
 
 

 
 

____________________________________________________________________________ 
 

COMUNICADO CONJUNTO 
____________________________________________________________________________ 
 

Brasília, 07 de abril de 2014  

 

Ref.: Sinap - Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma 

 

A consolidação do Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap), em 

2014, é um objetivo  compartilhado entre a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 

(Abrapa), a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM), a Associação Nacional dos Exportadores 

de Algodão (Anea) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit).  

 

O QUE É O SINAP 

O Sistema de Informações de Negócios com Algodão em Pluma (Sinap) é operado pela BBM 

(Bolsa) e organizado com a contribuição das entidades parceiras - Abrapa, Anea e Abit. Tem 

por objetivo receber e consolidar informações sobre todas as compras e vendas de algodão em 

pluma realizadas no mercado brasileiro, de modo a gerar relatórios estatísticos abrangentes 

sobre a comercialização de cada safra. 

 

O Sinap tem um papel fundamental para o planejamento e organização de toda a cadeia 

produtiva do algodão, e as informações geradas ajudam também na formulação de políticas 

públicas de interesse do setor. 

 

 
 

 Para saber mais sobre o Sinap, clique aqui e acesse o Manual de Operações do Sinap  

 

!    NOVAS MEDIDAS 

A partir de uma deliberação conjunta, a Abrapa, BBM, Anea e Abit vêm ao meio produtor 

e comercial divulgar novas e recentes medidas que são importantes para a consolidação 

do Sinap. 

 

1. CONSELHO DE ÉTICA DO MERCADO DE ALGODÃO 

O Conselho de Ética do Mercado de Algodão somente apreciará as questões relacionadas às 

operações de compra e venda cujas informações tenham sido registradas no Sinap, 

corretamente e no devido tempo, seja pelas corretoras associadas à Bolsa ou diretamente 

pelos contratantes.  
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http://www.abrapa.com.br/biblioteca/Documents/estatisticas/manual-de-operacoes-sinap.pdf


 
 

 
 

 

2. NEGÓCIOS INTERMEDIADOS POR CORRETORAS ASSOCIADAS À BOLSA 

As informações sobre compras e vendas intermediadas por corretoras associadas à Bolsa já 

são normalmente inseridas no Sinap pelas próprias corretoras. Tratam-se de operações cujas 

questões e controvérsias são dirimidas pelo Juízo Arbitral da Bolsa.  

 

Para acessar a relação completa e atualizada das corretoras de algodão associadas à 

Bolsa, clique aqui. Elas estão aptas a inserir no Sinap as informações dos contratos de 

compra e venda de algodão que intermediarem.   

 

3. NEGÓCIOS REALIZADOS DIRETAMENTE ENTRE COMPRADORES E VENDEDORES 

(SEM CORRETORAS) 

 

3.1. No caso das compras e vendas realizadas diretamente entre tradings e produtores (ou 

cooperativas de produtores), sem a intermediação de corretoras associadas à Bolsa, as 

exportadoras (tradings) serão responsáveis pela inserção das informações no Sinap.  

 

As operações de troca (barter) também serão inseridas no Sinap pelas tradings.  

 

Para acessar a relação completa e atualizada das tradings associadas à Anea -

Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, clique aqui. Elas estão aptas a inserir 

no Sinap as informações dos contratos de compra e venda de algodão que realizarem 

diretamente com os produtores de Algodão. 

  

Importante: o produtor rural que realizar o negócio com uma trading não associada à Anea 

deverá solicitar a trading que se credencie no Sinap para que ele faça o cadastro do negócio.    

 

3.2. No caso das compras e vendas realizadas diretamente entre produtores (ou 

cooperativas de produtores) e comerciantes ou indústria textil, sem a intermediação de 

corretoras associadas à Bolsa, os produtores (ou cooperativas de produtores) serão 

responsáveis pela inserção das informações no Sinap.  

 

Para facilitar, consulte esta tabela: 

QUEM DEVE INSERIR AS INFORMAÇÕES NO SINAP 

Vendedor (atividade) 
Comprador 
(atividade) 

O negócio foi intermediado 
por corretora associada à 
Bolsa? 

Responsável pelas 
informações no 
Sinap 

Produtores, cooperativas 
de produtores, 
comerciantes e outros 

Comerciantes, 
tradings, 
indústria e 
outros 

Sim Corretora 

Produtor rural e/ou 
cooperativa de 
produtores rurais 

Trading - 
exportação ou 
flex (*) 

Não Trading 
(comerciante) 

Produtor rural e/ou 
cooperativa de 
produtores rurais 

Comerciante 
interno 

Não Produtor ou 
cooperativa 

Produtor rural e/ou 
cooperativa de 
produtores rurais 

Indústria Não Produtor ou 
cooperativa 

 
(*) O produtor ou Cooperativa deve lembrar-se de avisar a trading para se cadastrar no Sinap, 
caso ela não conste como associada na lista da Anea. 
_________________________________________________________________________ 2/4 
 

https://www.bbmnet.com.br/pages/portal/bbmnet/pages/mercadoAlgodao/indexAlgodao.asp?page=corretoras
http://www.aneacotton.com.br/nossosassoc.html


 
 

 
 

 

 
 
IMPORTANTE: 
Os negócios já realizados até a presente data, relativos às safras 2013/14 e 2014/15, 
poderão ser cadastrados no Sinap até 30 de junho de 2014. Após essa data, os negócios 
deverão ser regularmente cadastrados em até 20 dias úteis após a data da sua realização.    
 

TAXAS 

Quando um produtor de algodão ou Cooperativa associada à Abrapa constar no Sinap como 

parte vendedora de um negócio direto, isto é, sem intermediação de uma corretora associada à 

Bolsa, a Abrapa se responsabilizará pelo pagamento da taxa de manutenção do Sinap. Ou 

seja, o cadastramento dos dados no sistema não tem custo para as tradings, 

comerciantes, cooperativas e produtores.  

 

 

PARA MAIS INFORMAÇÕES, ENTRAR EM CONTATO COM: 

 

BBM - Bolsa Brasileira de Mercadorias 

Contato: Edson Felix 

Telefone: (11) 2565-4596 

 

Abrapa - Associação Brasileira dos Produtores de Algodão  

Administração Nacional do Sinap  

Contato: Allan Pequeno  

Telefones: (61) 3028-9700  

 

Abapa – Associação Baiana dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado da Bahia  

Tel: (77) 3614-9000 

 

Acopar – Associação dos Cotonicultores Paranaenses 

Administração do Sinap no Estado do Paraná  

Tel: (43) 3258-4500 

 

Agopa – Associação Goiana dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado de Goiás  

Tel: (62) 3241-0404 
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Amapa – Associação Maranhense dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado do Maranhão  

Tel: (51) 3230-7799 

 

Amipa – Associação Mineira dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado de Minas Gerais  

Tel: (34) 3821-5828 

 

Ampa – Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado de Mato Grosso 

 Tel: (65) 3925-1800 

 

Ampasul – Associação Sul Matogrossense dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado de Mato Grosso do Sul 

Tel: (67) 3562-3498 

 

Apipa – Associação Piauiense dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado do Piauí 

Tel: (89) 3544-3066 

 

Appa – Associação Paulista dos Produtores de Algodão 

Administração do Sinap no Estado de São Paulo 

Tel: (16) 3839-2366 

 

 

 

 

Abrapa, BBM, Anea, Abit, 

JUNTAS PELO ALGODÃO DO BRASIL 
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