 5%, passando de 36 para 34,2 milhões de hectares. A produção estimada 
até o momento é de 25,5 milhões de toneladas, 6,6% inferior à do ano anterior. 
A produção pode subir 3%, indo para 23,5 milhões de toneladas. Mesmo 
assim, a oferta deve superar novamente a demanda, elevando os estoques a 
níveis ainda maiores.

Para o Brasil, é de se esperar que a área cultivada com algodão volte para 
a casa de um milhão de hectares em 2012/2013, uma redução de 25%. 
A produção esperada é de 1,49 milhão de toneladas, 21% a menos que a 
produção da temporada anterior. As exportações são estimadas em torno 
de  670 mil para a temporada, abaixo da estimativa de 1,04 milhão para o 
ano-safra 2011/2012.

No primeiro semestre de 2013, produtores do Hemisfério Norte começam o 
plantio da safra 2013/2014, quando também se esperam novos recuos de área. 
Com isso, ao analisar perspectivas de preços com base nos contratos futuros da 
Ice Futures (Nova York), as cotações de início de outubro mostravam preços em 
alta até meados de 2015, quando havia contratos em aberto, enquanto  
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Figura 1. Evolução da produção, consumo, importação 
e relação estoques/consumo de algodão em pluma pelo 
Brasil – 1990/1991 a 2012/2013

Fonte: Usda (Set/2012)

Figura 2. Evolução da produção, consumo, 
importação e exportação de algodão em pluma 
pelo Brasil – 1960/1961 a 2012/2013

Fonte: Usda (Set/2012)
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na primeira semana de outubro de 2012 o contrato Dezembro/12 teve média de  
US$ 0,7176/lp, o contrato Julho/13 teve média de US$ 0,7429/lp; Dezembro/13,  
US$ 0,7634/lp; Julho/14, US$ 0,7638/lp; e os contratos Dezembro/14 e Julho/15, 

média de US$ 0,7673/lp. Espera-se que os preços caminhem em linha com os 
valores do mercado internacional, ficando entre o máximo dado pela paridade 
de importação e o mínimo da paridade de exportação. 
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Brasil – jan/1996 a set/2012
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Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho
Professor Titular,
Esalq – Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,
USP – Universidade de São Paulo
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As duas últimas décadas foram marcadas por grandes 
transformações no mercado de algodão, que hoje é uma  
das grandes forças do agronegócio brasileiro.  

Com topografia e clima favoráveis, aliados ao empreendedorismo do nosso 
produtor rural, a região do cerrado brasileiro ofereceu condições adequadas 
para que a cotonicultura se desenvolvesse, permitindo a criação de polos 
econômicos importantes do setor têxtil nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. 

Os números mostram que a produção de 1,88 milhão de toneladas de algodão 
em pluma no Brasil, na safra 2011/2012, é três vezes maior do que há 20 
anos, com área plantada 30% menor. Esse desempenho colocou o Brasil na 
quinta posição do ranking mundial de produção e em terceiro no ranking de 
exportação, com volume exportado de 1,5 milhão de toneladas em 2012.

A Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa), desde a sua criação, 
há 13 anos, merece destaque pela importante contribuição no fortalecimento 
do setor e no apoio aos cotonicultores, com a atuação importante de suas 
filiadas estaduais.       

Apesar de preços médios ainda relativamente atraentes na comparação 
histórica, a cotonicultura deverá passar por recuo de área de produção na 
safra 2012/2013, o que não diminuirá a sua importância no agronegócio 
brasileiro. O menor desempenho na próxima safra deve-se aos preços relativos 
mais favoráveis para a soja e o milho na região Centro-Sul e, também, à forte 
elevação dos custos de produção de algodão.

De acordo com a previsão da Conab, a produção 2012/2013 deverá ser  
compatível com a redução de área plantada e a estimativa é de que a nova 
safra fique entre 1,47 e 1,62 milhão de toneladas. 

A volatilidade de preços das commodities ocasionada por reduções de áreas 
plantadas, diminuição ou aumento de produtividade, além de outros fatores 

mercadológicos que alteram o comportamento dos preços, ano após ano, 
são velhos conhecidos do mercado. Como forma de prevenção a tais cenários, 
existem sistemas modernos de armazenamento de informações e ferramentas 
para proteção de riscos que oferecem aos agentes alternativas para se 
programarem e se protegerem.   

Nesse contexto, a cadeia produtiva do algodão tem demonstrado excelente 
estrutura organizacional e o Sistema de Informações de Negócios com Algodão 
em Pluma (Sinap) é prova disso. 

Criado por meio de parceria entre a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), 
a Abrapa, a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea) e a 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), com o apoio 
da Junta de Corretores de Algodão da Bolsa, o Sinap é um sistema de banco 
de dados que objetiva fornecer informações estatísticas consolidadas sobre 
as transações comerciais com algodão em pluma realizadas no Brasil. Com 
isso, os agentes da cadeia produtiva do algodão têm melhores condições de se 
programar para melhor comercializar a produção, auxiliando no planejamento 
do setor. 

Hospedado no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnet.com.br), 
o Sinap divulga diariamente dados sobre a comercialização de algodão no 
país, trazendo informações consolidadas sobre o produto negociado por safra, 
origem e destino da produção, mostrando o volume de negócios realizados 
por produtores rurais e suas cooperativas, comerciantes e indústrias, contratos 
com vendas para mercado interno, exportação e flex. Os negócios realizados 
por corretores de algodão associados à Bolsa Brasileira de Mercadorias são 
automaticamente registrados no Sinap e estão submetidos aos regulamentos 
do Juízo Arbitral da Bolsa. Os negócios que não forem intermediados por 
corretoras também devem ser cadastrados no Sinap para fins estatísticos, para 
atingirmos o objetivo maior, que é alcançar a meta de termos informações 
sobre 100% dos negócios com algodão em pluma no Brasil. Além de representar 

Mercado	de	algodão:	o	mais	amplo	sistema	 
de	informações	do	agronegócio	brasileiro
Ivan	Wedekin
BBM	/	BM&F	Bovespa

CAPÍTULO 6  Diferenciais de mercado: renda, qualidade, comercialização, informação  Depoimentos
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um “raio X on-line” da comercialização, o Sinap poderá contribuir para dar 
suporte às políticas públicas do governo federal. 

Outra contribuição importante é a da Câmara Arbitral do Agronegócio  
da Bolsa Brasileira de Mercadorias, criada para dirimir conflitos nos 
contratos agrícolas. Contando atualmente com 120 árbitros, a Câmara 
Arbitral da Bolsa oferece celeridade nos procedimentos instaurados, 
proporcionando maior segurança no cumprimento dos contratos 
registrados por corretoras associadas. 

Serviços como esses reforçam o compromisso da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias junto aos cotonicultores. Nossa missão é atender às demandas 
dos agentes de mercado e fornecer soluções para nossos clientes, de modo a 
contribuir para a evolução do agronegócio brasileiro.

Ivan Wedekin
Diretor-Geral,
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias
Diretor de Commodities,
BM&F Bovespa – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros 
de São Paulo
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A comunicação da Abrapa com seus associados, com a cadeia do algodão e com a sociedade 
em geral apresentou uma melhora significativa na gestão 2011/2012. O novo portal Abrapa, 
lançado em setembro de 2011, trouxe mais informação e dinamismo à comunicação. É 
certamente um dos mais modernos e completos do agronegócio no Brasil, e as informações 
revelam a evolução e a força do setor.

O portal é uma fonte diária e atualizada de notícias. Reúne séries históricas de dados estatísticos 
e estratégicos e abriga também as cotações diárias do algodão em pluma e caroço – Índice 
Cepea/Esalq, os indicadores do mercado financeiro on-line,  previsão de clima e tempo nas 
principais cidades produtoras e o link de acesso ao sistema Sinap, entre outras funcionalidades 
que o tornam um aliado imprescindível do associado. 

Possui áreas específicas para os programas de sustentabilidade e para o Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI), com link de acesso ao próprio sistema, e uma biblioteca completa, com 
documentos, fotos e vídeos, rica como fonte de consulta e pesquisa. 

Foco em  
    informação

Portal	da	 
Abrapa
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www.abrapa.com.br

O boletim Abrapa Informa, aperfeiçoado e com novo layout, passou a ser enviado 
semanalmente a todos os cadastrados no mailing da Abrapa. O informativo traz as principais 
notícias da semana relacionadas à associação e ao mundo do algodão. A Agenda da Semana 
também ganhou um novo layout. Enviada sempre às segundas-feiras, informa os eventos e 
compromissos da Abrapa na semana que se inicia.

Abrapa	Informa	e	Agenda	da	Semana
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7.Relações institucionais com entidades internacionais
• Interação com NCC e CCI pela promoção da fibra no mundo
• Renovação da filiação ao BIC
• Presença em eventos de entidades internacionais do setor
• Exemplo de organização e associativismo para produtores argentinos
• Anfitriã de entidades internacionais no Brasil

Relações institucionais com o poder executivo
• O Contencioso do Algodão
• Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados

Relações institucionais com o poder legislativo
• Apoio à Frente Parlamentar Agropecuária

Relações institucionais com os elos da cadeia do algodão
• Conselho de Ética do Algodão
• Interação com a indústria têxtil brasileira
• Parceria com a CNA e demais entidades para aprovação da proposta 
   de atualização do Código Florestal Brasileiro
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Trabalho conjunto pela construção de um setor forte
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A Abrapa, como associação representativa do setor do algodão, sempre cultivou bons relacionamentos com 

entidades internacionais, órgãos governamentais, outros elos da cadeia do algodão e entidades do agronegócio. 

São essas relações que permitem a realização de projetos e ações que resultam em melhorias tanto para o setor 

produtivo quanto para a cadeia do algodão e seus derivados, chegando, às vezes, a beneficiar o agronegócio brasileiro de 

forma geral. 

RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
Trabalho conjunto pela construção de um setor forte7.
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Interação com NCC e CCI  
pela promoção da fibra no mundo
Apesar da disputa entre Brasil e Estados Unidos em relação aos subsídios concedidos aos produtores 
americanos de algodão, os produtores brasileiros, por meio da Abrapa, e os americanos, por meio do National 
Cotton Council (NCC), mantiveram reuniões durante o último biênio, a fim de discutir estratégias para a 
promoção da pluma no mundo, programas de sustentabilidade e o mercado internacional da fibra. 

Relações institucionais  
       com entidades internacionais

O propósito maior é uma ação conjunta para incentivo ao consumo da fibra no mundo. Em janeiro de 2011, 
aconteceram os primeiros contatos. Nos dias 1º e 2 de setembro, em São Paulo, representantes da Abrapa, Abit e 
Iba reuniram-se com os diretores da Cotton Incorporated (CCI), área da NCC que cuida, exclusivamente,  
da divulgação e marketing do algodão, para iniciar as conversas sobre ações conjuntas entre os países. 
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Na reunião, a Cotton Incorporated explicou ao grupo brasileiro como desenvolve, desde 1966, campanhas 
de incentivo ao consumo da fibra produzida nos Estados Unidos em países como China, Colômbia e Índia. 
Destacou também as estratégias que utiliza para incentivo ao consumo no mercado interno. Esse trabalho 
desenvolvido pela entidade é financiado por cerca de 10 mil produtores que desembolsam, obrigatoriamente, 
US$ 2,5 por fardo produzido. 
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Em janeiro de 2012, o presidente da Abrapa esteve nos Estados Unidos para, novamente, conversar com os 
membros do NCC. O resultado foi um encontro entre as lideranças americanas e a diretoria da Abrapa, em 
Atlanta, Geórgia, no mês de maio, com o propósito de discutir estratégias de cooperação entre as entidades. 
A reunião foi centrada em assuntos como gestão do risco, sustentabilidade do algodão e promoção 
internacional. A preocupação com as fibras sintéticas também fez parte da pauta, uma vez que parte do 
mercado mundial de fibras de algodão vem sendo substituída pelas fibras sintéticas, que ganharam terreno. 

20/07/2012, Brasília

Reunião com diretoria do NCC
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Em julho de 2012, os produtores americanos vieram ao Brasil para uma nova reunião entre as entidades,  
em Brasília. No encontro, o CCI apresentou o programa de divulgação do algodão e a sua estrutura de trabalho. 
Da reunião resultou o comprometimento das entidades em trabalhar em conjunto e buscar também o apoio 
dos produtores australianos para atuar na promoção internacional da fibra, independentemente do país em 
que for produzida.

Renovação da filiação ao BIC
O BIC - Brazil Industries Coalition é um escritório de representação conjunta do setor privado brasileiro nos EUA 
que acompanha as ações estratégicas estabelecidas na política americana.

Considerando a necessidade de manter os produtores brasileiros 
informados a respeito dos encaminhamentos das discussões sobre 
o cumprimento do acordo indenizatório originado a partir da vitória 
brasileira no Contencioso do Algodão na OMC, o debate da nova 
lei agrícola americana e outros temas de interesse que tramitam 
dentro do Congresso dos EUA, envolvendo ações governamentais 
e da classe produtora americana, a Abrapa manteve o convênio 
com o escritório, firmado em 2010. A interação entre o BIC e as 
assessorias da Abrapa que acompanham os desdobramentos da 
relação entre Brasil e Estados Unidos, em função do Contencioso 
do Algodão tem contribuído para o posicionamento estratégico da 
Abrapa em relação à questão.  

Presença em eventos de entidades  
internacionais do setor: diálogo em nome  
do algodão brasileiro
• China International Cotton Conference
A Abrapa participou da China International Cotton Conference, em Dalian, China, nos dias 15 e 16 de junho  
de 2011. O evento, que reuniu mais de dois mil participantes, representa, para a Abrapa, a oportunidade de 
levar a marca do nosso algodão e ampliar o diálogo junto aos maiores compradores mundiais da fibra.  
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10/10/2012, Interlaken - Suíça

Comitiva brasileira com o 
Diretor-Executivo do Icac, 
Terry Townsend

• Plenárias anuais do Icac
A Abrapa participou em 2011 e 2012 do encontro anual promovido pelo International Cotton Advisory 
Committee (Icac). As plenárias reúnem toda a cadeia do algodão para debater temas de interesse do 
mercado. Ao todo, o Icac recebe mais de 50 países produtores, que avaliam resultados, traçam previsões e 
discutem as oportunidades e entraves do setor.  

Em 2011, o encontro aconteceu em Buenos Aires, Argentina, entre os dias 5 e 9 de setembro. No primeiro 
dia do evento, a Abrapa apresentou o painel “Associações de produtores e cooperativas: quais os fatores  
de sucesso?”. 

Em 2012, o encontro aconteceu em Interlaken, Suíça, entre os dias 7 e 12 de outubro, com o tema 
“Moldando a sustentabilidade na cadeia de valor de algodão”. A Abrapa aproveitou a ocasião para 
apresentar seu novo programa de sustentabilidade - Algodão Brasileiro Responsável (ABR) - a todo  
o mundo.

Com o tema da sustentabilidade em pauta, o Brasil aproveitou para solicitar à Força Tarefa do Icac a 
realização de um estudo da viabilidade de unificação dos protocolos de sustentabilidade praticados hoje 
em vários países num único protocolo. A proposta foi aceita pela plenária e será estudada pelo grupo  
de trabalho do comitê. 
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O Icac é uma associação, com sede em Washington, de países 
consumidores e produtores de algodão e de países que negociam a 
fibra. O comitê foi formado em 1939, e seu secretariado criado em 1946. 
O orçamento anual é de aproximadamente US$ 1,8 milhão, sendo 
que cerca de 85% vem de subsídios do governo e 15% da venda de 
assinaturas e taxas de participantes em reuniões e seminários.  
A secretaria é composta de 11 membros que representam dez países.  

A missão da entidade é ajudar os governos na promoção de uma 
economia saudável para o algodão mundial. O comitê desempenha 
a sua missão proporcionando transparência ao mercado mundial 
de algodão, servindo como central de informações técnicas 
sobre a produção da fibra e fórum para discussão de questões de 
importância internacional para o setor. O papel do Icac é aumentar 
a conscientização em questões emergentes, fornecer informações 
relevantes para a solução de problemas e promover a cooperação 
na realização de objetivos comuns. Servindo como um observador 
objetivo e estatístico e reunindo a produção, o consumo e os países de 
todos os segmentos da indústria de algodão, tem um papel único como 
catalisador para a mudança construtiva.

É ferramenta essencial para a mudança construtiva o  
trabalho realizado pelos comitês do Icac, nos quais o Brasil tem 
representantes oficiais:

CSITC
A Força Tarefa do Icac para a Padronização Comercial dos Testes 
Instrumentais de Algodão (CSITC) serve como base para a cooperação 
internacional entre os laboratórios de análise e classificação de algodão. 
O CSITC avalia se os laboratórios estão utilizando os mesmos padrões de 

calibração e as definições para assegurar que os testes realizados em todo 
o mundo tenham resultados iguais.

SEEP
O Painel de Especialistas sobre o Desempenho Social, Ambiental e 
Econômico da Produção de Algodão (SEEP) trabalha para fornecer 
informações sobre os impactos da produção de algodão e recomendar 
políticas e práticas de melhoria para os governos. O SEEP publicou uma 
revisão de literatura das ciências sociais sobre os impactos sociais da 
produção de algodão e agora está finalizando um relatório sobre o uso 
de pesticidas na produção de algodão. Também está trabalhando em um 
relatório que compara a legislação trabalhista dos países membros. A 
secretaria do Icac atua com a Unicef e agências do governo pela proibição 
do trabalho infantil na produção de algodão.

IFCP
A missão do Fórum Internacional de Promoção do Algodão (IFCP)  
é incentivar o consumo da fibra. O trabalho principal é estimular e facilitar os 
programas para aumento do consumo interno organizados por associações 
e organizações comerciais. O grande mérito do IFCP é servir de elo para a 
troca de ideias e estratégias a ser implementadas pelos países membros.

PSAP
Criado em 1999, o PSAP é o comitê que reúne representantes dos 
três segmentos importantes da indústria do algodão - produtores, 
comerciantes e industriais - de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. Os membros são pessoas renomadas do setor privado 
que discutem construtivamente assuntos de interesse em seus segmentos.

Brasil - país membro do Icac International  Cotton 
Advisory  Committee
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• Conferência de Bremen
Entre os dias 21 e 24 de março de 2012, a Abrapa prestigiou a conferência internacional de Bremen.  
O encontro, de caráter técnico, teve intensa programação de palestras, seminários e mesas-redondas sobre 
temas relacionados à qualidade da pluma, padronização de análise de HVI, sustentabilidade e tecnologia.

No dia 22, a Abrapa participou do painel “Demandas e Tendências em Testes de Instrumento de Algodão”, 
apresentando a experiência brasileira. A associação também foi representada no painel “Produção de Fibra 
Responsável”, no dia 23.

• Eventos promovidos pela International Cotton Association (Ica)
A Abrapa é uma presença constante nos eventos promovidos pela Ica, uma das mais respeitadas e antigas 
entidades do setor. 

Nos dias 15 e 16 de março de 2011, o presidente da Abrapa esteve no Oriente Médio para participar da 
conferência “Dubai 2011: Open to the World”. O evento reuniu aproximadamente 600 integrantes de 34 países 
que operam no setor mundial de algodão. Durante dois dias, os participantes tiveram a oportunidade de 
conhecer e aprender mais sobre o mercado do algodão, realizar negócios e, principalmente, debater questões 
fundamentais para o desenvolvimento do setor. 

A Abrapa também prestigiou o Jantar Anual da Ica em 2011, realizado em Liverpool, sede da entidade e local 
tradicional do encontro. Esteve também presente no evento de 2012, realizado em Hong Kong.

O Jantar Anual da Ica é um importante fórum de discussão das previsões para safras futuras. Além disso, reúne 
todos os merchants que comercializam o algodão brasileiro, constituindo-se numa oportunidade ímpar para 
a Abrapa realizar a sua sala de negociações, na qual se discute o desempenho da safra encerrada e previsões 
para a cultura de algodão no país.  

Fo
to

: I
ca

 - 
D

iv
ul

ga
çã

o

22/03/2012, Bremen, Alemanha

Brasil participa de conferência sobre tecnologia
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Brasil - país membro da Ica

A  International Cotton Association (Ica) foi fundada em 1841, em Liverpool, onde até hoje fica a sua sede. Tem como missão proteger  
os legítimos interesses de todos aqueles que negociam algodão no mundo, tanto compradores como vendedores. Trabalha para garantir o  
cumprimento dos contratos no mercado mundial de algodão e oferecer um serviço efetivo e imparcial para a solução de conflitos. A reputação  
da entidade é construída com base em integridade, confiança, imparcialidade, reconhecimento e crédito internacional. Podem se filiar à Ica  
comerciantes, industriais, agentes, membros individuais e associações, categoria pela qual a Abrapa é membro. 

Com a filiação à Ica, a Abrapa: 

• demonstra ao mercado mundial que apoia a santidade dos contratos;

• prova que incentiva seus associados a operar em um ambiente de negociação seguro.

