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O agronegócio brasileiro vive um momento histórico. 
Uma lida nas matérias de destaque dos principais 
veículos de mídia brasileiros mostra que a hora é 
essa. Quem estiver neste mercado com o intuito de 
crescer, fazer a diferença e gerar emprego e renda tem 
que honrar os contratos. No setor algodoeiro, isto é 
imperativo.  Por isso, produção, comércio e indústria 
devem andar juntos para garantir as melhores práticas 
no setor econômico. E foi de olho nesse contexto 
que a Associação Brasileira de Produtores de Algodão 
(Abrapa), a Associação Nacional dos Exportadores de 
Algodão (Anea), a Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecções (Abit) e a Junta de Corretores 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM) criaram, em 
novembro do ano passado, o Conselho de Ética do 
Algodão. No último dia 30 de julho, os integrantes da 
entidade reuniram-se em São Paulo para discutir sobre 
as ações do órgão.
“Sabemos da importância de se honrar os contratos 
no Brasil ou em qualquer mercado do mundo. 
Portanto, apresentar um serviço, sem fins lucrativos, 
como o Conselho de Ética do Algodão, mostra o nosso 
compromisso de manter o setor com um alto padrão 
de qualidade e serviço”, destacou o presidente da 
Abrapa, Haroldo Cunha, lembrando que o Conselho 
funciona como um mediador nos casos apresentados 
pelas entidades envolvidas. 
Um dos pontos a serem destacados sobre a criação 
deste órgão é que ele serve como uma antecâmara à 
arbitragem na International Cotton Association (ICA), 

em Liverpool (sede da ICA). Outro fato a ser conside-
rado é que apenas para entrar com um processo no 
ICA se gasta algo entre duas e três mil libras. “Não 
temos a pretensão de substituir a ICA ou a BBM em 
assuntos que mostrarem serem irreconciliáveis”, frisou 
o presidente da Abrapa. Hoje, de acordo com as atas 
das reuniões que estão disponíveis no site da entidade 
(www.eticanoalgodao.com.br), há 16 mediações tra-
mitando no Conselho. 
Não resta dúvida de que a criação de instituições 
que possam prestar serviços, tanto para o produtor 
como para o comprador, são medidas democráticas 
que somente vêm acrescentar ao setor. Por fim, para 
os interessados, o procedimento em apresentar um 
pedido no Conselho é simples. Basta enviar para a 
associação que os representem (Abrapa, Anea, Abit ou 
Junta dos Corretores da BBM) o pedido por escrito com 
um breve relato do caso e dados do contrato envolvido, 
requerendo que o pleito seja submetido ao conselho.
Feito isso, a associação analisará a pertinência do 
pedido e, se achar conveniente, o apresentará em 
uma reunião do Conselho de Ética do Algodão, 
quando se solicitará à associação representante do 
outro ou mais envolvidos, que busque as informações 
necessárias e as propostas possíveis de composição, 
podendo, inclusive, sugerir  uma reavaliação do 
pleito se houver consenso entre os participantes do 
conselho de que o pedido apresentado não está de 
acordo com as melhores práticas sugeridas. “É uma 
maneira democrática e de bom senso”, conclui o 
presidente da Abrapa.
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Longe de querer ensinar a cultivar algodão, nós aqui na Abrapa nos conscientizamos de que devemos compartilhar 
conhecimentos. Para isso, nada melhor do que matérias de serviço para nossos associados, como a de capa. 
Nela, explicamos todo o funcionamento do Conselho de Ética do Algodão, que no mês de julho completou oito 
meses. Leitura interessante, porque mostra o caminho das pedras para que os associados saibam como recorrer ao 
conselho quando necessário. É um modo de estimular o setor a manter o nível de qualidade que tanto prezamos.
Na página dois, logo abaixo, temos um quadro novo de serviços. Agora, o Abrapa em Ação trará não somente 
uma das atividades do mês da instituição, mas todo o quadro de ações, para que os associados possam se manter 
integrados com a instituição. 
Outra novidade é o novo site da Abrapa. Daí, dedicarmos uma matéria especial na página três apresentando o 
projeto, lembrando que as sugestões são mais do que bem-vindas, para melhor atender aos associados. Até a 
página seis, como já se tornou tradição no nosso jornal, trazemos as novidades das associações estaduais.
Por fi m, na página sete, uma entrevista com o gerente de Marketing Brasil - Grandes Cultivos da Unidade de Proteção 
de Cultivos da BASF, Cássio Greghi, que faz um panorama do mercado de algodão no país.

