E que venha 2009

Eduardo Logemann, senador Neuto de Conto e Haroldo Cunha no
Almoço de Confraternização da Abrapa.

A

churrascaria Fogo de Chão, em Brasília,
foi palco de um encontro da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa),
no dia 3 de dezembro, onde o espírito de dever
cumprido e de esperanças para o próximo ano
esteve sempre presente. Ao todo, 243 pessoas,
entre associados, senadores, deputados, imprensa,
funcionários e amigos da instituição confraternizaramse e deram as boas-vindas ao próximo ano.
“São vários os pontos que podemos enumerar como
índice de avanços que conseguimos este ano”, disse
na abertura o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha,
além de citar diretrizes para o próximo ano. “Agilizar
a aprovação dos transgênicos para melhorar nossa
produção está na nossa pauta para 2009”, ressaltou.
Os parlamentares também prestigiaram o encontro
dos produtores de algodão. O presidente da
Comissão de Agricultura do Senado, senador Neuto
de Conto (PMDB-SC), não economizou elogios ao
setor. “Investimentos, diminuição dos custos de
produção e uma política de desenvolvimento devem
ser prioridades do governo para a área”, destacou.
Também presente no almoço da Abrapa, o presidente
da Frente Parlamentar de Agropecuária, deputado
Valdir Colatto (PMDB-SC), além de endossar as palavras
do senador Neuto de Conto, foi além. “A base deste

O deputado federal Valdir Colatto e o presidente
da Abrapa, Haroldo Cunha.

país está na agricultura”, resumiu ele, lembrando a
situação crítica das operações de crédito rural. “Temos
de fazê-las funcionar imediatamente para que os
agricultores contratem financiamentos, para que os
recursos fiquem disponíveis, de modo que tenham
condições de comprar insumos e de plantar”, afirmou.
No almoço, ainda foi apresentado o vídeo institucional
da Abrapa. O destaque foi para os dez anos que a
instituição completará em abril. E que venha 2009!
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A

Organização das Nações Unidas para Agricultura e
Alimentação (FAO) declarou oficialmente o ano de
2009 como o Ano Mundial das Fibras Naturais. Por
uma feliz coincidência, é o ano em que a Abrapa completa
dez anos.
Várias ações estão sendo programadas para o décimo
aniversário da entidade, mas o objetivo principal é mostrar
a qualidade da fibra brasileira e na mesma linha da FAO,
estimular o consumidor a optar por fibras naturais.
De acordo com o órgão internacional, desde a década de 60, a
fibra sintética tem ocupado espaço no comércio mundial e as
naturais vêm perdendo mercado. A produção de uma grande
diversidade de fibras naturais, em muitos países, tornou-se
fonte de renda importante para muitos produtores, que, assim,
possuem um papel importante na provisão de segurança
alimentar, na erradicação da pobreza e na contribuição para

atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio.
A Abrapa apoia integralmente a decisão da FAO. Não faltam
razões para estimular o consumo de fibras naturais. Segundo
a própria ONU, a resolução pode ajudar milhões de pessoas
em todo o mundo, em especial populações humildes em
países pobres, que dependem da produção e processamento
de fibras naturais para sobreviver. Mais que isso, o cultivo
das fibras naturais colabora com a segurança na produção
de alimentos e no desempenho econômico desses pequenos
agricultores. Ao longo dos dez anos de sua existência,
a Abrapa não mediu esforços para mostrar ao mundo a
qualidade e competitividade do algodão brasileiro. Mais uma
vez, a entidade estará presente para ajudar a FAO a aumentar
o consumo de algodão no comércio mundial.
Haroldo Cunha, presidente da Abrapa