• Cotton Global Summit
A Abrapa também esteve em Bangcoc, 
Tailândia, para participar, entre os dias 25 e 27 
de abril, do Cotton Global Summit.  Trata-se de 
um evento internacional sobre o mercado da 
cadeia do algodão, realizado pela revista Cotton 
International. Em 2012, o encontro teve como 
tema principal “A indústria do algodão em 
tempos de volatilidade”. Dezesseis palestrantes 
de diferentes países como China, Vietnã, 
Índia, Paquistão, Indonésia, Etiópia, Tailândia e 
Estados Unidos falaram sobre suas experiências 
e perspectivas para o mercado, abordando as 
possibilidades de condução do negócio em 
tempos de volatilidade de preços e mercados. 
Entidades como o ITMF, Icac, CCI e China 
National Cotton Information Center estiveram 
presentes no evento, assim como traders  
e outras associações vinculadas à indústria  
têxtil mundial.

25/04/2012, Bangcoc, Tailândia

Cotton Global Summit debate a volatilidade  
de preços da pluma
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Exemplo de organização e associativismo  
para produtores argentinos
Em agosto de 2012, o presidente da Abrapa, Sérgio De Marco, foi convidado para falar aos cotonicultores da 
Argentina sobre o funcionamento da associação e a produção brasileira de algodão.

Cerca de 30 produtores, que representam 70%, da produção argentina, conheceram a estrutura da Abrapa, sua 
forma de governança, financiamento e trabalho. Os cotonicultores argentinos ainda não têm uma associação 
de representatividade nacional e pretendem seguir o modelo da Abrapa para fundar uma entidade. A principal 
dificuldade deles está nas relações com o governo do país e todos ficaram admirados com a representatividade 
que a associação brasileira tem junto aos poderes legislativo e ao executivo federal.

Anfitriã de entidades internacionais no Brasil
Em 2012, a Abrapa recebeu a visita de representantes 
governamentais e entidades de países que produzem 
algodão. Uma comitiva do governo da Índia, 
composta de membros do serviço de administração 
e do ministério de agricultura, visitou a sede da 
associação, em Brasília, na segunda quinzena de abril, 
para conhecer o trabalho desenvolvido em prol dos 
cotonicultores brasileiros. Eles foram recebidos também 
pela Associação Matogrossense dos Produtores de 
Algodão (Ampa) e visitaram fazendas brasileiras em 
Mato Grosso para conhecer nosso sistema de produção. 
Conheceram também os trabalhos desenvolvidos pelo 
Instituto Matogrossense de Algodão (IMAmt) e pelo 
Instituto Brasileiro do Algodão (Iba).

Em junho de 2012, uma comitiva da Chinatex Cotton, 
uma das grandes estatais chinesas que compram 
algodão, veio a Brasília para conhecer o trabalho 
desenvolvido pela Abrapa e os números da pluma 
brasileira. Os visitantes também conheceram a 
produção da fibra e estiveram em fazendas nos estados  
de Mato Grosso e Goiás.

17/04/2012, Brasília

Comitiva do governo indiano visita a Abrapa

13/06/2012, Brasília

Representantes da Chinatex Cotton visitam  
a sede da Abrapa
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O Contencioso do Algodão
Nos últimos dois anos, a Abrapa manteve relacionamento estreito com o governo federal, por intermédio do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE), para acompanhar os desdobramentos do Contencioso do Algodão na 
Organização Mundial do Comércio (OMC) e a posterior assinatura do Memorando de Entendimento entre Brasil e 
Estados Unidos.

O resultado desse processo é uma compensação monetária que evitou, temporariamente, uma possível imposição 
de contramedidas (sobretaxas) a determinados produtos americanos importados pelo Brasil. O Instituto Brasileiro do 
Algodão (Iba) foi a entidade criada para receber os recursos e aplicá-los em benefício do setor. 

Desde então, a Abrapa continua acompanhando as reuniões e movimentações entre os governos brasileiro e 
americano na busca de uma solução em relação à redução dos subsídios concedidos pelo governo americano aos 
cotonicultores dos EUA, visto que a Farm Bill – lei americana que autoriza o pagamento de subsídios aos produtores 
de algodão do país – está em fase de renovação.

Relações institucionais  
       com o poder executivo

Mercado internacional livre de distorções comerciais

30/05/2012, Brasília

Abrapa e advogados da Sidley & Austin  
reúnem-se para conversar sobre os 
desdobramentos do Contencioso do Algodão

O foco da Abrapa continua sendo a redução dos subsídios 
americanos e o fim da distorção que eles causam nos preços 
e no mercado mundial de algodão. Assim sendo, para 
garantir acompanhamento mais próximo das questões que 
envolvem o tema, a Abrapa contratou assessores técnicos e 
jurídicos internacionais para suprir o governo brasileiro e a 
entidade com informações sobre o andamento dos projetos 
no congresso americano, possibilidade de reabertura do 
caso na OMC, pontos fortes da defesa brasileira, entre outros 
temas relacionados ao caso. As assessorias Rural Prosper, 
Sidley & Austin, Brazil Works e o econometrista Daniel 
Sumner são os responsáveis por esse trabalho.
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Entre 14 e 16 de março de 2012, os assessores da Abrapa estiveram em Genebra, na Suíça (sede da OMC), em 
reunião com o embaixador Roberto Azevedo, representante brasileiro na organização. O propósito foi avaliar os 
números relacionados ao algodão norte-americano e traçar uma linha de atuação da defesa brasileira, caso seja 
necessário entrar com nova ação contra os subsídios americanos.

Em 8 de maio de 2012, membros da diretoria da Abrapa e os presidentes das associações estaduais estiveram  
reunidos com a área de coordenação-geral de contenciosos do Ministério das Relações Exteriores (MRE) para reafirmar 
o apoio dos produtores brasileiros ao governo federal.   
Desse encontro resultou em uma nova reunião, com  
a presença do embaixador Roberto Azevedo, em  
Brasília, em 30 de maio. 

30/05/2012, Brasília

Diretoria da Abrapa e presidentes das estaduais 
reúnem-se com o embaixador Roberto Azevedo

No momento, o congresso americano ainda discute 
se vai cumprir a redução dos subsídios ou seguir 
pagando a indenização ao Brasil, estabelecida no 
Memorando de Entendimento firmado entre os dois 
países. A posição da Abrapa e do governo brasileiro 
é de que o auxílio concedido pelos Estados Unidos 
aos cotonicultores norte-americanos está fora dos 
padrões permitidos. Com a reforma da Farm Bill, 
mudanças substanciais precisam acontecer. 

Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus 
Derivados: a comunicação entre o setor e o executivo  
A Câmara Setorial do Algodão, criada em 2005 e presidida desde então pelo produtor Sérgio De Marco, é a legítima 
representante do setor produtivo perante o governo federal. Desde o início, o grupo adotou uma agenda de 
políticas públicas que priorizam medidas de proteção cambial ao exportador, desoneração de exportação, criação de 
instrumentos de apoio à comercialização – baseados em mercado futuro, através da Bolsa Brasileira de Mercadorias 
(BBM) – reajuste de preço mínimo, incidência de IOF, entre outras medidas que beneficiam a cadeia do algodão  
como um todo. 

O trabalho da câmara é destacado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) pela forte 
representação entre seus integrantes. É o grupo que detém a maior frequência em reuniões entre todas as 35 câmaras 
temáticas do Mapa. Além disso, os debates são sempre objetivos, concisos, de qualidade, e as demandas sempre são 
cumpridas dentro dos prazos estipulados. O sucesso do trabalho é creditado ao poder de união dos produtores, por 
mérito da Abrapa e de suas estaduais, e do bom relacionamento com os demais componentes da cadeia, englobando 
a indústria, exportadores, corretores e governos.
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Nos últimos dois anos, a Câmara do Algodão empreendeu importantes ações em prol da cadeia. Uma delas foi 
o acompanhamento do Programa de Combate ao Bicudo na esfera de atuação do Comitê de Sanidade Vegetal 
do Cone Sul (Cosave), que envolve atuações em conjunto entre Brasil, Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai e 
Bolívia. A cadeia brasileira exerce, inclusive, a presidência do programa.

Ainda na seara de questões sanitárias, a câmara luta pela priorização de registro de nematicida para uso em 
sementes e tem atuado na busca de uma solução definitiva para a demora nos registros de defensivos. Esse 
fato acarreta perda de competitividade do algodão brasileiro, pela falta de novos defensivos que tenham mais 
eficácia, gerem menos custos e aumentem a produtividade. 

Houve mobilização da câmara, em 2012, em relação à proibição de pulverização aérea com os princípios 
ativos imidacloprido, clotianidina, fiprinil e tiametoxan em algodão. O Ibama baixou uma resolução alegando 
princípio de precaução referente à pulverização aérea em algumas culturas como soja, cana de açúcar, milho, 
arroz, trigo, algodão e citrus. No entanto, a medida foi revogada para as demais culturas, ficando válida 
somente para o algodão. 

A Câmara também luta por uma revisão das normas de classificação de algodão, principalmente da Instrução 
Normativa 63/2002. Para isso, criou um grupo de trabalho para estudar o assunto e propor melhorias quanto à 
atualização tecnológica e novas formas de produção.

O cumprimento de contratos também foi uma bandeira levantada pela Câmara. Ainda em 2011, o grupo 
divulgou uma nota oficial para todos os elos da cadeia do algodão, alertando e recomendando para que 
honrassem seus contratos, independentemente das oscilações de preço no mercado. O propósito foi manter a 
boa imagem do setor e garantir a confiança do mercado externo na cadeia brasileira.

Destacam-se ainda as atuações da câmara em relação à extinção do Funrural, à desoneração da exportação 
via trading por ACC e à desoneração do filme plástico usado nas modernas colhedeiras. Enfim, o trabalho da 
câmara é prova de que a atuação da cadeia, em conjunto, traz benefícios para todos.

11/04/2012 e 12/09/2012, Brasília

Câmara setorial debate temas de interesse do setor
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Responsável pela elaboração, mudanças e aprovação das leis em 
nosso país, o poder legislativo é muito respeitado pela Abrapa, 
que acompanha constantemente a atuação dos parlamentares. 
Para aumentar a representatividade da associação junto ao legislativo, 
a Abrapa, neste último biênio, esteve mais próxima da Frente 
Parlamentar Agropecuária (FPA), entidade composta de 268 membros, 
entre deputados federais e senadores, que tem como objetivo estimular 
a ampliação de políticas públicas para o desenvolvimento 
do agronegócio nacional. A Abrapa esteve presente, inclusive, na  
posse do novo comando da FPA, em 13 de junho de 2012.

Relações institucionais  
       com o poder legislativo

Apoio às ações da Frente Parlamentar Agropecuária em defesa do agronegócio

Respeitando as normas de criação de frentes parlamentares, a FPA é de cunho associativo, integrada de forma 
suprapartidária e trabalha para promover o aprimoramento da legislação federal em relação a determinado setor 
da sociedade. Além da Abrapa, conta com o apoio de outras entidades do agronegócio brasileiro como a Abag, 
ABCS, ABCZ, Aprosoja, CNA, Unica, OCB, Citrus BR, entre outras.

Para auxiliar a manutenção dos trabalhos da Frente Parlamentar Agropecuária, foi criado o Instituto Pensar 
Agropecuária (Ipa), sob a presidência de Sérgio De Marco. O instituto promove estudos e fornece informações 
e apoio técnico que servem de embasamento aos parlamentares para a criação de normativas que atendam às 
demandas reais do campo com soluções alinhadas aos tempos atuais.

De posse dos dados e levantamentos elaborados pelo instituto, a FPA pode atuar em diversos debates e influenciar 
decisões importantes para a cotonicultura e para o agronegócio brasileiro, como a reforma do Código Florestal, 
concluída em 2012. 

Outros temas prioritários debatidos nestes dois anos de gestão foram a modernização da legislação trabalhista, 
fundiária, tributária e de biotecnologia, além da regulamentação da questão de terras indígenas e áreas de 
quilombolas, para garantir a segurança jurídica necessária à competitividade do setor. A frente também teve 
importante atuação na CPI do trabalho escravo. 

13/06/2012, Brasília

Abrapa participa da posse do novo 
presidente da FPA, Homero Pereira

CAPÍTULO 7  Relações institucionais: trabalho conjunto pela construção de um setor forte  Relações institucionais com o poder legislativo
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Apoio às ações da Frente Parlamentar Agropecuária em defesa do agronegócio
A Abrapa possui boas relações com todos os elos da cadeia do algodão. Da indústria aos corretores, a entidade 
mantém aberto o diálogo em prol de um setor organizado, unido, forte e bem representado.    

Conselho de Ética do Algodão
A volatilidade do mercado internacional de algodão, principalmente neste último biênio, é um dos fatores que 
levam a casos de inadimplência no cumprimento dos contratos. Para reduzir esses casos de rompimento de 
acordos, foi criado, em junho de 2007, o Conselho de Ética do Algodão, composto de representantes das quatro 
entidades que atuam no mercado algodoeiro do Brasil: Abrapa, Abit, Anea e a Junta de Corretores da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias (BBM).

O Conselho de Ética do Algodão tem como função promover os princípios éticos por meio das entidades 
participantes, zelar pelo bom relacionamento entre todas as entidades do setor e mediar conflitos.

Relações institucionais  
       com os elos da cadeia do algodão

12/09/2012, Brasília

Conselho de Ética reúne-se na sede da Abrapa

Na promoção da ética, o 
conselho procura informar os 
agentes do mercado sobre as 
práticas e normas que regem 
o comércio internacional 
de algodão. Dessa forma, 
funciona como orientador 
de produtores, corretores, 
indústria e tradings no 
processo de comercialização 
da fibra, desde a atenção às 
cláusulas dos contratos até 
os procedimentos finais de 
entrega da mercadoria  
e documentação. 
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Na mediação, ajuda a solucionar casos em que uma das partes considera que o contrato não esteja sendo 
cumprido corretamente. O conselho tem como objetivo maior evitar que as pendências sejam levadas à 
arbitragem, zelando pelo bom conceito que o Brasil vem conquistando no cenário internacional. 

Em 2011, preocupado com a volatilidade dos preços, o Conselho de Ética emitiu um comunicado ao 
mercado de algodão para alertar sobre a necessidade de cumprimento dos contratos de compra e venda 
firmados, independentemente das oscilações dos preços no mercado. O comunicado foi enviado a todos 
os setores por meio da Câmara Setorial do Algodão.

Em 2012, 17 casos foram analisados pelos membros do conselho. Juntos, representaram apenas 5.403 
toneladas de algodão, número que não chega a 3% da safra 2011/2012, que registrou quase dois milhões 
de toneladas produzidas.

Interação com a  
indústria têxtil brasileira
Neste último biênio, a Abrapa manteve relações estreitas com a indústria têxtil brasileira. Em 8 de junho 
de 2011, em Belo Horizonte, o presidente da Abrapa proferiu uma palestra sobre o panorama da safra 
2010/2011 e as perspectivas da safra 2011/2012 para corretores e industriais mineiros.

Na palestra, foram apresentados a estimativa da produção brasileira para os próximos anos, os principais 
destinos de exportação da fibra brasileira e as limitações para o crescimento do setor no país, como o 
parque de máquinas, que não atende à demanda dos produtores. A Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit) também participou do evento, abordando o cenário da indústria têxtil e as 
perspectivas para o setor.

Em 16 de agosto de 2012, a Abrapa e a Abit reuniram-se novamente, em São Paulo. A diretoria da Abrapa, 
os presidentes das estaduais e membros do Conselho de Administração da Abit debateram acerca de 
vários temas, como as parcerias entre as entidades, os bons resultados do Conselho de Ética do Algodão  
e  as perspectivas de preço, oferta e demanda para a próxima safra. 
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Parceria com a CNA e demais entidades  
para aprovação da proposta de atualização 
do Código Florestal Brasileiro
Representantes da Abrapa e das associações estaduais, acompanhados de cerca de 20 mil 
produtores rurais de todo o Brasil, participaram, no dia 5 de abril de 2011, em Brasília, da 
mobilização organizada pela Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), para 
pedir ao Congresso Nacional a aprovação da proposta de atualização do Código Florestal Brasileiro.

05/04/2011, Brasília

Ex-ministro da agricultura Roberto Rodrigues e o presidente da 
Abrapa participam de manifestação em prol da proposta de 
atualização do Código Florestal 
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09/11/2011, São Paulo

Abrapa recebe o Prêmio Automação

Ao longo dos anos de 2011 e 2012, a Abrapa foi reconhecida pela atuação séria e empreendedora  
na defesa dos interesses dos cotonicultores brasileiros. As homenagens vieram em forma de trofeus  
e medalhas entregues em solenidades prestigiadas pelo setor do agronegócio.

Prêmio Automação 2011
Em 2011, a Abrapa recebeu o Prêmio Automação, entregue pela empresa GS1 Brasil, pelo projeto  
de identificação e rastreabilidade de fardos do Sistema Abrapa de Identificação (SAI). Em sua décima 
quarta edição, a solenidade aconteceu no dia 9 de novembro, em São Paulo. 

O Prêmio Automação tem a tradição de destacar as empresas que obtêm melhores desempenhos  
por conta de projetos inovadores em processos automatizados, seguindo os padrões tecnológicos 
GS1, como o utilizado nas etiquetas de identificação de fardos de algodão pelo Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI).

Entre outras entidades, foram também 
premiados o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), a 
Força Aérea Brasileira (FAB), a Associação 
Brasileira das Indústrias de Alimentação 
(Abia), a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), o Grupo Pão de 
Açúcar e o Hospital Albert Einstein.

Prêmios e medalhas de reconhecimento 
                           ao trabalho da Abrapa
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Medalha Franz Dafert 2012
A Abrapa recebeu, no dia 27 de junho de 2012, a medalha Franz Dafert. A 
homenagem, feita pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC), fez parte 
das comemorações dos seus 125 anos e leva o nome de um dos diretores 
da entidade. Criada em 2009, a medalha é outorgada a instituições ou 
pessoas que tenham contribuído significativamente para o agronegócio 
ou para outros ramos da ciência e tecnologia. 

Segundo o IAC, a Abrapa, única entidade representativa de setor 
homenageada, foi escolhida por sua eficiência e dinamismo na defesa 
dos interesses da cotonicultura brasileira, pelo trabalho de promoção do 
algodão brasileiro em todo o mundo e pela visão de vanguarda que o 
setor tem adotado, com crescimento contínuo da produtividade através 
da adoção de tecnologias de ponta.

Além da Abrapa, o IAC homenageou pesquisadores pioneiros, 
produtores rurais, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, que 
comemorou 120 anos em 2012, o Instituto de Economia Agrícola (IEA), 
pelos 70 anos de atuação, o Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) e a 
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq). 

27/07/2012, Campinas

Abrapa recebe a medalha 
Franz Dafert

Anea homenageia a Abrapa pelo recorde  
de exportação na safra 2011/2012
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oEm julho 2012, a Associação Nacional 
dos Exportadores de Algodão (Anea) 
homenageou a Abrapa durante 
o tradicional evento Anea Cotton 
Dinner. A Abrapa recebeu um troféu 
de reconhecimento pelo recorde 
de mais de um milhão de toneladas 
exportadas na safra 2011/2012.

Segundo a Anea, o recorde é 
resultado do trabalho de todos os 
produtores e da força da associação 
na divulgação da fibra brasileira 
internacionalmente.

05/07/2012, São Paulo

Abrapa é premiada pelo recorde de exportação alcançado na 
safra 2011/2012
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Prêmio Lide 2012
Em 21 de setembro de 2012, a Abrapa foi uma das homenageadas com o Prêmio Lide. A premiação reconhece 
empresas e instituições comprometidas com o desenvolvimento sustentável no país pelo uso de modernas 
e inovadoras ferramentas de tecnologia e gestão, além de visão e atuação socioeconômica para a inserção 
competitiva nos mercados globais. A premiação confirma o papel da Abrapa como associação responsável  
e preocupada com a sustentabilidade ambiental, social e econômica da agricultura brasileira. 

Além da Abrapa, a Aprosoja e a Abag também foram premiadas como entidades de representação. O Grupo 
Horita e a SLC Agrícola também foram premiados nas categorias “Fibras” e “Grãos”, respectivamente.
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21/09/2012, Campinas

Abrapa é premiada por atuação empreendedora  na área de sustentabilidade
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Poder de agregação  
de forças
Aguinaldo José de Lima
Mapa

A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão 

e Derivados foi instalada em 26 de agosto de 2005 

em Cuiabá, Mato Grosso, pelo ministro  Roberto 

Rodrigues. Desde então, é presidida por Sérgio De Marco, representante da 

Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampa). Sob sua 

liderança, a câmara tem atuado ativa e proativamente como parceira do 

ministro Mendes Ribeiro na implementação das políticas que garantam o 

pleno desenvolvimento do setor.

Com relação aos programas de comercialização, a câmara foi responsável 

pela viabilização de medidas como o aumento do limite de financiamento 

do EGF- Indústria e exclusão das restrições geográficas nacionais de 

aplicação da referida linha de crédito, aumentando de 20 para 50 milhões 

de reais por tomador, além da ampliação, para todo o território nacional 

e com ênfase imediata para os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Paraíba da área de abrangência da referida linha de crédito. 

Outra conquista significativa foi a implementação do programa Prêmio 

de Equalização Pago ao Produtor Rural – Pepro Algodão desde 2010, 

combatendo os efeitos negativos, no setor produtivo do algodão e na 

indústria têxtil nacional, em relação ao risco de colapso econômico  

em um cenário futuro do nosso real sobrevalorizado em relação à  

moeda americana.

