Produtores defendem o Pepro
para aliviar as perdas do setor

C

om preços bem abaixo
baixos, que beiram hoje R$ 32 por
do mínimo garantido
arroba na Bolsa de Nova York. O
pelo governo, o algodão
preço mínimo está fixado em R$
tem sido o produto agrícola mais
44,60. Alguns produtores que,
afetado pela crise global. Contra
em 2007, fecharam contratos
o segmento pesam a falta de
para entrega futura em 2009,
liquidez, a explosão nos custos
ainda tem uma margem um
de produção, estoques mundiais
pouco maior, algo como R$
em alta que já passam de 50%
42,50. “Contudo, muita gente
e a brusca freada de 10% na
teve que recomprar parte desses
demanda global pela fibra.
contratos para evitar perdas
Para minimizar este quadro, os
ainda maiores “ , diz o dirigente
produtores de algodão querem
da Abrapa, acrescentando que
a garantia do Ministério da
cerca de 50 mil toneladas foram
Agricultura na destinação de
recompradas pelos produtores.
R$ 800 milhões por meio do
No ano passado, o governo
Pepro
(Prêmio
Equalizador
federal
investiu
cerca
de
pago ao Produtor Rural).
R$ 550 milhões no apoio à
Haroldo Rodrigues da Cunha
O Pepro é concedido ao produtor
comercialização
de algodão
Presidente da Abrapa
rural e/ou sua cooperativa que
em pluma, atendendo cerca de
se disponha a vender seu produto pela diferença entre 1 milhão de toneladas. O número equivale a 65% da
o valor de referência estabelecido pelo governo federal produção nacional. “O setor, com o apoio do governo
e o valor do Prêmio Equalizador arrematado em leilão, federal, superará este quadro e mostrará mais uma vez
obedecida a legislação do ICMS vigente em cada estado. a sua competência”, afirma o presidente da Abrapa.
“Estamos enfrentando uma situação muito difícil. Há
fábricas fechando na China e na Índia, vários produtores
saíram da atividade e os preços estão em queda em
plena entressafra”, enumera o presidente da Associação
• Instituição faz balanço positivo
4
de seus dez anos
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo
Cunha. De acordo com dados da Companhia Nacional
• Novidades do VII CBA
de Abastecimento (Conab), a redução na área plantada
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chegou a 26%, ou 223 mil hectares. Por sua vez,
levantamento da Abrapa e suas associadas estaduais
constatam uma redução de 28% nas lavouras, o que
resulta em uma diferença de 12,1 mil hectares para menos.
O presidente da Abrapa destaca que dá para se manter
na atividade sem uma produtividade tão alta, mas que
é imprescindível o apoio do governo para tirar o setor
desta situação. Segundo o presidente da Abrapa, Haroldo
Cunha, com o Pepro, seria possível driblar os preços
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o longo dos dez anos de sua existência, a Abrapa
cumpriu uma agenda cujas ações, estrategicamente
pensadas, buscavam posicionar o algodão brasileiro
no topo do mercado mundial e nacional. Investimos
em tecnologia para alcançar qualidade e produtividade.
Buscávamos, assim, tornar o cotonicultor mais competitivo.
Mas um dos nossos principais objetivos foi aumentar a renda
do produtor, seja com ações no Governo Federal ou atuando
no próprio mercado.
No setor de commodities, fazer projeções de crescimento
na renda do produtor é, por natureza, uma tarefa difícil,
pois o preço do produto navega em função do humor do
mercado e das bolsas. Mas existe um personagem que pode
mudar a vida do produtor de algodão com muito mais força
do que qualquer mercado financeiro: o consumidor. É este
personagem espalhado pelo mundo que dita as regras.
O que leva uma pessoa a escolher um tecido de fibra
sintética e não de algodão? Muitos dos nossos leitores devem
apressadamente responder que o fator preço é o responsável
por esta escolha. No mercado brasileiro, um dos maiores do
mundo, não há como afirmar.