02/12
• Reunião entre representantes da Abrapa, o deputado federal Waldemir Moka e o senador Delcídio do Amaral. Na pauta,
a emenda que garante a verba para a equalização do preço mínimo no Orçamento da União.
03/12
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, assina o termo de doação de um Fiat Strada, 2 motos e um computador para
a Cooperativa dos Produtores de Algodão de Mato Verde. Em parceria com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) investe no Projeto de Retomada do Algodão
do Norte de Minas, que nesta safra, conta com a participação de 28 famílias, que cultivarão 400 ha.
• Almoço de confraternização da Abrapa
09/12
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participa da reunião de trabalho que discute as “Estratégias internacionais do
MAPA: Resultados 2008/Perspectivas 2009”. Na pauta, as prioridades para o comércio externo agropecuário brasileiro, a
elaboração de estratégias de negociações internacionais, assim como a definição de ações de promoção das exportações
agropecuárias brasileiras.
10/12
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participa da “Reunião sobre o futuro da agricultura brasileira na estratégia
de desenvolvimento nacional”, convocada pelo ministro de Estado Chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, Roberto Mangabeira Unger.
• Eduardo Silva Logemann, coordenador do grupo de Marketing da Abrapa, reúne-se com representantes da John Deere para
apresentar a política de patrocínio da Associação para 2008/09. Na pauta, o projeto de comemoração dos 10 anos da Abrapa.
11/12
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, e o consultor da Associação para assuntos internacionais, Andrew Macdonald,
reúnem-se para discutir as estratégias de marketing para a comemoração dos 10 anos da Abrapa.
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representa a Associação na premiação Destaque do Ano Brasil-China. A Abrapa
foi premiada como “Entidade destaque do ano Brasil – China 2008”.
16/12
• Comissão da Abrapa se reúne para discutir o Sistema de Cobrança de Indenização (SCI).
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participa da reunião promovida pela CNA com o Senador Delcídio do Amaral,
relator do Orçamento Geral da União, e o Deputado Mendes Ribeiro, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Na
pauta, a alocação de recursos para a comercialização da safra 2008/09.
18/12
• A comissão de marketing da Abrapa se reúne com representantes da CASE IH e Cargill para apresentar a política de
patrocínio da Associação. Na pauta, a campanha de comemoração dos 10 anos da Abrapa.
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Abrapa é homenageada pela Câmara de Comércio
da China

A

Associação Brasileira dos Produtores
homenageados. A categoria Mídia foi
de Algodão (Abrapa) foi escolhida
representada pela Revista Exame, o
pela Câmara de Comércio e
Jornal Gazeta Mercantil e pelo jornalista
Indústria Brasil-China (CCIBC), em parceria
do Diário do Povo da China, Sr. Wu Zhi
com a Embaixada da República Popular
Hua. Na categoria Homenagem Especial
da China, a Entidade do Ano Brasil-China
estão o jornalista Carlos Tavares e o
2008. O prêmio é dado às empresas que
diretor jurídico da Câmara Brasil-China,
fortalecem as relações comerciais sinoArthur Caselli Guimarães.
brasileiras e foi entregue ao presidente
O prêmio “Destaque do ano Brasilda Abrapa, Haroldo Cunha, no dia 11 de
China” foi instituído em 1999 com o
dezembro, em São Paulo.
objetivo de reconhecer a contribuição de
“A China é um mercado que estamos
diferentes segmentos da sociedade para o
tentando atingir e essa premiação mostra
fortalecimento dos laços comerciais entre
que estamos no caminho certo”, destacou
Brasil e China. Fundada em dezembro de
o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha,
1986, com sede social em São Paulo,
lembrando que vem sendo feito um
a Câmara de Comércio e Indústria
Cônsul Comercial da China no
Brasil entrega a homenagem ao
trabalho, junto às entidades associadas
Brasil-China é a única legitimada pelo
Presidente da Abrapa, Haroldo
à Abrapa, desde 2004, para mostrar o
acordo de 1988 com o CCPIT (Conselho
Rodrigues da Cunha
potencial do mercado chinês. “Temos
Chinês para a Promoção de Comércio
realizado missões das entidades associadas
Internacional) – órgão do Conselho de
àquele país, que é o maior mercado consumidor do Estado da China – que reconhece as câmaras bilaterais.
mundo”, afirmou. E, segundo o presidente da Abrapa, Título garantido também pela Federação das Câmaras de
é claro que o mercado chinês interessa – e muito – aos Comércio Exterior, da Confederação Nacional da Indústria
produtores brasileiros de algodão.
e o Conselho de Câmaras de Comércio Exterior da
Neste ano, na categoria Empresas & Entidades, o destaque Associação Comercial de São Paulo.
foi para a Associação Brasileira dos produtores de Algodão Nas edições anteriores já receberam homenagem empresas
(Abrapa), China National Textile & Aparel Council, como a Vale, Volkswagen, Embraer, ZTE, Gree, Usiminas,
Odebrecht e PST Eletrônica S.A. Na categoria Diplomata, Gerdau, Votorantim e China Shipping. Além de entidades
o Cônsul-Geral do Brasil em Shanghai, embaixador como a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas
Marcos Caramuru de Paiva, e o Cônsul-Geral da China e Equipamentos (ABIMAQ) e a Associação Brasileira da
em São Paulo, embaixador Sun Rong Mao, foram os Indústria Têxtil (ABIT).