A câmara, como legítima representante do setor produtivo, tomou frente em 

uma agenda que trata de políticas públicas voltadas à proteção cambial do 

exportador, junto aos demais ministérios da área econômica, com o objetivo 

de criar instrumentos valiosos de apoio à comercialização que estejam 

amparados na legislação brasileira. Trabalhou ainda pela redução do IOF 

para produtores rurais, na eliminação do antigo Funrural e na criação de 

novos mecanismos de comercialização baseados no mercado futuro na 

BBM, como o bônus ao prêmio pago pelo produtor rural para aquisição de 

contrato de opção de venda em bolsas de Futuros. Está trabalhando, ainda,  

na proposta de reajuste do preço mínimo do algodão, face aos aumentos 

dos custos de produção e por estar há sete anos sem reajuste.

A câmara também se empenhou na facilitação da exportação via 

trading por ACC, bem como na agilização dos trâmites pela RFB, e na 

desoneração da exportação, solicitando que as tradings nacionais que 

realizem a exportação de algodão, em seu próprio nome (exportação 

indireta), não tenham onerações adicionais em relação às exportações 

realizadas diretamente pelos próprios produtores, mas também ajudou 

na importação da fibra, quando a indústria nacional ficou desabastecida, 

solicitando instrumentos para a aquisição no mercado internacional.

Foi construída em 2010 a Agenda Estratégica do Algodão e Seus 

Derivados,  fruto do trabalho coletivo do conjunto das entidades 

representantes do setor privado em seus diversos elos da cadeia produtiva 

e representantes do governo, proporcionando o ordenamento dos 

trabalhos, organizando, sistematizando e racionalizando as ações e 

objetivos estabelecidos pela câmara setorial, com uma visão de futuro.

No que se refere às questões sanitárias, a câmara acompanhou o 

desenvolvimento do Programa de Combate ao Bicudo-do-Algodoeiro, 

no âmbito do Cosave, visando otimizar o uso dos recursos. O Mapa 

conseguiu, através dos esforços da Abrapa e IBA, a presidência do 

programa, no âmbito do Cosave. A câmara tem atuado ainda com 

firmeza na busca de uma solução definitiva para a demora nos registros 

dos defensivos, pela necessidade de novos defensivos que garantam a 

continuidade da competitividade do algodão brasileiro. Também houve 

 solicitação de Priorização de Registro de Nematicida para Tratamento 

de Sementes de Algodão.
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Finalmente, no que diz respeito à classificação da fibra do algodão, grupos 

de trabalho da câmara estão revisando as INs 54 e 63 com o objetivo de 

facilitar a aplicação da norma ao mercado. 

Das 35 Câmaras Setoriais e Temáticas do Mapa, a Câmara de Algodão 

se destaca pela objetividade nas discussões, na qualidade dos 

encaminhamentos deliberados, no cumprimento de suas pautas no tempo 

estipulado, estando entre as que detêm o maior quorum de participação de 

seus integrantes, acima de 85% de presença. 

Atribuímos o sucesso de trabalho a dois grandes fatores. O primeiro  

refere-se ao forte poder de agregação de forças pela Abrapa com suas 

entidades estaduais e no diálogo com os demais segmentos da cadeia, tanto  

público como privado, com destaque para a indústria, através da Abit, e dos 

exportadores, através da Anea.  O segundo fator se deve à liderança objetiva, 

franca, transparente e simples do presidente Sérgio De Marco, que, com  

sua dedicação, capacidade de articulação e persistência, conseguiu 

implementar um regime de trabalho a essa câmara que nos serve  

de exemplo e referência.

Aguinaldo José de Lima
Diretor de Articulação Institucional ,
Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Colaboradores
Paulo Márcio Mendonça Araújo
Coordenador Geral das Câmaras Setoriais e Temáticas do Mapa

Ayrton Ussami
Secretário Executivo da Câmara Setorial do Algodão 
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A ética também é um  
dos nossos diferenciais
Ivan José Bezerra de Menezes
Conselho de Ética do Algodão

O Conselho de Ética do Algodão é uma entidade sem 

fins lucrativos, criada em 28 de novembro de 2007, 

com o objetivo de promover os princípios de ética, 

congregando entidades representativas de todos os participantes da 

cadeia econômica do algodão, da produção à indústria. Busca zelar pelo 

bom relacionamento e mediar conflitos que lhe forem submetidos, entre 

os participantes da cadeia econômica, mediante prévio acordo. Faço 

parte do conselho como representante da Abit desde a sua fundação e, 

assim como os demais membros, tenho satisfação em ver os resultados do 

trabalho do conselho mostrarem-se efetivos, safra após safra.

O Brasil é o único país que teve a iniciativa de os próprios elos da 

cadeia, de comum acordo, unirem-se para buscar soluções, quando há 

discordâncias em relação aos termos acordados num contrato de compra 

e venda de algodão. As ações do Conselho de Ética têm reflexos positivos 

não só no mercado brasileiro, mas é um exemplo amplamente elogiado 

pela International Cotton Association (Ica), uma vez que, após a sua 

atuação, o número de casos de arbitragem de contratos brasileiros em 

Liverpool sofreu redução.

Os anos de 2011 e 2012, foram particularmente atribulados, seja por 

questões climáticas que interferiram nos prazos de entrega e qualidade, 

seja pela variação de preços vivenciada pelo mercado. Ainda assim, 

presenciei sempre uma postura firme da Abrapa, acima de qualquer 

circunstância, de defender o cumprimento dos contratos junto aos 

seus associados e, dentro do conselho, ter seus representantes sempre 

dispostos a trazer as reclamações dos produtores ou buscar o seu retorno, 

quando reclamados. 

Na safra 2011/2012, passaram pelo Conselho de Ética 17 casos, que 

envolviam 5.403 toneladas de pluma, ou seja, um percentual que não 

chega a 3% da safra brasileira. Nem todos puderam ser resolvidos 

mediante a interferência do Conselho de Ética, mas, ainda assim, com 

a atuação da entidade, todos os elos da cadeia estão mais atentos às 

condições dos contratos a serem firmados, às regras de arbitragem e à 

busca de seus direitos, quando há discordância nos termos estabelecidos 

entre as partes. Com a atuação do Conselho de Ética, quem ganha é a 

cadeia e o algodão brasileiro.  

Parabenizo a Abrapa por acreditar na proposta, fazer parte da iniciativa 

e ser extremamente atuante para que os casos que chegam ao conselho 

possam ser resolvidos de forma que os envolvidos se sintam em situação 

confortável com o desfecho. Agradeço especialmente a Sérgio De Marco 

pelas valiosas contribuições, enquanto presidente da Abrapa, e dou as 

boas-vindas a Gilson Pinesso, que, ao presidir a associação, passará a 

integrar o time que tem uma tarefa dura e nem sempre confortável, mas 

com resultados que beneficiam toda a cadeia. É bom ouvir dos players que 

o mercado de algodão brasileiro está preocupado com a ética. Além da 

qualidade, profissionalismo e empreendedorismo, a ética também é  

um dos nossos diferenciais.

Ivan José Bezerra de Menezes
Presidente,
Conselho de Ética do Algodão
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ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL
Produzindo hoje com a visão do amanhã8.

Sustentabilidade 
Abrapa e produtor, juntos por uma causa global
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A cotonicultura é um setor que desde muito cedo buscou se organizar 
para ter seus direitos representados. Pelo caráter empreendedor dos 
produtores de algodão, também foi um dos primeiros a se preocupar  

com a sustentabilidade.

Desde 2005, várias ações vêm sendo empreendidas pelos cotonicultores 
brasileiros em relação ao tema. Consciente desse compromisso, durante a 
gestão 2011/2012, a Abrapa teve a sustentabilidade como uma das áreas 
mais importantes de sua pauta.

Neste biênio, a associação trabalhou na unificação dos protocolos do Instituto 
Algodão Social (IAS), até então desenvolvido no estado de Mato Grosso, e do 
Programa Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal), desenvolvido 
nos demais estados, em um protocolo único nacional, criando o programa 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR).

Além disso, a Abrapa manteve a parceria com uma iniciativa global pela 
sustentabilidade na produção de algodão, a Better Cotton Initiative (BCI).  
O Brasil foi, na safra 2011/2012, o maior fornecedor mundial de algodão  
Better Cotton.
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Estados Unidos Turquia

Mali
Senegal

Burkina Faso
BeninTogo

Camarões

Moçambique

Austrália

China

Índia
Paquistão

Brasil

BCI no mundo
Países em implementação

Países em produção

Países em negociação avançada

A BCI é uma organização sem fins lucrativos, criada em 2005, que busca a 
produção de algodão de forma mais sustentável. A entidade atua para melhorar 
a produção mundial do algodão para aqueles que o produzem, para o meio 
em que é cultivado e para o futuro do setor. Seus associados são entidades que 
representam produtores, marcas de confecção, varejistas, fornecedores e outros 
elos da cadeia econômica do algodão, além da sociedade civil.

A BCI atua em países como Índia, Paquistão e alguns da África Central 
e Ocidental, além do Brasil. Seu trabalho funciona integrando a cadeia, 
permitindo que a oferta proporcionada pelos produtores engajados seja 
equalizada com a demanda, que pode ser estimulada pelos agentes que atuam 
nos processos de beneficiamento, comercialização e transformação do algodão, 
promovendo a sustentação e o crescimento do mercado de Better Cotton.

O mapa abaixo evidencia os países que já produzem algodão BC, como o Brasil, 
nações onde a iniciativa está em processo de implantação e aqueles onde há 
uma negociação avançada para a produção de Better Cotton.

               Better Cotton Initiative (BCI)
                     Iniciativa global por um “algodão melhor”

Alguns dados são o termômetro da importância econômica e social do algodão, 
justificando o surgimento da iniciativa e a atenção dedicada à cultura da fibra:

•	Aproximadamente	35	milhões	de	hectares	de	área	são	cultivados,	o	que	
representa 2,5% da terra arável no mundo.

•	Aproximadamente	80	países	produzem	o	algodão	em	escala	comercial.	

•	Mais	de	90%	dos	cotonicultores	vivem	em	países	em	desenvolvimento,	em	
propriedades	agrícolas	de	menos	de	2	hectares.	

•	No	geral,	o	algodão	representa	uma	cultura	rentável	para	os	agricultores	 
e	é	parte	importante	da	economia	de	seus	países.

•	Cerca	de	300	milhões	de	pessoas	trabalham	anualmente	no	setor,	segundo	
estimativa do Icac.

•	O	algodão	é,	ainda,	um	vínculo	único	e	vital	com	a	economia	global	para	
milhões	de	pessoas	em	alguns	dos	países	mais	pobres	do	mundo.

Fonte: BCI - Relatório anual 
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A meta da Better Cotton é promover uma transformação na forma como o algodão é produzido.  
São objetivos de longo prazo:

•	Demonstrar	os	benefícios	inerentes	à	produção	de	Better	Cotton,	especialmente	a	lucratividade	para	os	agricultores.

•	Reduzir	o	impacto	do	uso	da	água	e	de	defensivos	na	saúde	humana	e	no	meio	ambiente.

•	Melhorar	a	saúde	do	solo	e	a	biodiversidade.

•	Promover	as	relações	justas	de	trabalho	para	comunidades	agrícolas	e	trabalhadores	de	culturas	de	algodão.

•	Facilitar	a	troca	de	conhecimento	global	em	produções	algodoeiras	mais	sustentáveis.

•	Aumentar	a	rastreabilidade	ao	longo	da	cadeia	de	fornecimento	de	algodão.

A BCI acredita que a sustentabilidade não é um fim, mas um caminho. Para cumprir esse percurso, a entidade 
desenvolveu princípios e critérios para garantir a produção de um algodão BC e disponibilizar um sistema de apoio 
para a melhoria contínua das propriedades que fazem parte do programa. 

São seis os componentes do Sistema BCI:

1. Princípios e critérios de produção

2. Assistência aos agricultores

3. Avaliação da propriedade rural

4. Cadeia de fornecimento

5. Mecanismos	de	monitoramento,	avaliação	e	aprendizagem

6. Fóruns	de	aprendizagem,	orientações	e	ferramentas
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O produtor de Better Cotton
Para ser um produtor de Better Cotton, o cotonicultor deve cumprir os seis princípios de produção. Estes possuem critérios mínimos e requisitos de progresso.  
Os primeiros devem ser cumpridos por todos os produtores que querem cultivar e fornecer algodão BC desde o início.  Os requisitos de progresso são 
escolhidos pelos produtores e devem ser cumpridos ao longo do tempo.

Conheça os critérios mínimos de produção do Better Cotton:

1.	PROTEÇÃO	DE	PLANTAS

1.1 Adoção de um programa de Manejo Integrado de Pragas que inclui os 
seguintes elementos:

(I) Cultivo de uma lavoura saudável; 

(II) Prevenção do desenvolvimento de populações de pragas; 

(III) Preservação e aprimoramento das populações de insetos benéficos; 

(IV) Observações do aspecto da lavoura, principais pragas e insetos benéficos através 
de vistorias regulares a campo; 

(V) Manejo da resistência.

1.2 Utilizar apenas defensivos que são:

(I)	Registrados	no	país	para	uso	na	cultura	em	tratamento;	

(II) Rotulados corretamente no idioma nacional.

1.3 Defensivos listados na Convenção de Estocolmo não são utilizados.

1.4 Defensivos são preparados e aplicados por pessoas:

(I) Saudáveis; 

(II) Capacitadas e treinadas para a aplicação de defensivos; 

(III)	Maiores	de	18	anos;	

(IV) Que não estejam grávidas nem amamentando.

2. ÁGUA

Adoção de boas práticas de manejo que otimizem o uso da água.

3.	HABITAT

Utilização e conversão de terras para cotonicultura em conformidade com a 
legislação	nacional	relacionada	ao	uso	de	terras	agrícolas.

4.	QUALIDADE	DA	FIBRA

O algodão em caroço é colhido, manuseado e armazenado de modo a minimizar 
impurezas, danos e contaminações.

5.	RELAÇÕES	JUSTAS	DE	TRABALHO

5.1 Liberdade de associação:
(I) Pequenos agricultores (incluindo arrendatários, meeiros e outras categorias) 
têm o direito, em caráter voluntário, de estabelecer e desenvolver organizações 
representando seus interesses;
(II) Todos os trabalhadores e empregadores têm o direito de estabelecer e participar 
de organizações de sua própria escolha, podendo definir suas constituições e regras, 
eleger seus representantes e formular seus programas;
(III) Trabalhadores e empregadores têm o direito de negociar coletivamente;
(IV)	Existe	um	sistema	transparente	e	claro	para	medidas	disciplinares	e	estas	são	
comunicadas aos trabalhadores. O sistema inclui um processo justo de advertência 
e as ações disciplinares são proporcionais à conduta  em questão (para grandes 
agricultores).

5.2 Trabalho infantil:
(I)	Não	há	trabalho	infantil,	de	acordo	com	a	Convenção	138	da	OIT.	
Excepcionalmente,	no	caso	de	pequenas	culturas	familiares,	crianças	poderão	
ajudar	na	fazenda	de	sua	família,	desde	que	o	trabalho	não	cause	danos	à	sua	
saúde, segurança, bem-estar, educação ou desenvolvimento, que elas sejam 
supervisionadas por adultos e tenham recebido o treinamento adequado;
(II)	Para	trabalhos	perigosos,	a	idade	mínima	é	de	18	anos.

5.3 Trabalho forçado:
O emprego é escolhido livremente: nenhuma mão de obra compulsória ou forçada, 
incluindo	mão	de	obra	traficada	ou	escrava	para	pagamento	de	dívidas	(bonded	
labour).

5.4 Não discriminação:
Não	há	prática	de	discriminação	(distinção,	exclusão	ou	preferência)	que	negue	
ou impeça igualdade de oportunidade, condições ou tratamento baseado em 
características	individuais	de	grupos	ou	de	associações.

5.5 Tratamento e práticas disciplinares básicas:
Os empregadores não se envolverão nem tolerarão a punição  
e	coerção	física	ou	mental,	assédio	sexual	ou	de	outra	natureza	 
ou	abuso	físico,	verbal	ou	de	qualquer	natureza.
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A Produção de algodão BC - Safra 2011/2012

TOTAL
Nº	de	produtores:	90.000
Área plantada: 435.000 ha
Produção:	490.000	ton

Fonte: BCI - Relatório anual

BrASIL
Grandes produtores 
Nº	de	produtores:	60
Área plantada: 210.000 ha
Produção: 325.000 ton

Pequenos produtores 
Nº	de	produtores:	47
Área plantada: 280 ha
Produção: 100 ton

ÍNDIA
Nº	de	produtores:	35.000
Área	plantada:	47.500	ha

Produção: 32.000 ton

PAqUISTãO
Nº	de	produtores:	44.000
Área plantada: 145.000 ha
Produção: 115.000 ton

MALI
Nº	de	produtores:	10.500
Área plantada: 32.000 ha

Produção: 12.500 ton

Os	agricultores	que	pretendem	participar	do	sistema	BCI	iniciam	assistindo	à	palestra	de	conscientização	
e assinando o termo de adesão. Em seguida, realizam autoavaliação para entender a situação inicial de sua 
propriedade. Participam de um programa de cursos para implementar o sistema, passam pela verificação de 
segunda	parte,	que	é	feita	pela	BCI	e	parceiros	de	implementação,	e	recebem	a	verificação	independente.	Logo	
no primeiro ano, cumprem os critérios mínimos e, nos anos que seguem, escolhem os requisitos de progresso. 
A cada três anos, o produtor define novos desafios até cumprir todos os requisitos previstos no sistema.

A	BCI	atua	no	Brasil	desde	a	safra	2010/2011.	Pelos	resultados	da	última	safra,	é	possível	verificar	que	somos	o	
país	com	o	menor	número	de	produtores	participantes	e	melhores	resultados	alcançados.	Conheça	a	seguir	o	
desempenho do Brasil em relação aos demais países que produziram algodão BC, na safra 2011/2012.
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Áreas-piloto da 
Better Cotton Initiative (BCI)
Safra 2010/2011

BCI no Brasil
No	Brasil,	o	processo	de	implantação	do	sistema	BCI	começou	ainda	em	2006,	quando	a	Better	Cotton	Initiative	
procurou	a	Abrapa	para	discutir	a	proposta	de	produzir	o	“algodão	melhor”	no	país.	Entre	2007	e	2008,	aconteceu	
uma série de reuniões para troca de informações e preparação do sistema.   

Ainda em 2008, Abrapa e BCI fecharam acordo para que a associação se tornasse a parceira de implementação 
do programa no Brasil. Com a adesão, a Abrapa também foi eleita para ocupar assento no conselho da entidade 
internacional.	Em	2009,	foram	definidas	as	áreas-piloto	que	participariam	do	primeiro	ano	de	produção.	O	sistema	
passou a ser implementado na safra 2010/201, quando foram concedidas as primeiras licenças de produção e 
comercialização de fardos BC.
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MINAS GErAIS
38 pequenos produtores 

GOIÁS
4 grandes produtores

MATO GrOSSO
4 grandes produtores

BAHIA
2 grandes produtores
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Safra 2011/2012
Os primeiros resultados

17/02/2011, Rio Verde/GO

Reunião da área-piloto Goiás

23/02/2011,	Barreiras/BA

Reunião da área-piloto Bahia

14/03/2011,	Catuti/MG

Auditoria interna com pequeno produtor

A primeira colheita de Better Cotton, na safra 
2010/2011, esteve concentrada em quatro  
áreas-piloto:	Minas	Gerais,	com	pequenos	
produtores,	e	Bahia,	Goiás	e	Mato	Grosso,	com	
grandes produtores.

Em janeiro de 2011, a Abrapa realizou uma reunião 
com as estaduais nas quais estavam concentradas 
as	áreas-piloto.	O	grupo	discutiu	as	estratégias	
de implantação do programa, interação com o 
produtor e especificidades de cada região.

O mês de fevereiro foi marcado pelo início das 
palestras de mobilização dos produtores para 
adesão	ao	programa.	Tal	ação	faz	parte	do	
processo da BCI. Apenas aqueles que participam 
da palestra podem fazer parte da inciativa. Os 
encontros serviram para apresentar e explicar 
o funcionamento do programa, integrar os 
cotonicultores	e	tirar	dúvidas	sobre	a	BCI.	Os	
primeiros a aderirem ao sistema foram os pequenos 
produtores	de	algodão	do	norte	de	Minas	Gerais.		
Logo	em	seguida,	foi	a	vez	dos	produtores	
matogrossenses, seguidos dos goianos, com 
encerramento da fase de mobilização na Bahia,  
em 23 de fevereiro.

Cumprindo o passo a passo para licenciamento das 
áreas, em março, BCI e Abrapa iniciaram a realização 
da verificação interna nas propriedades que 
aderiram ao programa. As visitas começaram nas 
áreas	dos	produtores	familiares	do	norte	de	Minas	
e, em seguida, foram avaliadas as fazendas  
das	áreas-piloto	de	Mato	Grosso,	Goiás	e	Bahia.