Boa leitura!
Haroldo Cunha - Presidente da Abrapa

editorial

1º de julho
• Reunião no Ministério das Relações Exteriores com o ministro Carlos Márcio com o objetivo 

de tratar do contencioso na Organização Mundial do Comércio (OMC), rodada de Doha e as 
retaliações que o Brasil poderá adotar com relação aos subsídios americanos para o algodão.

• Jantar com a Syngenta para discutir as diretrizes do projeto que a Abrapa e a empresa 
lançarão, em parceria, em prol do algodão brasileiro.

Ações do mês de julho 

2 de julho
• Segunda sessão  ordinária de diretoria e reunião dos grupos de trabalho da Abrapa para 

defi nir e encaminhar projetos, entre eles, as comemorações pelos 10 anos da Abrapa.

4 de julho
• Festa de algodão dos Chapadões (ver mais informações nesta edição).

10 de julho
• Dia do Algodão em Goiás (ver mais informações nesta edição).
• Reunião do Comitê Gestor de Estudo Prospectivo Têxtil.

14 de julho
• Reunião na Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM) para discutir o cadastro nacional de 

contratos de algodão, um sistema que registrará todos os contratos de algodão com o 
objetivo de gerar dados e informações para o setor.

15 de julho
• Reunião com os presidentes das estaduais para revisão do estatuto social da Abrapa.
• Reunião entre Abrapa, Agopa, Ampasul, Abapa e IAS para discutir a implantação do 

Programa Sócio-Ambiental da Produção de Algodão.

16 de julho
• Reunião entre as entidades do Agronegócio e o presidente da CTNBio, Walter Colli, para 

discutir o funcionamento da CTNBio e tratar dos eventos que estão na lista de aprovação.

30 de julho
• Reunião mensal do Conselho de Ética do Algodão para discutir os casos de medição 

apresentados pelas entidades envolvidas no conselho.
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O novo site da Abrapa está no ar desde o dia 
21 de julho, trazendo muitas novidades 
aos seus usuários. Tudo foi 
cuidadosamente pensado para 
dar mais visibilidade à luta do 
setor algodoeiro. Além de trazer 
um novo layout, o novo site foi 
desenvolvido com um padrão de 
cores suaves, para evitar o cansaço 
na leitura de seu conteúdo.
Em seu menu institucional, ele traz 
todo histórico da associação, missão 
e objetivos, diretoria do biênio 
2008/2010, grupos de trabalho, a 
equipe Abrapa, além do calendário 
anual de atividades, onde o usuário 
acompanhará as ações da Abrapa      
mês a mês.
Encontram-se no menu do site também, 
as associadas, com os seus respectivos 
representantes; estatísticas, que serão atualizadas 

periodicamente; legislação de 
interesse do setor; eventos nacionais e 
internacionais com fotos e um breve 
resumo; links diversos; publicações, 
onde podem ser encontradas as 
edições dos jornais e os livros da 
associação com a possibilidade 
de aquisição; mídia com banners, 
folders e o vídeo institucional da 
Abrapa; Fale Conosco e o Sistema 
Abrapa de Identifi cação (SAI).
Para aumentar a sua abrangência 
e visibilidade, a Abrapa e o 
Algodão Brasileiro precisam 
ser mostrados mundialmente 
e, por isso, nos próximos 
meses, o novo site ganhará 
uma versão em inglês. 

Façam um bom proveito deste renovado 
e atualizado veículo de informação do setor 
algodoeiro.