Abrapa e Amipa fazem doação ao projeto de Catuti

O

presidente da Associação
representa todos os produtores de
Brasileira dos Produtores
algodão e os pequenos agricultores
de Algodão (Abrapa),
estão inseridos neste contexto”,
Haroldo Cunha, entregou no
destacou no discurso de entrega.
último dia 3 de dezembro, na
“A realidade do algodão no norte
sede da instituição, em Brasília,
de Minas mudou por causa de vocês
um Fiat Strada, duas motos e um
(agricultores familiares)”, elogiou o
computador para o Projeto de
presidente da Abrapa ao entregar
Retomada do Algodão no Norte
as chaves dos veículos doados ao
de Minas Gerais. Trata-se de um
presidente da Cooperativa dos
projeto voltado para agricultura
Produtores Rurais de Mato Verde
familiar, cuja meta é atender 28
e integrante do Projeto Algodão
famílias em 400 hectares, na safra
Norte de Minas, Hélio Renato
José Tibúrcio, Hélio Renato Barbosa, Haroldo Cunha
2008/2009.
Barbosa. “Os produtores vestiram
e Inácio Carlos Urban na cerimônia de doação
Além disso, a Abrapa em parceria
a camisa do projeto”, endossou o
com a Associação Mineira dos
presidente da Amipa, Inácio Carlos
Produtores de Algodão (Amipa) e a Cooperativa de Mato Urban. “É um projeto que pode e deve servir de modelo
Verde, ajudará a custear a assessoria técnica do projeto. para outros de agricultura familiar no resto do país”,
“Queremos criar condições para inserir o agricultor familiar complementou o diretor regional do Norte de Minas da
do Norte de Minas na economia de mercado”, afirma Amipa e coordenador técnico do projeto, José Tibúrcio de
o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha. “A Abrapa Carvalho Filho.
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Grandes conquistas e muito trabalho marcaram 2008