Entre os dias 18 e 20 de abril, os auditores externos 
passaram por um treinamento da BCI para conhecer 
a lista de verificação do programa e entender seu 
funcionamento.	Logo	em	seguida,	entraram	em	
campo para licenciar as áreas.
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09/11/2011,	Catuti/MG

Palestra de conscientização da BCI 

Fazendas licenciadas pela Better Cotton Initiative no Brasil - Safra 2010/2011

Área-piloto	1 Classificação Fazenda Produtor

Região	Norte	de	Minas	-	Catuti 38 pequenos produtores – Coopercat

Área-piloto	2 Classificação Fazenda Produtor

Região	de	 
Formosa	do	Rio	Preto	-	BA Grande produtor

Santa	Lúcia Daniel	Franciose

Primavera Daniel	Franciose

Higaki Franklin	Akira	Higaki

Área-piloto	3 Classificação Fazenda Produtor

Região	de	 
Campo	Verde	-	MT Grande produtor

Floresta Pinesso Agropastoril

Modelo Eswalter Zanetti

Adriana André Bottan

Pirassununga José	Carlos	Dolphine

Área-piloto	4 Classificação Fazenda Produtor

Região	de	Rio	Verde	-	GO

Grande produtor

Monte	Alegre Marcelo	Jony	Swart

Rio	Doce Maurício	Scholten

Região	de	Caipônia	-	GO JHS Elias Hill

Região	de	Montividiu	-	GO Vargem Grande Charles Peeters

Ainda faltava preparar as algodoeiras para lançarem, no sistema de rastreabilidade da BCI, os fardos de algodão BC produzidos no Brasil. A ação foi  
realizada no mês de maio.

A experiência piloto com pequenos produtores

A	área	piloto	do	norte	de	Minas	contou	com	a	adesão	de	38	pequenos	 
produtores. Eles são organizados na Cooperativa de Produtores de Catuti (Coopercat). 
Cultivaram	291	ha,	com	uma	produção	de	221	toneladas	de	pluma	e	produtividade	média	 
de	760	kg/ha.	Toda	a	produção	da	área-piloto	do	norte	de	Minas	foi	beneficiada	em	duas	 
miniusinas	e	vendida	às	indústrias	têxteis	do	estado.

Os pequenos produtores do norte mineiro são os que mais puderam perceber mudanças no 
gerenciamento	da	lavoura,	com	a	implantação	do	sistema.	Manejo	integrado	de	pragas,	curva	 
de nível, utilização e armazenagem segura de produtos químicos são algumas das 
contribuições que a BCI trouxe aos produtores da região.

Em junho, durante a reunião do Conselho  
da BCI, em Genebra, o Brasil se destacou 
como promessa de maior produtor de 
algodão	BC,	por	conter	áreas-piloto	com	
grandes	produtores	em	Mato	Grosso,	Goiás	 
e Bahia. Em julho, com o encerramento da 
safra, 100% das propriedades participantes 
foram licenciadas. 

Ao término da safra, a Abrapa visitou as  
áreas-piloto	para	produzir	um	documentário	
sobre a implantação do programa no país.  
O vídeo pode ser acessado no canal da 
associação no Youtube.

Confira na tabela ao lado as propriedades 
licenciadas	na	safra	2010/2011.	Foram	49	
propriedades,	em	quatro	áreas-piloto,	e	 
100% de aprovação.
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21/10/2012, Formosa do Rio Preto - BA

Trabalhador usando EPI na Fazenda Santa Lúcia

As três fazendas da Bahia que participaram do 
programa cultivaram, em conjunto, 5.000 hectares 
e	produziram	aproximadamente	7.125	toneladas	
de	pluma.	Estão	situadas	na	região	de	Formosa	do	
Rio	Preto	e,	assim	como	as	demais	propriedades	de	
grandes produtores que fizeram parte do projeto, 
fornecem pluma tanto para o mercado interno 
quanto para exportação.

29/07/2012,	Campo	Verde	-	MT	

Trabalhador faz registro de ponto na Fazenda Adriana

7/10/2012, Rio Verde - GO

Trabalhadores almoçam na Fazenda Rio Verde

Em	Mato	Grosso,	maior	produtor	nacional,	as	quatro	
propriedades que participaram do programa 
ficavam na região de Campo Verde e, juntas, 
cultivaram	10.720	hectares	de	algodão,	com	uma	
produção	de	15.270	toneladas	de	pluma.

A experiência 
piloto com 

grandes 
produtores

Goiás participou do programa com quatro fazendas 
situadas	na	região	de	Rio	Verde,	Montividiu	e	
Caiapônia.	Juntas,	as	propriedades	somavam	uma	
área	de	11.664	hectares,	com	produção	de	19.911	
toneladas de pluma. Assim como as demais áreas de 
grandes produtores, a fibra BC produzida em Goiás 
foi comercializada no mercado interno e externo. 
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08/11/2011,	Guanambi/BA

Palestra de mobilização para participação  
no programa BCI

Na	segunda	safra	de	algodão	BC	do	Brasil,	o	número	de	
propriedades	participantes	aumentou	na	Bahia,	em	Mato	
Grosso	e	em	Minas	Gerais.	Mato	Grosso	do	Sul,	que	não	
estava no primeiro ano do programa, aderiu ao projeto e 
contribuiu para a expansão da produção de algodão 
BC no país.

Logo	no	início	da	nova	safra,	entre	os	meses	de	agosto	e	
setembro	de	2011,	Abrapa	e	BCI	reuniram-se	duas	vezes	
para debater o futuro e traçar ações para a continuidade 
da produção de algodão BC no Brasil.

Em novembro de 2011, com o início do plantio, a 
associação voltou a campo para realizar as palestras de 
mobilização dos produtores para adesão ao programa e 
treinamento dos técnicos. A primeira região a ser visitada 
foi Ganambi, área de pequenos produtores na Bahia.

Os	pequenos	produtores	do	norte	de	Minas	
compareceram em massa ao evento e, na sequência, 
produtores	de	Mato	Grosso	do	Sul	conheceram	a	
iniciativa.	Mato	Grosso,	Bahia,	Minas	Gerais,	agora	com	
grandes produtores, e Goiás fecharam a rodada.

Em dezembro, nos dias 14 e 15, com a presença dos 
coordenadores da BCI vindos da Bélgica, a Abrapa e a 
entidade internacional promoveram um treinamento, 
em Brasília, com todos os técnicos que trabalhariam na 
implantação do programa na safra em questão. O guia 
Passo a Passo de Implementação, a visão geral sobre o 
programa e as estratégias de implementação para a safra 
2011/2012 foram o foco do encontro. 

Em abril e maio de 2012, a Abrapa realizou as verificações 
internas para preparar as associações estaduais, unidades 
produtoras e as fazendas para a verificação independente 
e licenciamento. A preparação implicou coleta de 
imagens, repasse de orientações sobre os critérios 
mínimos de produção da BCI, além do registro de dados 
da safra.

16/11/2011, MS

Palestra de mobilização para participação  
no programa BCI

14/12/2011

Treinamento de técnicos do programa BCI

 Safra 
2011/2012 –  

a consolidação 
do Brasil 

como maior 
fornecedor  

de algodão BC 
do mundo
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Em 2012, os projetos de sustentabilidade da Abrapa e associadas passaram a contar com apoio financeiro do Iba. Para 
se adequar a essa nova realidade e cumprir todas as exigências do instituto, em maio, a Abrapa realizou treinamento 
para as estaduais sobre a prestação de contas. Para fechar o ciclo de preparação de ações para a safra 2011/2012, em 
junho, foi oferecido o treinamento sobre o sistema de lançamento dos fardos com as algodoeiras que beneficiam o 
algodão BC em todos os estados participantes.

19/07/2012,	Brasília

Reunião entre Abrapa, BCI e BCFTF  

02/03/2012	 

Lucian, representante do BCFTF, visita a Fazenda Pamplona

Em julho, com o fim da safra, mais uma vez o resultado 
foi positivo. Pelo segundo ano seguido, o Brasil 
conseguiu 100% de licenciamento das fazendas 
produtoras	de	algodão	BC.	Ao	todo,	60	grandes	
produtores	e	47	pequenos	foram	licenciados	para	
vender o algodão Better Cotton e fazer do Brasil, nesta 
safra, o maior fornecedor de algodão BC do mundo. 
No	dia	19,	a	diretora	executiva	da	BCI,	Lise	Melvin,	
esteve no Brasil para se reunir com a diretoria da 
Abrapa e presidentes das estaduais com o intuito de 
fazer uma avaliação da safra 2010/2011 e discutir  
a	integração	entre	o	programa	BCI	e	o	protocolo	ABR.

A parceria  
BCFTF

Um	representante	do	BCFTF	–	fundo	holandês	
financiador das ações da BCI junto aos pequenos 
produtores de Catuti e Guanambi, visitou o Brasil 
em março para conhecer e entender o sistema 
de produção do algodão brasileiro utilizado 
pelos grandes produtores, principalmente a 
tecnologia empregada para produção, colheita e 
beneficiamento dos fardos.

A	Abrapa,	a	BCI	e	o	BCFTF	reuniram-se	novamente,	
em	19	de	julho,	para	traçar	as	estratégias	do	
programa para o Brasil para a safra 2012/2013 
e a continuidade do financiamento da 
instituição holandesa para pequenos produtores 
participantes do programa.
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25/09/2012,	Catuti/MG,	Safra	2011/2012

Produtor	José	Brasil	em	frente	do	seu	depósito	para	produtos	químicos

Presença 
constante nas 

reuniões do 
Conselho da 

BCI

Em 2012, a Abrapa foi presença constante nas reuniões do Conselho da BCI. Em fevereiro, em Bruxelas, foram 
discutidas estratégias sobre o financiamento do programa para participação dos pequenos produtores, melhorias e 
aperfeiçoamento	dos	relatórios	de	indicadores,	licenciamento	do	algodão	BC,	entre	outros	assuntos.

Em junho, em Istambul, a pauta envolvia a eleição para o novo conselho da BCI. A Associação Brasileira dos  
Produtores	de	Algodão	foi	reeleita,	no	dia	28,	para	ocupar	um	assento	no	conselho	pelos	próximos	quatro	anos.	 
Este conselho é responsável por determinar os rumos da BCI no mundo. A cada dois anos, metade dele é renovado.

Em novembro, novamente em Bruxelas, o conselho da BCI se reuniu para discutir as estratégias da safra em curso.  
A	Abrapa	esteve	presente	no	encontro	com	um	propósito	maior:	discutir	com	a	entidade	a	integração	entre	o	
protocolo	da	BCI	e	do	programa	Algodão	Brasileiro	Responsável	(ABR)	desenvolvido,	a	partir	da	safra	2012/2013.	 
A	expectativa	da	associação	é	que,	muito	em	breve,	todo	produtor	certificado	pelo	ABR	seja	automaticamente	
licenciado pela BCI.

Safra 2011/2012 
- Cresce a 

participação 
de pequenos 

produtores no 
programa

Os	pequenos	produtores	do	norte	de	Minas	foram	reunidos	em	quatro	grupos	de	aprendizagem.	Três	grupos	foram	
compostos de produtores que já foram licenciados na primeira safra e um grupo reuniu novos produtores que 
passaram	a	fazer	parte	do	programa.	O	grupo	cresceu	para	47	produtores	e	todos	foram	licenciados.
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19/10/2012,	Fazenda	São	Geraldo/GO

 Trabalhador com EPI

18/10/2012,	Fazenda	Jardim	das	Oliveiras/MS

Trabalhador	inutiliza	embalagem	de	agrotóxico
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Na	safra	2011/2012,	na	Bahia,	foram	licenciadas	dez	grandes	propriedades	para	a	safra	2011/2012,	evidenciando	o	
crescimento do programa no estado, que contou com apenas três fazendas na primeira safra de algodão BC. Em Goiás, 
foram licenciadas 13 fazendas, o triplo de licenças concedidas na safra anterior.

Os grandes 
produtores 
brasileiros 

elevam o país  
ao posto  
de maior 

fornecedor de 
algodão BC

Mato	Grosso,	maior	produtor	do	Brasil,	foi	também	o	maior	em	número	de	fazendas	participantes	na	safra	que	
acabou	de	ser	encerrada.	Foram	19	fazendas	licenciadas.	Minas	Gerais	e	Mato	Grosso	foram	as	novidades	em	relação	
a	grandes	produtores,	na	safra	2010/2011.	Só	em	Mato	Grosso	do	Sul,	16	propriedades	foram	licenciadas	e,	na	região	
noroeste	de	Minas,	dois	grandes	produtores	também	passaram	a	integrar	a	lista	de	produtores	de	algodão	BC.

Juntos,	os	60	grandes	produtores	brasileiros	entregaram	325	mil	toneladas	de	algodão	BC	ao	mercado	mundial	e	
fizeram do Brasil o maior fornecedor de algodão BC na safra 2011/2012.
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Better Cotton Initiative (BCI)
Produtores - Safra 2011/2012

MINAS GErAIS
47	pequenos	produtores	 
e 2 grandes produtores

GOIÁS
13 grandes produtores

MATO GrOSSO DO SUL
16	grandes	produtores

BAHIA
10 grandes produtores

MATO GrOSSO
19	grandes	produtores
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Fazendas 
licenciadas

– Safra  
 2011/2012

Estadual Ordem Produtor Nome da fazenda
Abapa

1 Agrifirma Brasil Agropecuária S/A Fazenda	Campo	Aberto
2 Condomínio Agropecuário Ceolin Fazenda	Santo	Antonio
3 Daniel	Franciosi Fazenda	Santa	Lúcia
4 Franklin	Akira	Higaki Fazenda	Higaki
5 Geacir	Celestino	Damiani Fazenda	Curitiba
6 Grupo Gorgen Fazenda	Barcelona
7 Lauri	Pedro	Kappes Fazenda	Santo	Inácio
8 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Palmares
9 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Panorama

10 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Piratini

Agopa
1 Paulo	Kenji	Shimohira Fazenda	Trindade/Poção
2 Marcelo	Jony	Swart Fazenda	Monte	Alegre
3 Johannes	Henricus	Scholten Fazenda	Cachoeirinha
4 Geraldo de Oliveira Valim Fazenda	São	José
5 Geraldo de Oliveira Valim Fazenda	São	Geraldo
6 Andreas	Charles	Josef	Peeters Fazenda	Vargem	Grande
7 Carlos Umberto Borges Fazenda	Bonfim
8 Fundação	Goiás Fazenda	Senhora	Aparecida
9 João	Rodrigues	da	Cunha Fazenda	Santa	Maria	do	Mirante

10 Luiz	Renato	Zapparoli Fazenda	Mida
11 Maurício	Bernardo	Scholten Fazenda	Rio	Doce
12 Rogério	Vian Fazenda	Babilônia
13 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Pamplona

Amipa
Grandes produtores

1 Fernando	Minoru	Aoyagui Fazenda	Salgueiro	da	Serra
2 Nicolau	Shiguetomi	Aoyagui Fazenda	Sucupira

Pequenos produtores
1 Grupo de Aprendizagem Catuti
2 Grupo de Aprendizagem Catuti II
3 Grupo de Aprendizagem Mato	Verde
4 Grupo de Aprendizagem Mato	Verde	II
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Ampasul
1 Rubens	Carlos	Buschmann Fazenda	Padrão
2 Cláudio	Roberto	Buchmann Fazenda	Padrão
3 Adriano	Loeff Fazenda	Santa	Therese
4 Alberto Schlatter Fazenda	Cristalina
5 Alberto Schlatter Fazenda	Jardim	das	Oliveiras
6 Alberto Schlatter Fazenda	Reunidas	Nova	França
7 Alberto Schlatter Fazenda	Serrinha
8 Darci	Agostinho	Boff Fazenda	Indaiá
9 Luís	Evandro	Loeff Fazenda	Elo	I

10 Paulo Henrique Piaia Fazenda	Serra	do	Santo	Antonio
11 Pinesso	Agropastoril	Ltda. Fazenda	Caeté
12 Reichert	Agropecuária	Ltda./GO Fazenda	Campo	Bom
13 Reichert	Agropecuária	Ltda./MS Fazenda	Campo	Bom
14 Renato	Burgel Fazenda	Conquista
15 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Planalto
16 Walter Schlatter Fazenda	Minuano	I,	II,	III

Ampa
1 André Angelo Bottan Fazenda	Adriana/Cantinho	do	Céu
2 Darci	Brisot	e	Sérgio	De	Marco Fazenda	Santa	Cruz
3 Darci	Brisot	e	Sérgio	De	Marco Fazenda	São	Francisco
4 Carlos Ernesto Augustin Fazenda	Farroupilha
5 Carlos Ernesto Augustin Fazenda	Leopoldina
6 Carlos Ernesto Augustin Fazenda	Nova	Jerusalém
7 Carlos Ernesto Augustin Fazenda	Rancho	Fundo
8 Eswalter Zanetti Fazenda	Modelo
9 Inácio	José	Webler	e	Outros Fazenda	Encantado	I,	II,	III,	IV,	V,	VI

10 José	Carlos	Dolphine Fazenda	Pirassununga
11 José	Pupin Fazenda	Marabá
12 Claides	Lazaretti	Masutti Fazenda	Saudades
13 Mauro	Fernando	Schaedler Fazenda	Três	Coqueiros
14 Olam	Brasil	Ltda./Matthew	John	Robbins Fazenda	Poço	Encantado
15 Pinesso	Agropastoril	Ltda. Fazenda	Mutum
16 Pinesso	Agropastoril	Ltda. Fazenda	Floresta
17 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Paiaguais
18 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Pejuçara
19 SLC	Agrícola	S.A. Fazenda	Planorte
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Atuação nacional do setor em relação à sustentabilidade
                              Uma vida melhor para quem trabalha no campo

As	questões	ligadas	à	sustentabilidade	estão,	hoje,	à	frente	das	decisões	
e estratégias de governos, entidades representativas de todos os setores, 
empresas e corporações. O nosso setor não foge a essa responsabilidade 
e desenvolve, desde 2005, programas em nível regional, priorizando a 
sustentabilidade do meio ambiente e a dignidade do trabalhador. 

Até	a	safra	2010/2011,	a	Abrapa	desenvolveu	um	programa	próprio	–	o	
Programa Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal) e apoiou a 
iniciativa	estadual	desenvolvida	em	Mato	Grosso,	o	Instituto	Algodão	Social	
(IAS).	Juntas,	essas	ações	abriram	espaço	para	a	criação	de	um	programa	
nacional	unificado,	o	Algodão	Brasileiro	Responsável	(ABR),	que	passa	a	ser	
implantado na safra 2012/2013.

2005 2009 2010 2013

Iniciativa regional 
em MT

Iniciativa da 
Abrapa para 

atender os estados

Implementação 
da BCI nas  

áreas-piloto

Unificação do  
IAS e Psoal num 
único protocolo
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O	IAS	–	Instituto	Algodão	Social,	braço	social	da	Associação	Matogrossense	dos	
Produtores de Algodão (Ampa), foi fundado em 2005 e é fruto de uma visão 
proativa de seus associados, sensibilizados com a relevância de adotar 
as práticas do desenvolvimento sustentável na gestão de suas fazendas. 

Atua com a premissa de que a conscientização e orientação dos 
associados para a importância da excelência nas relações do trabalho e da 
responsabilidade social no campo são caminhos para o crescimento da 
participação do produto brasileiro no mercado interno e externo.

Sua missão é promover junto aos empreendedores rurais do setor algodoeiro 
de	Mato	Grosso	orientação	legal	e	técnica	para	a	correta	aplicação	da	
legislação trabalhista rural, das normas de segurança do trabalho e de 
proteção	do	meio	ambiente,	incluindo	o	incentivo	à	prática	de	ações	sociais	
no campo, em benefício dos empregados, suas famílias e das comunidades 
situadas no entorno de suas propriedades.

A implantação dessas ações nas fazendas resulta na maior segurança jurídica 
e social entre as relações trabalhistas rurais, com a consequente redução do 
número	de	acidentes	de	trabalho,	doenças	ocupacionais,	ações	trabalhistas	
e	indenizatórias	e,	em	especial,	atestam	para	o	mercado	comprador	e	para	a	
sociedade globalizada a boa origem social do algodão produzido. 

As ações de orientação e monitoramento são desenvolvidas por equipes 
técnicas	móveis	integradas	por	profissionais	de	segurança	do	trabalho	e	
analistas	de	recursos	humanos	e	metodologicamente	constituem-se	de	 
quatro	etapas:	Diagnóstico	Inicial,	Relatório	das	Não	Conformidades	
eventualmente	encontradas,	Elaboração	do	PCNC	–	Plano	de	Correção	das	 
Não	Conformidades	e	Monitoramento,	etapa	em	que	os	auditores	registram	
o nível de conformidade, em processo de melhoria contínua, alcançado pela 
fazenda auditada.

O pioneirismo do                   
          Instituto Algodão Social (IAS)

É assegurada a confidencialidade do processo de verificação no campo, sendo 
o	relatório	encaminhado	diretamente	ao	proprietário	da	fazenda	para	as	
providências que julgar necessárias, de acordo com seu programa de gestão.

As	auditorias	de	campo	e	nos	escritórios	de	RH	são	realizadas	com	a	utilização	
de um checklist que contempla os critérios adotados pelos programas de 
certificação internacional: verificação da regularidade do contrato de trabalho 
e	das	normas	de	segurança,	saúde	ocupacional	e	meio	ambiente	do	trabalho,	
proibição do trabalho infantil e de trabalho análogo a escravo, degradante ou 
indigno, liberdade de associação sindical e proibição da discriminação 
de pessoas. 

O	IAS	inclui	em	seu	trabalho	de	campo	a	verificação	dos	princípios	relativos	às	
boas práticas agrícolas e dos princípios de proteção ambiental, orientando e 
preparando seus associados para a futura etapa da certificação ambiental.
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Para	atestar	a	prática	dos	critérios	da	boa	origem	social	do	algodão	produzido	em	Mato	Grosso,	desde	2007,	é	
executado	anualmente	um	processo	de	certificação	em	parceria	com	a	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	
(ABNT),	empresa	certificadora	fundada	há	70	anos,	com	notório	reconhecimento	no	cenário	nacional	e	internacional.