Se o consumidor é para quem a cadeia produtiva trabalha,
devemos saber o que ele pensa. Por isso, a Abrapa
encomendou uma pesquisa de mercado. No mês de fevereiro,
um grupo de pesquisadores fará um levantamento do perfil
do nosso consumidor. Qual é a importância do algodão no
ato da compra de um tecido? Fala-se muito em algodão de
outros países. O consumidor opta por tecido de algodão
nacional? A força dos sintéticos é impulsionada pelo preço?
Estas são algumas de várias perguntas, cujas respostas a
Abrapa e a cadeia produtiva devem ter em mãos na hora de
escolher suas estratégias de mercado.
Num mercado tão competitivo como o do algodão,
informação é fundamental. Sabemos que dos países
concorrentes nem sempre as informações são completas e
inteiramente verdadeiras. Mas para o consumidor só existe
uma regra. Ele quer um produto de qualidade com preço
acessível. E nesse caso, ele também precisa de informação.
Nosso objetivo é dar ao produtor de algodão subsídios para
ajudar o consumidor a escolher o melhor.

07/01
• O diretor-executivo da Abrapa, Mário Wilson P. Costa, participou da reunião com Eduardo Caldas, coordenador de projetos
do agronegócio, para tratar do interesse do setor em firmar parceria com a Apex para a promoção do algodão brasileiro
no exterior.
16/01
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, reuniu-se com João Paulo Moraes Filho, superintendente de operações
(SUOP), para tratar da agilidade de pagamento das comprovações de Pepro/Algodão.
28/01
• Representantes da Abrapa reuniram-se com representantes da Monsanto do Brasil Ltda. para conversar sobre os investimentos que a empresa tem feito no país em relação à cotonicultura, desenvolvimento de novas variedades e precificação
da tecnologia RR.

Abrapa prepara ações para comemorar os 10 anos da
Associação

2

009 é um ano especial para a Associação Brasileira
dos Produtores de Algodão. Em abril, a Abrapa
completa 10 anos de existência. São dez anos
de muitas ações para construir a história do algodão
no Brasil. História esta que acompanha a mudança do
algodão brasileiro das regiões sul, sudeste e nordeste
para o centro-oeste e consequentemente, o ingresso
numa fase empreendedora e de muitas realizações tendo
como característica principal a conquista do exigente
mercado externo. Mas comemorar dez anos é projetar
os próximos, por isso a Abrapa já planejou uma série de
ações para lembrar os feitos e inovar na próxima década.
O grupo de marketing da Associação trabalha no projeto
da campanha de comemoração que passa pela realização
de um seminário comemorativo, que reunirá nomes de
peso para discutir o agronegócio brasileiro com foco
na cotonicultura, contará com a realização da 1ª edição
do prêmio Abrapa de Jornalismo e ações de cunho
mercadológico para incentivar o consumidor brasileiro a
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optar cada vez mais por peças produzidas com algodão.
Em relação aos projetos de comunicação institucional da
Abrapa e reforço da imagem do algodão brasileiro, as
ações de caráter internacional primam pela participação
nos grandes eventos internacionais do setor: Agricultural
Outlook Forum 2009; ITMF, 68ª Plenária do ICAC, Jantar
Anual da ICA e da realização da 3ª edição do bureau
de negociações durante o jantar anual de Liverpool. No
âmbito nacional, o foco está na promoção do VII Congresso
Brasileiro de Algodão, em setembro.
E se o assunto é inovar, esta é a ordem em relação aos projetos
estruturais para a modernização e acompanhamento de
assuntos de interesse do setor. São metas para 2009 a criação
do banco de dados da Abrapa; lançamento do Manual
Abrapa de Procedimentos para a exportação de algodão;
a reformulação do Sistema Abrapa de Identificação (SAI);
a implantação do Cadastro de Contratos de Algodão; a
implantação do Programa Sócio-Ambiental da Produção de
Algodão e a estruturação do programa nacional de controle
do bicudo do algodoeiro.