C

ontrole de pragas, capacitação profissional, De nada adiantaria produzir o melhor algodão do Brasil,
encontros com produtores, Dia de Campo, se não houvesse um intenso investimento nas relações
workshop, seminários e investimento em de marketing com os públicos interno e externo. Por
marketing internacional foram algumas das ferramentas isso, a Abapa não poderia deixar de participar dos
que a Associação Baiana dos Produtores de Algodão principais eventos da cotonicultura nos calendários do
(Abapa) lançou mão este ano para cumprir sua missão Brasil e do mundo. Dentre eles, merecem destaque,
no Brasil, o almoço da Abrapa e o ANEA
de desenvolver a cotonicultura baiana,
Cotton Dinner. No exterior, a entidade
com qualidade e sustentabilidade. O
Golaço da
participou, junto com representantes do
ano de 2008 foi marcado também pela
entidade foi a
Fundeagro, do tradicional International
entrada de um novo biênio administrativo,
Annual Cotton Dinner, em Liverpool,
com a passagem do cargo do então
prorrogação
visitou grandes players na Inglaterra e
presidente Walter Horita, para João
do prazo ﬁnal
Suíça e participou da 29ª Conferência
Carlos Jacobsen.
de colheita e
Internacional do Algodão, em Bremen,
Muitas conquistas marcaram o ano
destruição de
na Alemanha.
que passou. Dentre elas, a prorrogação
soqueira do
Investir na qualidade do processo
do Proalba por mais três anos, o
algodoeiro, um
produtivo exigiu constante realização de
que proporcionou segurança para o
eventos com os produtores e técnicos.
planejamento do produtor rural, e,
pleito atendido
além disso, assegurou recursos para o
pelo Governo do Dentre eles, o Seminário e o Dia de
Fundeagro, grande alavanca da atividade
Estado da Bahia. Campo de Algodão, que mobilizaram
os cotonicultores do Oeste da Bahia
na região. Outro golaço da entidade
e o workshop “Manejo e Controle do
foi a prorrogação do prazo final de
colheita e destruição de soqueira do algodoeiro, um Bicudo”. Conheça todas as ações da Abapa no site
pleito atendido pelo Governo do Estado da Bahia. A www.abapaba.org.br. Desejamos a todos um feliz
solicitação se deveu ao caráter emergencial provocado 2009!
pela estiagem no período de plantio, o que, por sua
vez, atrasou a colheita.

Avaliação de 2008 e perspectivas para 2009

O

presidente da Associação dos Cotonicultores
do Paraná (Acopar), Almir Montecelli, avalia
que o estado do Paraná tem muito a comemorar
com o fechamento de 2008 no cultivo do algodão.
Segundo ele, o otimismo na cotonicultura deve-se a
aspectos voltados à produtividade. “O estado ganhou
em relação aos anos anteriores porque tem investido
em novas tecnologias e novas variedades de sementes”.
No setor de comercialização do algodão, Montecelli
revela que apesar da queda dos preços das
commodities, o apoio imprescindível do governo
federal abriu perspectivas de um novo horizonte aos
produtores por meio do Pepro, um instrumento para
auxílio na questão da comercialização.
Outro aspecto positivo levantado pelo presidente foi
referente ao ensaio na aplicação de um sistema de
plantio de algodão, que permitiu o conhecimento
de um novo potencial na produção chegando a 250
arrobas por hectare. “Esse sistema tem sido estudado
pelo Iapar há sete anos”. Batizado de adensado,
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ele permite que uma maior quantidade de plantas
ocupem o mesmo espaço. Apesar dos bons resultados,
Montecelli revela que estudos e pesquisas ainda serão
necessários para maior aplicabilidade do sistema.

Expectativas
Para o presidente da Acopar, para 2009 as expectativas
são tão ou mais otimistas que este ano. Almir Montecelli
aponta como imprescindível a continuidade do apoio
do governo na área de comercialização, devido ao novo
cenário de queda de preço que se apresenta.
A boa expectativa também se estende para a realização
da 7ª edição do Congresso Brasileiro do Algodão, que
acontece em Foz do Iguaçu, em setembro de 2009.
“Acredito que o congresso no Paraná poderá modificar
o quadro da cotonicultura no estado, pois teremos um
grande número de técnicos e empresários conhecendo
as novas tecnologias e o moderno algodão brasileiro que
ganha espaço cada vez mais no mundo”.