O processo de certificação da 
qualidade social do algodão 
de	Mato	Grosso	foi	iniciado	em	
2007,	tendo	sido	certificadas	191	
fazendas na safra 2010/2011. 
Nos	últimos	quatro	anos,	
foram comercializados mais 
de 10 milhões de fardos com 
o certificado e o selo “Algodão 
Socialmente Correto”.

Como ação direta de 
orientação, o instituto realiza 
cursos práticos de orientação 
trabalhista e de segurança 
do	trabalho	nos	sete	núcleos	
de produção de algodão, 
com a distribuição de 
certificados aos participantes 
e	de	um	Manual	Simplificado	
de	Rotinas	Trabalhistas	e	 
de	Segurança	do	Trabalho.	 
Mais	de	2.500	produtores	 
e gestores participaram  
dos	cursos	nos	últimos	
quatro anos.
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Criado	em	2009,	o	Programa	Socioambiental	da	Produção	de	Algodão	(Psoal)	
é uma iniciativa da Abrapa, que expandiu para as demais associadas a postura 
proativa	adotada	em	Mato	Grosso	com	o	Instituto	Algodão	Social	(IAS)	em	
relação	à	responsabilidade	social.	

O	Psoal	nasceu	com	o	propósito	de	intensificar	a	orientação	e	conscientização	
dos produtores de algodão sobre a necessidade e as vantagens de adotar, no 
campo, práticas de cultivo socialmente corretas, com observância da legislação 
socioambiental,	visando	à	preservação	do	meio	ambiente	do	trabalho	e,	em	
especial, a proibição do trabalho infantil e trabalho forçado, degradante ou 
indigno.

O programa traz em si uma série de ações, começando pela avaliação do nível 
de	adequação	das	fazendas,	no	que	diz	respeito	às	normas	e	legislação,	seguida	
de orientação e monitoramento para implantação dos planos de melhoria, 
acompanhamento das ações empreendidas, checagem contínua, certificação 
das fazendas e a divulgação dos resultados alcançados pelo setor.

Assim como no IAS, a implantação dessas ações nas fazendas resulta na 
maior segurança jurídica e social entre as relações trabalhistas rurais, com 
a	consequente	redução	do	número	de	acidentes	de	trabalho,	doenças	
ocupacionais,	ações	trabalhistas	e	indenizatórias	e,	em	particular,	atestam	
para a cadeia e a sociedade em geral a origem socialmente correta do algodão 
produzido no Brasil.

Programa Socioambiental  
       da Produção de Algodão (Psoal)

Extensão da orientação sobre as práticas do  
desenvolvimento sustentável a todos os estados produtores

São	critérios	considerados	temas	críticos	(não	conformidades	graves)	 
que impedem a certificação:

1. Utilização de mão de obra infantil;

2. Prática de trabalho forçado ou análogo a escravo, degradante ou indigno;

3. Discriminação de pessoas;

4. A não liberdade de sindicalização e da negociação coletiva nas relações 
trabalhistas.
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O Psoal, em seu trabalho de 
campo, procura estar alinhado 
com os princípios da Better 
Cotton Initiative (BCI).  
O programa cria o ambiente 
favorável para a implementação 
do programa de certificação 
internacional e já traz em seu 
bojo vários componentes da  
BCI, facilitando o acesso do 
Brasil ao mercado mundial do 
algodão sustentável.

A orientação é uma 
preocupação constante, 
tanto que, no site da Abrapa 
e das associadas, há cartilhas, 
lançadas	em	2009	que	orientam	
o	produtor	em	relação	às	práticas	corretas	no	que	diz	respeito	à	gestão	de	segurança,	saúde	e	meio	ambiente,	coleta	
seletiva, transporte rural, entre outros componentes do programa.

O	engajamento	no	programa	depende	do	produtor	entrar	em	contato	com	a	associação	estadual	à	qual	é	filiado	e	
preencher o formulário de adesão. Em seguida, recebe a equipe técnica da estadual para preenchimento do checklist 
de	verificação/autoavaliação	ou	baixa	o	checklist	do	site	da	Abrapa	e	faz	a	avaliação	da	propriedade.	O	próximo	passo	
é,	com	ajuda	da	equipe	técnica	da	estadual	e	tendo	o	resultado	do	checklist,	elaborar	o	plano	de	melhorias.	Após	a	
elaboração do plano, caso o produtor tenha atendido aos requisitos mínimos, por intermédio da associação estadual, 
solicita	a	certificação	do	órgão	independente.

Desde	a	safra	2010/2011,	fazendas	que	fazem	parte	do	Psoal	passam	anualmente	por	um	processo	de	certificação	que	
é feito em parceria com a Intertek Brasil, empresa certificadora que atua nas mais variadas áreas, incluindo produtos 
agrícolas como soja, trigo, café e algodão.

As primeiras certificações ocorreram na safra 2010/2011,  com 32 fazendas em seis estados, e refletem o engajamento 
do setor. O protocolo exige que as fazendas atendam a 80% dos requisitos do checklist de certificação, considerando 
que os relativos aos itens críticos devem ter 100% de atendimento.

Na	safra	2010/2011,	na	Bahia,	Goiás,	Mato	Grosso	do	Sul,	Minas	Gerais,	Maranhão	e	São	Paulo,	foram	certificadas	 
36	propriedades,	sendo	12	na	Bahia,	nove	em	Goiás,	nove	em	Mato	Grosso	do	Sul,	três	em	Minas	Gerais,	duas	no	
Maranhão	e	uma	em	São	Paulo.
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Enquanto os programas Psoal e IAS estavam sendo desenvolvidos nas fazendas de algodão do Brasil, durante as 
safras 2010/2011 e 2011/2012, o grupo de trabalho de sustentabilidade da Abrapa discutia a proposta de unificação 
dos	protocolos	dos	dois	programas,	a	fim	de	que	o	algodão	brasileiro	passasse	a	conter	um	único	selo	de	certificação	
socioambiental. Assim, cumprindo uma das metas do plano de gestão do biênio 2011/2012, nasceu o programa 
Algodão	Brasileiro	Responsável	(ABR),	que	pretende	conservar	uma	terra	melhor	para	as	futuras	gerações,	promover	
uma	vida	melhor	para	quem	trabalha	no	campo	e	um	negócio	viável	para	o	produtor	de	algodão.

Algodão Brasileiro Responsável (ABR): 
                     a fusão do IAS e Psoal num só programa

O que muda? 
Para	os	produtores	que	já	participavam	do	IAS	e	Psoal,	não	muda	nada.	O	ABR	apenas	reúne	os	dois	programas	sob	
um mesmo protocolo de certificação e sob uma mesma conduta de atuação e aplicação das ações.
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O	programa	ABR	tem	como	fundamento	o	incremento	progressivo	das	boas	práticas	sociais,	ambientais	e	econômicas	
nas fazendas produtoras de algodão com foco nos princípios fundamentais do desenvolvimento sustentável, em 
especial	os	relativos	à	regularidade	das	relações	trabalhistas	e	o	cumprimento	das	normas	de	segurança	do	trabalho;	
proibição da utilização de mão de obra infantil e da prática de trabalho forçado ou análogo a escravo, trabalho 
degradante	ou	indigno;	proibição	de	discriminação	de	pessoas;	liberdade	de	sindicalização	e	apoio	à	negociação	
coletiva	entre	os	sindicatos	laborais	e	patronais;	proteção	legal	e	preservação	do	meio	ambiente	e	a	aplicação	das	
boas práticas agronômicas na produção do algodão brasileiro.

O que é o programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR)?

Fundamento  
e princípios

Objetivos

Uma iniciativa 
sustentada por  

três pilares

O	ABR	baseia-se	nos	três	pilares	da	sustentabilidade:	social,	ambiental	e	econômico.

O	programa	ABR	tem	como	objetivo	geral	disseminar	o	emprego	progressivo	das	boas	práticas	sociais,	ambientais	
e econômicas nas fazendas produtoras de algodão, a fim de construir uma boa imagem para o algodão brasileiro e 
conquistar espaço no crescente mercado do algodão sustentável. 

Entre os objetivos específicos do programa estão melhorar continuamente a gestão sustentável das propriedades 
rurais, elevando o seu nível de conformidade, e disseminar entre os associados os pilares da sustentabilidade. 
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Pilar social
         100% respeito e valorização do trabalhador

•	Protocolo	100%	alinhado	com	a	legislação	trabalhista	-	Consolidação	das	Leis	do	Trabalho	(CLT);

•	100%	alinhado	com	as	convenções	da	OIT	-	Organização	Internacional	do	Trabalho;

•	100%	alinhado	com	a	Norma	Regulamentadora	31,	que	regula	a	segurança	do	trabalho,	a	saúde	ocupacional	
e o meio ambiente do trabalho.
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Pilar ambiental
         A natureza e o homem agradecem

O	pilar	ambiental	será	foco	do	ABR	na	safra	2013/2014.

O produtor será estimulado a manter as boas práticas adquiridas com o IAS e o Psoal e terá uma lista  
de	Verificação	Orientativa	da	Propriedade	que	vai	prepará-lo	para	as	ações	futuras	e	abordará	temas	como:

•	Proteção	de	nascentes,	cursos	e	reservas	de	água;

•	Preservação	dos	biomas;

•	Qualidade	do	ar,	da	água	e	do	solo

O	programa	ABR	apoiará	a	política	governamental	de	
ocupação do solo, visando preservar nossas reservas naturais, 
em especial a Amazônia e o Pantanal.
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Pilar econômico
         Característica intrínseca do programa ABR

A sustentabilidade econômica da fazenda será acelerada com a certificação e o selo, 
pois várias práticas voltadas para as questões sociais e ambientais trazem em sua 
essência	ganhos	que	promovem	a	prosperidade	do	negócio.	A	médio	prazo,	o	ABR	
agregará conhecimentos específicos que vão resultar na melhoria de processos  
e da gestão financeira da fazenda.  

Pilar ambiental
         A natureza e o homem agradecem

Benefícios 
para o 

produtor 
engajado

No	contexto	de	um	mercado	que	valoriza	cada	vez	mais	a	atuação	sustentável,	o	diferencial	
da certificação e do selo traz retornos importantes para o produtor, como:

Organização	da	base	produtiva;

Racionalização	dos	custos	de	produção;

Algodão	diferenciado	e	criação	de	novos	nichos	de	mercado;

Maior	competitividade	e	permanência	no	mercado;

Marco	legal	e	regulatório	garantido	com	maior	segurança	jurídica;

Reconhecimento,	certificação	e	maior	respeito	à	cadeia	produtiva.
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Lista de Verificação Orientativa (VOP)  

1.	Desempenho	Ambiental
Total	de	31	itens

2. Boas Práticas Agrícolas

•	197	itens	compõem	a	lista	de	Verificação	para	Diagnóstico	da	Propriedade	(VDP);

•	Destes,	151	integram	a	lista	de	Verificação	para	Certificação	da	Propriedade	(VCP);

•	Finalmente,	de	forma	independente,	31	itens	compõem	a	lista	de	Verificação	Orientativa	para	a	Propriedade	(VOP),	 
com foco na questão ambiental e produtiva, os quais serão gradualmente inseridos nas listas de Verificação  
para	Diagnóstico	e	Certificação.

O programa ABR conta com 228 itens que serão 
observados nas fazendas

Lista de Verificação para Diagnóstico e Certificação da Propriedade

Assunto Diagnóstico (VDP) Certificação (VCP)

1.	Contrato	de	Trabalho

Total	de	 
197	itens

Total	de	 
151 itens

2.	Proibição	de	Trabalho	Infantil
3.	Proibição	de	Trabalho	Análogo	a	Escravo	e	Condições	Degradantes	ou	Indignas
4.	Liberdade	de	Associação	Sindical
5.	Proibição	de	Discriminação	de	Pessoas	
6.	Segurança,	Saúde	Ocupacional	e	Meio	Ambiente	de	Trabalho	(NR31)
6.1.	Gestão	de	Segurança,	Saúde	e	Meio	Ambiente	de	Trabalho	Rural	
6.2.	SESTR	–	Serviço	Especializado	em	Segurança	e	Saúde	no	Trabalho	Rural	
6.3.	CIPATR	–	Comissão	Interna	de	Prevenção	a	Acidente	do	Trabalho	Rural	
6.4.	Agrotóxicos,	Adjuvantes	e	Produtos	Afins	
6.5.	Meio	Ambiente	e	Resíduos	
6.6.	Ergonomia	
6.7.	Ferramentas	Manuais	
6.8.	Máquinas,	Equipamentos	e	Implementos	
6.9.	Vias	de	Acesso	e	Circulação	
6.10.	Transporte	de	Trabalhadores
6.11.	Transporte	de	Cargas	
6.12.	Trabalho	com	Animais
6.13.	Fatores	Climáticos	e	Topográficos	
6.14.	Medidas	de	Proteção	Pessoal	–	EPIs
6.15.	Edificações	Rurais	
6.16.	Instalações	Elétricas	
6.17.	Áreas	de	Vivência,	Instalações	Sanitárias,	Local	para	Refeição,	Alojamento	,	 

Lavanderia,	Área	de	Lazer	
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São	concedidos	à	fazenda	após	ela	ser	aprovada	no	processo	de	certificação.	 
Juntos	trazem	informações	como:

•	Nome	da	unidade	produtora	(fazenda),	número	do	CEI	e/ou	do	CNPJ;	

•	Nome	do	grupo	empresarial,	município	e	estado	da	fazenda;

•	Número	do	certificado;

•	Número	do	processo	da	empresa	certificadora	e/ou	a	data	da	emissão;

•	Declaração	sobre	o	período	ano/safra	de	validade	da	certificação	do	algodão	produzido	pela	fazenda;

•	Declaração	de	que	a	validade	do	certificado	pode	ser	confirmada	no	site	da	certificadora	credenciada	
pela Abrapa.

Como funciona o programa

O certificado 
e o selo de 

conformidade

Adesão e 
participação

O	Algodão	Brasileiro	Responsável	(ABR)	é	coordenado	nacionalmente	pela	Abrapa	e	implantado	junto	
aos cotonicultores pelas associações estaduais. Para o produtor, os passos para a participação no 
programa são:

1. Assinar	o	termo	de	adesão	junto	à	estadual;

2.	Receber	a	visita	da	equipe	técnica	da	estadual	para	a	aplicação	das	listas	de	Verificação	para	
Diagnóstico	da	Propriedade	(VDP)	e	Verificação	Orientativa	para	a	Propriedade	(VOP);

3.	Elaborar,	em	parceria	com	a	estadual,	o	PCNC	-	Plano	de	Correção	das	Não	Conformidades,	baseado	
no	resultado	da	Verificação	para	Diagnóstico	da	Propriedade	(VDP);

4.	Implementar	o	PCNC;

5. Solicitar e receber a auditoria externa para aplicação da lista de Verificação para Certificação da 
Propriedade	(VCP);

6.	Receber	a	certificação	e	solicitar	a	emissão	dos	selos.		
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19/09/2012,	Chapadão	do	Sul/MS

Lançamento do programa ABR

Para	apresentar	o	ABR	aos	produtores	brasileiros,	a	Abrapa	promoveu	uma	série	de	palestras	em	todos	os	estados	
que	aderiram	à	iniciativa.	No	dia	4	de	setembro,	a	entidade	apresentou	o	programa	internamente	e	reuniu	o	grupo	de	
sustentabilidade para um treinamento. 

11/09/2012,	Luís	Eduardo	Magalhães/BA	

Lançamento do programa ABR

17/11/ 2012, Cuiabá/MT

Lançamento do programa ABR, com a presença do 
presidente da Abrapa, Sérgio De Marco

Lançamento e divulgação do programa  
para os produtores e demais elos da cadeia

O	primeiro	estado	a	conhecer	o	ABR	foi	a	Bahia,	
durante	um	evento	realizado	em	Luís	Eduardo	
Magalhães,	no	dia	11.	Na	sequência,	o	programa	
foi	lançado	também	em	Minas	Gerais.

No	dia	17	de	setembro,	Abrapa	e	Ampa	realizaram	
palestra	de	lançamento	do	ABR,	para	a	safra	
2012/2013, durante solenidade de comemoração 
dos 15 anos da Ampa, em Cuiabá. O presidente 
da Abrapa foi o responsável por apresentar o 
programa	aos	cotonicultores	mato-grossenses.	
Ainda em setembro, a Ampasul lançou o 
programa para seus associados. 

Em	16	de	outubro,	o	programa	foi	lançado	para	os	cotonicultores	goianos,	em	Rio	Verde.	O	estado	de	Mato	Grosso	
contou ainda com mais duas apresentações do programa para os produtores da região de Sorriso e Campo Verde. 
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Durante	todas	as	palestras,	os	presentes	receberam	um	kit	informativo	
contendo o Guia de Orientação, folder, as listas de verificação, modelo 
do plano de correção de não conformidade, termo de solicitação e 
autorização para emissão de selos de conformidades social, termo de 
adesão	e	regulamento	do	programa.	Após	as	palestras,	os	produtores	
tiveram	espaço	para	tirar	dúvidas.

E o futuro?
Atualmente,	a	Abrapa	e	estaduais	trabalham	na	implantação	do	ABR	para	a	certificação	da	safra	
2012/2013.	A	associação	está	empenhada	também	na	unificação	do	ABR	com	os	princípios	da	Better	
Cotton	Initiative	(BCI),	a	fim	de	que	todo	produtor	que	for	certificado	pelo	ABR	futuramente	também	
seja fornecedor de algodão BC. 

Além da divulgação nos estados 
produtores,	o	ABR	também	já	
foi apresentado ao mercado 
internacional, com material em inglês, 
em três eventos. Em outubro, foi 
divulgado	junto	à	cadeia	do	algodão	
mundial no encontro do International 
Cotton	Advisory	Committee	(Icac),	
ocorrido	na	Suíça.	No	mês	de	
novembro, foi apresentado aos 
traders que negociam o algodão 
brasileiro e participaram da sala de 
negociações da Abrapa realizada 
durante o encontro anual da 
International Cotton Association 
(ICA),	ocorrido	em	Hong	Kong.	Ainda	
em novembro, a Abrapa fez uma 
apresentação	do	ABR	para	industriais	
chineses, em jantar promovido pela 
associação, em Beijing.
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Lise Melvin
BCI

Uma maneira melhor de  
produzir algodão

As pessoas do mundo inteiro se preocupam com o 

algodão e com a sua sustentabilidade. O algodão é 

uma cultura importante e globalmente de grande 

dimensão, empregando cerca de 300 milhões de pessoas somente nos 

estágios iniciais de produção.  Para milhões de pessoas, em alguns dos 

países mais pobres do mundo, o algodão é um importante impulsionador 

econômico e um elo vital e único para a economia global.

No entanto, muitas vezes o seu cultivo coloca pressão sobre os recursos 

naturais do planeta e ameaça minar a sustentabilidade de longo prazo 

do setor. A Better Cotton surgiu com a crença de que podemos mudar 

essa situação e transformar esse segmento. O cultivo de algodão Better 

Cotton significa atender a um conjunto de princípios que abrangem o uso 

de pesticidas, conservação da água, proteção do habitat, qualidade das 

fibras e condições de trabalho dignas.

Seria uma pena se, de fato, os sistemas de produção utilizados atualmente 

diminuíssem a capacidade das gerações futuras de produzir algodão, 

uma vez que nenhuma outra fibra natural renovável no mundo é tão 

amplamente utilizada quanto essa. Felizmente, estamos vendo que é 

possível reduzir o impacto ambiental da produção de algodão e, ao 

mesmo tempo, melhorar os meios de subsistência e desenvolvimento 

econômico em regiões produtoras de algodão.      

Os produtores brasileiros de algodão estão entre os primeiros que abraçaram 

a iniciativa Better Cotton. Desde 2010, a BCI vem trabalhando com a Abrapa 

para facilitar o crescimento do Better Cotton na Bahia, Goiás, Mato Grosso, 

Minas Gerais e, mais recentemente, em Mato Grosso do Sul. Na safra passada 

(2011/2012), 100 produtores brasileiros cultivaram o algodão Better Cotton, 

principalmente em grandes fazendas com áreas entre 1.000 e 2.500 hectares, 

em comparação com 50 agricultores em 2010/2011, quando 80% eram 

pequenos agricultores que cultivavam áreas inferiores a dez hectares.

Como a safra de 2011/2012 acabou de terminar no Brasil, os resultados finais 

ainda estão sendo contabilizados. O rendimento médio das grandes fazendas 

foi de cerca de 1.600 kg de fibra BC por hectare, enquanto o rendimento de 

base dos pequenos agricultores foi de cerca de 800 kg/ha. Estamos ansiosos 

por trabalhar com a Abrapa para tornar parcelas cada vez maiores da 

produção de algodão brasileiro continuamente melhores.