CTNBio vota em fevereiro a utilização de sementes
transgênicas da segunda geração
Sílvio Esgalha

E

m meio à crise internacional que pegou em
cheio todos os setores da economia mundial,
bons ventos começam a soprar para os
produtores brasileiros de algodão. No próximo dia
12 de fevereiro, em Brasília, a Comissão Técnica
Nacional de Biossegurança (CTNBio) colocará em
votação a liberação da utilização de dois novos
eventos de algodão geneticamente modificado
resistente a insetos. Um é da Dow AgroSciences
Industrial Ltda e outro da Monsanto do Brasil.
“Essas sementes são da segunda geração de algodão.
Caso sejam aprovadas, saltaremos da pré-história
e entraremos na era da biotecnologia avançada”,
compara o consultor da Cotton Consultoria, Eleusio
Curvelo Freire. “Os eventos que foram aprovados
no ano passado pertenciam à primeira geração e
eram resistentes a apenas três pragas, os da segunda
geração são resistentes a sete. Ou seja, praticamente
a todas as pragas que ameaçam a lavoura de algodão
no Brasil”, explica o especialista, sem esconder o
entusiasmo com a possível aprovação da utilização
dos novos eventos pela CTNBio.
Freire afirma que logo de início, os produtores
brasileiros ganharão em eficiência e em economia.
“Como as sementes da segunda geração tem uma
maior amplitude na sua eficiência, não será mais
necessário utilizar inseticidas complementares para
combater outras pragas”, explica ele, lembrando
que como os da primeira geração combatiam apenas
três pragas, o produtor tinha que gastar mais

para comprar inseticidas que combatiam as outras
quatro pragas restantes. “Os custos são grandes”,
frisa. “Caso a utilização desta nova tecnologia seja
aprovada pela CTNBio, a economia será de US$ 115
por hectare, que é a média mundial”, antecipa.
Segundo o consultor da Cotton Consultoria, as
sementes geneticamente modificadas da segunda
geração são usadas pelos produtores de ponta dos
Estados Unidos e da Austrália. “Com a aprovação,
daremos um salto de oito anos”, comemora.
Meio Ambiente
Além de colocar o setor algodoeiro brasileiro no
primeiro time da cadeia produtiva mundial, a
aprovação dos novos eventos beneficiará o meio
ambiente. “Se os integrantes da CTNBio aprovarem
o uso destas sementes, as aplicações de inseticidas
de combate às pragas cairiam para três a cinco por
safra. Hoje, com as sementes de primeira geração,
são necessárias de sete a dez aplicações por safra”,
contabiliza o consultor da Cotton Consultoria,
Eleusio Curvelo Freire. “Será como se a quantidade de
inseticidas utilizados hoje, no Brasil, fosse reduzida
à metade”, compara o especialista. “Um ganho sem
precedentes para o meio ambiente no Brasil e no
mundo”, destaca.
Os cotonicultores brasileiros torcem para que no dia
12 de fevereiro esse salto na qualidade de vida da
população seja dado pelos integrantes da CTNBio.

Enquanto os eventos que
foram aprovados no ano passado pertenciam à primeira
geração e eram resistentes
a apenas três pragas, os da
segunda geração são resistentes a sete. Ou seja, praticamente a todas as pragas que
ameaçam a lavoura de algodão no Brasil”.
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Dez anos de trabalho

E

m meio a um ano, cujas expectativas não são
muito favoráveis ao agronegócio brasileiro, a
Associação Goiana de Produtores de Algodão
(Agopa) tem muito o que comemorar. Em 2009,
a entidade faz dez anos de trabalho em favor dos
cotonicultores de Goiás. Apesar de um mercado pouco
animador, a Agopa comemorará o marco mantendo
o que ela faz de melhor: continuar trabalhando para
beneficiar a cotonicultura do estado de Goiás, assim
como, continuar representando a classe no mercado
externo. Buscará novos interessados no algodão
goiano e, em parceria com a Fundação de Apoio à
Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário de Goiás
– Fundação GO, manterá o estímulo às pesquisas,
visando tanto a erradicação de pragas e doenças,
quanto o desenvolvimento de testes de melhoramento
na qualidade do algodão.
Presidida atualmente pelo produtor rural, Marcelo Jony
Swart, a Agopa tem como missão fortalecer a classe e
incentivar a expansão sustentável da cotonicultura, com
responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.
Uma ação que vem sendo cumprida durante estes dez
anos de trajetória. Segundo Swart, apesar da queda
na área plantada no estado ser de aproximadamente

