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EDITORIAL

ABRAPA EM AÇÃO

O

ano de 2009 está terminando. Para a Associação
Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa) a palavra que
traduz melhor o que passamos nos
últimos doze meses é: conquista.
Completamos dez anos de existência e provamos para o mundo que,
apesar de jovem, a entidade está
madura. O seminário realizado em
maio, com a presença do advogado
do escritório Sidley Austin LLP, Scott
Andersen, que atuou no contencioso do algodão na OMC, e do presidente do International Cotton Advisory Comittee (ICAC), Terry
Townsend, mostrou que estamos no
caminho certo, mas ainda temos
muito para conquistar.
A sustentabilidade foi uma das
palavras chaves do ano que se encerra. Ficou claro para a sociedade
que não há espaço para os agentes
econômicos, seja na indústria, comércio ou no agronegócio, crescerem sem se preocupar com o meio
ambiente e o bem estar social. A
Abrapa tem feito o seu papel. Com o
apoio das associações estaduais, a
entidade tem desenvolvido frentes
para disseminar o crescimento na
cotonicultura brasileira de forma
sustentável.
Lançamos o Programa Socioambiental da Produção de Algodão
(PSOAL), cujo objetivo é fornecer
orientação a todos os cotonicultores

em relação à legislação trabalhista e
ambiental vigente no país. Houve
um engajamento em iniciativa internacional pela produção de um "algodão melhor", social e ambientalmente responsável junto ao BCI
(Better Cotton Initiative).
Na área internacional, os produtores de algodão deram mais um passo
rumo a uma conquista definitiva do
contencioso do algodão na OMC.
Em 2009, foi dado ao Brasil o direito
de retaliar os Estados Unidos por não
terem cumprido a determinação da
Organização Mundial do Comércio.
Mas a Abrapa está atenta para que o
resultado final seja o benefício para o
cotonicultor. Paralelamente criamos
o Manual Abrapa de Exportação para
orientar os cotonicultores brasileiros
em relação às ações adequadas para
exportar a pluma.
O desejo de conquista é inerente
ao homem. Mas na maioria dos casos, a vitória vem graças à união daqueles que pensam no mesmo objetivo. A Abrapa não alcançaria tantas
conquistas se não fosse pela força de
seus associados, do produtor e do
apoio da sociedade. Estamos certos
que 2010 nos espera para realizarmos novas conquistas. Para todos os
nossos associados e parceiros desejo um Feliz Natal e um novo ano repleto de vitórias.
Haroldo Rodrigues da Cunha,
presidente da Abrapa

03/11
O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a associação
na reunião Cosag/Fiesp. Na pauta, “As perspectivas para a safra
2009/10”.
04/11
O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a associação
na reunião do Conselho da Abit. Foram discutidas as negociações
inter-americanas e o contencioso do algodão na OMC.
04 e 05/11
Abrapa realizou o 1º Workshop do Programa Abrapa de Combate
ao Bicudo do Algodoeiro. Na programação, o alinhamento das
diretrizes estratégicas do programa por áreas temáticas (política,
técnico-científica e administrativa), construção do cronograma e
encaminhamentos finais.
09/11
A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa)
recebeu representante da Dianthus e engenheiros da Seal para
conversar sobre o Sistema Abrapa de Identificação (SAI).
12 e 13/11
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Haroldo Cunha, representou a instituição no II Workshop
do Algodão Adensado, promovido pela Ampa e pelo IMAmt em
Cuiabá (MT).
13/11
Ampa e IMAmt, em parceria com a Abrapa, promoveram, durante
o II Workshop do Algodão Adensado, uma mesa-redonda para discutir o tema "O contencioso do algodão na OMC: desdobramentos
e perspectivas para o algodão brasileiro". Os palestrantes foram o
presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, a secretária executiva da
Camex/MDIC, Lytha Spíndola, o secretário de Relações
Internacionais do Agronegócio (SRI/Mapa), Célio Brovino Porto, e o
diretor do Departamento Econômico do Ministério das Relações
Exteriores, ministro Carlos Márcio Bicalho Cozendey.
16/11
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Haroldo Cunha, representou a instituição na audiência
pública e na V Reunião do Comitê Assessor Externo (CAE) da
Embrapa Algodão, em Campina Grande (PB). Na pauta, as
estratégias de pesquisa, o desenvolvimento e a inovação da
Embrapa Algodão para os próximos dois anos, o algodão cultivado
em sistema adensado: oportunidades e desafios, ações de
pesquisa, desenvolvimento e inovação em agricultura familiar no
semiárido do Brasil. Na reunião privativa dos membros do CAE, a
pauta envolveu a discussão e a avaliação de novas propostas de
pesquisa que devem ser incorporadas ao PDU.
18/11
O vice-presidente da Abrapa e presidente da Câmara Setorial da
Cadeia Produtiva do Algodão, Sérgio De Marco, coordenou a
Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e
seus Derivados, em Brasília. Participaram do encontro os presidentes
das estaduais e o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha.
24/11
O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a associação
em almoço/reunião promovido pela Agrobio.
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Cerco ao bicudo