Lise Melvin
Diretora Executiva,
BCI – Better Cotton Iniciative 

Grandes fazendas

Fazendas

2010/2011

11 60 25.000 40.000

210.000

325.000

38 47

290

220

280

100

Área (ha) Better Cotton (ton)

Produtores

Pequenos produtores

2011/2012 

Licenciados

2010/2011

2011/2012 

Licenciados

Área (ha) Better Cotton (ton)
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Álvaro Luiz Dilli Gonçalves
Grupo de Sustentabilidade - Abrapa

Os desafios e oportunidades da  
sustentabilidade para os produtores de algodão

O   s anos de 2011 e 2012 foram marcados por grandes 

desafios e realizações para a Abrapa, quando o 

assunto é sustentabilidade. Nestes dois anos, a 

associação estruturou uma pequena equipe para tratar especificamente 

dos projetos ligados ao tema e incumbiu o grupo de trabalho de 

sustentabilidade da função de atuar no processo de junção dos programas 

de sustentabilidade que existiam em nível regional – Instituto Algodão 

Social (IAS), com atuação no Mato Grosso, e nacional – Programa 

Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal), que era desenvolvido nos 

demais estados produtores. O objetivo, para 2012, era unir IAS e Psoal num 

programa nacional com protocolo e entidade únicos, que mantivesse a 

eficiência e credibilidade alcançadas até então.  Assim, surgiu o programa 

Algodão Brasileiro Responsável (ABR). 

Divulgado e implantado a partir de outubro de 2012, o ABR conta com uma 

lista de verificação e diagnóstico da fazenda, que é aplicada pelos técnicos 

das estaduais envolvidos no programa em cada propriedade participante. 

Encerrada essa fase, o produtor, em parceria com a equipe técnica da 

estadual, elabora um plano de adequação das não conformidades. Em 

seguida, vem a fase de aplicação da lista de certificação. A avaliação 

para certificação é feita por certificadora independente credenciada pela 

Abrapa. Caso a fazenda esteja habilitada, ela receberá autorização para 

usar o selo do programa em seus fardos. Paralelamente a esse processo, o 

produtor também terá sido orientado pelos técnicos em relação a questões 

ambientais. Faz parte do programa uma lista orientativa composta de 

31 itens que versam sobre boas práticas agronômicas, preservação do 

solo, água, entre outros. O ABR é um programa que tem como premissa 

o cumprimento dos três pilares: social, econômico e ambiental, que serão 

integrantes dos critérios de certificação na safra 2013/2014.

Além da unificação de Psoal e IAS, neste biênio, a Abrapa trabalhou 

intensamente como parceira de implementação da BCI no Brasil. Em 2011, 

o trabalho foi desenvolvido em áreas-piloto, mas, em 2012, os resultados 

alcançados foram expressivos e já consolidaram o Brasil como maior 

fornecedor de algodão BC, com 107 produtores licenciados e 325 mil 

toneladas de pluma produzidas.

Esta gestão se encerra com muitas conquistas e com o legado de passar à 

próxima administração a tarefa de dar continuidade ao processo de união 

entre ABR e BCI num único protocolo, colocando o produtor brasileiro na 

vanguarda de um tema que está na pauta dos principais consumidores 

mundiais da fibra.

Com os programas de sustentabilidade que a Abrapa desenvolve, o 

propósito maior é trazer segurança jurídica ao produtor, melhoria nos 

processos desenvolvidos dentro da fazenda, otimização de recursos, 

melhoria na qualidade de vida das pessoas envolvidas com a atividade 

e preservação da biodiversidade, implicando a sustentabilidade no seu 

sentido mais completo: social, econômico e ambiental.   

Álvaro Luiz Dilli Gonçalves
Coordenador do Grupo de Trabalho “Sustentabilidade”,
Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
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9.Missões comerciais
• Missões comerciais 2011
• Missões comerciais 2012

Missão compradores

Participação em eventos internacionais
• Eventos promovidos pela Ica
• Eventos promovidos pelo Icac
• Outros eventos do setor do algodão

Ação conjunta com NCC para promoção do algodão

Participação em eventos nacionais

8º Congresso Brasileiro do Algodão

Jantar anual da Abrapa

Abrapa - a identidade do algodão brasileiro
• Publicações técnicas
• Campanha institucional – mercado interno
• Campanha institucional – mercado externo
• Evolução do logotipo Abrapa
• Materiais de divulgação dos projetos desenvolvidos pela entidade
• Comunicação com o público interno e com a sociedade
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Missões comerciais
• Missões comerciais 2011
• Missões comerciais 2012

Missão compradores

Participação em eventos internacionais
• Eventos promovidos pela Ica
• Eventos promovidos pelo Icac
• Outros eventos do setor do algodão

Ação conjunta com NCC para promoção do algodão

Participação em eventos nacionais

8º Congresso Brasileiro do Algodão

Jantar anual da Abrapa

Abrapa - a identidade do algodão brasileiro
• Publicações técnicas
• Campanha institucional – mercado interno
• Campanha institucional – mercado externo
• Evolução do logotipo Abrapa
• Materiais de divulgação dos projetos desenvolvidos pela entidade
• Comunicação com o público interno e com a sociedade

COMUNICAÇÃO E MARKETING
Identidade e presença no mercado
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COMUNICAÇÃO E MARKETING
Identidade e presença no mercado9.

Marketing do algodão brasileiro

Em um mundo em que a competitividade vem se tornando  
cada vez mais acirrada e as alternativas tecnológicas apresentam-se 
constantemente como novidades, principalmente no que diz 
 respeito à criação de tecidos sintéticos para substituir o algodão,  
é importante promover o uso da fibra natural. A Associação  
Brasileira dos Produtores de Algodão, por meio do seu programa  
de marketing, atua com esse propósito e realiza diferentes ações  
em prol da promoção da fibra brasileira e do uso do algodão.

Este capítulo apresenta ações da diretoria do biênio 2011/2012 em relação 
à representação da Abrapa em eventos nacionais e internacionais, missões 
comerciais de promoção do algodão no exterior, missão compradores, 
criação de material institucional e fortalecimento da marca da associação, 
comunicação com seus públicos interno e externo, divulgação de projetos 
da instituição e publicações relacionadas ao setor da cotonicultura. É muito 
importante salientar que todas as ações de marketing realizadas pela  
Abrapa são financiadas pela Abapa/Fundeagro, Agopa/Fialgo e Ampa.

Fo
to

:  C
ar

lo
s R

ud
in

ey
 –

 A
br

ap
a



207    Missões comerciais  Comunicação e marketing: identidade e presença no mercado  CAPÍTULO 9

03/05/2011

Membros da missão comercial da Abrapa a Cingapura

A Abrapa promove o algodão brasileiro na Ásia 
Entre os anos de 2011 e 2012, a Abrapa promoveu quatro missões comerciais ao exterior. O objetivo principal das viagens foi 
visitar os compradores asiáticos, principais importadores da fibra brasileira, para conhecer e atender às demandas dos clientes.

Missões comerciais

Em 2011, foram duas missões. Na primeira, realizada entre 
os dias 30 de abril e 5 de maio, a comitiva brasileira foi a 
Cingapura e Hong Kong divulgar o algodão brasileiro aos 
industriais de ambos os países e também de Bangladesh e 
da Malásia, convidados a participar do evento promovido 
pela entidade. Essa foi a primeira missão brasileira ao 
exterior em que todos os presidentes das associadas 
estaduais participaram. O grupo contou também com a 
presença do senador Blairo Maggi. 

No dia 3 de maio, apesar de o evento ter sido realizado 
em Cingapura, a Abrapa tinha como foco receber os 24 
maiores industriais de Bangladesh, responsáveis por 
50% do consumo total de algodão do país e pela única 
fiação instalada na Malásia. Além dos representantes das 
indústrias têxteis, a missão brasileira também contou com 
a presença de representantes de traders como a Noble, 
Ecom, Olam e Devcot, que negociam o algodão brasileiro 
na Ásia. 

03/05/2011, Cingapura

Abrapa promove reunião de promoção do algodão 
brasileiro para industriais da Malásia e Bangladesh

1º semestre
Missão comercial reforça 

os atributos da fibra 
brasileira junto a industriais 

de Bangladesh, Malásia, 
Cingapura, Hong Kong  

e China

Missões comerciais 2011
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24/11/2011, Seul

Comitiva da Abrapa no jantar com industriais 
sul-coreanos  

Em Hong Kong, o grupo brasileiro foi recebido pelo cônsul Antônio José Rezende de Castro e realizou reuniões com os 
industriais e atacadistas de Hong Kong e da China. Na noite do dia 5 de maio, em jantar oferecido a industriais, a Abrapa 
apresentou as ações da entidade, os números do algodão brasileiro e salientou a posição do Brasil como grande player 
no mercado mundial da fibra. 

05/05/2011, Hong Kong

Membros da missão comercial  
da Abrapa

05/05/2011, Hong Kong

Sérgio De Marco, Antonio José Rezende de Castro e  
Blairo Maggi no jantar oferecido a industriais chineses

Entre os dias 22 novembro e 1º de dezembro de 2011, 
a comitiva da Abrapa partiu em direção à Coreia do Sul 
e Taiwan. A entidade realizou reuniões com fiações e 
industriais de Seul e Taipei. O mercado coreano é um 
polo muito importante para o Brasil, pois cerca de 50% 
da fibra consumida na Coreia é de origem brasileira.

A comitiva brasileira era composta da diretoria 
e representantes de todas as associações 
estaduais. Também fizeram parte do grupo, como 
representantes do governo brasileiro, os deputados 
federais Oziel Oliveira (PDT-BA) e Neri Geller (PP-MT), 
membros da Frente Parlamentar da Agricultura e da 
Comissão da Agricultura no Congresso Nacional. 

2º semestre
Missão comercial reforça  

os atributos da fibra 
brasileira junto a industriais 

da Coreia do Sul e  
de Taiwan
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24/11/2011, Seul

Sérgio De Marco entrega placa a Yun Seek Kim,  
durante jantar em sua homenagem

Em 2012, a associação visitou a Turquia, mercado emergente na compra do algodão brasileiro, e novamente a China, 
que, na safra 2011/2012, já consumira mais de 350 mil toneladas do algodão brasileiro, o maior recorde de exportação 
do Brasil para o gigante asiático.

Missões comerciais 2012
Reforço da marca do algodão brasileiro em mercados potenciais 

A Turquia é um mercado de importante potencial. A Abrapa 
esteve no país, entre os dias 25 e 27 de março, para estreitar 
relações com os industriais têxteis turcos. Ao longo do ano 
de 2011, a Turquia foi o quarto maior comprador de algodão 
do Brasil: aproximadamente 62 mil toneladas exportadas 
para o país.  
Em 2012, foram adquiridas cerca de 60 mil toneladas. A 
comitiva da Abrapa reuniu-se, no dia 26 de março, com 
industriais têxteis na cidade de Kahramanmaras para um 

seminário sobre a produção e a qualidade do insumo 
brasileiro. Os convidados também assistiram a um vídeo 
institucional da associação, no idioma turco, e receberam 
uma cópia do livro “A Cadeia do Algodão Brasileiro: Desafios e 
Estratégias” no idioma inglês.

A equipe da Abrapa era composta do presidente da entidade, 
representantes da diretoria e das estaduais do Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia e Mato Grosso.

1º semestre
Missão comercial reforça  

os atributos da fibra 
brasileira junto a  

industriais da Turquia

Ainda em Seul, capital coreana, a Abrapa ofereceu um 
jantar para homenagear Yun Seek Kim, principal agente 
do algodão brasileiro no país. Kim foi agraciado com uma 
placa de personalidade do algodão de 2011 e convidado 
a vir ao Brasil participar do jantar anual da entidade, 
realizado no dia 7 de dezembro de 2011. 

Em Taipei, a comitiva brasileira reuniu-se, durante um 
jantar, com mais de 80 empresários de indústrias locais. 
Os produtores brasileiros foram muito elogiados em 
relação ao cumprimento dos contratos firmados. 
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Em outubro, a associação recebeu, em Beijing, China, 135 convidados, entre representantes da indústria têxtil local e 
traders, para um jantar de promoção da fibra, na noite do dia 30, no Hotel Grand Hyatt. O evento teve como propósito 
divulgar as ações da Abrapa aos compradores da fibra brasileira. Os presentes assistiram ao vídeo institucional e foram 
apresentados ao novo programa de sustentabilidade da associação, o Algodão Brasileiro Responsável (ABR). 

30/10/2011, Beijing

Abrapa homenageia Thomas Reinhart durante jantar 
de promoção da fibra brasileira

2º semestre
Missão comercial recebe 

135 industriais chineses e 
agradece a confiança no 

algodão brasileiro 

O presidente da Abrapa apresentou os números do 
algodão brasileiro na safra 2011/2012 e as projeções para 
2012/2013. A China é o maior importador do algodão 
brasileiro, sendo responsável por 35% das exportações do 
Brasil, na última safra. A associação aproveitou a ocasião 
para agradecer aos industriais chineses a confiança no 
produto brasileiro, uma vez que, na safra que acaba de ser 
encerrada, a China consumiu mais de 350 mil toneladas  
da pluma produzida no Brasil. 

 

A diretoria da Abrapa aproveitou o evento para 
homenagear um importante parceiro de divulgação do 
algodão brasileiro, o sr. Thomas Reinhart. 

A comitiva da Abrapa na missão à Ásia contava com o 
presidente da entidade, membros da diretoria, o senador 
Blairo Maggi (PR-MT) e representantes da Ampa, Abapa, 
Appa e Amipa. Também estiveram presentes ao evento  
o representante da embaixada do Brasil em Beijing,  
Braz da Costa Baracuhy Neto, e representantes das  
traders Glencore, Olam, ADM, Louis Dreyfus e Laferlins.

30/10/2011, Beijing

Abrapa recebe industriais chineses e promove a fibra 
brasileira
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Missão compradores

Em julho de 2012, a Abrapa realizou uma “missão compradores” e trouxe representantes de dez indústrias asiáticas para conhecer a produção brasileira de algodão. 
Os convidados vieram da Indonésia, Tailândia e Taiwan. 

23/07/2012, Mato Grosso

Comitiva asiática visita o laboratório da Unicotton 

24/07/2012, Mato Grosso

Comitiva asiática visita a Fazenda Marabá

25/07/2012, Brasília 

Comitiva asiática reúne-se com representantes da Abrapa

No dia 25 de julho, a comitiva vinda  
da Ásia visitou a sede da Abrapa. Os  
asiáticos assistiram ao vídeo institucional  
e conheceram a forma de organização  
da entidade.

Além da visita a Brasília, o grupo também 
conheceu a fazenda Pamplona, localizada  
no município de Cristalina - GO, cerca de  
60 km distante da capital federal. Na 
fazenda, eles puderam conferir todo 
o processo de produção, colheita, 
beneficiamento e exportação.

Entre os dias 21 e 27 de julho, os diretores e presidentes das empresas Dan Liris, Thai Alliance Textile, Indo-
Rama Synthetics, Tah Tong Textile, Embee Plumbon Textile, Primayudha Mandirijaya e Bitratex Industries 
conheceram fazendas, algodoeiras e laboratórios de HVI em Mato Grosso e Goiás. Além disso, visitaram a 
sede da Abrapa, em Brasília, onde se reuniram com a diretoria da entidade. Juntas, as empresas compram 
cerca de 105 mil toneladas de algodão por ano, sendo que mais de 40 mil provêm do Brasil.

A comitiva asiática esteve, durante os dias 23 e 24 de julho, no estado de Mato Grosso para conhecer 
a produção de algodão local. O grupo conheceu a região de Primavera do Leste e Campo Verde, onde 
visitou a sede do IMAmt, a algodoeira Nativa, os laboratórios de classificação de algodão da Unicotton e 
da Cooperfibra, a fiação da Cooperfibra e a fazenda Marabá. 

Os industriais asiáticos ficaram satisfeitos em conhecer o sistema de produção do algodão brasileiro e 
reconheceram que a qualidade da pluma está ligada à alta tecnologia empregada em todo o processo, 
da produção ao beneficiamento. 
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Participação em eventos internacionais

» Salas de negociações da Abrapa

Promoção da fibra brasileira nos quatro  
cantos do mundo
A presença da Abrapa em eventos internacionais, além de fortalecer a imagem institucional da entidade, também é 
uma das estratégias para divulgar o algodão brasileiro pelo mundo. Dessa forma, ao longo do último biênio, a entidade 
marcou presença em diferentes eventos fora do país e reforçou a qualidade da fibra produzida no Brasil.

Eventos 
promovidos pela  

International 
Cotton 

Association (Ica) A Abrapa participou, em 2011 e 2012, do tradicional 
evento anual da Ica com sua sala de negociações 
para receber os compradores de algodão brasileiro 
e apresentar as perspectivas para safras futuras. Em 
2011, também participou de um evento realizado pela 
entidade, em Dubai, e, em 2012, tornou-se membro 
da Ica.

A sala de negociações realizada em Liverpool, 
Inglaterra, no ano de 2011, trouxe bons resultados 
ao produtor brasileiro. Realizada pela quarta vez, a 
rodada reforçou o bom momento da cotonicultura 
brasileira, principalmente no que diz respeito ao 
cumprimento de contratos.

20/10/2011, Liverpool

Abrapa realiza sala de negociações durante o  
encontro anual da Ica e recebe traders que negociam  

o algodão brasileiro
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» Dubai 2011: Open to the World 
A Abrapa esteve presente no “Dubai 2011: Open to the World”, promovido pela International Cotton Association  
(Ica). Realizado entre os dias 15 e 16 de março, o encontro reuniu 600 integrantes de 34 países que atuam na cadeia 
mundial do algodão. Ao longo dos dois dias, os participantes puderam conhecer, entender e aprender mais sobre o 
mercado do algodão, negociar, fazer networking e, principalmente, debater questões relevantes para o desenvolvimento 
do setor.

Em 2012, o tradicional jantar da entidade saiu de 
Liverpool para ser realizado em Hong Kong. A sala de 
negociações da Abrapa aconteceu em 1º de novembro. 
Além de apresentar os resultados da safra brasileira, o 
evento também serviu para apresentar o novo programa 
de sustentabilidade da associação, o Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), aos traders que comercializam o 
algodão brasileiro para o mundo. Estiveram presentes no 
encontro representantes da Ecom, Plexus, Cargill, ADM, 
ICT, Reinhart, Olam, Noble, Líbero, CGG, Omnicotton, 
Glencore, Louis Dreyfus, Devcot e Otto. 

01/11/2012, Hong Kong 

Sala de negociações da Abrapa

Eventos 
promovidos pelo 

International 
Cotton Advisory 

Committee (Icac)

» Plenárias do Icac
Em 2011 e 2012, a Abrapa participou dos encontros promovidos pelo International Cotton Advisory Committee (Icac), 
que reúnem toda a cadeia mundial do algodão.

Tanto na plenária realizada na Argentina quanto na realizada na Suíça, na área de marketing, a participação da  
Abrapa nos eventos esteve focada na reunião do International Forum of Cotton Promotion (IFCP), ao qual a  
entidade é associada. No fórum, a Abrapa discute estratégias para incentivo ao uso da fibra junto ao  
consumidor final.

International  Cotton 
Advisory  Committee

O encontro é um canal aberto para a troca de ideias entre produtores e traders. Estiveram presentes representantes da 
Otto Stadtlander, Devcot S.A., ICT Cotton Limited, Libero Commodities S.A., Noble Cotton, Reinhart, OLAM, Allenberg 
Cotton Co., Louis Dreyfus Commodities e Omnicotton.
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» China International Cotton Conference
A Abrapa participou da China International Cotton Conference, em Dalian, China, nos dias 15 e 16 de junho de 
2011, evento que contou com cerca de dois mil participantes. O foco da associação era divulgar a fibra brasileira 
no maior mercado consumidor de algodão do mundo.

Outros eventos do 
setor do algodão

» Cotton Global Summit
A Abrapa esteve, ainda, na Tailândia  
para participar, entre os dias 25 e 27  
de abril de 2012, do Cotton Global 
Summit, evento internacional sobre o 
mercado da cadeia do algodão realizado 
pela revista Cotton International. O tema 
principal do encontro foi “A indústria do 
algodão em tempos de volatilidade”. O 
diferencial para participação no evento 
é o contato estabelecido com todos os 
merchants que compram e vendem o 
algodão brasileiro.

25/04/2012, Bangcoc, Tailândia

Abrapa participa do jantar de boas-vindas do Cotton Global Summit 
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Ação conjunta para promoção do algodão

A Abrapa também trabalhou, no 
último biênio, em estratégias para 
firmar parceria com o National 
Cotton Council (NCC), órgão que 
reúne os produtores de algodão 
americanos, para realizar trabalhos 
de promoção do uso do algodão 
em escala mundial. 

O NCC já faz um trabalho 
desse tipo em países como 
a Colômbia, Índia e China. O 
incentivo ao uso do algodão 
perante os consumidores finais 
é uma das principais táticas dos 
cotonicultores americanos.

A ideia da Abrapa é unir esforços 
para promover a pluma, 
independentemente da  
origem, junto a grandes mercados 
consumidores. As estratégias 
ainda continuam em negociação 
e os resultados devem ser 
apresentados na próxima gestão.
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Participação em eventos nacionais

O Clube da Fibra é um fórum de discussão dos desafios e oportunidades da cadeia produtiva do algodão. Os encontros 
anuais reúnem produtores que representam 80% do PIB do algodão e 10% do PIB da soja no Brasil, sempre trazendo 
para discussão temas de interesse do agronegócio em geral e do setor algodoeiro em particular.

O presidente da Abrapa foi o responsável pela palestra de abertura do primeiro dia da 17ª edição do Clube da Fibra, 
evento promovido pela FMC Agricultural Products, na quinta-feira, 25 de agosto de 2011, em Buenos Aires. De Marco 
falou sobre o momento da cotonicultura brasileira e as perspectivas de crescimento para a safra 2011/2012. 