No ar o novo site da Abrapa a serviço dos associados

A Associação Goiana dos Pro-
dutores de Algodão (Agopa) 
reuniu, no último dia 10 de ju-
lho, os maiores nomes do setor 
durante o Dia do Algodão 2008 
na fazenda Buriti Torto, região 
de Perolândia, no sudoeste do 
estado. O tema do encontro, 
que reuniu produtores e pes-
quisadores, foi Sustentabili-
dade com responsabilidade 
social: Atitude que faz toda 
a diferença.
O objetivo foi demonstrar os 
benefícios de uma atividade agrícola sustentável 
sem perder de vista a responsabilidade social e a 
preservação do meio ambiente. “É uma preocupação 
constante da entidade buscar iniciativas para 
fortalecer o algodão no estado”, disse o presidente 
da Agopa, Marcelo Swart.
Os temas debatidos nas três estações foram: os 
benefícios e cuidados com o uso adequado de 
desfoleantes, maturadores e dessecantes: as 
regras e os cuidados com a comercialização do 
produto no mercado futuro; sendo que em uma 
das estações o assunto transgênicos dividiu espaço 

com uma nova modalidade da 
cultura — o algodão adensado. 
“Com esse método de plantio, 
o produtor reduz espaçamento, 
antecipa o ciclo de produção e 
consegue colher o produto fi nal 
com uma redução de custos de 
até 40% na produção”, garante 
Ricardo Freitas, representante de 
uma das empresas participantes 
do evento. Cerca de 400 pessoas 
participaram dos painéis.
De acordo com o vice-presidente 
da Agopa e representante das 

Cooperativas dos Produtores de Algodão em Goiás, 
Luiz Renato Saparolli, os riscos para o produtor com 
essa nova modalidade também são menores, já 
que, o número de plantas por área é maior. “É uma 
modalidade a mais que busca dar fôlego ao produtor”. 
A produtividade também aumenta. Isso porque, em 
função do espaçamento, a população de plantas sobe 
de cem mil para 250 mil por hectare, dependendo da 
região. Para o presidente da Agopa, este modelo é 
mais uma alternativa de plantio que surge como uma 
luz no fi nal do túnel frente aos constantes aumentos 
nos custos de produção do algodão. 

Dia do Algodão reúne grandes nomes do setor em Goiás

Cotonicultores de Goiás participam 
do Dia do Algodão 2008
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Os trabalhos da organização do VII Congresso Brasileiro de Algodão (VII CBA), 

o maior evento do setor no Brasil, continuam a todo vapor. O congresso 

acontece em Foz do Iguaçu (Paraná), entre os dias 15 e 18 de setembro de 

2009, no Hotel Mabu Thermas & Resort.

Grandes empresas já estão entre os parceiros do VII CBA, entre elas a Bayer 

e a Syngenta, dois grandes nomes no desenvolvimento da cotonicultura 

brasileira. O escritório da comissão organizadora está em Foz do Iguaçu. Para 

maiores informações entre em contato com a secretaria executiva do evento 

pelo telefone: (45) 3521-9400. Em breve, o site do VII Congresso Brasileiro 

de Algodão estará no ar www.cbaparana.com.br

Não fi que de fora do maior evento da Cotonicultura Brasileira!

Vem aí o maior congresso de algodão do Brasil

Após uma semana de avaliação do programa 
de melhoramento do algodoeiro da Embrapa/
Fundação Bahia, participamos no dia 21 de junho, 
do Dia de Campo do Algodão, promovido pela 
Abapa/Fundação BA/Embrapa Algodão/EBDA, na 
Fazenda Acalanto, do Grupo Horita.
 A cada ano temos a satisfação de constatar que o 
algodão no Oeste da Bahia continua expandindo 
a produção, bem como melhorando a sua 
produtividade e qualidade de fi bra. Nesta safra, 
foram plantados no estado da Bahia 297.767 ha, 
onde está prevista a obtenção de 1.517 kg/pluma/
ha, resultando em 482,0 mil toneladas de pluma. 
Esta produção corresponde a 31% da produção 
nacional e a 91% da produção nordestina de 
algodão. Numa safra em que a maioria dos estados 
produtores tradicionais reduziram suas áreas, a 
Bahia mais uma vez ampliou a área cultivada com 
algodão em 8%, além de continuar mantendo 
uma alta qualidade de fi bra, conforme atestado 
pelas análises em HVI e pelo conceito obtido junto 
às fi ações brasileiras e do exterior. 
O algodão do oeste da Bahia tem mantido sua 
expansão, graças a um clima excepcional para a 
obtenção de alta produtividade do algodoeiro, 
aliado à alta qualidade de fi bras, devido ao 