Safra 2008/09 recua em Goiás

A

para esse ciclo será de 59,2 mil
companhando o cenário nacional,
hectares. Entretanto, a Conab aponta
a produção de algodão em Goiás
que a área plantada em Goiás na
deve sofrer uma baixa de 17,51%
última safra foi de 72,5 mil hectares,
para a safra 2008/09. De acordo com
o que resultaria em uma diferença
dados levantados pela Associação Goiana
de -18,3%, se usados como base os
dos Produtores de Algodão (Agopa), o
números da Companhia.
estado plantará em torno de 59 mil
A Conab divulgou também a produção
hectares da fibra, ante os cerca de 74
de algodão em caroço no estado. O
mil hectares cultivados no ciclo passado.
resultado para 2008/09 será de uma
A redução em todo país será de 20%.
Marcelo
Swart
aponta
produção de 222 mil toneladas, ante
De acordo com o presidente da Agopa,
recuo da safra em Goiás.
as 271,9 mil toneladas cultivadas na
Marcelo Swart, esse quadro é resultado
safra passada. Uma queda de 18,4%.
das restrições de crédito ao produtor
rural e o aumento nos custos de produção. “Antes Mas a aposta do presidente da Agopa é de que, se
do início da crise já estimávamos que haveria uma o produtor investir em tecnologia, essa produtividade
diminuição da área de algodão para o próximo ciclo”, pode ultrapassar os dados calculados pela Conab. De
lembra. Swart acredita ainda que a valorização de acordo com a Agopa, foram colhidas cerca de 288,6
outras commodities e o excesso de oferta mundial de mil toneladas de algodão em caroço no estado na safra
algodão também são fatores que pesaram na hora do 2007/08, número um pouco acima do projetado pela
Conab. A produtividade alcançou até 300 arrobas de
produtor goiano definir seu planejamento.
A estimativa da Agopa apresenta pequena variação se algodão em caroço por hectare, em algumas regiões,
comparada aos números da Companhia Nacional de ultrapassando a estimativa da própria Agopa, que seria
Abastecimento (Conab) divulgados recentemente. A de até 260 arrobas por hectare.
entidade afirma que a produção goiana de algodão

Ampa discute nova proposta para cotonicultura no Estado

A

Associação Mato-grossense
A analista de custo de produção
dos Produtores de Algodão
do Instituto Mato-grossense de
(Ampa) realizou em Cuiabá,
Economia Agrícola (Imea), Luana
no dia 12 de dezembro, workshop
Camila Figueiredo de Almeida,
com o tema “Nova proposta para o
garante que um dos grandes
algodão de Mato Grosso”. O objetivo
problemas enfrentados pela cultura
do evento, que reuniu produtores,
está no custo da produção. De acordo
consultores, empresas de químicos
com o levantamento feito pela
e biotecnologia e pesquisadores da
analista, das safras de 2000/2001
cultura, foi buscar alternativas, com
até 2008/2009, os fertilizantes e
sustentabilidade, para a atividade
defensivos representam de 60%
que não suporta mais a elevação no
a 70% do custo variável. “Isso é
custo de produção.
muito significativo e contribuiu
“Precisamos discutir e verificar o
drasticamente para o agravamento
Produtores se reunem em workshop
que é possível fazer para conseguir
da crise”, apontou a engenheira.
em Mato Grosso
uma solução viável para a cultura
A preocupação da Ampa é
do algodão”, disse o presidente da
encontrar alternativas que resolvam
Ampa, Gilson Pinesso. Segundo ele, a área do algodão os problemas na atual conjuntura e a longo prazo.
no estado está reduzindo e, com isso, o Brasil perde “Queremos garantir maior eficiência em todo o processo
divisas. “O nosso setor vem contribuindo e muito com para possibilitar o enfrentamento da crise”, completou
a economia do país, principalmente nos últimos quatro o diretor-executivo da Ampa, Décio Tocantins.
anos”, destacou ele, lembrando que a crise afeta o estado, Os resultados obtidos nos grupos vão ser estudados
o país, as empresas, os produtores e trabalhadores.
e colocados em prática pela Ampa. De acordo com
O presidente da Ampa assinalou que, diante desse quadro Gilson Pinesso, o encontro foi de extrema importância
negativo, não é permitido ficar parado. “Por isso, temos para a cotonicultura.
que alinhar idéias e atingir horizontes para os próximos
anos”, destacou Pinesso.
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Ampasul e Agopa ﬁrmam parceira para realizar
evento em 2009