F

az quase 30 anos que o bicudo é
um dos principais vilões da cotonicultura no Brasil. Para reverter esse
quadro, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) aposta na
criação de um programa nacional de
combate ao inseto. A ideia é somar esforços entre todos os setores envolvidos e
romper com a lógica das ações isoladas,
padronizando os mais eficientes e econômicos procedimentos de manejo.
De acordo com o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, a expectativa é de
que o programa comece a ser executado
em 2011 nos nove estados que mais
produzem algodão no país (Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí e
São Paulo). "Precisamos acabar com as
iniciativas dispersas. Além de elevar os
custos, elas dificultam a continuidade
das ações. Com isso, o principal prejudicado é o produtor", avalia o coordenador do workshop, Paulo Degrande.
As diretrizes do programa serão baseadas em linhas estratégicas técnicas, administrativas e políticas, que incluem
mudanças na legislação e dependerão
de ampla mobilização dos produtores.
"Precisamos definir questões que vão
desde as pulverizações de defensivos,
passando pelo controle no transporte e
no confinamento do algodão, até os mecanismos de fiscalização e monitoramento", explica Haroldo Cunha.

Os principais benefícios trazidos pela
atuação conjunta de supressão ao bicudo serão a recuperação da produtividade, o aumento da rentabilidade e a redução de danos ao meio ambiente. A cada
ano, o produtor gasta cerca de 120 a 140
dólares por hectare para conter o inseto.
A perspectiva é de que essa quantia seja
estabilizada em torno de 20 a 30 dólares
por hectare após os cinco primeiros anos
de funcionamento do programa, diminuindo também, em larga escala, o uso de
pesticidas.
Esforço coletivo - A discussão sobre a
implantação dessas ações foi iniciada
nesta semana, em Brasília, com a realização do 1º Workshop do Programa Abrapa de Combate ao Bicudo do Algodoeiro. Nos dias 4 e 5 de novembro, o evento reuniu 35 participantes, entre representantes das associações estaduais, das
fundações, dos fundos de desenvolvimento da cultura do algodão, do Iapar,
da Embrapa e do Mapa.
A partir deste debate, a Abrapa pretende avançar na criação de instrumentos que unifiquem o combate à praga em
todo o território nacional, sem, no entanto, desrespeitar as especificidades de cada região. "O principal papel da Abrapa
é articular essas ações e buscar linhas de
financiamento em benefício do produtor", ressalta Cunha, acrescentando que
Goiás receberá três projetos-piloto já no
próximo ano.

CARLOS RUDINEY/ABRAPA

COMBATE AO INSETO

Participantes do lançamento
do programa nacional de
combate ao bicudo

Bicudo, um vilão
na mira da Abrapa
Desde sua chegada ao país, em
1983, o bicudo chegou a dizimar até
60% de algumas safras de algodão,
principalmente no Nordeste, onde
havia produção perene. Nativa do
México, a praga vem sendo controlada, em geral, por diversas técnicas
de manejo de alto custo ao produtor
e ao meio ambiente.
Ainda assim, o bicudo responde
hoje por cerca de 10% a 15% das
perdas nas lavouras, mesmo em
regiões de alta produtividade, como
é o caso de Mato Grosso. Uma das
principais dificuldades em conter o
bicudo é sua grande capacidade de
dispersão. Além disso, o inseto
desenvolve estratégias para permanecer nas plantações durante a
entressafra, à espera de novo cultivo.
Na última safra (2008-2009), o
Brasil contabilizou a produção de R$
1,15 milhão de toneladas de algodão.
Desse montante, 30% foi exportado
para outros países. Na avaliação de
Cunha, esses números ratificam a
importância do setor para a economia
do país. "Não faz mais sentido trabalharmos com técnicas de controle do
bicudo. Agora é hora de partirmos
para a supressão", defende.

Abrapa, Ampa e IMAmt promovem mesa redonda sobre OMC
Uma turma de peso reuniu-se no último dia 13
de novembro em Cuiabá para discutir as estratégias que estão sendo montadas pela Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e
Câmara de Comércio Exterior (Camex) para
retaliar os Estados Unidos em razão da política
de subsídios ao algodão. O encontro ocorreu
durante o II Workshop do Algodão Adensado.

Além do presidente da Abrapa, Haroldo Cunha,
a secretária executiva da Camex, Lytha
Spíndola, o secretário de Relações Internacionais
do Agronegócio do Ministério da Agricultura,
Célio Porto, e o diretor do Departamento
Econômico do Ministério das Relações
Exteriores, ministro Carlos Cozendey, participaram do encontro.

A Organização Mundial do Comércio deu
direito ao Brasil de retaliar os Estados Unidos,
em caráter irrevogável, em US$ 800 milhões.
Medida essa que os EUA não acataram até
hoje, daí a razão do encontro organizado pela
Associação Matogrossense dos Produtores de
Algodão (Ampa), que representa o estado líder
na produção de algodão do Brasil.
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JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

Abrapa comemora 10 anos em
jantar concorrido em Brasília

A

Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) promoveu
na noite de 1º de dezembro, em
Brasília, jantar de comemoração dos 10
anos da instituição. O evento contou com a
participação do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, do presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer (PMDB-SP), dos presidentes das estaduais, além de profissionais
da imprensa, parlamentares, produtores e
empresários. Na ocasião, o presidente da
Abrapa, Haroldo Cunha, diante de 350
convidados, entregou os prêmios Mérito do
Algodão e Personalidade do Algodão 2009
ao empresário Olacyr Francisco de Moraes
e ao pesquisador do Iapar, Walter Jorge dos
Santos, respectivamente (veja quadro).