17%, segundo o último levantamento da associação,
as estimativas são positivas para o próximo ano safra.
De acordo com o presidente, melhorando os preços do
algodão no mercado externo, a expectativa é de que os
produtores goianos de algodão tenham um retorno na
área plantada de cerca de 10% na safra 2009/2010.
FIALGO
Em 2009, os produtores goianos de algodão também
comemoram os dez anos do Fundo de Incentivo à Cultura
do Algodão em Goiás (Fialgo). Um marco na história
da cotonicultura do estado, o Fundo, coordenado por
Marcelo Swart, tem apoiado excelentes programas de
pesquisas voltados para o melhoramento genético,
manejo, controle do bicudo, apoio à cotonicultura na
agricultura familiar, melhoria de qualidade, divulgação
e promoção do algodão. Durante estes dez anos de
existência, o Fialgo possibilitou que entidades de
pesquisas, como a Fundação GO, Embrapa e Secretaria
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado
de Goiás (Seagro) executassem programas de pesquisa
e desenvolvimento para a geração e difusão de
tecnologias para a área.

Mudança de moldes e sustentabilidade para o futuro
da cotonicultura

O

vice-presidente do VII Congresso Brasileiro
do Algodão, Wilson Paes de Almeida, aﬁrma
que apesar da crise econômica, o algodão se
consolida como uma das principais alternativas de
negócios na agropecuária brasileira, onde se fixa como
o quarto maior exportador mundial de pluma.
Para Almeida, a cadeia do algodão é extensa e exemplar
no país, fornecendo subsídios fundamentais para a
realização do Congresso. “Quando um evento de
grande magnitude tem caráter bienal, como o CBA,
ele passa a ser aguardado com grande expectativa por
todo o público da cadeia, pois constitui o melhor fórum
para debate e atualização de conhecimentos, busca de
parcerias e realização de negócios”.
O evento deve reunir em Foz do Iguaçu, em
setembro deste ano, mais de 4 mil participantes,
entre pesquisadores, consultores, cotonicultores,
agrônomos, técnicos e estudantes. A programação
inclui a realização de mesas redondas, palestras e
apresentação de trabalhos científicos, abordando
assuntos de relevância para o setor.
Um dos temas apontados por Almeida como o de
grande importância é custos de produção. “Nos
atuais patamares, a cotonicultura brasileira tornar-se-á
insustentável, em curto e médio prazos. Esse assunto foi
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amplamente considerado pela Comissão Científica do
VII CBA”, destaca.
Outro tema ressaltado por ele é a utilização do algodão
adensado, classificado como um milagre de baixos
custos. “Esse modelo produtivo vem ganhando espaço
nas cotoniculturas argentina e paraguaia, enquanto
os modelos tradicionais declinam acentuadamente.
Felizmente, o Brasil passou a levar a sério essa opção
e o VII CBA quer contribuir para essa discussão”, diz
Almeida.
Ele classificou o Congresso Brasileiro de Algodão como o
evento de maior porte do gênero no Brasil, na atualidade.
“Sua organização cresce em
qualidade a cada evento e,
com isso, torna-se mais
cara, demandando mais
parcerias para realizá-lo.
Por outro lado, a aﬂuência
de público cresce, gera mais
negócios e os parceiros tem
retorno. Ou seja, é uma
relação simbiótica; sem as
muitas parcerias, o CBA
perderia qualidade e parte
de sua atratividade”.

Área plantada também sofre redução em
Mato Grosso do Sul

L

evantamento realizado pela Associação Sul Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampasul)
mostra que o Estado de Mato Grosso do Sul
sofreu uma redução em 17,87% na área plantada
com algodão nesta safra, comparado com a anterior.
Os produtores estão apreensivos pelo custo elevado
que foi investido nas lavouras e os atuais preços baixos
pagos pela arroba de pluma. Mesmo em condição de
solo e clima favorável para a produção de algodão
em boa parte do estado, o que proporciona uma boa
produtividade nas lavouras, é difícil fechar as contas
para não ficar no vermelho, avaliam os produtores.
Considerando a redução na tecnologia de insumos
aplicada no plantio da última safra, a redução na
produção de algodão em Mato Grosso do Sul poderá
chegar a mais de 22%, e na safra 2008/09, não
deverá ultrapassar 60,0 mil toneladas. Espera-se que o
Governo Federal esteja sensível às atuais dificuldades
do setor e disponibilize recursos para garantir a

equalização do preço mínimo, ação que poderá
atenuar a dificuldade enfrentada pelos produtores na
atual safra.

