
Gap, Nike, Marks and Spencer (famosa rede de lojas 
de departamento britânica), H&M, Levi Strauss, Lindex, 
Hemtex, Ikea, Kappahl, Ecom Agroindustrial, IFC, Oxfam 
e WWF.
A entrada da Abrapa no BCI reforça o marketing 
internacional do produto brasileiro. “É uma espécie de selo 
para o nosso produto”, afirma Cunha. Importante ressaltar 
que a Abrapa tem dedicado esforços e investido recursos 
dos produtores em iniciativas desse tipo. A entrada de uma 
organização brasileira no conselho do BCI dará voz e voto 
em decisões sobre as principais discussões trabalhistas, 
ambientais e sociais.
Entidades da Índia, Paquistão, África e até a Federação 
Internacional dos Produtores Agrícolas disputaram a 
indicação ao BCI, que passou também, a ter estatus de 
associação internacional.
Vale lembrar que ingressam no BCI apenas agricultores 
que minimizam o impacto prejudicial das práticas de 
proteção à cultura, utilizam água eficientemente, cuidam 
da sanidade do solo, preservam os habitats naturais, 
cuidam e preservam a qualidade da fibra. E o Brasil, por 
meio da Abrapa, faz parte, agora, deste seleto grupo. A 
lição de casa foi feita.

Os produtores 
b r a s i l e i r o s 
de algodão 

só tiveram motivos 
para comemorar 
no último dia 1 de 
julho, em Zurique, 
na Suíça. Essa data 
ficará marcada por 
ter sido o pontapé 
inicial no processo de 

convencimento e influência de compradores internacionais 
sobre a sustentabilidade ambiental, trabalhista e social da 
cadeia produtiva nacional.
A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 
foi admitida, depois de uma dura disputa com outras 
quatro entidades, no conselho consultivo do Better Cotton 
Initiative (BCI), um projeto criado há dois anos por grandes 
redes de varejo da Europa e ONGs internacionais, cujo 
pilar é lutar para produzir algodão com sustentabilidade. 
O BCI também é formado por associações internacionais 
de produtores de algodão (onde o Brasil conseguiu uma 
vaga), sociedades civis (ONGs), grandes marcas de rede e 
de varejo internacionais e integrantes da cadeia produtiva 
de algodão, como traders e fornecedores. Todos eles 
voltados para a produção de um algodão sustentável. “O 
instituto promove o marketing internacional do algodão 
sustentável e fazer parte dele significa um voto de confiança 
no nosso processo produtivo”, avalia o presidente da 
Abrapa, Haroldo Cunha, destacando que a entrada no BCI 
respalda o sistema de produção brasileiro. Segundo ele, a 
participação no BCI reforça o respeito às leis ambientais, 
trabalhistas e sociais. “Muitas vezes, nossas leis são mais 
rigorosas do que a média global”, afirma. Cunha antecipa 
que com a inserção da Abrapa no Conselho, o Brasil 
contribuirá para a elaboração de projetos-piloto sobre 
o setor em ações nos países que integram o BCI, mas 
principalmente no Brasil.

MARKETING INTERNACIONAL 

Extremamente respeitável e influente, o BCI mantém 
parceria com indústrias e ONGs globais como Adidas, 

Abrapa entra para o  exclusivo e influente BCI

Graças aos produtores de algodão brasileiros que levam o tema 
sustentabilidade a sério, a Abrapa ganha cadeira importante na 

instituição, que também passou a ter status de associação 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 

DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

Agosto | 2009
Ano X

114

Jornal da

Da esquerda para a direita, Khan, Assoc. Prod. do Paquistão; Traore, Assoc. dos 
Prod. da África (Aproca); Isabelle Roger, BCI; Lise Melvin, BCI; Haroldo Cunha, 
Abrapa; Allan Williams, BCI; Reddy, Assoc. Prod. da Índia (FFA); 
Nicolas Petit, BCI e Danielle De Man, Fed. Intern. dos Prod. Agrícolas (IFAP).
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01 a 03/07  
• O presidente da Abrapa representou a Associação na reunião 

da BCI, em Zurique. Na ocasião, a Abrapa foi eleita membro do 
Conselho do Better Cotton Initiative (BCI). 

08/07   
• A Abrapa participou da reunião promovida pela Agrobio. Na pauta, 

os avanços e desafi os da biotecnologia agrícola no Brasil.
10/07    
• O Presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, esteve presente no Dia 

do Algodão dos Chapadões 2009 promovido pela Associação 
Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa) e Associação Sul-
matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampasul). Participou 
também do Jantar realizado pela Associação Mineira dos Produtores 
de Algodão (Amipa) em comemoração aos 10 anos da entidade.

14/07     
• Haroldo Cunha recebeu a comitiva da Associação Africana dos 

Produtores de Algodão (Aproca) para conversar sobre a produção 
de algodão no Brasil e trocar experiências com projetos que 
envolvem a agricultura familiar.

15/07    
• O presidente da Abrapa reuniu-se com o presidente da Conab, 

Wagner Rossi, para conversar sobre os itens 4.1.1, 8.2, 8.2.1 e 
9.13 do edital de Pepro nº 211/09.

17/07  
• Nelson Vieira, Assessor Técnico da Abrapa, e Paulo César do 

Nascimento, Assessor de Projetos da Associação, reuniram-se com 
o Superintendente de Operações da Conab, João Paulo de Moraes 
Filho. Na pauta, as alterações de itens do edital de Pepro nº 211/09.    

20/07   
• Abrapa encaminhou à Conab carta com sugestão de alterações 

para o edital de Pepro Algodão nº 211/09, visando atender às 
necessidades emergenciais dos participantes do Leilão; 

21/07   
• Realização do 1º Leilão de Pepro Algodão de 2009.
22/07
• Representantes da Abrapa reuniram-se com a superintendência de 

operações da Conab para discutir o item 9.13 do edital de Pepro 
nº 211/09.

23/07 
• Abrapa protocolou carta na Conab com nova sugestão de alteração 

na redação do item 9.13 do edital de Pepro nº 211/09.
30/07  
• O presidente da Abrapa foi comentarista  da palestra “Pejotação da 

Agricultura: Políticas públicas e ambiente regulatório”, proferida 
no Clube da Fibra, pelo Prof. Dr. Guilherme Dias e participou do 
Jantar de comemoração dos 10 anos da Abrapa no evento.