"O empreendedorismo dos dois homenageados e o pioneirismo de tantos outros
foram imprescindíveis para o desenvolvimento do algodão e para a criação da
Abrapa", destacou o presidente da instituição, Haroldo Cunha, ressaltando que as
pesquisas científicas foram fundamentais
para que o setor algodoeiro atingisse o nível de desenvolvimento atual, o que possibilita que o algodão brasileiro seja respeitado no mundo. "Parcerias com instituições como a Embrapa e Iapar criam oportunidades de desenvolvimento com sustentabilidade para o setor", afirmou.
Em seu discurso, o presidente da Abrapa destacou, entre outros pontos, a participação vitoriosa da instituição no contencioso do algodão na Organização Mundi-

al do Comércio (OMC), os programas socioambientais da Abrapa, a importância
da liberação de sementes de algodão geneticamente modificadas e, ainda, o entrosamento entre a instituição e a Frente Parlamentar de Agropecuária.
O ministro Reinhold Stephanes também abordou a pesquisa científica em sua
fala. "Os cientistas e os pesquisadores das
universidades, que em muitos casos são
trabalhadores anônimos, representam a
massa crítica que desenvolve e faz a diferença na agricultura fantástica que há no
Brasil", frisou.
O deputado Michel Temer, que também prestigiou o jantar da Abrapa, foi sucinto. "São os produtores que colaboram
com o desenvolvimento nacional".

FOTOS: CARLOS RUDINEY/ABRAPA

Presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, e o Ministro da Agricultura,
Reinhold Stephanes, na comemoração dos dez anos da instituição
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Haroldo Cunha entrega ao empresário Olacyr de Moraes (à esquerda)
o prêmio MERITO DO ALGODÃO e ao pesquisador Walter Jorge dos
Santos o prêmio PERSONALIDADE DO ALGODÃO 2009

QUADRO

Dois grandes personagens
O grande destaque da noite ficou
por conta dos homenageados, cujas
histórias estão ligadas diretamente ao
desenvolvimento do agronegócio no
Brasil. O pesquisador premiado Walter Jorge dos Santos, que "há 36 safras" - como ele próprio diz - dedica
sua carreira às pesquisas voltadas para o desenvolvimento do setor, também defendeu o importante papel
dos pioneiros. "Os produtores de algodão sempre tiveram coragem, determinação, garra e vontade de vencer", elogiou. "Nesta minha caminhada, aprendi a admirar todos os
produtores que aceitaram o desafio
de implantar uma agricultura moderna", acrescentou ele, que recebeu da
Abrapa o prêmio Personalidade do
Algodão 2009.
O pesquisador é uma referência
nacional quanto a problemas de pragas na cultura do algodoeiro, especialmente o bicudo. Engenheiro agrônomo especializado em entomologia, ele atua especificamente no Manejo Integrado de Pragas (MIP) há 35
anos. Apesar de também ter trabalhado com arroz, trigo e fruticultura, o
algodão sempre foi sua casa, mesmo
antes de ingressar no Iapar, em 1975.
Atualmente, ele é o coordenador
da Área de Proteção de Plantas do
instituto e atua na geração, na síntese e na integração de tecnologias
que embasam o Manejo Integrado de
Pragas do algodoeiro.
Já Olacyr de Moraes, nascido em
1930, em Tangará da Serra, na região
sudoeste do Mato Grosso, a 240 quilômetros de Cuiabá, é um empresário pioneiro no Brasil. Ele recebeu o
prêmio Mérito do Algodão.

O empresário, que já foi o maior
produtor individual de soja do mundo, o que o tornou conhecido como
"Rei da Soja", é pioneiro deste cultivo
na região do cerrado e dono da fazenda Itamarati, onde, entre outras pesquisas, foram desenvolvidas variedades de cultivos, como o algodão ITA90, que tornou o Brasil exportador do
produto. Olacyr é pai do também empresário Marcos de Moraes, criador
do primeiro e-mail gratuito do Brasil,
o Zipmail, e do portal Zip.net, vendido para a Portugal Telecom.
Olacyr de Moraes surgiu como
produtor de soja após uma cheia do
rio Mississipi, nos EUA, que prejudicou a produção americana em 1973.
Naquela época, ele levou o cultivo
do grão para a região do cerrado de
Mato Grosso, o que foi considerado
um pioneirismo. Visionário, em sua
fazenda Itamaraty, ele passou a financiar a pesquisa genética e o desenvolvimento de diversos cultivares
adaptados às condições peculiares
do Brasil. "Sempre fui muito ousado
e paguei caro por isso, mas não me
arrependo de nada, porque a vida
não é aquilo que se ganha em dinheiro, mas o que conseguimos realizar", afirmou. "Apesar das dificuldades, sou extremamente feliz pelo que
realizei por mim e pelo meu país".
O empresário foi também grande
produtor de cana-de-açúcar e etanol. Entre seus empreendimentos
estão a ferrovia Ferronorte - o que,
na ocasião, o tornou o mais jovem
brasileiro a ter um patrimônio pessoal acima de US$ 1 bilhão -, o
Banco Itamarati (vendido ao BCN) e
a empreiteira Constran.
dezembro | Abrapa | 5
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ESTOCAGEM

