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COMITÊ CONSULTIVO INTERNACIONAL SOBRE ALGODÃO - ICAC 

1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC, 20006, EUA 

Telefone +1 (202) 463-6660 • Fax +1 (202) 463-6950 • e-mail 
secretariat@icac.org 

 

 
DECLARAÇÃO FINAL (em 3 de novembro de 2016) 

 
Declaração da 75ª

 
Reunião Plenária 

“Dinâmicas Emergentes no Algodão: Aumentando a Sustentabilidade na 

Cadeia de Valores do Algodão” 
 

 

1. O Comitê Consultivo Internacional sobre o Algodão (ICAC) se reuniu em Islamabad, 

Paquistão, de 30 de outubro a 4 de novembro de 2016 para sua 75
ª 

Reunião Plenária 
desde a fundação do Comitê, em 1939. A reunião teve a presença de 378 pessoas, 
inclusive representantes de 14 países membros, 4 organizações internacionais e 4 
países não membros. 

 

2. A demanda por algodão ultrapassa a produção pelo segundo ano consecutivo.  
O Secretariado relatou que a produção de algodão em 2015/16 caiu devido a ataques de 
pragas, preços competitivos de outras safras, mudanças climáticas etc., levando a uma 
redução dos estoques mundiais. Embora os estoques ainda estejam mais altos do que o 
costumeiro, o excesso começou a ser reduzido. Porém, o algodão continua a ser 
confrontado por um ambiente competitivo extremamente desafiador. 

 

3. A concorrência com o poliéster é a maior ameaça competitiva do algodão. 
Apresentações feitas durante uma sessão sobre a competição entre fibras destacaram 
a participação cada vez maior do poliéster no mercado mundial de fibras. O Comitê 
recebeu resultados preliminares do estudo do Secretariado sobre os fatores econômicos 
subjacentes ao crescimento do poliéster. Esses resultados demonstraram que o 
poliéster teve ganhos consideráveis no mercado para produtos a jusante, como fios, 
filamento, fibras descontínuas e vestimentas. Esta tendência se deve aos preços mais 
baixos do poliéster resultantes dos atuais preços do petróleo e da capacidade industrial 
subutilizada na indústria do poliéster. O Comitê aprovou uma recomendação do Painel 
Consultivo do Setor Privado para ampliar os termos de referência dos estudos em 
andamento do Secretariado sobre o mercado do poliéster para incluir medidas de apoio 
do governo que estimularam a capacidade excedente na indústria do poliéster. 

 

4. Superando desafios da indústria têxtil. Com este título, o representante da 
Federação Internacional dos Fabricantes Têxteis demonstrou, com exemplos, como a 
indústria têxtil estava confrontando três desafios básicos também enfrentados pela 
indústria do algodão, a saber: água, energia e a necessidade de novas ideias criativas. 
A indústria do algodão foi pressionada a tomar providências, com o desenvolvimento de 
variedades de algodão que usem menos água, concentrando e reduzindo o consumo de 
energia com descaroçadores e transporte e criando e aplicando novas ideias, 
especialmente para o aumento da eficiência e a redução dos custos. Um exemplo seria 
o uso de sistemas de classificação de algodão por Instrumentos de Alto Volume por toda 
a indústria para substituir a antiga prática da classificação visual. Outro palestrante na 
mesma sessão estimulou os países produtores de algodão a converter o algodão em 
produtos com valor agregado, que gerassem empregos e outras atividades econômicas. 
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5. Custos da produção de algodão. O Secretariado apresentou um relatório baseado em sua 
publicação trienal sobre o “Custo de Produção do Algodão Bruto”. A média mundial do custo 
líquido de produção (exceto custos de terreno) do algodão em pluma foi de US$ 1,16/kg em 
2015/16. 

 

6. A redução do impacto de uso de água no algodão e o aumento da renda dos fazendeiros 
andam lado a lado. O crescimento da demanda por água, as mudanças climáticas e o aumento 
populacional colocam ainda mais pressão sobre o uso de água na agricultura em geral e no 
cultivo de algodão em particular. O Comitê recebeu apresentações de pesquisadores e 
especialistas em sustentabilidade sobre modos para reduzir o impacto do consumo de água no 
algodão. Eles incluem a aplicação de avaliações críticas do desempenho dos sistemas de 
irrigação; a redução de perdas no transporte; a implementação da agricultura de precisão; 
irrigação de áreas deficitárias; uso de modelos de agendamento da irrigação; maximização do 
rendimento por unidade de água usada; métodos inovadores de irrigação, como sulcos curtos e 
nivelamento a laser dos sulcos; e criação para obtenção de variedades de alto rendimento e 
resistentes a secas por meio do cruzamento convencional e da engenharia genética. Exemplos 
práticos demonstraram que o impacto do consumo de água no algodão pode ser reduzido de 
modo significativo, ao mesmo tempo melhorando a renda dos fazendeiros. 