Na safra 2007/08 a produção
foi de 74,5 mil toneladas de pluma

Setor do algodão investe na produção alternativa
de artesanatos

O

obtidos até agora são excelentes”,
Instituto Mato-grossense do
acredita.
Algodão (IMAmt), da AssoUm dos diferenciais do AlgoD+ é o
ciação Mato-grossense dos
tingimento de fios sem uso de químiProdutores de Algodão (Ampa), inica. “As tecelãs utilizam, por exemplo,
ciou há seis anos o projeto AlgoD+
fios tingidos com erva-mate, ferro,
para gerar oportunidade de trabalho
abacate, ﬂores e folhas da fauna ree renda por meio de confecção e argional”, explica a diretora técnica do
tesanatos de algodão.
Tecelãs do projeto AlgoD+
Sebrae, Leide Katayama. Para atingir
Com participação do Sebrae, da ação
esse nível, os núcleos de produção (Fibra do Cerrado e
social do governo estadual e da Secretaria de Indústria e
Colônia de Mulheres, Fibra Nativa e Cores do Algodão)
Comércio de Mato Grosso, o AlgoD+ é desenvolvido em
são treinados pelo designer Renato Imbroisi, do Rio GranRondonópolis, Pedra Preta e Primavera do Leste. O prode do Sul. “Nossa idéia é dar um salto para garantir atrajeto forma mulheres na linha de cardagem, fiação, tingitivo de mercado”.
mento e tecelagem que produzem almofadas, sacolas,
O objetivo é conquistar o Projeto Comércio Justo, da
mantas, echarpes, tapetes e fios artesanais de algodão.
Rede Internacional de Compradores. A meta já levou as
“Procuramos estender os benefícios da cotonicultutecelãs a uma feira de confecções de São Paulo. “O trara para a população que não trabalha diretamente
balho delas surpreendeu os participantes pela inovação e
no setor”, diz o diretor-executivo do IMAmt, Álvaro
eficiência”, conta a diretora do Sebrae. Os núcleos, que
Salles, lembrando que a matéria-prima é uma marjá comercializam em outros estados, pretendem inserir a
ca forte na cultura e economia desses municípios.
criação na moda mato-grossense.
“Apostamos no crescimento do projeto por meio da
diversificação dos produtos, porque os resultados
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Minas inicia atividades de medição de áreas
para a safra 08/09

O

Departamento Técnico da Associação Mineira
dos Produtores de Algodão (Amipa), por
meio de José Lusimar Eugênio já deu início
aos trabalhos de visitas técnicas para catalogar e
medir todas as áreas de plantio de algodão em Minas
Gerais. O trabalho compreende as regiões produtoras
de algodão do estado como Alto Paranaíba, Noroeste,
Norte e Triângulo Mineiro.
Embora Minas Gerais tenha reduzido sua área
plantada, estima-se que na produtividade não haja
variações. E como medida preventiva, os técnicos, além
de monitorarem as lavouras, orientam os produtores

sobre os cuidados para garantir os resultados de
uma boa colheita. A distribuição de feromônios e as
instalações das armadilhas para monitoramento do
bicudo estão sendo realizadas em todas as áreas do
estado.
Os resultados positivos que a Amipa conseguiu
por meio deste trabalho, foram possíveis devido à
credibilidade da associação e à adesão dos produtores
às orientações feitas pelos técnicos, pois, a cada
ano, este trabalho tem levado a um incremento da
produtividade bem como da qualidade da fibra do
algodão, em Minas Gerais.