Armazenagem
deverá contar com
normatização do Mapa

A

FOTO: CA
RLOS RUDI
NEY/

ABRAPA

té o final de dezembro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
deverá editar normatização específica para o algodão depositado sob
lonas com base nas regras do Sistema Nacional de Certificação de
Unidades Armazenadoras. Atualmente, o Ministério determina que
apenas o produto depositado em armazéns certificados pode ser beneficiado com operações que envolvam
o CDA e o WA, entre outros títulos
representativos das mercadorias. No
futuro, o algodão sob lonas também
poderá contar com operações como
essas. Por enquanto, as novas normas estão sendo analisadas pelas
áreas técnicas do Mapa.
O pleito de que a armazenagem
ao ar livre seja considerada certificada, para que seja incluída no Sistema Nacional de Certificação de
Unidades Armazenadoras, partiu
dos compradores do produto, temerosos de perderem a possibilidade
de fazer operações de warrant (estocagem) para o produto sob lona. Segundo fonte do Mapa, oficialmente
não está previsto este tipo de estocagem do produto, como a que vinha
sendo feita informalmente pela falta
de armazéns e por ser considerada
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menos suscetível a incêndios.
Há consenso entre os técnicos do
Mapa e da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) de que não
existe diferença de qualidade entre
o algodão depositado em armazém
e o colocado sob lona, desde que
sejam adotados todos os cuidados
exigidos para estes tipos de armazenagem. Entre os principais procedimentos que devem ser adotados para deixar o algodão em área externa
estão: a colocação do estrado, o pátio tem que estar nivelado, o espaçamento entre os blocos do produto
tem que ser feito corretamente, os
equipamentos de prevenção a incêndios têm que estar nas proximidades, entre outras medidas.
O assessor técnico da Comissão
de Grãos da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),
Gustavo Prado, garante que praticamente não existe perda de produção
do algodão depositado sob lona e
que o método se mostra muito interessante e eficiente. Enquanto a Conab não moderniza seus armazéns
para receber o algodão e as cooperativas não têm capacidade instalada
para receber a safra, o sistema sob
lonas é a alternativa mais viável para
os produtores.
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Grãos
Mas o diretor de Gestão de Estoques
da Conab, Rogério Colombini, alerta
que o sistema de armazenamento a céu
aberto (com pilhas de sacos ou piscinas
enlonadas) não deve ser utilizado para
grãos. Ele lembra que as experiências
passadas foram problemáticas. Diz ainda que "a utilização de bags também
não é recomendável para estoques do
governo, uma vez que o tempo de permanência dos estoques não pode ser definido antecipadamente e as experiências que a Conab tem com esta sistemática não deram bons resultados para período longo de armazenamento.
Os sistemas de armazenagem sob lonas e bags têm sido utilizados pelo setor
privado, mas para período de armazenamento curto. O sistema de armazenagem
sob lonas é bastante utilizado para o algodão em pluma (beneficiado), mediante
a adoção de algumas regras para montagem da estrutura. A Conab já fez uma experiência com esta forma de armazenamento no final da década de 90, mas os
resultados obtidos foram semelhantes ao
do armazenamento de algodão em armazéns convencionais.
O diretor reconhece que a Conab pode aceitar a armazenagem do algodão
sob lonas, desde que seja definida uma
estrutura mínima necessária, que haja
concordância das seguradoras para este

tipo de armazenamento e que a armazenadora garanta integralmente a qualidade
e a quantidade do algodão em pluma armazenado, independentemente do tempo de armazenamento.
Rogério Colombini explica que a vantagem da armazenagem sob lonas é basicamente a eliminação dos grandes percursos para armazenar a produção. "Essa
vantagem é para o produtor, reitero, pois
para o governo, o sistema convencional é
mais adequado, porque, em alguns casos,
esse modelo acarretaria maiores despesas.
Caso a produção seja transformada em estoque público, por exemplo", explica.
O diretor informa que, por enquanto,
a armazenagem sob lonas foi solicitada
apenas pela Abrapa e somente para o algodão e, mesmo assim, devem ser observados vários aspectos, pois não é armazenagem exatamente a céu aberto.
Vários dispositivos de segurança são
adotados para se utilizar esse sistema,
que requer, por exemplo: estruturação de
drenagem, com uma base de 15 centímetros acima do solo (para que a água não
passe abaixo da pilha) e, acima dessa base, uma estruturação sobre caibros de
madeira; envelopamento em lona impermeabilizada, sem costura nas bordas (para impedir infiltração de água); acondicionamento em material específico para o
algodão, que deve ter sido produzido há
apenas 10 anos, etc.

Para o algodão, o sistema de armazenagem pode ser feito sem telhado, mas
não se chama "estocagem a céu aberto",
como o termo é utilizado para as culturas
do Centro-Oeste, cujos produtos, como
arroz e milho, principalmente, ficam ao
relento mesmo. "Há que se observar que
este método já gerou muitos problemas
no passado para a armazenagem de algodão", afirma Colombini, acrescentando
que este sistema de armazenagem é empregado na Argentina e no Paraguai.
A armazenagem fora dos armazéns
convencionais só pode ser utilizada para o
algodão em pluma, porque existe a necessidade do empilhamento, que não pode
ser feito com o produto em caroço. Nada
impede que o pequeno agricultor use este
sistema, desde que possa guardar o produto beneficiado e atenda às normas exigidas
para manter a qualidade e garantir a segurança das pilhas do produto. Mas, normalmente, as pessoas que lançam mão da armazenagem sob lona são os compradores
que trabalham com o beneficiamento da
commodity. O baixo custo desta estocagem também atrai os agricultores que armazenam em suas propriedades.
Até o fechamento desta edição, a
normatização estava em análise no Departamento Jurídico do Ministério da
Agricultura, cuja estimativa de aprovação continuava prevista para o final
de dezembro.