 

7. Enfrentar a mudança climática exige colaboração internacional. O Comitê observou o 
resultado da Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática de 2015 (COP21), 
realizado em Paris, França. Muitos países produtores de algodão já estavam sentindo os impactos 
negativos da mudança climática. A COP21 produziu recomendações sólidas para conter os 
efeitos negativos da mudança climática. Uma aliança de parceiros foi necessária para alcançar 
esses objetivos. Porém, os países menos desenvolvidos tiveram suas próprias limitações para 
obedecer às recomendações da conferência. Esforços colaborativos foram necessários para 
abordar o problema da mudança climática. A esse respeito, a pesquisa foi necessária, não só com 
relação às condições de seca, mas também situações de alagamento, que frequentemente se 
tornam um problema em algumas áreas de cultivo de algodão. 

 

8. Os testes dos indicadores de sustentabilidade SEEP prosseguem. O SEEP (Painel de 
Especialistas em Desempenho Social, Ambiental e Econômico do Algodão) relatou que doze 
países já estão testando em campo os indicadores de sustentabilidade propostos pelo Painel. O 
SEEP visa produzir um relatório em 2017 para capturar sistematicamente as lições aprendidas 
em todos os testes piloto. Esse relatório de “lições” será inestimável para informar a necessidade 
de refinamentos e melhorias no atual quadro do SEEP para medir a sustentabilidade. O relatório 
constituirá uma base sólida para o teste mais efetivo da aplicação de indicadores de 
sustentabilidade. Uma vez que esse estudo tenha sido finalizado, o SEEP investigará opções 
para uma nova rodada de testes. 

 

9. O algodão biotecnológico está em desenvolvimento. O cultivo do algodão biotecnológico 
alterou o complexo de pragas em muitos países, portanto são necessárias mudanças dos 
métodos de controle de pragas. O algodão biotecnológico beneficiou os fazendeiros reduzindo a 
necessidade de aplicação de inseticida e com impacto positivo sobre os rendimentos, sem elevar 
os custos de fertilizantes e operações agronômicas. Em alguns países, a lagarta rosada 
desenvolveu resistência à primeiras tecnologias de algodão biotecnológico resistente a insetos. 
A lagarta rosada e a mosca branca causaram perdas graves no rendimento na Índia e no 
Paquistão em 2015, exigindo um retorno às variedades tradicionais de algodão e aos métodos 
tradicionais de controle de insetos em alguns países. Embora a situação tenha melhorado na 
temporada atual, essas pragas ainda exigem vigilância. O percevejo do algodão e a cochonilha-
farinhenta também emergiram como grandes pragas; a mosca branca e o vírus do enrolamento 
das folhas, em particular, estão se tornando preocupações maiores. O algodão biotecnológico 
resistente à mosca branca está em estágios avançados de desenvolvimento. Quando 
comercializadas, essas novas variedades trarão um grande alívio aos cultivadores. Especialistas 
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relataram progresso similar com o algodão transgênico resistente à doença do enrolamento das 
folhas. 

 

10. O suporte governamental ao setor do algodão caiu de níveis recordistas, mas 
permaneceu alto. O relatório anual da ICAC sobre medidas do governo em suporte ao setor do 
algodão demonstra que tais medidas chegaram a US$ 7,2 bilhões em 2015/16, uma queda de 
30% do recorde de US$ 10,7 bilhões em 2014/15. Os grandes estoques acumulados como 
resultado da intervenção governamental de 2011/12 a 2014/15 começaram a se reduzir. Um 
descarte ordeiro desses estoques será um fator chave para o desenvolvimento do mercado nos 
próximos anos. 

 

11. A Organização Mundial do Comércio suporta a redução de subsídios à exportação e 
o suporte doméstico ao algodão. O Comitê observou que a Conferência Ministerial de Nairóbi 
da Organização Mundial do Comércio, realizada em dezembro de 2015, adotou uma decisão 
sobre o algodão proibindo os subsídios à exportação e propondo uma maior redução do suporte 
doméstico. A decisão também pede melhorias do acesso ao mercado para países menos 
desenvolvidos (LDCs). O objetivo da decisão é nivelar o campo para exportadores de algodão 
dos países mais pobres, onde o setor do algodão tem importância vital. O Comitê reafirmou a 
importância de uma política comercial como condutora da promoção do crescimento e 
desenvolvimento econômico mundial, e declarou o apoio a um sistema de comércio multilateral 
sob os auspícios de OMC. 