31/07
• Abrapa realizou reunião com as estaduais para discutir o treinamento 

dos técnicos que implantarão o Programa Socioambiental da 
Produção de Algodão (Psoal).

Durante o mês, a Abrapa:
• Realizou um levantamento do nº de trabalhadores empregados nas 

fazendas de algodão (Banco de Dados - parceria com as estaduais); 
• Atualizou o cadastro de todos os produtores que estão em atividade, 

nesta safra, (Banco de Dados - parceria com as estaduais); 
• Preparou o curso de treinamento dos técnicos que atuarão no 

Programa Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal) e 
trabalhou na organização do material de programação visual do 
mesmo.

• Planejou o material institucional que será levado ao VII Congresso 
Brasileiro do Algodão (CBA) e cuidou dos preparativos do material 
visual e projeto do stand para o VII CBA;

• Trabalhou na fi nalização do recadastramento das algodoeiras no 
Sistema Abrapa de Identifi cação (SAI);

• Discutiu com a BM&F a implantação do Cadastro Nacional de 
Contratos de Algodão (CNCA);

• Deu início aos preparativos para o 3º Bureau de Negociações da 
Abrapa durante o ICA Dinner, em Liverpool e nos trabalhos de 
estruturação do “Manual Abrapa de Exportação de Algodão”.

A cotonicultura e a globalização

A inserção da cotonicultura brasileira no mercado mundial 
tem sido, a cada dia, uma realidade. Há, porém, dois lados 
de uma moeda chamada globalização. Ao mesmo tempo 
em que a presença no mercado mundial permite o acesso a 
mercados importantes que geram divisas para o país e renda 
para nosso produtor, também expõe o Brasil num ambiente 
competitivo cujo jogo, apesar das muitas regras, nem 
sempre é leal. Por ser um país competitivo que produz com 
qualidade e está sempre atento à sustentabilidade, o Brasil 
sofre com a disseminação de notícias levianas e infundadas 
dos competidores. 
Nos dez anos de existência, a Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa) soube decifrar o enigma 
do competitivo mercado mundial. Com apenas três anos de 
vida, foi à OMC e lutou contra as distorções geradas pelos 
subsídios do governo americano a seus produtores. A partir 
daquele momento, a participação do produtor brasileiro no 
comércio exterior do algodão passou a ser cada vez maior e, 
por meio de sua associação, está presente nos mais variados 
fóruns de debates que discutem o futuro da cotonicultura 
mundial de forma sustentável.
A demonstração mais recente do fortalecimento da Abrapa, 
no exigente mercado externo, foi a admissão da entidade 
no conselho consultivo do Better Cotton Initiative (BCI), 
um projeto criado por grandes redes de varejo da Europa 
e ONGs internacionais, cujo pilar é produzir algodão com 
sustentabilidade. O BCI também é formado por associações 
internacionais de produtores de algodão, sociedades civis 
(ONGs), grandes marcas de rede e de varejo internacionais 
e integrantes da cadeia produtiva de algodão, como traders 
e fornecedores. Todos eles voltados para a produção de um 
algodão sustentável.
No último dia 14 de julho, o presidente da Associação dos 
Produtores de Algodão da África, François Boureima Traore, 
esteve no Brasil. Acompanhado de toda a diretoria da 
instituição africana, Traore veio conhecer como funciona a 
nossa cadeia produtiva de algodão, além de discutir parcerias 
para o setor. O dirigente da associação africana conheceu 
também projetos da Abrapa voltados para agricultura familiar, 
como o que a instituição brasileira mantém em Catuti, norte 
de Minas Gerais, onde benefi ciou, somente nesta safra, 63 
famílias daquele município. 
A divulgação do algodão brasileiro no exterior é uma prioridade 
na Abrapa. A entidade tem chefi ado missões para participar 
de rodadas de negociações em Liverpool, trocar experiências 
em países produtores como China e Índia, além de representar 
o Brasil na Plenária do Comitê Consultivo Internacional do 
Algodão (ICAC), que ocorre uma vez por ano. 
No seminário comemorativo dos dez anos da Abrapa, 
realizado em maio, o advogado americano Scott Andersen, 
do escritório Sidley Austin LLP dos Estados Unidos, responsável 
pela defesa do Brasil no contencioso do algodão contra os 
EUA na Organização Mundial do Comércio (OMC), disse que 
mesmo preparadas para enfrentar a competição por novos 
mercados, as exportações de produtos agropecuários do 
Brasil tendem a virar “alvo preferencial” do protecionismo 
comercial nos próximos dez anos. 
Quem vive do agronegócio, e particularmente do algodão, 
deve fi car atento às palavras de Andersen. Por outro lado, há 
dez anos, quando criaram sua associação, os cotonicultores 
brasileiros sabiam da importância e também das difi culdades 
do mercado mundial. Por isso, buscaram na união a arma 
mais poderosa para enfrentar os desafi os internacionais. Hoje 
temos certeza de que a Abrapa está preparada para enfrentar 
qualquer jogo para defender o cotonicultor brasileiro.

Haroldo Rodrigues da Cunha, 
Presidente da Abrapa

Editorial Abrapa em ação
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A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa) vem empreendendo esforços para ga-
rantir a realização do Pepro para os produtores 