dezembro de 2009 | Abrapa | 7

jornal abrapa_118.qxd

17/12/2009

17:38

Page 8

Mato Grosso do Sul sedia o
III Workshop do Algodão

R

esultado da parceria entre a Associação Sul Mato-Grossense dos
Produtores de Algodão (Ampasul),
a Fundação Chapadão e a Astecplan, o
III Workshop do Algodão foi realizado
no dia 19 de novembro na cidade de
Chapadão do Sul (MS), que contou com
o tema "Algodão adensado: "oportunidades e desafios". Compareceram ao encontro o vice-presidente da Ampasul,
Darci Augustinho Boff; o presidente da
Fundação Chapadão, Adriano Loeff; o
consultor Rubens Staudt; o diretor do
Campus da UFMS, Gustavo de Faria Theodoro; o vice-prefeito de Chapadão do
Sul, Alírio José Bacca, e demais autoridades, produtores, técnicos, consultores,
pesquisadores e gerentes de fazendas.
O evento abordou uma nova e quase
desconhecida tecnologia na produção

do algodão, o "algodão adensado", que
é um desafio aos produtores, técnicos e
pesquisadores. A maior preocupação do
setor é a tomada de decisão de cultivar
ou não o algodão adensado, que foi chamada de "nova cultura".
Os organizadores do evento propuseram a mudança do nome do algodão
adensado, que poderia ser chamado
de algodão segunda safra. Esta tecnologia tem a condição de produzir algodão com igual qualidade ao produzido
atualmente, além de atender plenamente ao mercado consumidor brasileiro. Por tal razão, precisa ser desmistificada a cultura de que a tecnologia
do "adensado" produz algodão de inferior qualidade.
O workshop contou com a apresentação de palestras sobre os seguintes as-

suntos: resultados obtidos na safra 20082009 em Mato Grosso do Sul, época de
plantio, população de plantas e variedades, adubação, fisiologia x regulador de
crescimento, colheita e beneficiamento.
Além disso, o evento contou também
com o depoimento de um produtor rural. Todos esses assuntos foram abordados por pesquisadores e especialistas
como
Ederaldo
Chiavegato,
da
Esalq/USP, entre outros de empresas e
órgãos como: Fundação Chapadão, Astecplan Consultoria, Kuhlmann Laboratórios, Indústria Busa e Cotimes do Brasil. Com a realização desse evento, os
produtores obtiveram informações consistentes e suficientes para tomar uma
decisão mais assertiva em relação à implantação ou não da nova tecnologia em
segunda safra nas suas lavouras.

Cotonicultura de MT investe na formação
profissional de jovens vítimas de trabalho forçado

A

Associação Mato-grossense dos
Produtores de Algodão (Ampa)
é uma das parceiras do Projeto
de Qualificação de Alunos Egressos do
Trabalho Escravo e/ou em Situação de
Vulnerabilidade em Mato Grosso. O
projeto, que é coordenado pela Superintendência Regional do Trabalho e
Emprego em Mato Grosso (SRTE/MT)
do Ministério do Trabalho (MTb), envolve, além da Ampa, outras entidades,
instituições e órgãos públicos, como a
Procuradoria Regional do Trabalho
(PRT/MT) – 23ª Região.
O programa interinstitucional, desenvolvido pelo Serviço Social da Indústria
(Sesi) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) por meio do
Projeto de Educação Básica com Educação Profissional (Ebep), está atendendo,
desde 10 de agosto, 18 jovens resgatados pela fiscalização da SRTE/MT do tra-
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balho forçado em propriedades rurais
nos municípios de Poconé, Jangada, Rosário Oeste e Pontal do Araguaia, na divisa com o Estado do Goiás.
“É uma honra e orgulho para o setor
da cotonicultura participar desse programa de qualificação profissional”, frisou
o presidente da Ampa, Gilson Ferrúcio
Pinesso. Ele lembra que uma das práticas da associação, depois que criou o
Instituto Algodão Social (IAS), em 2005,
é de orientar diretamente os produtores
de algodão a respeito da legislação trabalhista. “Não temos problemas dessa
natureza na cotonicultura, porque um
dos princípios do setor é respeitar o ser
humano como trabalhador profissional”,
disse Gilson Pinesso, destacando que é
por isso que a Ampa decidiu aderir ao
projeto e dar a parcela de contribuição.
Para que esses egressos do trabalho
escravo possam estudar e concluir, no

Sesi, as 7ª e 8ª séries do ensino fundamental e serem preparados, no Senai, para atuarem no mercado de trabalho como eletricistas de manutenção industrial,
quatro empresas associadas à Ampa contrataram 12 jovens como aprendizes.
De agosto deste ano até agosto de
2010, que é o período para conclusão do
curso, essas empresas pagarão um salário mínimo para cada contratado com
carteira assinada. Durante os estudos
profissionais, com carga de 1.200 horas,
sendo 800 na unidade do Senai, em Várzea Grande, os futuros eletricistas irão
experimentar 400 horas de prática nas
fazendas.
Para Lidiane Domingas da Silva, 19, a
única mulher do grupo de resgatados, o
curso vai lhe garantir mercado de trabalho e dignidade. “Agradeço aos empresários que estão nos ajudando”, assegurou
a jovem de Jangada.
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Amipa e Senai/Cetiqt formam
profissionais para o mercado cotonicultor
FOTO: DIVULGAÇÃO