Oeste da Bahia conclui plantio de algodão

C

om mais de 98% das lavouras plantadas, a
Associação Baiana dos Produtores de Algodão
(Abapa) já dá por concluída a etapa de plantio na
região oeste da Bahia, que responde por 96% do algodão
produzido no estado. Nesta safra, as lavouras de algodão
ocupam 282 mil hectares na região, contra 293 mil hectares
da safra 2007/08. A redução de 3,9% é resultado direto da
crise americana detonada em setembro último, que levou
muitos produtores de algodão a migrar para commodities
com menor custo de produção, como o milho e a soja. A
produção também deve sofrer redução, de 3% a 5%, em
função, principalmente, do excesso de chuvas no período
do plantio, que atrasou o cronograma dos produtores. A
expectativa é que sejam colhidas 430 mil toneladas no
cerrado da Bahia.
Ao contrário de outras culturas da região, como soja e milho,
a maioria dos cotonicultores do Oeste optou por reduzir a área
plantada ao invés de diminuir o pacote tecnológico. “O algodão
não nos dá outra alternativa. Quem persistiu na atividade sabe
que não se produz algodão sem tecnologia, e que os fertilizantes
e a escolha de boas variedades são a espinha dorsal dessa
cultura”, diz o presidente da Abapa, João Carlos Jacobsen.
O executivo explica que a matriz produtiva diversificada dos
produtores do Oeste permite o balanceamento das lavouras
nas propriedades. Pode-se aumentar a área de soja e milho,
por exemplo, commodities com custos relativamente mais
baixos, e reduzir as áreas de algodão.”
Dois fatores amenizaram o impacto da crise na área
plantada. A aquisição de terras de duas empresas na
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região que somadas representam cerca de 20 mil hectares
a mais de lavouras algodoeiras e a confiança do produtor
no apoio do governo federal à comercialização. “O Pepro
é uma segurança para o produtor, e o ministro Reinhold
Stephanes tem sido um grande parceiro. Ele, melhor que
ninguém, sabe que o Brasil depende da agricultura e que
estamos enfrentando grandes obstáculos neste momento”,
afirma Jacobsen.
Fertilizantes, combustíveis e mão-de-obra foram as variáveis
mais inﬂuentes nos altos custos de produção do algodão,
nesta safra. Os fertilizantes chegaram a custar duas vezes
mais que na safra anterior (2007/08). Em contrapartida, os
preços do produto estão cerca de metade dos registrados
antes de setembro, saindo de 80 centavos de dólar por librapeso para 45 centavos de dólar por libra-peso. Ainda assim,
João Carlos Jacobsen mantém o otimismo. “Os preços
devem melhorar até o início da colheita”, acredita. Segundo
a Abapa, no Oeste da Bahia, cerca de 40% da produção
desta safra já foram comercializados e os produtores podem
diminuir os prejuízos na comercialização do restante.
“No primeiro momento da crise, pensamos que os
problemas seriam maiores por falta de comprador. Mas isso
não aconteceu. A sede de consumo não acabou. Ela mudou
de perfil. O consumidor pensa duas vezes antes de comprar
um carro, ou um eletrodoméstico caro, mas não resiste a
uma camisa ou a um lençol. Da mesma forma, ninguém
deixa de comprar comida. A diminuição das compras é mais
resultado da apreensão e da insegurança do que da falta de
recursos de fato”, diz.

Presidente Empresa Interagrícola SA (Eisa) e vice-presidente da Associação Nacional dos Exporadores de
Algodão (Anea), Antonio Vidal Esteve tem 30 anos de experiência na comercialização de algodão, café
e soja. Natural de Barcelona, Espanha, ele mora no Brasil desde 1980. Formado em Administração de
Empresas em 1977, com especialização em Finanças e Contabilidade, na Universidade de Georgetown,
em Washington D.C., o executivo faz uma análise da crise mundial para o Jornal da Abrapa.
Antonio Vidal Esteve