de algodão, desde o último bimestre de 2008. Segundo 
Haroldo Cunha, presidente da Associação, nos meses de 
novembro e dezembro, a Abrapa acompanhou de perto 
a inclusão de verbas para a agricultura no orçamento 
da União, a fi m de garantir que o cotonicultor poderia 
contar com o prêmio para comercializar a safra 2008/09. 
“Desde então, já sentíamos os efeitos da crise e sabía-
mos que mais uma vez, o produtor precisaria da ajuda 
do governo para equalizar o preço mínimo.” 
Com a verba garantida no orçamento da União, o pró-
ximo passo da Abrapa foi conversar com o Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Minis-
tério da Fazenda, no início de 2009, a fi m de demonstrar 
que os leilões precisariam ser feitos com antecedência, 
principalmente para estados como Paraná e São Paulo, 
que começam a colher no mês de abril, e consequente-
mente, comercializam a safra antes dos demais estados. 
“Foram inúmeras as viagens a Brasília para argumentar 
junto aos ministérios da Fazenda e Agricultura que o 
prêmio era necessário e urgente” declara o presidente 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão, 
Sérgio De Marco.
A situação dos produtores se agravou quando, em julho, 
os editais ainda não tinham sido divulgados. “Apesar 
de todo o trabalho de conven-
cimento junto aos ministérios e 
da verba garantida no orçamen-
to, tivemos que aguardar ques-
tões burocráticas que foram al-
teradas em 2009. Neste ano, a 
realização dos leilões dependia 
da publicação de uma portaria 
interministerial da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento, 
da Fazenda e do Planejamen-
to, Orçamento e Gestão. Após 
trâmites internos, fi nalmente 
foi divulgada em 13 de julho”, 
afi rma Haroldo Cunha.
O trabalho da Associação não 
estava encerrado, com a divulgação do edital Pepro nº 
211/09, em 14 de julho, coube à Abrapa avaliar os itens 
divulgados e solicitar à Conab ajustes em relação àque-
les que  criavam difi culdades adicionais para os produto-
res comprovarem a venda. Foram objeto de várias reuni-
ões entre a Conab e representantes da Abrapa os itens 
4.1.1, 8.2, 8.2.1 e 9.13. Em 20 de julho, a Companhia 
divulgou o comunicado nº 213, no qual acatava parte 
das sugestões apresentadas pela Abrapa. Foram solucio-
nadas as divergências em relação à declaração emitida 
pelas cooperativas e prorrogada a data de entrega da 
declaração do produtor rural. Porém, o item 9.13, mes-
mo com a alteração divulgada no comunicado, ainda era 
ponto de discussão. Em 23 de julho, a Abrapa mais uma 

vez protocolou carta na Conab solicitando a alteração do 
item. A solicitação foi atendida com a divulgação do co-
municado nº 235/09. “ A sugestão da Abrapa foi incluir 
a apresentação do romaneio que contenha a relação dos 
fardos com suas respectivas numerações, apenas caso 
não haja conformidade entre a informação do tipo do 
produto adquirido do produtor e aquele apresentado na 
fase de comprovação”, argumenta Paulo César Nasci-
mento, assessor de Projetos da Abrapa.             
O primeiro e segundo Leilão do Prêmio Equalizador Pago 
ao Produtor Rural (Pepro) de 2009, realizado pela Com-
panhia Nacional de Abastecimento (Conab), no mês de 
julho, foram bem sucedidos. Destinado aos agricultores 
ou cooperativas agrícolas, o prêmio representa a dife-
rença entre o preço pago pelo  mercado e o mínimo ga-
rantido pelo governo. No total, o governo disponibilizou 
R$ 900 milhões, sendo R$ 550 milhões para o algodão, 
R$ 250 milhões para o milho e R$ 100 milhões para o 
trigo.  Nos leilões, aproximadamente 100% da oferta de 
algodão em pluma (532.744 toneladas) foi negociada. 
As operações somaram R$ 369,4 milhões, o que equiva-
le a dois terços do total. O preço mínimo de exercício foi 
de R$ 2,973 por quilo e os prêmios oscilaram entre R$ 
0,5148 e R$ 0,7002 para o primeiro e R$ 0,5228 e R$ 
0,7110 para o segundo leilão. 
Veja abaixo a tabela que representa os valores do prêmio 
negociado para a safra 2008/09:

Metas do Pepro
O Pepro é um prêmio concedido ao produtor rural  ou  
sua cooperativa que se disponha a vender seu produto 
pela diferença entre o valor de referência estabelecido 
pelo Governo Federal e o valor do prêmio equalizador 
arrematado em leilão, obedecida a legislação do ICMS 
vigente em cada estado da Federação. A intenção dos 
leilões é sustentar a renda do agricultor quando se de-
para com os preços de mercado abaixo do valor mínimo 
que cubra os custos de produção. Para participar, o pro-
dutor precisa estar cadastrado em uma bolsa de cereais 
ou de futuros.

Pepro: Governo Federal reservou R$ 550 milhões 
para o setor de algodão 

Proposto - (A) Negociado - (B) (B/A)x100 - %

Valores do prêmio propostos e negociados no 1º e 2º avisos dos leilões de Pepro de algodão. Em R$.

1º Aviso - Leilão do dia 21/07/2009 183.334.644

186.161.949

183.278.128 99,97

186.144.384 99,99

369.496.593 369.422.512

180.503.407 180.577.488

99,98

-
Estimativa do valor restante a ser 
disponibilizado p/ o 3o aviso:

2º Aviso - Leilão do dia 28/07/2009

1º e 2º Avisos

Observações:

01. Volume total de recursos: R$ 550,00 milhões.

02. Participação do volume de recursos propostos no 1º e 2º avisos em relação ao total do prêmio: 67,18%.

03. Participação do volume de recursos negociados no 1º e 2º avisos em relação ao total do prêmio: 67,17%.

04. Percentual total de equalização da safra: 66,06%.

Fonte: Conab/ Elaboração: Abrapa
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Empresas se reúnem para discutir sobre 
sementes geneticamente modifi cadas

O interesse pelo desenvolvimento das sementes gene-
ticamente modifi cadas levou a Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa) a participar no 

último dia 28 de julho, em Brasília, da reunião da Associa-
ção das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroin-
dústria (Agrobio). O objetivo do encontro foi atender as 
demandas das instituições interessadas no desenvolvimento 
de sementes geneticamente modifi cadas e saber como an-
dam as ações voltadas para o tema.
Entre as instituições que participaram do encontro, além da 
Abrapa, estavam a Associação Brasileira dos Produtores de 
Soja (Aprosoja), a Associação Brasileira de Sementes e Mu-
das (Abrasem), a Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), a União Brasileira de Avicultura (UBA), a 
Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e a Associa-
ção Brasileira de Produtores de Florestas Plantadas (Abraf).
A diretora executiva da Agrobio, Eliane Kay, foi enfática em 
relação ao objetivo do encontro “Nossa meta é atender às 
demandas das instituições que estão interessadas e depen-
dem de informações de como andam as pesquisas e ações 
com sementes geneticamente modifi cadas”, disse ela, lem-
brando que o propósito da Agrobio é atuar em prol de um 
ambiente propício ao desenvolvimento de negócios com 
biotecnologia no Brasil, com foco nas questões regulatórias 
e relações institucionais.