A divulgação da fibra brasileira 
no mercado interno

Clube da Fibra

Em 2012, mais de 350 pessoas 
participaram da 18ª edição do  
Clube da Fibra realizada em  
Punta Del Leste, no Uruguai,  
no fim do mês de setembro.  
Especialistas renomados falaram  
das expectativas, tendências dos 
mercados e o papel importante  
que o Brasil desempenha para 
aumentar a produção e se tornar o 
“celeiro do mundo”.  

25/08/2011, Buenos Aires

Abrapa participa do Clube da Fibra
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8º Congresso Brasileiro do Algodão

O grande encontro nacional do setor

19 a 22/09/2011, São Paulo 

Estande e lounge da Abrapa no  
8º Congresso Brasileiro do Algodão

Outra forma que a Abrapa tem de promover a fibra produzida no país e a marca da associação é a realização do Congresso 
Brasileiro do Algodão (CBA). Em 2011, a 8ª edição do evento, que reuniu aproximadamente seis mil pessoas, aconteceu em 
São Paulo, entre os dias 19 e 22 de setembro. 

Promovido pela Abrapa e realizado pela Associação Paulista dos Produtores de Algodão (Appa), o CBA é um dos mais 
conceituados eventos em agronegócios do Brasil por reunir os maiores produtores de algodão do país, assim como 
especialistas e expositores. 

O tema do evento de 2011 foi “Evolução da Cadeia para 
Construção de um Setor Forte”. Essa ideia permeou as 
palestras, artigos científicos apresentados e a exposição 
de produtos e novas tecnologias que aconteceram nos 
quatro dias do encontro. O congresso contou com mais de 
80 palestrantes, que promoveram uma ampla discussão 
entre todos os elos da cadeia econômica como forma 
sustentável de promover o desenvolvimento do setor 
algodoeiro. Foram abordados os avanços das pesquisas, 
técnicas de manejo, combate a pragas, assim como 
análise de tecnologia para suporte ao plantio, à colheita, à 
movimentação, à armazenagem e à comercialização.

Além do congresso, a Cotton Expo, feira que acontece 
simultaneamente, reuniu 45 expositores. Os participantes 
puderam acompanhar as tendências, as novidades 
e os melhores serviços para o agronegócio, como, 
por exemplo, sementes, defensivos, fertilizantes, 
equipamentos de testes, máquinas agrícolas, bancos e 
outros serviços destinados ao nicho. 
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Foram muitos fóruns, minicursos e mesas-redondas, além de três palestras 
Master com os especialistas Anderson Galvão, André Nassar e o ex-
ministro da Economia Rubens Ricúpero. A abertura do evento contou com 
pronunciamentos do secretário-executivo do Ministério da Agricultura e 
da secretária de Agricultura do Estado de São Paulo, além dos presidentes 
da Abrapa e da Appa.

Durante o congresso, os pioneiros do algodão paulista foram homenageados 
no pavilhão que expunha as suas fotos e trajetórias. No último dia de evento, 
os homenageados ou familiares receberam uma placa comemorativa em 
agradecimento à contribuição dada à cultura no estado.

Uma premiação foi concedida aos pesquisadores que tiveram seus 
trabalhos escolhidos pelo público na Sessão de Pôsteres. Seis estudos 
foram eleitos como os mais inovadores pelo público e seus responsáveis 
levaram um computador portátil para casa. Os temas vencedores foram: 
Comportamento de Genótipos de Algodoeiro na Presença de Patógenos e 
Nematoides em 2010, Estimativa da Produtividade do Algodoeiro através 
de Imagens de Satélite, Avaliação em Campo e com Uso de Marcadores 
Moleculares da Resistência de Linhagens de Algodoeiro às Principais 
Doenças, BRS 336 – Cultivar de Algodão com Alta Qualidade de Fibra para 
Cultivo no Semiárido do Brasil, Adubação com Potássio e Nitrogênio de 
Cultivares de Algodoeiro sob Sistema de Cultivo Adensado e Efeitos de 
Genótipos e do Ambiente na Formação de NEPS na Fibra de Algodão.

19/09/2011, São Paulo

Sérgio De Marco abre o  
8º Congresso Brasileiro do Algodão 

22/09/2011, São Paulo, 8º CBA

Johannes Henricus Scholten, 
pioneiro na produção de algodão 

em São Paulo, é homenageado  
no evento

22/09/2011, São Paulo, 8º CBA

Premiações da Sessão de Pôsteres
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As lideranças do setor algodoeiro do Brasil 
reuniram-se, na noite do dia 7 de dezembro 
de 2011, para o jantar de confraternização 
promovido pela Abrapa, em Brasília. Outras 
personalidades do agronegócio, senadores, 
deputados federais, o secretário de Política 
Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio 
Rocha, e o governador de Mato Grosso, Silval 
Barbosa, também prestigiaram a festa.

O coreano Yun Seek Kim, promotor da fibra 
brasileira na Coreia do Sul e em outros 
países do Oriente, homenageado como 
personalidade do ano pela Abrapa, durante 
missão da entidade à Ásia, esteve presente ao 
jantar e foi aplaudido pelo público. 

Durante o evento, a Abrapa lançou a 
publicação “A Cadeia do Algodão: Desafios e 
Estratégias”, que apresenta uma avaliação da 
safra 2010/2011.

07/12/2011, Brasília 

O presidente da Abrapa discursa durante o  
jantar anual da associação

Jantar anual da Abrapa
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Abrapa - a identidade do algodão brasileiro 

O posicionamento institucional da Abrapa é marcado também por campanhas, eventos e publicações 
divulgadas pela entidade. São peças que trazem informações sobre a produção brasileira, programas e 
projetos desenvolvidos pela entidade, promoção da fibra em revistas nacionais e internacionais, entre 
outros. Apresentamos, na sequência, o resultado desse trabalho. 

» A Cadeia do Algodão Brasileiro: Desafios e Estratégias
Em 7 de dezembro de 2010, o livro “A Cadeia do Algodão Brasileiro: Desafios e Estratégias” foi lançado durante o jantar 
anual da entidade. Elaborado pela Markestrat, a obra – inédita no setor – revela dados que confirmam a importância 
da cadeia do algodão para a economia brasileira. Na safra 2010/2011, o faturamento total foi de US$ 37 bilhões, 
gerando um PIB agregado de mais de US$ 19 bilhões. Em impostos, o setor arrecadou US$ 7,7 milhões, divididos entre 
os elos do Sistema Agroindustrial (SAG), desde a venda dos insumos agrícolas até a venda dos produtos finais.

Publicações 
técnicas

Coordenada pelo professor Marcos Fava Neves (USP), a pesquisa 
traz ainda números sobre a importância da cotonicultura na 
geração de empregos e de renda para os trabalhadores. Em 
2010, a massa salarial da cadeia, considerando o cultivo, a 
preparação, a fiação e a tecelagem de algodão, foi de  
US$ 787 milhões. Isso gera um salário médio de R$ 1.260,78, 
valor 130% superior ao salário mínimo e maior que o pago no 
cultivo da cana (R$ 1.225,63) e da soja (R$ 1.165,06), duas das 
maiores culturas do país.

O Sistema Agroindustrial (SAG) do Algodão foi mapeado por 
meio de coleta de dados secundários e entrevistas primárias 
com profissionais que atuam nos vários elos. Dessa forma, 
buscou-se calcular as movimentações do algodão e de seus 
principais subprodutos ao longo do processo de transformação 
da matéria-prima nos produtos finais agregados.
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» Estratégias para o algodão no Brasil

Para a realização do estudo, foi utilizado o método de Planejamento e Gestão Estratégica de Sistemas Agroindustriais 
(GESis), desenvolvido pelo professor Marcos Fava Neves, em 2004. Esse método já foi aplicado em outros sistemas 
agroindustriais no Brasil, Argentina, Uruguai e África do Sul.

Com base no livro, a Abrapa também produziu um vídeo sobre a cadeia do algodão. O filme pode ser assistido no canal 
da Abrapa no Youtube. Em março de 2012, o livro ganhou uma versão em inglês para ser distribuída aos compradores 
externos. Vale salientar que ambas as publicações contaram com financiamento do Instituto Brasileiro do Algodão (Iba).

A coletânea de textos é o resultado 
do projeto “A Cadeia do Algodão 
Brasileiro: Desafios e Estratégias”, que 
ilustra o momento atual da cadeia 
produtiva do algodão no Brasil. 
Desenvolvido pelos pesquisadores 
da Markestrat, o livro apresenta um 
retrato da cadeia, trazendo ao leitor 
um entendimento maior do negócio, 
as variáveis que o impactam, suas 
tendências e desafios.

A obra representa, para o setor 
da cotonicultura brasileira, um 
enorme avanço e a responsabilidade 
de trazer a público – de forma 
didática – números reais, sólidos 
e confirmadores da realidade do 

trabalho desenvolvido pelos muitos cotonicultores de norte a sul do país e por toda a cadeia, que vai do plantio da fibra  
ao produto final que chega às mãos do consumidor.

Ao longo dos capítulos são apresentados os resultados da pesquisa que traz, com a credibilidade de números colhidos 
diretamente em cada elo da cadeia, dados que confirmam nossa importância para a economia nacional, como a alta 
geração de empregos, os valores de exportação que sustentam a balança comercial e a representatividade do setor  
no Produto Interno Bruto (PIB) do país. O trabalho também reforça o posicionamento da nossa cotonicultura no  
cenário internacional.

A Abrapa distribuiu mil exemplares da publicação a escolas técnicas e universidades que possuem o curso de agronomia.
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» Algodão no Cerrado do Brasil –  
   2ª edição, revisada e ampliada

A segunda edição do livro “Algodão no Cerrado do Brasil”, que tem coordenação 
editorial do dr. Eleusio Freire, foi lançada na noite de terça-feira, 20 de setembro de 
2011, durante o 8º Congresso Brasileiro do Algodão. A obra traz toda a história da 
implantação da cotonicultura no cerrado brasileiro e capítulos que tratam, de forma 
técnica, desde o plantio até o processo de beneficiamento. 

Dividido em capítulos escritos por diferentes autores, a segunda edição traz ainda os 
aspectos fundamentais para o desenvolvimento do algodão no cerrado: investimentos 
econômicos, liberação de plantas geneticamente modificadas, melhoramento das 
variedades, produção de sementes adaptadas ao clima do cerrado, manejo adequado 
do solo, de pragas, de plantas daninhas e diferentes nematoides, controle do bicudo, 
mecanização de todo o processo, do cultivo à colheita e beneficiamento, qualificação 
profissional dos trabalhadores e o reflexo da atuação da Abrapa em prol da cadeia. Os 
programas de certificação visando à sustentabilidade da produção, tão em voga nos 
dias atuais, também têm importante destaque nessa obra.

20/09/2011, São Paulo

Edição revisada e 
ampliada do livro Algodão 

no Cerrado do Brasil é 
lançada durante o 8º CBA 

Campanha 
institucional  

– mercado  
interno

A força da Abrapa nasce no campo, cresce na indústria e chega ao consumidor. Com esse mote, a associação produziu uma 
série de peças que foram destinadas ao mercado interno em 2011 e 2012. A campanha foi lançada durante o 8º CBA. 

Um folder informativo sobre a 
cadeia do algodão foi produzido 
para evidenciar os números da 
cotonicultura brasileira e sua força 
decorrente da união com todos os 
elos da cadeia.

A partir dessa linha de campanha, 
também foram criados anúncios  
para publicações nacionais,  
como o Anuário Brasileiro do 
Algodão, e um vídeo sobre a 
cadeia brasileira. 
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Quando o foco é o mercado externo, o material produzido pela entidade traz informações sobre a 
produção brasileira de algodão, área, estados produtores, formas de cultivo e colheita, tecnologia, 
qualidade, entre outros dados relevantes para o comércio da fibra. Em 2011, a versão foi feita em 
português e inglês. 

Para 2012, o folder contou ainda com versões em chinês para atender o público das missões 
realizadas na Ásia. Em todas essas ocasiões, vídeos sobre a produção do algodão, informações 
sobre o Brasil e o funcionamento da Abrapa foram apresentados nas línguas dos países visitados.

Ainda em 2012, a Abrapa veiculou um anúncio nas revistas Cotton Outlook e Cotton International, 
com foco no recorde de exportação da safra 2011/2012.

Campanha 
institucional  

– mercado  
externo

Fo
to

: C
ar

lo
s R

ud
in

ey
 - 

Ab
ra

pa



224 CAPÍTULO 9  Comunicação e marketing: identidade e presença no mercado  Abrapa - a identidade do algodão brasileiro  

O capulho foi escolhido pela identificação direta com o negócio 
dos cotonicultores brasileiros. A figura do capulho, no entanto, 
não ficou restrita à logomarca. Ele também fará parte dos demais 
elementos da identidade visual da associação, como a marca do 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), lançado no mês 
de setembro, e os demais que vierem na sequência.

A logomarca da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
ganhou, em 2012, um novo elemento junto às letras da sigla da 
associação: um capulho estilizado.

Evolução da 
logomarca Abrapa

Para a nova logomarca, também foi criado um 
manual de uso e aplicação com todas as indicações 
sobre maneiras de utilizar, cores possíveis, formas e 
demais orientações.

Os projetos e programas da Abrapa, quando lançados, possuem uma identidade visual totalmente planejada para as 
ações com as quais estão ligados. A imagem dos programas é sempre uma derivação do posicionamento da entidade e 
ficam a cargo do grupo de marketing da associação.

Em 2012, dois novos projetos foram lançados e, para eles, foram criadas diversas peças de divulgação. Os programas 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap) ganharam 
identidade visual própria que ilustrou os banners e convites para palestras, além de todo o material didático e de 
divulgação que foi entregue aos produtores.

Materiais  
de divulgação 

dos projetos 
desenvolvidos  
pela entidade 
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» Portal Abrapa
O portal foi todo redesenhando ao longo de 2011 e a nova interface foi lançada em setembro do mesmo ano,  
durante o 8º CBA.

O Portal Abrapa oferece ao produtor ferramentas importantes para que ele se mantenha bem informado sobre o 
universo da cotonicultura no Brasil e no mundo. Além do produtor, público-alvo da associação, toda a cadeia tem  
no portal informações consistentes, confiáveis e fidedignas para seu trabalho: indústria têxtil, traders e corretores. 

No biênio 2011/2012, a comunicação da Abrapa com o público interno e a sociedade também foi reformulada,  
a começar pelas ferramentas digitais. 

Comunicação  
com o público 
interno e com  

a sociedade

Na seção Números do Algodão, é possível encontrar dados atualizados de valor de compra e venda nos 
mercados nacional e internacional, produção, área de plantio, previsões para safras futuras e todo o histórico 
da cotonicultura nos últimos 20 anos.

O Sistema Abrapa de Identificação (SAI) também ganhou nova roupagem, com navegação mais simples 
e intuitiva. A área de sustentabilidade traz todas as informações referentes aos programas BCI e ABR, seus 
benefícios e atividades desenvolvidas para melhorar a produção de algodão no Brasil de forma sustentável e 
responsável. Conta ainda com informações e histórico do Programa Socioambiental da Produção de Algodão 
(PSOAL) e do Instituto Algodão Social (IAS).
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A agenda da semana, com todas as atividades institucionais da Abrapa, também está disponível no site 
semanalmente. A área demonstra a preocupação da Abrapa em manter os associados informados em relação 
ao trabalho que a entidade desenvolve na defesa de seus interesses.

A seção de notícias, atualizada diariamente, é uma das áreas mais acessadas do site, pois traz informações 
jornalísticas sobre o que acontece na entidade e no setor. 

No mês de dezembro de 2012, o portal passou a contar com a versão em inglês, a fim de facilitar ao mercado 
externo o acesso às informações veiculadas pela entidade.

» Abrapa Informa
O informativo da Abrapa, encaminhado ao mailing 
de mais de dois mil nomes, também foi reformulado 
e ganhou layout similar ao do portal da associação. 
Além da mudança visual, passou a ser divulgado às 
segundas-feiras, trazendo um resumo das principais 
notícias da semana.
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Algodão brasileiro no mundo:  
uma realização da Abrapa
Blairo Maggi
Senador da República (PR/MT)

Ao longo dos últimos dois anos, pude acompanhar 

de perto o trabalho da Associação Brasileira 

dos Produtores de Algodão (Abrapa) em prol da 

cotonicultura no Brasil. A associação, capitaneada neste último biênio 

pelo produtor Sérgio De Marco, desenvolve diversas ações, em diferentes 

áreas, sempre em busca de melhorias para o setor do algodão e da 

agricultura como um todo, setor este que defendo incansavelmente como 

senador no Congresso Federal. 

Uma dessas frentes de trabalho, no entanto, merece destaque especial: 

o marketing do algodão. A convite da Abrapa, estive em Singapura 

e em Hong Kong, em 2011, e em Beijing e em Hong Kong, em 2012, 

para acompanhar, como representante do governo brasileiro, missões 

comerciais da associação. Posso dizer que é impressionante observar 

a vontade e disposição dos cotonicultores brasileiros em atravessar o 

mundo para ir conversar, olho no olho, com seus principais compradores 

e expor todas as maravilhas deste país e sem fugir da responsabilidade de 

assumir eventuais problemas na produção.

O trabalho desempenhado pela Abrapa no mercado asiático proporciona, 

e agora falo como produtor agrícola que sou, o que consideramos mais 

importante numa relação de negócios: a confiança. Estar lá para mostrar 

seu trabalho, ouvir sugestões e trabalhar para atendê-las, como faz o 

cotonicultor brasileiro, é o que gera a confiança do mercado asiático – 

entre eles a China, maior consumidora do mundo, e a Coreia do Sul, que 

tem, do total de seu consumo, mais de 50% de fibra brasileira – e nos faz 

crescer a cada ano. Resultados desse inestimável trabalho podem, ainda, 

ser revelados em números como o 1,043 milhão de toneladas exportadas 

na safra 2011/2012, um recorde para a cotonicultura brasileira.

É importante frisar que a ética no compromisso com os contratos, 

bandeira desta última gestão, proporciona ainda mais confiança 

ao comprador internacional, que vê nos cotonicultores brasileiros 

empresários honestos e honrados, não importando qual a situação dos 

preços no mercado.

Pude acompanhar tudo isso de perto e agradeço ao presidente e sua 

diretoria os convites. Ao longo de minha vida, participei de várias 

associações, mas poucas vezes vi alguém se empenhar com tanta 

dedicação e eficiência em uma presidência como o amigo  

Sérgio De Marco. 

Como brasileiro, como produtor e como senador da República, me orgulho 

de ter feito parte desse caminho de sucesso e espero que os cotonicultores 

brasileiros sigam sua trajetória de prosperidade no mercado. 

Blairo Maggi
Senador da República (PR/MT)
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Abrapa - Embaixadora do algodão  
brasileiro no mundo
Urs Riederer
Sunrise Resources Ltd

F         ui incumbido de escrever uma análise sobre o trabalho 

da Abrapa no exterior nos últimos dois anos sob uma 

perspectiva externa. Isso nos lembra que, em dezembro 

de 2012, haverá uma mudança na presidência da Abrapa. O sr. Sérgio De 

Marco, presidente em exercício, vai passar o bastão para o sr. Gilson Pinesso. 

Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para parabenizar o sr. De Marco 

por sua liderança dinâmica à frente da Abrapa. Ele conseguiu transformar 

a organização em uma única voz que representa praticamente todos os 

produtores brasileiros de algodão. Durante várias visitas à Ásia, cobrindo 

o enorme continente, visitando todos os principais países consumidores de 

algodão, ele conseguiu unir o setor de algodão brasileiro, levando consigo 

os presidentes de cada estado produtor de algodão, sob a bandeira única 

da Abrapa. O grupo foi acompanhado por representantes políticos, ou seja, 

deputados e senadores do Brasil, adicionando uma dimensão importante às 

suas visitas. Isso teve um grande impacto não somente sobre os produtores de 

algodão nacionalmente, mas também sobre os consumidores do “ouro branco” 

do Brasil. Vamos destacar algumas das conquistas abaixo. Ao mesmo tempo, 

gostaríamos de dar os nossos sinceros parabéns ao sr. Gilson Pinesso,  

o futuro presidente.

As safras de 2010/2011 e 2011/2012 entrarão para a história como as mais 

voláteis e difíceis de todos os tempos. O gráfico a seguir mostra o movimento 

de contratos futuros da ICE e do Índice “A”, de 1º de dezembro de 2010 até a 

redação deste artigo, em setembro de 2012. 

De um nível de 121,34 em 1º de dezembro de 2010, os Futuros da ICE subiram 

para um recorde de 214,14, despencando, em seguida, para o nível atual de 

76,30.  Da mesma forma, o índice “A” passou  de 155,75 para 243,65, retornando 

para  85,60 (no momento da elaboração deste artigo), durante o mesmo 

período  de tempo.