clima e ao sistema de produção usado pelos 
produtores. A logística da região também é 
excelente, devido à maior proximidade do pólo 
industrial têxtil do nordeste e das indústrias 
consumidoras de caroço de algodão. 
Como consultor na cultura do algodão, cabe-me 
alertar, porém, para a necessidade da erradicação 
perfeita de soqueiras e de tigüeras (nas margens 
das estradas e em meio às lavouras de milho e soja) 
como estratégia para manter o bicudo sob controle; 
buscar a redução dos custos de produção, no que o 
uso de transgênicos mais modernos será essencial; 
substituição gradativa da Deltaopal e Nuopal, 
por cultivares com maior nível de resistência a 
nematóide e menor percentual de apodrecimento 
de maçãs; redução do nível de controle de pulgões 
como estratégia para evitar quebra da resistência 
das cultivares a viroses; uso de rotação de culturas, 
especialmente nas áreas onde se tem conseguido 
produtividades inferiores a 250 arrobas/ha; busca 
por novos mercados no exterior, especialmente 
da China, Turquia, Paquistão, Indonésia; Tailândia, 
Coréia do Sul, Japão, México e Rússia; aumento da 
industrialização do caroço nas fazendas e até mesmo 
concessão de incentivos para a industrialização da 
pluma na região oeste da Bahia.

Algodão baiano mantém qualidade e amplia a produção
por Eleusio Curvelo Freire
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O II Dia de Campo de Algodão com 
Biotecnologia, ocorrido no último 
dia 3 de junho em Catuti (MG), 
mostrou os excelentes resultados 
que os produtores do norte de 
Minas Gerais têm obtido com o 
plantio de algodão com sementes 
geneticamente modifi cadas. O 
evento contou com a participação 
de cerca de mil pessoas, entre 
produtores e patrocinadores. O 
presidente da Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão, Haroldo 
Cunha, o coordenador geral da 
CTNBio, Jairon Nascimento, e o 
presidente da Associação Mineira 
dos Produtores de Algodão (Amipa), 
Inácio Carlos Urban, estiveram presentes ao encontro.
Além da qualidade do algodão produzido, a região mos-
trou que deslancha com um índice de produtividade 
crescente, chegando a colher 180 @/ha, onde anterior-
mente se produzia, em média,  40 @/ha, com um ciclo 
de produção em torno de 100 a 110 dias. Para a próxi-
ma safra, os produtores acreditam que a área de plantio 
será bem maior.
Ao todo, foram montadas três estações. A primeira, 
do Proalminas (Programa Mineiro de Incentivo à Cultu-

Evento comprova o sucesso das sementes 
geneticamente modificadas no norte de Minas Gerais

ra do Algodão), enfatizou o apoio 
que o programa tem dado aos 
cotonicultores mineiros, princi-
palmente aos do norte do estado, 
por meio da instalação das UTD’s 
(Unidades Técnicas Demonstrati-
vas). A segunda tratou do funcio-
namento do controle de pragas e 
benefícios do plantio com biotec-
nologia. Por fi m, a terceira esta-
ção foi destinada à demonstração 
dos resultados do projeto de reto-
mada do algodão, destacando as 
experiências adquiridas pelos pro-
dutores, os custos com a produ-
ção e os benefícios que o algodão 
tem trazido para a região.