Jornal da Abrapa: Qual é a visão da Interagrícola em
relação à crise econômica mundial?
Antonio Vidal Esteve: A crise econômica é muito grave
mesmo. Não é uma recessão normal que fica pouco tempo
e vai embora. Sem dúvida, as sequelas vão perdurar por
vários anos. Primeiro, porque é uma crise cujo epicentro
está em países desenvolvidos como os EUA e na União
Européia, ou seja, com efeitos globais. Segundo, porque
a mundo perdeu mais de US$ 30 trilhões em riquezas
e as dívidas permaneceram. Portanto, os balanços dos
bancos, de muitas empresas e de muitos indivíduos estão
totalmente desajustados. Muitas empresas ainda vão falir.
O consumo no mundo está caindo e vai cair ainda mais.
O desemprego está subindo no mundo inteiro e se prevê
que vai continuar subindo nos próximos 18 meses. A
desconfiança é generalizada.
JA: Qual é o impacto da crise no mercado de algodão?
AV: O primeiro impacto da crise veio das grandes oscilações
de preço de algodão no ano passado. Houve muitos
problemas na cadeia de suprimentos de algodão e produtos
têxteis como cancelamento, renegociações e adiamentos de
contratos. O consumo na ponta varejista está fraco e diminui
cada vez mais. O consumo mundial deverá ser bastante
inferior ao que o USDA está prognosticando.
JA: Os preços estão abaixo do custo de produção. A
área de produção para o ano que vem não vai reduzir
ainda mais ?
AV: Realmente, os preços estão muito baixos. É cedo
estimar a área de produção para o ano que vem, mas pelo
que sabemos até agora, não parece que vai cair muito.
Sentimos que vai cair mais expressivamente nos EUA e
na China, um pouco nos países da ex União Soviética, e
possivelmente na Índia. Somado, daria uma redução de
aproximadamente 5%, somente.
JA: Daria para fazer um prognóstico do cenário mundial
do algodão?
AV: No momento, estamos vivendo uma fase deﬂacionária
no mundo. Para combater a deﬂação, os governos estão
promovendo pacotes trilhionários de estímulo monetário e
fiscal. Eventualmente, no segundo semestre de 2009 ou
em 2010, isto poderá reverter o ciclo deﬂacionário para um
ciclo inﬂacionário. Porém, cuidado, porque nesse caso os
custos dos insumos deverão subir simultaneamente. Será
importante planejar a compra dos insumos em tempo antes
da subida generalizada.

JA: Como o produtor de algodão brasileiro deve se
posicionar diante do cenário previsto?
AV: O posicionamento correto é de muita cautela, pés no
chão. Plantar com prudência, rígido controle de custos, foco
em altas produtividades e cumprimento de contratos. Já
notamos que há uma diminuição da área de plantio de 1,1
milhões de hectares no ano passado para menos de 900 mil
hectares para esta próxima safra. O PEPRO também é um
instrumento muito valioso para dar sustentabilidade para a
cultura do algodão. Vemos que os grandes produtores do
mundo como EUA, China e Índia tem programas de preço
mínimo e o Brasil não deve ficar atrás. Apertando o cinto
agora, sobrevivendo a esta fase, as oportunidades no futuro
devem ser muito boas.
JA: Qual é o cenário de oferta e demanda de algodão
no Brasil?
AV: A colheita atual é recorde de produção com mais de 1,6
milhão de toneladas. A demanda interna e externa deve
consumir no máximo 1,5 milhão de toneladas, portanto
sobrará algo mais de 100 mil toneladas para comercializar
na próxima safra. Porém, como a próxima safra será
possivelmente 25% menor, isto não deverá ser problema.
Com a desvalorização cambial, a indústria local deverá ser
mais competitiva e sofrer menos com as importações de
produtos têxteis. O problema será a diminuição do ritmo
econômico aqui também, e quanto isto poderá impactar
no consumo de produtos têxteis. Prevemos que deverá ser
positivo para o algodão.
JA: Para ﬁnalizar, qual é a sua visão do câmbio?
AV: Olhando para trás, claramente o real a U$ 1,60 estava
sobrevalorizado. Com a crise mundial, em agosto de 2008,
iniciou-se um processo de repatriação de capitais e dividendos
para as matrizes. A seguir, os bancos internacionais, a
maioria com grandes problemas, cortaram as linhas de
crédito para o Brasil. Como o mercado em geral comprava
em real e vendia em dólar, inclusive por meio dos derivativos
amplamente divulgados pelos jornais, o real sofreu uma
grande desvalorização. A taxa chegou acima de R$ 2,60. No
momento, o câmbio encontra um equilíbrio entre R$ 2,20 e
R$ 2,40. Nossa balança comercial sofre com as exportações
caindo mais do que as importações, as entradas de capitais
estão mais baixas. As reservas cambiais do Banco Central
deverão diminuir. Por outro lado, ainda temos a taxas de juros
reais mais altas do mundo com a Selic em 13,75% contra uma
inﬂação abaixo de 5%, que deve segurar uma desvalorização
maior. Deverá haver bastante volatilidade conforme o bom
ou mau humor macroeconômico no mundo.
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