Para a Abraf, as sementes geneticamente modifi cadas foram 
essenciais para que o setor se tornasse líder em produtividade 
no mercado. No entanto, faz uma ressalva de que no hemis-
fério norte os plantadores estão bastante adiantados na uti-
lização de sementes geneticamente modifi cadas e para que 
o setor, no Brasil, mantenha-se na liderança é imprescindível 
que a liberação das sementes seja agilizada. Além disso, de 
acordo com a Abraf, a legislação do setor deve ser monito-
rada. Opinião semelhante tem a Abrasem. Segundo a asso-
ciação, a legislação tem sido construída, mas pontos como 
rastreabilidade e rotulagem merecem uma discussão apurada.
A CNA antecipou que a instituição criou uma coordenação 
exclusivamente voltada para a área. Por sua vez, a Abrapa 
destacou que a aprovação de novos eventos está diretamente 
ligada a  baixar os custos de produção de algodão. “A utiliza-
ção de sementes geneticamente modifi cadas ainda é pequena 
no nosso setor, 11 % da área plantada, pois eventos que aju-
darão o produtor a reduzir custos ainda não estão disponíveis 
para a comercialização. Avançamos muito nos últimos tem-
pos, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, quando 
o assunto é biotecnologia, em relação aos nossos principais 
concorrentes.” Tanto a diretora executiva da Agrobio, como 
os representantes das entidades presentes à reunião endos-
saram, lembrando que nos Estados Unidos, 40% de todas as 
plantações utilizam sementes transgênicas. A ordem é não fi -
car na contramão da história.

Aprovações Comerciais de Algodão GM

Argentina
Bollgard 1998
RR 2001

Austrália 
Ingard 1996
RR 2000
Bollgard II 
2003

China
Bollgard 1997

Brasil
Bollgard 2005
Libertylink 2008
Roundup Ready 2008
Widestrike 2009
Bollgard II 2009

Colômbia
Bollgard 2001
RR 2004

México
Bollgard 1996
RR 2000

Estados Unidos
Bollgard 1996
RR 1997
Bollgard II 2003
RRF 2005

África do Sul
Bollgard 1998
RR 2000

Índia
Bollgard 2002

Monsanto do Brasil Ltda. Processo: 01200.001471/2003-01. Algodão resistente às principais pragas da Ordem Lepidóptera (Algodão Bollgard I). 
Data de aprovação : 17/03/2005;

Bayer Cropscience Ltda. Processo: 01200.001894/2004-01. Algodão tolerante ao glifosinato de amônio (Algodão Libertylink evento LLCotton 25).  
Data de aprovação: 21/08/2008;

Dow AgroScience Industrial Ltda.  Processo: 01200.005322/2006-55. Algodão resistente a insetos.  
Data de aprovação: 19/03/2009;

Monsanto do Brasil Ltda. Processo: 01200.003267/2007-40.  Algodão resistente a insetos (Algodão Bollgard II – MON15985). 
Data de aprovação: 21/05/2009.

Monsanto do Brasil Ltda. Processo: 01200.004487/2004-48.  Algodão tolerante ao glifosato (Algodão Roundup Ready evento 1445). 
Data de aprovação: 18/09/2008;

Pedidos de liberação comercial de algodoeiros geneticamente modificados:

Fonte: ISAAA

Fonte: CTNBio
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Um dos projetos aos quais a Abrapa tem dedicado 
atenção é a produção e divulgação do Manual 
Abrapa de Exportação de Algodão. Graças 

aos programas de marketing e constante melhoria da 
qualidade do algodão brasileiro, hoje, boa parte da pluma 
produzida no país é exportada. Porém, tal atividade exige 
certo conhecimento por parte dos produtores e envolve 
prestadores de serviços para completar o processo. 
Pensando em orientar o produtor, a Abrapa divulgará, 
em setembro, durante o VII Congresso Brasileiro do 
Algodão (CBA), o manual. Para isto, a Associação 
realizou reuniões com representantes dos elos envolvidos 
na exportação, principalmente, a Anea, para trocar 
informações e idéias da melhor forma de organizar o 
texto. Contratou também uma assessoria especializada 
para que nenhum detalhe seja esquecido. O manual terá 
a sua 1ª versão divulgada em CD Rom e também estará 
disponível para downlound no site da Abrapa. Entre os 
pontos que serão abordados está todo o processo de 
habilitação para a exportação, as responsabilidades de 

cada um dos terceiros e a diferenciação entre FOB e “a 
retirar”. Segundo João Luiz Pessa, coordenador do grupo 
de Gerenciamento de Informações e Banco de Dados da 
Abrapa, a divulgação do manual reforça o compromisso 
que a associação tem com o produtor. “Nosso papel é 
garantir ao cotonicultor total conhecimento em relação à 
melhor maneira de desenvolver a sua atividade.”

Manual Abrapa de Exportação será divulgado no VII CBA

Por 14 anos, ele precisou sair da pequena Catuti, 
no norte de Minas Gerais, para trabalhar em 
empregos temporários em São Paulo para 

sustentar a família. José Alves de Souza, 42 anos, 
casado e pai de três fi lhas, conseguiu no último ano 
uma conquista que parecia impossível.  Zé Brasil, como 
é conhecido pelos pequenos agricultores de Catuti, 
tirou da terra onde mora o sustento da família e parou 
com a via-crúcis de ter que ir para a capital paulista em 
busca de emprego.
A reviravolta na vida de Zé Brasil deu-se graças ao 
Projeto “Retomada do Algodão no Norte de Minas 
Gerais” que tem a meta de inserir o agricultor familiar 
daquela região na economia de mercado. “Nesta 
safra, consegui colher 90 arrobas e com o dinheiro 
construí um depósito para o algodão”, conta ele, sem 
esconder o orgulho com a empreitada, destacando que 
antes do Projeto, que utiliza sementes geneticamente 
modifi cadas, ele somente conseguia colher, em média, 
30 arrobas. “Só não foi melhor devido ao tempo. 
Tivemos pouca chuva”, explica. Nos cinco hectares 
onde o agricultor planta algodão, apenas ele e a mulher 
fazem  este trabalho. Contudo, quando chega a época 
da colheita, ele passa a contratar entre 10 a 15 pessoas.

Algodão com Biotecnologia -  
resgate da agricultura familiar no Norte de Minas

A previsão do ICAC é que os produtores brasileiros exportem  
540 mil toneladas de pluma na safra 2008/09. 