O sucesso do produto nessa região é fruto do projeto 
de retomada do algodão no norte de Minas, criado 
pela SEAPA (Secretaria de Estado de Agricultura, Pecu-
ária e Abastecimento ) e administrado pela Amipa. O 
projeto proporciona aos produtores familiares as con-
dições para uma agricultura rentável e de qualidade, 
além de auxiliar na organização do grupo de produ-
tores para desenvolverem o potencial do semi-árido, 
visando produzir algodão de altíssima qualidade, com 
baixo custo e sustentabilidade.

Viagem traz perspectivas de aumento das
 exportações do algodão mato-grossense

A viagem ao Vietnã e à Indonésia teve como principal 
objetivo divulgar o algodão de Mato Grosso. A 
comitiva de representantes dos cotonicultores mato-
grossenses, composta pelo presidente da Associação 
Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampa), 
Gilson Pinesso, o conselheiro consultivo da Ampa, 
Sérgio De Marco, o diretor do Instituto Algodão Social 
(IAS), Rodolfo Rocco, e o consultor internacional de 
mercados, Andrew MacDonald, se reuniu, em junho, 
com empresários destes países e se surpreendeu com 
a recepção.
A delegação foi recebida pelos embaixadores 
brasileiros João de Mendonça Lima Neto, no Vietnã, 
e Edmundo Sussumo Fujita, na Indonésia. Ambos se 
comprometeram em divulgar o trabalho realizado 
pela comitiva ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
que visitou a Indonésia e o Vietnã, em julho.
Foram dois encontros em cada país, que reuniram 
industriais do setor têxtil - uma média de 45 empresários 
em cada um. “Empresários que já importam o algodão 

de Mato Grosso se mostraram muito satisfeitos com 
o produto”, explica Pinesso.No Vietnã, o mercado 
consome cinco mil toneladas de algodão brasileiro 
(todo mato-grossense) o que corresponde a 2% do 
algodão consumido em todo o país. “Os empresários 
do Vietnã pouco conheciam sobre o Brasil e a produção 
de algodão. Todos se mostraram muito interessados e 
isso aumentou a nossa confi ança no potencial desse 
mercado, altamente demandante”, comemora o 
presidente da Ampa. A expectativa é a conquista de 
10% deste mercado, o que representa cerca de 30 mil 
toneladas de algodão exportado até o fi m de 2009.
Na Indonésia, a indústria têxtil representa o setor mais 
rentável da economia do país, gerando cerca de 16 
bilhões de dólares por ano. O consumo de algodão é 
de aproximadamente 850 mil toneladas, sendo que 
pouco é produzido localmente. Deste total, 85 mil 
toneladas são de algodão brasileiro, um crescimento 
de mais de 150%, desde 2006. A Indonésia é o maior 
mercado importador do algodão mato-grossense.

Representantes da CTNBio, Abrapa, 
Amipa, MDM, Monsanto e Prefeitura de 
Catuti presentes no II Dia de Campo de 
Algodão com Biotecnologia, em Catuti
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Festa marca a início da colheita em Mato Grosso do Sul

Grandes datas merecem grandes 
comemorações. Por isso, no último 
dia 4 de julho, aconteceu, em Mato 
Grosso do Sul, a Festa do Algodão 
dos Chapadões 2008. O evento 
organizado pela Associação Sul 
Mato-grossense dos Produtores de 
Algodão (Ampasul) e a Fundação 
Chapadão marcou o início da 
colheita de algodão no estado. 
O objetivo da Festa do Algodão é 
promover a união dos produtores, 
divulgar a qualidade da pluma pro-
duzida na região, por meio da promoção da marca 
do “Algodão dos Chapadões” – UNIFIBRA; melho-
rar a percepção do mercado comprador com o obje-
tivo de valorizar o produto da região; divulgar as no-
vas tecnologias para a cultura por meio dos campos 
de pesquisa da Fundação Chapadão e aproximar o 
setor produtivo do poder público. 
Os principais programas implantados pela Ampa-
sul no estado são a marca Algodão dos Chapadões 
- UNIFIBRA; Laboratório de análises com aparelhos 
HVI; Laboratório de análise visual; Consórcio Anti-

Bicudo e agora o lançamento do 
Programa Sócio-Ambiental do 
Algodão de Mato Grosso do Sul, 
que tem o objetivo de promover 
para todos os associados a orien-
tação para a responsabilidade 
social empresarial, a cidadania, 
preservação dos direitos funda-
mentais do homem na busca do 
desenvolvimento social sustentá-
vel tendo como ponto de partida 
a legislação trabalhista.