A

Amipa/Minas Cotton estabeleceu
parceira com o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - Centro
de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil
(Senai/Cetiqt) e o Ministério da Agricultura
para habilitar profissionais para a classificação de pluma de algodão. O curso tem por
objetivo credenciar um grupo de profissionais junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).
O laboratório da Minas Cotton em
Uberlândia (MG) foi o escolhido para a realização do curso, por sua natureza de
centro tecnológico e propagador de informações técnicas sobre a pluma do algodão. O Curso de Habilitação de Classificadores de Algodão em Pluma é ministrado
pelo Senai-Cetiqt e recebe apoio do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do
Algodão (Proalminas), programa do governo estadual que, ao gerar mão-de-obra especializada e criar fundamentos para a
propagação da qualidade da pluma, aprofunda seu comprometimento com o mercado cotonicultor.
Classificador da Minas Cotton, Anicézio Resende disse que a iniciativa de im-

Profissionais habilitados para
classificação de pluma de algodão

plantar o curso parte da grande demanda
do mercado cotonicultor por profissionais
credenciados para o serviço de classificação que estejam aptos a atuar nas diversas
atividades ligadas aos processos de classificação, aquisição e venda do algodão em
pluma. "Uma contrapartida já percebida é
a maior proximidade entre o laboratório e
seu público-alvo, como fazendas, beneficiadoras (algodoeiras) e indústrias têxteis,
cuja participação foi de fundamental importância para a realização do curso".
Para o professor Jorge Lima, do Senai/Cetiqt, a meta da natureza técnica do
curso é divulgar a legislação fiscal e sensibilizar os participantes quanto à importân-

cia do laboratório no sistema de padronização e classificação do algodão. "Isso fornece ao produtor e ao consumidor informações fundamentais que norteiam a pesquisa agronômica, a comercialização e a
industrialização do algodão".
O gerente administrativo do laboratório, Marcelo Santos, também mostra empolgação pelo curso. "É uma dinâmica
muito interessante e que deveria ser defendida e propagada por todos os agentes
do mercado. Ao conhecer as propriedades físicas das fibras por meio da classificação visual e tecnológica [HVI - High
Volume Instrument], o produtor terá argumentos para melhor valorizar e negociar
os lotes de seu produto", explica. De
acordo com ele, em contrapartida, a indústria têxtil terá informações técnicas para tomar decisões relativas à compra ou
não da matéria-prima. "É o suporte básico
para o gerenciamento do processo da cadeia produtiva e consumidora do algodão, o que promove, consequentemente,
a conquista contínua da qualidade e a garantia de sobrevivência em um mercado
cada vez mais competitivo", resume.

Viabilidade do algodão adensado em Goiás
FOTO: DIVULGAÇÃO

A

primeiras colheitas de algodão
adensado em Goiás demonstraram que os produtores podem
ter uma boa alternativa para enfrentar
os custos altos e a baixa rentabilidade.
Com 1.443 hectares plantados nas regiões sudoeste, sul e leste do estado,
houve produtividade de até 315 arrobas por hectare e, segundo dados dos
próprios produtores, com uma queda
no custo de aproximadamente 32%, se
comparado ao do sistema de plantio
convencional.
Porém, conforme levantamento feito
pelo consultor de algodão Wanderley
Oishi, foram encontrados problemas
que devem ser sanados. Para o pesquisador, melhorar e manter um bom padrão de qualidade da pluma dependerá
da integração do bom manejo, da ado-

Marcelo Swart na abertura do
Workshop Algodão Adensado,
em Rio Verde (GO)

ção do melhor sistema de colheita e de
investimentos em algodoeira nos sistemas de limpeza da pluma.
Segundo o presidente da Associação
Goiana dos Produtores de Algodão
(Agopa), Marcelo Swart, foram percebidos na primeira colheita fatores positi-

vos na produção e na qualidade do
produto. Porém, ainda há o que planejar para a próxima safra, como a colheita, opções do maquinário, entre outros. "Estamos tentando adaptar a cultura ao custo, mas sem prejudicar a qualidade do algodão", diz.
Os dados sobre algodão adensado
foram apresentados no dia 15 de outubro, em Rio Verde (GO), durante o
Workshop Algodão Adensado, realizado pela Agopa, Embrapa, Faeg, Fundação Goiás e Fialgo. Aproximadamente
cem produtores participaram do encontro, que contou, além da participação
do consultor Wanderley Oishi, com o
engenheiro agrônomo da Monsanto Anderson Pereira, que apresentou o tema
"Evolução da Tecnologia do Algodão
Adensado no Paraguai".
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Delegação baiana fortalece a cotonicultura
brasileira em conferência mundial do algodão
FOTO: DIVULGAÇÃO