No último dia 26 de junho, ao comemorar o Dia de 
Campo em Catuti, a cidade teve motivos duplos para 
festejar. Primeiro, pelo sucesso do projeto e depois 
porque a iniciativa recebeu R$ 650 mil em maquinários. 
O programa atendeu nesta safra (2008/2009), 63 famílias 
em uma área de 350 hectares. “E pensar que no primeiro 
ano, apenas cinco famílias participaram”, relembra o 
coordenador técnico do Projeto Retomada do Algodão no 
Norte de Minas Gerais, José Tibúrcio de Carvalho Filho.
Rodrigo Camargo Costa, 31 anos, é novato quando o 
assunto é algodão. Mas, já parece um veterano. “Este 
ano é a primeira vez que planto algodão e estou realizado 
com o projeto”, garante ele, que nesta safra colherá 300 
arrobas. “Desde os 11 anos de idade tiro meu sustento 
da terra”, rememora.
O projeto é desenvolvido há três anos pela Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) em parceria 
com a Associação Mineira dos Produtores de Algodão  e 
a Cooperativa de Mato Verde. “Queremos permanecer 
aqui. Este é o nosso sonho”, endossa o emocionado 
Zé Brasil. O programa prova que a simplicidade e a 
criatividade ainda são os melhores caminhos para salvar 
uma comunidade.

Divulgação/ Abrapa
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A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa) assumiu no último dia 23 de junho, em 
Brasília, a presidência do Conselho de Ética do 

Algodão. A cadeira será ocupada pelo presidente da 
Abrapa, Haroldo Cunha. Em um mundo de economia 
globalizada e com a participação da Abrapa nos eventos 
mais importantes do setor na esfera global, ocupar a 
presidência do Conselho é o reconhecimento do traba-
lho da instituição nas mediações que envolvem casos de 
inadimplência no cumprimento de contratos. 
A incerteza do mercado internacional do algodão, en-
tre outros fatores, leva a muitos casos de inadimplência, 
principalmente às praticas de vendas no mercado futuro 
de Nova Iorque, que é bastante volátil. Para tentar redu-
zir essa prática, em junho de 2007 foi criado o Conselho 
de Ética do Algodão, formado pelas quatro entidades 
que participam do mercado algodoeiro no Brasil: Asso-
ciação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), a 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit), a Associação Nacional de Exportadores de Algo-
dão (Anea) e a Junta de Corretores de Algodão da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias (BBM). “Juntar essas quatro 
entidades foi um marco na criação do Conselho”, elogia 
Peter Graham.
A cada dois meses são realizadas reuniões, nas quais par-
ticipam três membros de cada associação. Para atender o 
setor, várias ações foram tomadas nos últimos dois anos. 
Foi criado o site www.eticanoalgodao.com.br, no qual 
são apresentados os detalhes do Conselho, permitindo 

Abrapa assume a presidência do 
Conselho de Ética do Algodão até 2011

acessar links para listas de inadimplência da International 
Cotton Association (ICA) e do Committee for Internatio-
nal Cooperation between Cotton Associations (Cicca).
O primeiro presidente do órgão foi Peter J. Graham,como 
representante da Anea. Segundo ele, os três principais 
objetivos do Conselho são mediação de casos nos quais 
as partes tenham diferenças de opinião, ajudar em um 
acerto entre as partes em casos já arbitrados e com sen-
tença e informar o mercado sobre as práticas corretas 
para evitar mais casos de arbitragem. Apesar de todas 
essas incumbências, o propósito do Conselho não é to-
mar o lugar dos órgãos já existentes para regras e ar-
bitragens. No caso do algodão brasileiro, os contratos 
se regem, basicamente, por duas entidades de regras e 
arbitragem: a ICA, baseada em Liverpol, na Inglaterra, e 
a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM).
Os participantes do Conselho acreditam que têm obtido 
sucesso nas mediações. Uma das conclusões a que se 
chega quando se participa de uma reunião do Conselho 
é de que a melhor forma de manter a ética no mercado 
de algodão brasileiro é informar cada vez mais sobre as 
regras do mercado.
Outra ação de destaque da entidade, de acordo com 
Graham, é que em conjunto com o ICA, o Conselho tem 
conseguido a tradução das regras da associação inter-
nacional para português e já é possível fazer o curso de 
árbitro dessa entidade no Brasil, também em português, 
pela primeira vez na história. “Quanto mais informado 
o produtor brasileiro estiver sobre as regras que regem o 
setor, menos problemas teremos no mercado”, explica 
Graham. O fato é que o Brasil hoje é visto como um dos 
mais importantes players do mercado internacional de 
algodão e, como tal, não pode fi car de fora das grandes 
decisões do setor.

Serviço: www.eticanoalgodao.com.br

Carlos Rudiney/Abrapa

Carlos Rudiney/Abrapa

Assembléia do Conselho de Ética realizada no dia 23 de julho.

Representantes da Abrapa, Anea, Abit e Junta de 
Corretores que compõe Conselho de Ética do Algodão

“ O Conselho de Ética do Algo-
dão não foi criado para tomar 
o lugar dos orgãos já existentes 
para regras e arbitragens”. 

“O Brasil, como um dos mais 
importantes players do mercado 
internacional de algodão, não 
pode fi car fora das grandes de-
cisões do setor”.
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O presidente da Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, encontrou-
se no último dia 14 de julho, em Brasília, com o 

presidente da Associação dos Produtores de Algodão da 
África (Aproca), François Boureima Traore. Acompanhado 
de membros da diretoria da instituição africana, Traore veio 
conhecer como funciona a cadeia produtiva do algodão 
brasileiro, além de discutir parcerias para o setor. 
O dirigente da associação africana conheceu também pro-
jetos da Abrapa voltados para agricultura familiar, como 
o que a instituição brasileira mantém, em parceria com a 
Amipa, em Catuti, norte de Minas Gerais, onde benefi ciou, 
somente nesta safra, 63 famílias daquele município. 
O coordenador do projeto “Retomada do Algodão no Nor-
te de Minas”, José Tibúrcio de Carvalho Filho, apresentou 
a iniciativa para Traore, que fi cou bastante impressionado. 
“É a sinergia de grande e pequeno que agrega valor”, disse 
Traore. Ele se impressionou com o salto na produção dos 
pequenos agricultores de Catuti depois que se organiza-
ram, passando, também, a dispensar o atravessador para 
vender diretamente à indústria, recebendo mais pelo al-