A pergunta era: “Como o Brasil vai se sair?” Sob tais condições voláteis e 

atemorizantes, foi de fundamental importância para a Abrapa (ou seja, 

algodão brasileiro) ampliar o seu alcance e apelo junto aos compradores 

estrangeiros. As visitas à China, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Tailândia, 

Indonésia, Cingapura/Bangladesh e Turquia foram fortes indicadores de 

que em um momento no qual a Índia proibiu as exportações e exportadores 

locais descumpriam seus contratos, o Brasil demonstrou o seu compromisso, 

visitando os mercados consumidores. Esse foi um movimento inteligentemente 

orquestrado, tranquilizando os clientes do algodão brasileiro. Devemos lembrar 

que a inadimplência dos produtores e descaroçadores não era uma situação 

exclusiva da Índia. A prática era difundida em vários outros países produtores 

do mundo. Naturalmente, o comércio internacional foi o principal responsável 

pela inviolabilidade dos contratos para os usuários finais. Infelizmente, também 

houve a inadimplência de produtores brasileiros, mas a forte presença da Abrapa 

nacional e internacionalmente serviu ao propósito grandioso de tranquilizar 

o mundo de que a organização monitorava de perto os acontecimentos e exerceu 

a sua melhor influência sobre os membros para respeitar a inviolabilidade dos 
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contratos. O mais importante de tudo: a Abrapa convidou os usuários finais para 

dias de seminários e recepções com a importante mensagem: “Nós ouvimos 

vocês, estamos aqui para conversar com vocês!”

A Abrapa é a única associação de produtores em todo o mundo que aparece 

regularmente no cenário mundial em sua própria causa. Outros países 

produtores de algodão como EUA e Austrália realizam promoções semelhantes, 

mas a situação brasileira é especial, uma vez que a Abrapa é composta 

apenas de produtores. Isso é importante porque a organização não aparece 

somente para dar informações sobre os últimos acontecimentos do seu setor. 

Igualmente importante, a Abrapa surgiu para ouvir os usuários finais. A troca 

de informações entre produtores e usuários finais levou a discussões ativas 

sobre quais são as vantagens e desvantagens, quais são as áreas problemáticas 

onde a organização pode usar a sua influência nacionalmente para promover 

mudanças. Essa livre troca de informações gera confiança e um melhor 

entendimento. Ela traz a mensagem: “Vocês são importantes para nós”. 

Um convite feito pela Abrapa a seis empresas têxteis líderes da Indonésia, 

Taiwan e Tailândia, em julho de 2012, ampliou o conhecimento e valorização 

do algodão produzido no Brasil. Delegações da China, Turquia e outros 

países também revelaram o amplo interesse pelo algodão brasileiro. Os 

visitantes ficaram impressionados com a escala das operações e esforços 

para a produção de algodão que vai atender às exigências da tecnologia 

moderna das fiações atuais. “Ver para crer” continua sendo uma ferramenta 

poderosa para mostrar aos usuários finais os avanços que têm sido feitos. Um 

comentário que ouvimos frequentemente dos nossos clientes é a admiração 

pela abordagem unificada adotada por todos os produtores no Brasil. O 

setor apresenta união entre os agricultores, e o intercâmbio profissional de 

informações é muito evidente. Isso é louvável e impulsionou o setor agrícola 

ao patamar onde se encontra hoje.

O setor de algodão no Brasil só tem a crescer. Os últimos 15 anos são a 

prova viva desse fato. Os desenvolvimentos contínuos nas técnicas de 

cultivo, conscientização ambiental, sistemas de gerenciamento de culturas e 

responsabilidade social dos trabalhadores e comunidades rurais têm trazido 

melhorias constantes na produtividade e qualidade. Isso levou o Brasil a 

conquistar a distinção de ser um setor moderno, atualizado e profissional. Os 

dois anos em análise destacaram todas essas vantagens durante os eventos 

de promoção para clientes. Podemos acrescentar à essa lista de distinções as 

melhorias nos fardos livres de contaminação e a introdução da classificação HVI. 

Atualmente, 100% do algodão produzido no Brasil é classificado pelo HVI. Cada 

fardo pode ser rastreado pelo Sistema Abrapa de Identificação (SAI). A Abrapa 

tem sido fundamental em divulgar essa mensagem internacionalmente e 

impulsionar os exportadores a disponibilizar essas informações para os usuários 

finais, oferecendo maior transparência. A entidade considera os usuários de 

algodão brasileiros como parte interessada do seu setor. Credibilidade, valores 

essenciais, transmissão de informações e a capacidade de ouvir criam um 

sistema transparente que vem agregando valor ao algodão brasileiro, ao longo 

dos anos. Durante o último biênio, a Abrapa avançou muito e a organização 

possui muitos amigos nos mercados internacionais.

Ainda há muitos desafios, e eles serão enfrentados nos meses e anos 

vindouros. Vivemos momentos extraordinários, nos quais a volatilidade 

parece ser a única constante. Perante o cenário de incerteza econômica, 

particularmente a tensão na zona do euro e dúvidas sobre o futuro da moeda 

única, peso crescente da dívida norte-americana e uma desaceleração na 

China, sabemos que vamos continuar enfrentando dificuldades no mercado. 

Mas, além das influências macroeconômicas que vão gerar volatilidade e, 

portanto, risco de preço, há outros aspectos que irão afetar a posição do Brasil 

como um fornecedor de algodão para os mercados mundiais: 
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•	Um bom progresso foi feito na produção de algodão mais limpo e de 

fibras longas após a safra com variações no micronaire do ano passado. 

Felizmente, este ano, viu-se um retorno a uma faixa desejável. No entanto, 

consideramos que um maior progresso pode ser obtido na resistência. O 

setor deve estabelecer uma meta de ser capaz de garantir um GPT mínimo 

de 30. Isso também fornecerá um ganho de preço de pelo menos um cent 

de dólar por libra e possivelmente criará um incentivo de preço.

•	Há muito tempo, argumentamos que o “fornecimento ininterrupto” 

(digamos, 9-10 meses por ano) vai render um prêmio ao produtor. 

Isso porque o setor de fiação prefere ter mesclas constantes nas suas 

programações de produção. Devido ao aumento da oferta de algodão 

brasileiro ao longo dos anos, essa meta foi atingida. No entanto, a 

nossa preocupação é uma queda súbita e acentuada da produção, 

que é esperada para a safra 2012/2013. Enquanto tenhamos total 

entendimento das razões e matriz de preço por trás dessa decisão, ele vai 

forçar as indústrias têxteis a cobrir sua necessidade de algodão de outras 

origens, o que pode comprometer a vantagem de preço relativo que o 

algodão brasileiro conquistou nos mercados consumidores.

•	Um motivo de preocupação constante são as questões relativas à 

documentação. As repartições governamentais precisam fazer um 

trabalho melhor, realizando uma emissão mais rápida e precisa dos 

documentos necessários para processar remessas. Os compradores 

estrangeiros, muitas vezes, ficam decepcionados com o serviço 

lento, que pode ser atribuído aos procedimentos de exportação. Isso 

cria problemas, especialmente nos casos em que a carga chega ao 

destino antes dos documentos. Não é possível liberar as cargas sem 

a documentação completa. Isso gera uma demora desnecessária e 
encargos de retenção, que podem ser incrivelmente altos.

•	A infraestrutura no interior continua sendo outro desafio. Devido a 
estradas e serviços ferroviários inadequados, o transporte terrestre leva 
muito tempo e aumenta o custo e os riscos das viagens terrestres. 

•	As greves nos portos são outra característica que pode colocar em risco a 
reputação do algodão brasileiro. Os atrasos nos embarques adicionam 
grandes riscos ao comércio, especialmente em um mercado em queda, 
uma vez que as indústrias têxteis podem optar por desonrar os contratos, 
se os embarques não puderem ser realizados no prazo.

Todas as áreas problemáticas acima exigem reconsideração do governo 
para o benefício do país. Estamos confiantes de que a Abrapa, com suas 
associações congêneres, continuará enfrentando tais preocupações. Esse 
será um elemento importante para continuar promovendo a confiança 
no algodão brasileiro. “Em um sistema de mercado baseado na confiança, 
a reputação terá um valor econômico significativo, que geralmente é 
chamada ágio.” (Alan Greenspan)

É exatamente essa percepção dos fundadores do setor do algodão no 
Brasil que trouxe empregos, riqueza e uma excelente reputação para o 
país. No entanto, o que define o país no futuro não são as realizações do 
passado. Há novas fronteiras pela frente. Desejamos à Abrapa e ao seu 
novo presidente todo o sucesso possível na consecução desses objetivos.

Urs Riederer
Presidente,
Sunrise Resources Ltd, trading com sede em Jacarta
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Consistência e paz de espírito para  
os clientes na cadeia produtiva
Ken Chen
Tah Tong Textiles

C omo uma fiação de longa data focada em fios de 
qualidade, tivemos muita sorte de ser apresentados 
ao algodão brasileiro.  Atualmente, estamos nos 

aproximando de dez anos do nosso relacionamento com o Brasil e, ao 
longo deste período, tem havido um crescimento contínuo na qualidade e 
produção brasileira, bem como na nossa dependência, enquanto clientes, 
desse país.  Hoje, podemos esperar um algodão de alta qualidade (ou seja, 
com baixa contaminação e alta uniformidade) com segurança, a um preço 
competitivo em relação a outros produtores.  

Recentemente, tive a oportunidade de visitar o Brasil a convite da Abrapa 
e do sr. Sérgio De Marco para observar a cadeia de suprimento de algodão 
na sua totalidade, do cultivo ao beneficiamento. Graças a essa experiência, 
fui capaz de apreciar os diversos fatores que contribuem para o sucesso do 
Brasil. O país possui uma vantagem substancial devido a diversos fatores, 
que incluem: meio ambiente, tecnologia e gerenciamento. 

Meio ambiente
É difícil para alguém da Ásia entender a escala do Brasil e seus recursos 
naturais, mas depois de visitar os estados de Mato Grosso e Goiás, consigo 
compreender a vantagem natural do país e seu enorme potencial.  O Brasil 
possui algumas das melhores terras disponíveis para o cultivo de algodão, 
com chuvas naturais abundantes (a irrigação não é necessária), topografia 
plana e elevação ideal. Isso permite que o país estabeleça fazendas de grande 
escala de 5.000 até mais de 20.000 hectares, que podem ser geridas com maior 
eficiência e produtividade.  Além disso, apenas 8,5% das terras cultiváveis estão 
sendo utilizadas, o que implica um grande potencial para crescimento futuro.  
Portanto, é fácil perceber a grande vantagem econômica do país em termos de 
volume e eficácia de custos resultantes dos seus ativos ambientais.

Tecnologia
A grande maioria dos produtores brasileiros utiliza algumas das tecnologias 
mais avançadas, que beneficiam os produtores e as fiações.  Começando 
com a semente, há um grande cuidado com a genética e técnicas de cultivo, 

conforme visto em institutos de pesquisa como o IMAmt. Isso permitiu que os 
produtores tivessem um algodão de maior consistência e rendimentos maiores, 
como resultado da resistência a pragas e outros fatores.  Além disso, muitos 
produtores estão investindo substancialmente em equipamentos de última 
geração para melhorar a produtividade e a qualidade. Nas fazendas, vimos 
algumas colheitadeiras John Deere muito impressionantes, descaroçadores 
de última geração e instalações de classificação profissionais.  Esses esforços 
melhoram ainda mais a qualidade e rendimento. O aspecto mais notável 
observado foi a prevenção contra impurezas e a garantia da qualidade.

Gerenciamento
Embora possuir vantagens ambientais e tecnológicas já possa ser suficiente 
para alguns, muitos dos produtores brasileiros aumentam ainda mais o 
seu valor com sólidas práticas gerenciais. Pude ver, nas fazendas que visitei, 
equipes altamente qualificadas e comprometidas com todos os aspectos da 
cadeia de valor do algodão, desde o planejamento da agricultura, passando 
pelo plantio e logística, entre outros. 

Além disso, a paixão e entusiasmo do povo brasileiro são evidentes em 
todos os lugares e acredito que esse seja um fator importante não apenas 
no sucesso do algodão, mas também para causar uma impressão muito 
positiva nos visitantes, como eu!  Tais esforços possibilitaram que o algodão 
do Brasil oferecesse consistência e (talvez mais importante) paz de espírito 
aos clientes na cadeia produtiva.

Na Tah Tong Textiles, somos fãs do algodão brasileiro  há muito tempo.  
Após minha recente visita, tornou-se evidente  a tendência de crescimento e 
melhoria contínua. Vamos continuar apoiando o algodão brasileiro.

Parabéns à Abrapa e aos produtores brasileiros pelo profissionalismo e pela 
qualidade da pluma produzida no Brasil.

Ken Chen
Presidente, 
Tah Tong Textiles, indústria têxtil de Taiwan
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10.Investimentos na estrutura organizacional
•	Ampliação	e	qualificação	da	equipe	do	escritório
•	Contratação	de	assessorias	externas
•	Manual	de	processos	da	Abrapa

Investimentos na estrutura física
•	Sede	própria,	a	casa	do	cotonicultor	brasileiro

Investimentos	em	prol	da	transparência
•	Contratação	de	auditoria	externa
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ESTRUTURA	ADMINISTRATIVA
A	serviço	do	associado	e	de	toda	a	cadeia	do	algodão10.

Nossos	princípios:	evolução	e	inovação	
Investimentos	na	área	administrativa	e	financeira	da	entidade
A organização e o bom desempenho das ações desenvolvidas pela Abrapa, incluindo desde as relações institucionais mantidas, passando pela promoção 
da fibra, desenvolvimento de projetos até a representatividade alcançada, seja no mercado interno ou externo, são resultado da força e da união dos 
cotonicultores, mas têm como suporte uma ferramenta essencial: o funcionamento administrativo da associação. 

Tendo como princípios a evolução e constante inovação, a diretoria do biênio 2011/2012 promoveu grandes avanços em relação à estruturação física e 
organizacional da entidade. Também ampliou os processos ligados a controles internos para garantir não só transparência, mas trazer ainda mais eficiência 
ao trabalho que a Abrapa desenvolve.

Fo
to

: C
ar

lo
s R

ud
in

ey
 - 

Ab
ra

pa

Fo
to

: C
ar

lo
s R

ud
in

ey
 - 

Ab
ra

pa
Fo

to
: P

au
lo

 C
ar

do
so



235    Estruturação organizacional  Estrutura administrativa: a serviço do associado e de toda a cadeia do algodão  CAPÍTULO 10

Ao assumir a entidade, a nova diretoria tinha, entre 
outras metas, o objetivo de desenvolver projetos  
que trouxessem benefícios aos produtores brasileiros. 
Os membros sabiam que o momento era oportuno e 
que a Abrapa precisava ser preparada para trabalhar 
por projetos em parceria com o Instituto Brasileiro 
do Algodão (Iba), então recém-criado, e manter 
programas em funcionamento como o de marketing, 
desenvolvido em parceria com os fundos de incentivo 
à cultura do algodão. Para isso, era necessário investir 
na equipe e na profissionalização do setor.

No início de 2011, o escritório da Abrapa contava 
com seis funcionários que trabalhavam em uma 
sala alugada na sede da Confederação Nacional 
de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Ainda 
em janeiro, a nova diretoria contratou um diretor-
executivo para gerir as ações e atividades do escritório, 
além de representar a entidade em compromissos 
formais, reuniões e relacionamento com parceiros e 
governo, quando o presidente não pudesse fazê-lo.

No mesmo ano, a assessoria de imprensa, antes 
realizada por uma empresa externa, também passou 
a integrar a equipe do escritório. Foi contratado um 
jornalista com o intuito de melhorar, principalmente, a 
comunicação interna entre a Abrapa e seus associados.

Ainda em 2011, com a crescente demanda da área 
de sustentabilidade, além do gestor para o projeto, 
também foi contratado um assistente para cuidar 
exclusivamente do fluxo financeiro das atividades 
desenvolvidas pela área.  Em 2012, a equipe  
foi novamente ampliada com a contratação de  
um estagiário.

O setor financeiro tambrém foi amplliado em 2012 
com a contratação de um gerente para a área e dois 
novos colaboradores, um vinculado à tesouraria e 
outro dedicado exclusivamente à prestação de contas 
dos projetos realizados pela entidade. A área financeira 
era, para a diretoria, a mais urgente a ser reestruturada, 
uma vez que os processos de pagamento e prestação 
de contas – relacionados a projetos realizados pela 
Abrapa e financiados pelo Iba – cresceram, assim como 
cresceu a realização de atividades. 

A Abrapa ainda contratou um auxiliar administrativo  
e outro para serviços gerais e encerra o ano de 2012 
com 15 colaboradores, atuando em diferentes funções 
no escritório.

O aumento no número de funcionários gerou a  
preocupação da diretoria em fornecer-lhes a 
oportunidade de capacitação e aperfeiçoamento 
profissional. Para isso, foi criado um plano de bolsas  
de estudo para treinamento em cursos de longa, 
média e curta duração, participação em seminários, 
workshops, palestras, entre outros.

Estruturação	organizacional
Investimentos na  

equipe	do	escritório	

20/11/2012, Brasília

Equipe de colaboradores da Abrapa
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A associação conta ainda com assessorias externas,  
que auxiliam o trabalho do escritório.

Na área de comunicação, estão a Stap Comunicação  
& Marketing, que desenvolve a assessoria de 
marketing, a Virta, que é responsável pelo clipping de 
notícias encaminhado ao mailing da entidade todas  
as manhãs, e a Camídia Produções, que faz a assessoria 
de foto e filmagem e é a responsável pelo banco 
atualizado de imagens que a associação possui da 
produção brasileira.

Na área de tecnologia estão a W21 Mercurion e a 
Falconi. A primeira é responsável pela elaboração e 
manutenção de sistemas como o SAI e o Banco de  
Dados Nacional.

Nas área contábil, jurídica e técnica, a ADM 
Contadores, a AFC Advogados e a Seron 
Agroconsulting fazem as respectivas assessorias. 
A última, em específico, acompanha questões pontuais 
ligadas a registro de defensivos e fertilizantes, 
reuniões da CTNBio, entre outros temas cruciais para a 
sustentabilidade econômica do setor.

A Abrapa conta ainda com as assessorias 
internacionais, que desenvolvem o trabalho 
de acompanhar passo a passo as discussões 
empreendidas entre os governos brasileiro e americano 
em relação ao Memorando de Entendimento firmado 
entre os dois países, em função do Contencioso do 
Algodão. Desenvolvem esse trabalho a Rural Prosper, 
Brazil Works e Sidley & Austin Advogados.

Contratação	de	
assessorias	externas

Especialização	das	atividades
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Outra medida importante da diretoria do biênio 2011/2012 foi a estruturação dos processos administrativos do 
escritório. Ao longo de 2012, uma assessoria organizacional trabalhou na elaboração do manual de processos de 
todas as atividades desenvolvidas pelos colaboradores da associação. 

Elaboração	do	 
manual	de	processos	 

da	Abrapa	
Cada área do escritório 
teve todas as suas 
atividades detalhadas, 
passo a passo. Com o 
manual, tem-se noção 
exata das atividades 
desenvolvidas, quando 
ocorrem, de que forma, 
por quem são realizadas, 
a periodicidade em que 
são efetivadas, as áreas 
que colaboram, ou seja, 
trata-se de uma forma 
de buscar eficiência, 
encontrar oportunidades 
para melhorias e avaliar 
os resultados obtidos. 
O manual é utilizado 
diariamente pelos 
colaboradores da equipe 
da Abrapa e deverá 
passar por revisão a  
cada seis meses.
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Com o crescimento da equipe, surgiu a necessidade de o escritório da associação ocupar um  
espaço maior. A primeira mudança ocorreu em fevereiro de 2012. A sede da entidade saiu do prédio 
da CNA para trabalhar em um novo e mais amplo espaço que contava com sala para reuniões e 
assembleia. O ambiente comum do escritório também foi ampliado, gerando maior conforto  
e comodidade para os colaboradores.

A	casa	do	cotonicultor	brasileiro	em	sede	própria
Ao mesmo tempo em que surgiu a necessidade de ocupar um espaço físico maior, a diretoria 
trabalhava com a hipótese de apresentar um projeto para o Instituto Brasileiro do Algodão (Iba)  
a fim de que a Abrapa pudesse ter uma sede própria. 

Após a elaboração do projeto e sua ampla defesa junto ao conselho gestor da entidade financiadora, 
em junho de 2012, com a aprovação, a diretoria escolheu uma sala com localização privilegiada para 
ser a sede definitiva da entidade. O prédio fica próximo à Esplanada dos Ministérios e da Praça dos 
Três Poderes, de onde será possível acompanhar ainda mais de perto as decisões políticas do país. 

A nova sede da Abrapa mantém o padrão da sala anterior, com espaço físico amplo, conforto e 
funcionalidade. Ela também tem sala para reuniões, inclusive para a realização da assembleia de 
representantes da entidade. As novas instalações estão em funcionamento desde dezembro de 2012. 

Investimentos na estrutura física

12/08/2012, Brasília

Fachada do Edifício Via Office. A sede própria da 
Abrapa ocupa o 2º andar  
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Auditorias	externas	semestrais
Realizado desde a fundação da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão,  
o processo de auditoria externa de contas, com auditores externos independentes,  
foi fortalecido ao longo do biênio 2011/2012. 

Devido ao alto número de projetos e maior demanda de prestação de contas,  
a Abrapa instituiu a realização de auditorias externas semestrais, com a intenção  
de manter a organização e evitar problemas relacionados à área financeira e  
instâncias como o conselho fiscal. 

Foram 730 dias de trabalho à frente da entidade. A diretoria biênio 2011/2012,  
encerra a gestão tendo contribuído para os recordes que a cotonicultura presenciou  
nas duas últimas safras e preparado o setor para enfrentar os próximos desafios.

Investimentos	em	prol	da	transparência