T

ornar o algodão baiano mais competitivo nos mercados internacionais e discutir os principais entraves
na produção e comercialização do produto foi o que levou a Associação Baiana dos
Produtores de Algodão (Abapa) a, mais
uma vez, marcar presença no Annual Trade Conference and Dinner, evento promovido pela International Cotton Association
(ICA), em Liverpool, Reino Unido, nos dias
1º e 2 de outubro. A Conferência Anual de
Negócios é um dos mais importantes eventos mundiais do algodão.
O presidente da Abapa, João Carlos Jacobsen, liderou a comitiva baiana, acompanhado da vice-presidente da Associação, Isabel da Cunha, e também do presidente do Fundo para o Desenvolvimento
do Agronegócio do Algodão (Fundeagro),
Ezelino Carvalho, do deputado estadual João Bonfim e de produtores da região oeste.
Paralelamente à programação aberta
ao público, os dirigentes das associações
se reuniram na sala da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa)

Andrew Macdonald; Haroldo da Cunha;
João Carlos Jacobsen Rodrigues; Lício
Augusto Pena; Ezelino Carvalho; Paulo
Mota; Henrique Snitcovski; Marcelo
Scorel C. Filho e Joe Nicosia

com comerciantes do mundo inteiro para tratar do mercado do algodão. Na
oportunidade, a Abapa reforçou a qualidade do algodão baiano.
"Nosso algodão tem o padrão mundial de qualidade e competitividade e,
com a implantação da ferrovia oeste-leste, o entrave de infraestrutura será resolvido", enfatizou Jacobsen.

Segundo o deputado João Bonfim, a
expectativa internacional com a construção dessa ferrovia é muito grande. "Temos confiança de que em breve essa
obra será iniciada para que possamos
contribuir para que o algodão da Bahia
encontre melhor espaço no mercado internacional", disse.
A parte oficial do evento contou com
palestra proferida por Joe Nicosia (CEO
da Allenberg Cotton Company) sobre a
"Evolução do Preço do Algodão" e, ainda, com a apresentação de Adrian Moguel y Anza (CEO da Libero Commodities S.A.), sobre a "Economia do Algodão
Brasileiro e Culturas Competitivas".
De acordo com o presidente do Fundeagro, Ezelino Carvalho, disponibilizar
recursos e se unir à Abapa para levar representantes baianos em um evento como este só melhora a imagem da Bahia
perante o mercado mundial. "O comprador quer qualidade e constância na produção, e é isso o que a Bahia vem buscando", explicou.

Algodão adensado pode recuperar
rentabilidade dos produtores de MT

A

busca de um plano B para manter
a produção de algodão e viabilizar a rentabilidade ao cotonicultor brasileiro pode ter chegado ao fim,
considerando-se os resultados que foram
apresentados pela Associação MatoGrossense de Produtores de Algodão
(Ampa) no II Workshop do Algodão
Adensado, no Centro de Eventos Pantanal, em Cuiabá (MT), nos dias 12 e 13 de
novembro. O evento, que reuniu pesquisadores, especialistas e produtores de
Mato Grosso e de outros estados do país,
propiciou um balanço final do sistema
adensado de produção.
O maior dilema do setor era garantir a
qualidade da fibra com o plantio mais tardio da cultura. As pesquisas financiadas
pelo Instituto Mato-Grossense do Algodão (IMAmt) apontam que o custo adensado representa uma economia em relação ao algodão de ciclo convencional e
permite a recuperação do investimento
do produtor em curto prazo. Os experi10 | Abrapa | dezembro de 2009

mentos foram realizados na última safra.
"A tecnologia e os processos de produção
foram referenciados, e os resultados apresentados pelo algodão adensado superam
os do plantio convencional. Temos agora
como trabalhar e investir nesse sistema.
Saímos daqui conscientes de que essa alternativa não é a redenção total da cotonicultura, mas é um caminho viável",
alertou o presidente da Ampa, Gilson Pinesso. A cautela da entidade se justifica
diante da responsabilidade do estado do
Mato Grosso, que detém 49% da produção nacional e 60% do volume total das
exportações de algodão do Brasil.
Na avaliação do presidente da Ampa, o
evento foi excepcional, pois apresentou informações preciosas que vão levar o estado
de Mato Grosso a consolidar a posição de
maior produtor de algodão do Brasil. Afinal, os cotonicultores, pesquisadores e empresários de Mato Grosso e de outros estados que participaram do encontro saíram
com algumas respostas básicas para as

principais inquietações do setor em relação
ao uso da nova tecnologia de produção.
Pinesso diz que, apesar do desempenho favorável do sistema adensado, é hora de rediscutir o negócio e alinhar as
ideias do setor, que amarga uma queda
significativa na área plantada (cerca de
20% na safra 2008-2009 em relação a
2007-2008). "O decréscimo na área foi
provocado pela falta de renda e de lucratividade do produtor. A cultura do algodão demanda investimentos e tecnologia
e não pode sumir no estado, como aconteceu em outras regiões. Por isso, investimos em pesquisas e estamos fornecendo
dados concretos sobre qualidade e sustentabilidade do sistema para conscientizar o produtor. Podemos ter rentabilidade
com um trabalho coerente e contar com
benefícios para todos", reforçou o presidente da Ampa, lembrando que Estados
Unidos e Argentina plantam o algodão
adensado, mas o desempenho está abaixo das expectativas.
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ENTREVISTA
Alfredo Miguel Neto, diretor de Assuntos Corporativos da John Deere para a América do Sul

A

dade no campo. Além disso, em julho
deste ano, a empresa anunciou uma joint-venture com a Auteq, empresa de
computadores de bordo, com o objetivo de trazer ao mercado tecnologias e
soluções inovadoras para produção de
cana-de-açúcar. A expectativa é que,
em breve, os acessórios já saiam de fábrica nas máquinas John Deere.