O programa Socioambiental da Produção de Algodão 
(Psoal), lançado pela Abrapa em maio, entrará na 
fase de treinamento dos técnicos que atuarão junto 

aos associados na orientação para a realização do check list 
de conformidade em relação à legislação social e ambiental 
nas fazendas.  A iniciativa tem como proposta a orienta-
ção dos cotonicultores para o cumprimento da legislação 
vigente, para isso, Abrapa e associadas estão investindo na 
elaboração de material didático que será utilizado pelos téc-
nicos em treinamentos que serão oferecidos aos produtores 
e colaboradores das fazendas que participarão do programa. 
A produção do material está concentrada em temas como 
mão-de-obra (trabalho infantil e escravo), saúde e segurança 
ocupacional (programa de controle médico de saúde ocu-
pacional, atestado de saúde ocupacional, equipamentos de 
proteção individual, manuseio de agrotóxico, transporte do 
trabalhador rural e comitê interno de prevenção de aciden-
tes do trabalho rural) e na área ambiental, (programa de pre-
venção de riscos ambientais, o armazenamento e descarte 

Delegação africana da Associação dos Produtores de Algodão 
veio ao Brasil discutir parcerias para o setor com a Abrapa

PSOAL entrará em fase de treinamento dos técnicos  

godão. “A gestão dos produtores é a chave do sucesso”, 
disse ele.
Os africanos fi caram no país por uma semana e ainda co-
nheceram o plantio intensivo de algodão do oeste baiano. 
“É muito importante mostrarmos para eles que isso que foi 
feito na agricultura empresarial, pode ser feito na agricul-
tura familiar, a exemplo de Catuti”, afi rmou o presidente 
da Abrapa, Haroldo Cunha. Ele disse que, a partir dessa vi-
sita, pode ser criado um sistema de intercâmbio entre bra-
sileiros e africanos para a troca de experiências em relação 
ao cultivo de algodão na agricultura familiar.
Hoje, os países africanos ocupam, em conjunto, a quar-
ta posição no ranking internacional de produtores de al-
godão. O Brasil é atualmente o quarto maior exportador 
mundial de algodão e o quinto maior produtor. As expor-
tações brasileiras, em 2008, somaram 533 mil toneladas, 
o que corresponde a US$ 697 milhões. As importações 
foram de 33,7 mil toneladas, equivalentes a US$ 54,8 mi-
lhões. Até maio deste ano, as exportações somaram 205 
mil toneladas, que geraram US$ 267 milhões. São estes 
números e o conhecimento tecnológico dos produtores 
brasileiros de algodão que os africanos pretendem levar 
àquele continente. 
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Haroldo Cunha e José Tibúrcio receberam a delegação africana

Abrapa e representantes da Aproca reuniram-se em Brasília

Carlos Rudiney/Abrapa

de agrotóxicos, controle de resíduos e coleta seletiva).
No dia 31 de julho, representantes das estaduais e Abrapa 
reuniram-se para acertar os últimos detalhes em relação ao 
treinamento dos técnicos. Eles receberão, nos dias 27 e 28 
de agosto, orientações em relação ao que determina a NR 
31, legislação ambiental e aplicação da auto-avaliação (che-
ck list) nas fazendas. Segundo João Carlos Jacobsen, coor-
denador do Programa na Abrapa, “a intenção é antecipar 
o treinamento dos técnicos para que assim que as palestras 
de lançamento e adesão dos associados ao programa forem 
realizadas nas estaduais, ainda este ano, toda a parte de as-
sessoria que será prestada ao produtor esteja completamen-
te preparada para atuar”. Jacobsen faz questão de reforçar 
que o caráter do projeto é preventivo e por isso, focado na 
orientação. “O trabalho que o Instituto Algodão Social (IAS) 
já desenvolve no Mato Grosso é prova de que o setor é com-
prometido com as causas sociais e ambientais. Agora, esta-
mos estendendo esta ação  ao restante dos cotonicultores”.
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A Associação Mato-grossense dos Produtores de Al-
godão (Ampa) realizou, no último dia 11 de julho, 
a vitrine tecnológica, evento que divulgou os estu-

dos do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt) e 
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) 
naquele estado.
“Reunimos as últimas pesquisas e os resultados dos pro-
jetos sociais, que estamos desenvolvendo, para mostrar 
que fazemos mais do que produzir algodão”, destacou o 
presidente da Associação Mato-grossense dos Produtores 
de Algodão (Ampa),  Gilson Ferrúcio Pinesso, do campo 
experimental da entidade, no município de Primavera do 
Leste, onde foi realizado o evento.
No encontro, produtores, engenheiros agrônomos, pes-
quisadores e  técnicos agrícolas tiveram acesso às novas 
tecnologias para a cultura do algodão. Uma grande parte 
dos estudos apresentados na vitrine tecnológica foi volta-
da para pesquisas sobre o sistema adensado, considera-
do uma das saídas da cotonicultura mato-grossense para 
combater os altos custos de produção e garantir mais ren-
tabilidade ao produtor.
“O adensado vem para mostrar que tem condições de 
ter rentabilidade, mesmo que o mercado externo, neste 
momento, não esteja tão atrativo”, avalia o produtor e 
conselheiro consultivo da Ampa, João Luiz Ribas Pessa. Se-
gundo ele, os pesquisadores estão com muita expectativa 
e satisfeitos com os primeiros resultados. Até o fi nal de 
agosto, Mato Grosso colherá mais de cinco mil hectares 

Setor produtivo aprova vitrine tecnológica 
da cotonicultura mato-grossense

de algodão adensado. 
“Sem dúvida, a exemplo do que acontece com o algo-
dão convencional, o adensado também ganhará o merca-
do”, aposta o diretor executivo do IMAmt, Álvaro Salles. 
A visão dele tem o apoio do produtor Carlos Webler, de 
Sapezal, na região norte do estado. “Vamos investir no 
adensado a partir da próxima safra, porque os resultados 
já comprovam a viabilidade desse sistema”, disse ele, lem-
brando que o sucesso é consequência dos estudos feitos 
pelo IMAmt. “Essa vitrine (tecnológica) é a prova de que 
estamos no caminho certo”, afi rma Webler.
Durante o evento foram realizadas palestras sobre “Evolu-
ção do melhoramento genético”, “Mudanças climáticas: 
Perspectivas para o Cerrado” e a “Crise Mundial - riscos e 
oportunidades para o Centro-Oeste”. 