A

Associação Sul-matogrossense dos Produtores
de Algodão (Ampasul) realiza desde 2007 a
Festa do Algodão dos Chapadões, assim como
a Agopa, há vários anos, realiza o seu evento Dia do
Algodão. As principais regiões produtoras de algodão
de Goiás e Mato Grosso do Sul ficam numa mesma área
territorial com condições de solo e clima muito
semelhantes, o que separa as lavouras é apenas a
divisa entre os dois estados.
O objetivo dos eventos organizados pelas associações é
similar: divulgar a qualidade e o potencial do algodão
produzido nesta região, bem como, difundir as
novas tecnologias da cultura por meio de campos
experimentais desenvolvidos pela Fundação GO e
Fundação Chapadão. Assim, a Ampasul e Agopa
decidiram unir-se para a realização deste evento
em 2009, apostando que esta união trará maior
participação de produtores, técnicos, pesquisadores e
autoridades de Mato Grosso do Sul e Goiás.

projeto refere-se ao controle das plantas tigüeras de
algodão, nascidas involuntariamente às margens das
principais rodovias do estado, que acabam servindo de
plantas hospedeiras da praga e, posteriormente migram
para as lavouras de algodão. O outro refere-se ao custeio
da consultoria do Consórcio Anti-Bicudo, que pretende
dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos em
2008. O Consórcio visa manter um monitoramento
da praga por meio da contagem populacional nas
armadilhas, aplicação de inseticidas, análise de
dados, relatórios e conscientização do produtor.

Recurso
A Ampasul apresentou na Secretaria de Estado de
Agricultura dois projetos que visam apoiar o controle
do bicudo do algodoeiro em Mato Grosso do Sul. Um

As principais regiões
produtoras de algodão de
Goiás e Mato Grosso do Sul
ficam numa mesma área
territorial com condições
de solo e clima muito
semelhantes.

VII Congresso Brasileiro de Algodão

A

A Associação Paulista dos Produtores
de Algodão (Appa) coordenará a
mesa redonda, cujo tema será as
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Perspectivas do Algodão no Mercosul, no VII Congresso Brasileiro de
Algodão. O enfoque será dado ao algodão adensado, tendo a participação
de palestrantes do Paraguai e Argentina. “Vamos fomentar a discussão
técnica, da porteira para dentro. Este sistema de produção terá que
provar ser viável para a realidade brasileira, principalmente quanto a
variedades, doenças, regime pluviométrico, nutrição, controle de
pragas”, enumera o presidente da Appa, Ronaldo Spirlandelli. Segundo
ele, outro aspecto a ser abordado é a qualidade do algodão colhido
e beneﬁciado e as implicações na comercialização. Recentemente,
uma caravana de produtores paulistas, sob a coordenação da Appa e
da MDM, esteve no Paraguai visitando lavouras plantadas no modelo
adensado. “No Paraguai, o adensado se mostrou mais que viável, ele
está resgatando o algodão, é uma questão de sobrevivência. O principal
ponto a ser considerado é a redução dos custos, motivo mais forte para
adoção deste modelo”, completa Ronaldo Spirlandelli. A Appa criará
uma central de informações via site da Abrapa para que todos possam
disponibilizar informações e dar sugestões para a mesa redonda.

Ari Kempenich

A Case IH construiu ao longo dos últimos anos o conceito de marca mais avançada e com as melhores
soluções para quem precisa de máquinas agrícolas. Recentemente, a empresa anunciou investimentos
que devem chegar a R$ 1 bilhão para a reabertura daquela que é considerada uma das fábricas mais
modernas do mundo, localizada em Sorocaba, interior de São Paulo. “Vamos ampliar nossa linha de
produtos, melhorar nossa distribuição e reforçar nosso compromisso com o sucesso da agricultura
brasileira”, aﬁrma o gerente de marketing da Case IH, Ari Kempenich. Leia a seguir os principais trechos
da entrevista com o responsável pela área de produtos da marca para o Jornal da Abrapa.