 

12. As políticas públicas para o algodão devem evitar distorcer o mercado. Apresentações 
sobre a política pública para o setor do algodão destacaram que o algodão enfrenta uma grave 
ameaça com as fibras sintéticas, especialmente o poliéster. A fim de competir, os produtores de 
algodão devem inovar, adotar e implementar tecnologias de ponta que melhorem a produtividade 
a custos mais baixos. As políticas governamentais devem se concentrar em permitir a flutuação 
dos preços com as forças do mercado, aumentando o financiamento para pesquisa agrícola e 
implementando regulamentos com bases científicas que permitam o desenvolvimento e a adoção 
da tecnologia. Iniciativas que façam discriminação do algodão que não seja comercializado sob 
certos critérios terão efeito negativo sobre o algodão produzido e comercializado por países 
membros do ICAC, e isso deve ser observado atentamente pelo Secretariado, uma vez que 
iniciativas desse tipo podem ter efeitos adversos sobre a produção do algodão, bem como sobre 
a cadeia de valor têxtil. 

 

13. É necessária uma maior harmonização de medidas fitossanitárias que afetam o 
comércio internacional de algodão. O Comitê recebeu um relatório do Painel Consultivo do 
Setor Privado destacando a necessidade de harmonização dos regulamentos fitossanitários que 
afetam o comércio mundial do algodão. Em especial, o PSAP observou que as exigências de 
fumigação do algodão variavam bastante entre os países, e solicitou que o Comitê Permanente 
examinasse possíveis maneiras de reduzir tais diferenças durante o próximo ano. 

 

14. Os governos membros do ICAC deverão tomar providências para garantir a 
conformidade com adjudicações.  O Comitê recebeu um relatório da Associação Internacional 

do Algodão, o principal órgão arbitral do comércio mundial de algodão. Os preços do algodão 
não flutuaram muito durante a última temporada, o que resultou em um ambiente de comércio 
mais saudável e em redução no número de disputas que precisaram ser solucionadas por 
arbitragem. Porém, muitas disputas do período 2010/11, marcado pela extrema volatilidade de 
preços, permaneceram sem solução devido a adjudicações arbitrais legais sob a Convenção de 
Nova York, que foi assinada por quase todos os governos, não terem sido honradas. Os governos 
membros do ICAC deverão revisar a lista de infratores compilada pela ICA para identificar 
empresas localizadas em seus respectivos países e tomar as providências para garantir que 
essas empresas cumpram suas obrigações. 

 

15. Associação ao ICAC. Os membros do ICAC foram informados que os termos de acesso da 



  

4 
 

União Europeia foram acordados mutuamente e agora estavam em processo de aprovação pela 
Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu. Além disso, Bangladesh enviou uma solicitação 
de associação. Os termos de acesso a esse importante importador de algodão foram aceitos e 
Bangladesh estava tomando as providências internas para finalizar sua inclusão entre os 
membros do ICAC. 

 

16. Conferência Mundial de Pesquisa em Algodão-6. O Comitê recebeu um relatório da Sexta 
Conferência Mundial de Pesquisa em Algodão, realizada em Goiânia, Brasil, de 2 a 6 de maio de 
2016. O evento teve a participação de 471 pesquisadores de 40 países e cinco organizações 
internacionais, e foi promovido sob os auspícios da Associação Internacional dos Pesquisadores 
em Algodão (ICRA). O programa de Associado em Pesquisa da ICAC suportou a presença de 16 
pesquisadores na conferência. 

 

17. Tópico do Seminário Técnico de 2017. O Comitê decidiu promover o Seminário Técnico 
de 2017 sobre o tópico de “Oportunidades e Desafios para a Transferência de Tecnologias em 
Algodão”. 

 

18. Próxima reunião. O Comitê aceitou uma oferta do Uzbequistão para sediar a 76
a 

Plenária 

em datas a serem determinadas durante outubro de 2017. 

 

19. Reconhecimento da hospitalidade do Paquistão. O Comitê agradeceu o povo, o Comitê 

Organizador e o Governo do Paquistão por sua hospitalidade em servir como sede da 75
a 

Reunião 

Plenária. Os delegados fizeram comentários bastante favoráveis sobre a qualidade do local e dos 

eventos sociais, bem como a eficiência do país sede na preparação da reunião plenária. 
“Pakistan Zindabad”. 
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