Jornal da Abrapa: Como está estruturada a John Deere no Brasil?
Alfredo Miguel Neto: A John Deere está no Brasil há 30 anos, desde que adquiriu 20% das ações da Scheneider
Logemann & Cia (SLC), em Horizontina
(RS). Em 1999, a John Deere assumiu
integralmente o controle da SLC, dando
origem à John Deere Brasil. Hoje, a empresa tem três fábricas no Brasil: colheitadeiras e plantadeiras, em Horizontina;
tratores, em Montenegro (RS); e colhedoras de cana-de-açúcar, em Catalão
(GO), além do escritório regional em
Porto Alegre (RS), do Centro de Distribuição de Peças para a América do Sul,
em Campinas (SP), da Unidade de Negócios de Cana, em Ribeirão Preto (SP),
e do escritório da Divisão Florestal, em
Barueri (SP). Empregamos aproximadamente 3,2 mil funcionários.
No segmento de irrigação, a John Deere atua no Brasil com a marca Plastro,
cuja sede fica em Uberlândia (MG). A
Plastro faz parte da John Deere Water
Technologies e é uma das principais fabricantes mundiais de produtos de microirrigação e de irrigação por gotejamento para os mercados agrícolas, de
jardinagem e cultivo protegido. A rede
de concessionários atua em todas as regiões do Brasil e tem suas vendas apoiadas pelo Banco John Deere, que, juntamente com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), destina linhas de crédito específicas para máquinas agrícolas, em
âmbito nacional, viabilizando o acesso
de agricultores brasileiros às mais modernas tecnologias de produção.

FOTO: DIVULGAÇÃO

lfredo Miguel Neto, 46 anos, tem
mais de 20 anos de experiência em
empresas públicas e privadas, com
atuação nas áreas nacional e internacional,
com foco em administração de negócios,
marketing, relações governamentais, planejamento estratégico e comunicação. Ele
está na John Deere desde novembro de
2008, como diretor de Assuntos Corporativos para a América do Sul e também como
presidente da Fundação John Deere. Nesta
entrevista ao Jornal da Abrapa, ele conta
um pouco sobre a estrutura da gigante do
setor de agronegócios no Brasil e os planos
da empresa para o país.
JA: Qual é a importância do Brasil para os negócios globais da John Deere?
O Brasil é a sede para as operações na
América do Sul e está no topo das prioridades de expansão da John Deere.
Afinal, é uma das maiores regiões agrícolas do planeta. O potencial de crescimento do agronegócio é muito grande no país, pois aqui o clima é favorável para todas as ocasiões e dispõe de
amplo espaço de terras agriculturáveis
como nenhum outro país tem. Neste
ano, a empresa reorganizou seus negócios globais e uniu, em uma única região, o México, a América Central e a
América do Sul. Esse novo modelo de
operações está tornando a empresa
mais flexível e eficiente.
JA: Quais são os investimentos da John
Deere em tecnologia para o campo?
Globalmente, a John Deere investe US$
1,5 milhão em pesquisa e desenvolvimento. As máquinas são o que há de
melhor em termos de tecnologia agrícola para pequenos, médios e grandes
produtores. Oferecemos para os clientes o sistema AMS, ou Soluções em Gerenciamento Agrícola, que aumenta a
eficiência e a produtividade das máquinas. O piloto automático, o monitor de
colheita, o mapa de produtividade e outros produtos do sistema AMS são itens
que garantem maior precisão e rendimento às operações agrícolas. Eles
unem os avanços da informática com
os recursos do posicionamento por satélite para melhorar o gerenciamento
das propriedades, reduzindo custos
operacionais e aumentando a produtivi-

JA: Quais são os planos da companhia
para o Brasil no próximo ano? Com a crise que assolou o mercado financeiro
mundial, a empresa teve que se adaptar?
Mudou algo nos planos da companhia?
Os planos da John Deere para o Brasil
não mudaram em razão dos acontecimentos recentes no cenário financeiro
internacional. No início de 2009, a empresa realizou reajustes no quadro de
funcionários para promover o realinhamento entre produção e demanda, de
modo a consolidar as bases para as estratégias de 2010. Desta forma, a John
Deere continua comprometida a contribuir com o desenvolvimento da agricultura e da sociedade brasileira. Uma
mostra de que os investimentos foram
mantidos foi a inauguração, em dezembro do ano passado, do Centro de
Distribuição de Peças para a América
do Sul. Em 2009, a John Deere comemora 30 anos de Brasil. Neste ano comemorativo estamos participando com
sucesso do Programa Mais Alimentos,
criado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), com tratores de
57cv, de 65cv e de 75cv. O programa
tem grande importância pelo seu impacto socioeconômico, uma vez que,
ao viabilizar acesso à mecanização e
tecnologias ao agricultor familiar, contribui significativamente para o aumento da produtividade das lavouras e para
a produção de alimentos no país. Isso
significa melhoria da renda e qualidade
de vida do agricultor.
O reconhecimento veio com dois importantes prêmios. O Prêmio "As Empresas Mais Admiradas do Agronegócio",
oferecido pela revista Carta Capital, e o
"Prêmio Líderes e Vencedores", oferecido pela Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do
Sul (Federasul) e pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
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