Durante o evento, os produtores fi zeram três rei-
vindicações ao governo do estado. O aumento no 
limite de exportação de 40% para 60%; mudan-
ça do Fundo do Algodão PDAgro e o ajuste nos 
tributos do algodão. No período da tarde, os agri-
cultores participaram da palestra “Praga de fi nal 
do ciclo algodoeiro”, ministrada por Paulo Edmar 
Saran. Logo após, nos campos de experimentos 
da Fundação Chapadão, os cotonicultores conhe-
ceram cultivares e insumos para controle de pra-
gas do algodão.

Comitiva da Appa visita plantação de algodão no Paraguai 

Produtores de São Paulo, capitaneados 
pelo presidente da Associação 
Paulista dos Produtores de Algodão 
(APPA), Ronaldo Spirlandelli, visitaram 
lavouras de algodão no Paraguai. 
A comitiva conheceu a colheita na 
região do Chaco.
Os produtores brasileiros perceberam 
que quanto mais se afasta de 
Assunção, mais seca a região vai 
fi cando, sendo que próximo à capital, 
o índice de chuva é em torno de 1200 
mm e vai reduzindo até chegar a 400 
mm na divisa com a Bolívia. Na fazenda visitada, o 
índice de chuva varia de 800 a 1000 mm, ao ano.
Para enfrentar o problema da escassez de água, os 
produtores da região desenvolveram uma metodologia 
de aproveitamento da água da chuva. Durante a 
época chuvosa, várias captações colocadas na fazenda 
conduzem um volume considerável de água para 
piscinões feitos especialmente para isto. A água é 
usada na irrigação de culturas anuais. Porém, o algodão 
não recebe esta água, pois se mantém somente com 
a precipitação das chuvas. O solo ajuda muito nesta 

tarefa, pois não permite a percolação 
da água depositada. A fertilidade é 
altíssima e conforme análise de solo, 
pôde-se constatar  altos índices de 
fósforo, potássio, saturação de base e 
equilíbrio entre os nutrientes.
“O ideal é que o algodão adensado 
termine o ciclo de 120 a 140 dias 
com no máximo 80 cms de altura 
facilitando seu fechamento bem 
como sua colheita”, explica o 
supervisor agrônomo da Louis 

Dreyfus, responsável pela condução da lavoura, 
Roberto Vieira.
Os custos de investimento são muito mais baixos 
devido à baixa tributação (somente IVA de  10%) 
sobre o valor das máquinas e equipamentos. As pragas 
são também em número e intensidade menores, com 
índice leve para o  bicudo e severo para o pulgão. 
Segundo Ronaldo Spirlandelli, o exemplo da plantação 
de algodão adensado praticado no Paraguai pode ser 
uma ótima saída para os produtores paulistas que 
estão ou desejam voltar à atividade.

Ínicio da colheita do algodão em 
Mato Grosso do Sul acontece 
durante a Festa do Algodão 

dos Chapadões 

Produtores de Holambra e 
Ituverava conhecem algodão 

adensado no Paraguai.
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CÁSSIO GREGHI – Gerente de Marketing Brasil - Grandes Cultivos da 
Unidade de Proteção de Cultivos da BASF, é formado em Engenharia 
Agronômica pela Universidade Estadual de Londrina e tem especialização 
em Marketing pela Faculdade Getúlio Vargas. Atua no mercado agrícola 
desde 1990, iniciando suas atividades no mercado de cana-de-açúcar. 
Dedicou muitos anos nos potenciais do Cerrado e liderou vários projetos 
de expansão nas áreas de vendas e marketing.