Participantes assistem à palestra durante a vitrine tecnológica.

Divulgação/AMPA
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Cerca de 650 pessoas participaram do Dia do Algo-
dão dos Chapadões, realizado em Chapadão do 
Céu/GO, pelas Associações Goiana de Produtores de 

Algodão (Agopa) e Sul-mato-grossense de Produtores de 
Algodão (Ampasul). Entre os assuntos discutidos estavam 
o algodão adensado, uma das alternativas estudadas para 
tornar a cultura mais lucrativa no país, e o lançamento da 
cultivar com elevado potencial produtivo, a BRS 293. Tam-
bém foi ministrada a palestra “Perspectivas da Economia 
e da Agricultura no Brasil e no Mundo”, pelo engenheiro 
agrônomo e doutor em Economia Aplicada pela Esalq/USP, 
Alexandre Mendonça de Barros. 
Segundo o presidente da Agopa e coordenador do Con-
selho Gestor do Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão 
em Goiás (Fialgo), Marcelo Swart, desde o ano passado, a 
Agopa e a Ampasul trabalharam no evento para torná-lo 
mais informativo e atender às demandas dos produtores. 
“Neste caso, apresentamos novas informações sobre o al-
godão adensado, mostrando que esta forma de produção 
pode ter menores custos que a convencional”, diz. Swart 
acrescenta também que houve uma preocupação da orga-
nização em mostrar, ainda, a integração do algodão com 
outras culturas, como o milho e a soja. 
Para o presidente da Ampasul, Walter Schlatter, é obriga-
ção das associações que defendem o produtor de algodão 
realizar eventos que levem conhecimento e alternativas ao 
cotonicultor. “Percebemos que ano a ano, a área plantada 
de algodão está reduzindo e se não fi zermos alguma coisa, 
vai acabar. Queremos que a produção de algodão seja mais 
uma opção de cultura para o produtor rural brasileiro”, 
disse. Para ele, o evento é uma oportunidade de apresentar 
as novas variedades e formas de manejo para o plantio, 
assim, atrair tanto produtores que desejam ingressar no 
setor, como aqueles que já atuam na área ou que abando-
naram, mas gostariam de retomar a cultura. “Precisamos 
divulgar os trabalhos de melhoria da produção de algodão 
para todos os interessados”, completa o presidente. 
O Dia do Algodão dos Chapadões contou ainda com 
a presença de autoridades políticas, empresariais e im-
prensa. O presidente da Associação Brasileira dos Pro-
dutores de Algodão (Abrapa), Haroldo Rodrigues da 
Cunha, marcou presença no encontro e comentou que 
a união dos dois estados demonstra a maturidade dos 
produtores brasileiros. Segundo ele, os concorrentes do 
algodão brasileiro são o americano, o indiano e o chi-
nês e não a concorrência entre os estados produtores. 
“Temos que buscar alternativas para o nosso problema. 
Não adianta produzir a qualquer custo. Tem que ser de 
forma sustentável e rentável”, acrescenta. Haroldo dis-
se também que a Abrapa tem trabalhado em projetos 
que visam tornar o algodão brasileiro o mais sustentável 
possível, para evitar que a cultura fi que dependendo de 
ações governamentais. 

Informação e experiências de Goiás e Mato Grosso do Sul 
são difundidas no Dia do Algodão dos Chapadões

Lançamentos
Uma nova cultivar de algodoeiro foi lançada no even-
to. Com características bastante positivas, a BRS 293 
tem elevado potencial produtivo de pluma é uma op-
ção para o produtor de algodão no Cerrado, que busca 
melhores resultados em produtividade, sem a elevação 
dos custos de produção. 
Foi desenvolvida a partir do trabalho conjunto entre Em-
brapa e Fundação Goiás, com o apoio do Fialgo, pen-
sando em produtores que contam com ótimas condições 
climáticas e investem em tecnologia. Outra vantagem é 
que ela apresenta resistência às principais doenças de 
ocorrência no Cerrado. Além do lançamento da cultivar, 
a Fundação Goiás também entregou os novos carros aos 
pesquisadores da entidade que trabalham no Programa 
de Controle do Bicudo do Algodoeiro no estado. 

Estações
Tornar a cultura do algodão viável, com menor custo de 
produção e lucratividade maior, foi um dos principais 
focos do evento. Além da palestra “Perspectivas da Eco-
nomia e Agricultura no Brasil e no Mundo”, ministrada 
pelo especialista em Economia aplicada e engenheiro 
agrônomo, Alexandre Mendonça de Barros, outros as-
suntos técnicos foram mostrados aos participantes.
Em quatro estações foram apresentados os temas “Cul-
tivares de Algodão”, “Cultivares de Algodão Adensa-
do”, “Fertilidade e Fisiologia” e “Técnicas do Algodão 
Adensado”  ministrados por uma equipe técnica de 
profi ssionais da Fundação Goiás, Fundação Chapadão e 
Embrapa Algodão. 
Dentro do assunto algodão adensado foram discutidos 
os fundamentos da cultura, suas características, ma-
nejo de plantação, crescimento, época de semeadura 
entre outras informações. “Com uma plantação de 
adensado ao fundo, os participantes puderam viven-
ciar exatamente o que estávamos falando”, afi rmou o 
palestrante Fernando Lamas, que contou também com 
a parceria dos especialistas Jefferson Luis Anselmo, Ru-
bem César Staudt e Jonas Guerra.
O tema cultivares de algodão foi apresentado pelo pes-
quisador da Embrapa Camilo Morello e pelo engenheiro 
agrônomo Robinson Bataglini. Informações sobre ferti-
lidade e fi siologia foram apresentadas pela pesquisado-
ra da Embrapa Maria da Conceição Santana Carvalho e 
pelo engenheiro agrônomo Germison Vital Tonquelski.  

Representantes da Fundação GO, Agopa, Ampasul, Fialgo e 
Abrapa prestigiaram o Dia do Algodão dos Chapadões.