Jornal da Abrapa: Como a Case IH vê o mercado de
algodão em 2009?
Ari Kempenich: A produção de algodão bateu recorde
na safra 2007/2008, deixando o Brasil como o 5º produtor
mundial, mas a expectativa geral para 2009 é que a produção
nacional se mantenha nos mesmos níveis, ou sofra uma
ligeira queda, provocada principalmente pela crise na oferta
de crédito e os baixos preços da commodity. Nesse contexto,
o controle e redução de custos de produção vai se tornar
ainda mais importante.
JA: E como a Case IH se posiciona nesse mercado?
AK: A Case IH vem com uma proposta inovadora, com o
lançamento de uma máquina – a Colhedora de Algodão
Module Express 625 - enfrentando diretamente o maior
problema do setor atualmente – os altos custos de produção.
O grande diferencial da Module Express 625 é a produção do
fardo, que já sai compactado da máquina.
JA: Qual a principal característica dessa máquina?
AK: O diferencial da Case IH é a Module Express 625.
Ela consegue eliminar algumas etapas da colheita de
algodão. A formação do fardo é possível na Module
pelo grande investimento da Case IH em pesquisa e
tecnologia, possibilitando que o algodão seja compactado
uniformemente. Numa máquina convencional, de seis
linhas, a colheita acontece em cinco etapas: colheita,
transferência do algodão para o bass boy, transporte para
a prensa, prensagem e formação do fardo e transporte para
o beneficiamento. Com a Module Express, são apenas duas
etapas: a colheita e o transporte.
JA: Essa alternativa oferecida pela Case IH pode ser
considerada o grande diferencial da marca?
AK: A nova Colhedora Module Express 625 é, com certeza,
o grande diferencial da Case IH para a produção de algodão.
Tanto no mercado nacional quanto no internacional, a
máquina é um sucesso. Foram feitas análises comparativas
de resultados entre a Module Express e as colhedoras
convencionais e constatou-se que a nova colhedora tem um
rendimento de 20 hectares/dia e economia de combustível,
enquanto a convencional rende 15 hectares/dia e tem gasto

elevado de combustível. Além disso, a máquina dispensa
o uso de três tratores com bass boy e uma prensa, que
normalmente são usadas no processo de colheita com as
máquinas convencionais, diminuindo também os gastos de
combustível, logística e manutenção.
JA: Quais as tecnologias que devem estar no campo
nesta próxima safra?
AK: Os novos sistemas de controle de produtividade
oferecidos pela Module Express possibilitam ao operador
acompanhar de perto a rentabilidade da produção enquanto
é feita a colheita. A colhedora da Case IH tem três monitores.
Um deles é o monitor de produtividade AFS Pro 600, o
mesmo usado na linha de colheitadeiras de grãos AxialFlow, que facilita o gerenciamento da produção. Há ainda
um monitor do módulo que calcula a porcentagem da
câmara que está cheia e o status operacional da máquina e
um terceiro equipamento de vídeo, que permite visualizar o
descarregamento do fardo.
JA: Além dessa máquina, que outras opções a Case IH
oferece para o produtor de algodão?
AK: Temos dois modelos tradicionais de colhedoras de
algodão – a Cotton Express 420, com motor de 264 cv, e a
Cotton Express 620, com motor de 370 cv. Ambas colhem
dos dois lados da linha e oferecem, entre outras vantagens,
a melhor ﬂutuação na categoria. Temos, além disso, um
conjunto de soluções completo para o cotonicultor. A linha
de tratores Maxxum e Magnum (média e alta potência)
oferecem o melhor desempenho da categoria. O pulverizador
auto propelido Patriot é um sucesso de vendas pela sua
rentabilidade e economia de produto, com uma aplicação
precisa e sem desperdício.
JA: Quais serão os principais mercados para a Case IH?
AK: Bahia, Mato Grosso e Goiás são os maiores produtores
brasileiros e consequentemente nossos maiores mercados.
Imaginamos que a queda na produção deve ser mais acentuada
em mercados distantes, onde a logística de transporte deve
ser mais complicada e cara. Mesmo assim, o mercado deverá
absorver essas máquinas, justamente pela diminuição nos
custos de produção que elas conseguem gerar.
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