Jornal da ABRAPA: Como a BASF avalia o Brasil no 
cenário mundial do algodão?
Cássio Greghi: O Brasil mudou o cenário aproveitando 
as oportunidades tecnológicas e passou de grande 
importador para grande exportador de fi bra de 
algodão. Quando se avalia o algodão no cenário das 
commodities, percebe-se um claro aumento de preço 
em US$/libra, desde meados de 2005. Isso acontece 
porque o consumo global tem superado a produção 
nas ultimas três safras. Os Estados Unidos, maior 
exportador mundial, reduziu sua área plantada nas 
últimas duas safras. Segundo o World Agricultural 
Supply and Demand Estimates - USDA, o suprimento 
global deverá reduzir em 1,5 milhões de fardos, na 
safra 2008/2009. Dessa forma, acreditamos que 
a baixa relação cambial é um grande redutor das 
margens, mas, para as próximas safras, a commoditie 
deverá manter preço em nível crescente, fazendo 
com que se superem as perdas cambiais e a cultura 
do algodão seja novamente uma ótima alternativa 
de bons lucros. Assim, o Brasil se tornará ainda mais 
importante no fornecimento de fi bra de algodão de 
altíssima qualidade para o mundo.

JA: Quais foram as principais ações para que o Brasil 
passasse de país importador a exportador?
CG: A migração geográfi ca das áreas de plantio do 
Centro Sul para a região dos Cerrados, a adoção 
de novos cultivares e tecnologias, mecanização 
e, naturalmente, o empenho e desempenho do 
cotonicultor na especialização desta cultura. Este 
conjunto de fatores permitiu um aumento de 
produção e produtividade, bem como uma melhora da 
qualidade de fi bra. Não podemos deixar de mencionar 
o importante papel que a ABRAPA tem no cenário da 
cotonicultura nacional.

JA: Qual a contribuição da BASF neste processo?
CG: A BASF esteve sempre associada a esta evolução, 
com o desenvolvimento de produtos inovadores 
como a molécula F500 e o regulador de crescimento 

PIX HC, entre outros, visando a maior produtividade 
com aumento de qualidade das fi bras. Além disso, 
buscamos entender, cada vez mais, a cadeia de valores 
do algodão, sua dinâmica e seus principais fatores 
de infl uência para desenvolver soluções para nossos 
clientes e parceiros. 

JA: A BASF desenvolve algum programa de tratamento 
para a lavoura que contribua com o Cotonicultor?
CG: Investimos em diversas frentes para fornecer 
produtos e serviços inovadores e competitivos, que 
venham satisfazer nossos clientes, contribuindo para 
a sustentabilidade de seu negócio. Tudo isso, através 
de uma equipe técnica/comercial treinada e equipada, 
presente em todos os centros produtivos. 

JA: O que é AgCelence™ e quais seus benefícios ao 
agricultor?
CG: AgCelence™ é a nova marca mundial da BASF 
para o conceito de Efeitos Fisiológicos positivos que 
ocorrem nas plantas após a aplicação dos fungicidas 
Opera, Comet e Cabrio Top. AgCelence™ signifi ca a 
junção das palavras Agricultura e Excelência, ou seja, 
plantas mais verdes, mais saudáveis e produtivas. 
É algo além da proteção de cultivos e, no caso 
do algodão, mais arrobas de pluma/ha e melhor 
qualidade da fi bra.

JA: O Conceito AgCelence™ também vale para o 
cultivo do algodão? Qual sua contribuição para os 
cotonicultores?
CG: Após vários trabalhos desenvolvidos pela área 
de pesquisa e desenvolvimento da BASF, em parceria 
com alguns pesquisadores/formadores de opinião, 
implementaremos um Programa de Tratamento 
AgCelence™. Este programa visa maximizar a 
produtividade e melhorar a qualidade da fi bra, com 
uma relação custo/benefício adequada ao agricultor.
Estamos muito entusiasmados com este programa 
que, ainda este ano, iniciará uma área piloto.

É maior produtividade.
      rentabilidade.É mais  

TM
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