Carlos Rudiney/Abrapa
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Autoridades fizeram pronunciamento no Dia do Algodão dos Chapadões.
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No mês de abril, a Appa realizou levantamento das 
áreas de produção de algodão no estado de São 
Paulo. Todos os produtores foram visitados e tive-

ram suas áreas medidas por meio de GPS. O trabalho foi 
desenvolvido pelo secretário da associação, Alexander 
Santos, que teve o acompanhamento de técnicos nas re-
giões visitadas. Entre elas estão Tupi Paulista, Holambra 
II, em Paranapanema, que tem a maior área e é a mais 
tecnifi cada e produtiva; Leme, 
Ituverava e Votuporanga.
Apesar das difi culdades em al-
guns municípios e da distância 
entre eles, até mesmo as áreas 
de mini produtores foram medi-
das. Segundo os levantamen-
tos da associação, não existe 
produção em outras localida-
des de São Paulo, visto que 
todas as propriedades foram 
medidas e cadastradas. Os tra-
balhos se estenderam por mais 
de 15 dias e foram percorridos 

APPA realiza trabalho de medição

aproximadamente 4.500 km. 
Após a conclusão da medição, os dados foram processa-
dos e organizados conforme as regiões. Foram impressos 
e encadernados os mapas das propriedades. No último 
dia 1º de junho, o presidente da Appa, Ronaldo Spirlan-
delli, juntamente com o presidente da Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, 
entregaram a Djalma Aquino, responsável pelos levanta-

mentos do algodão na Compa-
nhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), cópia dos trabalhos, 
solicitando, inclusive, a correção 
da produtividade e produção no 
estado, o que veio a ocorrer no 
último levantamento divulgado 
pela Companhia. 
A APPA deve manter este traba-
lho nas próximas safras. “Este 
tipo de ação começou em Mi-
nas Gerias e deveria ser esten-
dido para todos os estados”, 
destacou Spirlandelli.

Divulgação/Appa

Produtor Gilmar dos Santos Piveta, em Tupi Paulista

do meio ambiente e, em especial, a proibição do trabalho 
infantil, forçado, degradante ou indigno. Nesta primeira 
fase, todas as propriedades estão sendo visitadas pelos 
técnicos treinados, que aplicam um questionário para 
diagnosticar os eventuais problemas. Feito o “raio X” das 
propriedades, segue-se um trabalho de ajuste às normas. 
Palestras e cursos serão constantes em todas as etapas.
Já o treinamento para operadores e mecânicos de máquinas 
agrícolas tem por objetivo capacitar os trabalhadores 
para operar equipamentos cada vez mais avançados. 
Atendendo a pedidos dos associados, a Abapa, em 
parceria com a revenda Agrosul e com a John Deere, está 
montando um moderno centro de treinamento, instalado 
em Luís Eduardo Magalhães. 
“Encontrar pessoas capacitadas a trabalhar em equipamentos 
sofi sticados como os que a cotonicultura demanda é 
uma das nossas maiores difi culdades. Com profi ssionais 
aptos, diminuímos os danos por mau uso, e otimizamos 
o potencial das máquinas. Além disso, promovemos uma 
melhoria no currículo do profi ssional, deixando-o mais apto 
para o mercado de trabalho”,diz Jacobsen.
Aperfeiçoar a gestão nas cozinhas das fazendas de 
algodão é a idéia central do Projeto Práticas Culinárias, 
implementado em janeiro pela Abapa. Em formato 
de módulos itinerantes, o Projeto está capacitando 
gratuitamente cozinheiros e manipuladores de 
alimentos nas propriedades dos associados. Os primeiros 
treinamentos começaram em fevereiro, na região do 
Anel da Soja. Com práticas corretas no manuseio e 
confecção dos alimentos e introdução de novas receitas 
no cardápio das propriedades, tem-se funcionários mais 
saudáveis e satisfeitos e redução de até 20% nos custos 
de alimentação. Ponto para a cotonicultura.

O investimento em responsabilidade social e na 
capacitação dos profi ssionais da cadeia produtiva 
do algodão ganhou um peso especial na pauta 

de prioridades da Associação Baiana dos Produtores de 
Algodão (Abapa), nesta safra. Três grandes projetos, 
com aporte de verbas da ordem de R$1,1 milhão, estão 
em andamento. Tratam-se do Programa Socioambiental 
da Produção de Algodão (Psoal), capitaneado pela 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), 
o Projeto de Treinamento para Operadores e Mecânicos 
de Máquinas Agrícolas, em parceria com a Agrosul/John 
Deere e o Projeto Práticas Culinárias, de aperfeiçoamento 
dos profi ssionais que trabalham nas cozinhas das fazendas.
De acordo com o presidente da Abapa, João Carlos 
Jacobsen, reduzir as chances de erros na produção é 
indispensável para que o estado possa sustentar a boa 
imagem que conquistou no mercado dentro e fora do Brasil. 
“Com estas iniciativas, miramos a base da produção. E, ao 
passo que investimos na qualifi cação dos profi ssionais e 
do produtor, estamos melhorando tanto a qualidade do 
produto, com processos mais efi cientes, quanto a imagem 
do algodão baiano, que, além da excelência da sua fi bra, 
ganha destaque pelo caráter socioambiental”, afi rma.
Com o foco no homem do campo, a Abapa espera conquistar 
mais espaço nos corações e mentes dos consumidores 
de algodão. Tanto dos compradores da indústria como, 
em última instância, do consumidor fi nal, cada vez mais 
exigente em relação a processos produtivos responsáveis. 
Foi pensando nisso que a associação implantou o Programa 
Socioambiental da Produção de Algodão, que tem à frente 
a Abrapa.  Ele pretende intensifi car a conscientização e 
orientar o produtor sobre a necessidade e vantagens de 
adotar boas práticas de cultivo. Dentre os tópicos estão a 
observância da legislação socioambiental,  a preservação 

Abapa reforça investimento em capacitação 
e responsabilidade social
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A Educação, com maiúscula mesmo, sempre esteve presente na carreira do presidente da Companhia 
Nacional de Abastecimento (Conab), Wagner Rossi. Aos 66 anos, apesar de ocupar um cargo difícil para 
quem vive num país  agrícola e de extensões continentais, o paulista Rossi se mostra seguro. Segurança 
adquirida nos vários ramos da Educação e da Economia Política que, sem dúvida, o gabaritaram para o cargo, 
o qual ocupa desde 2007. Afi nal, ele é Ph.D. em Administração e Economia da Educação pela Bowling Green 
State University de Ohio, nos Estados Unidos, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Campinas 
e pós-graduado em Economia Política pela Universidade de Ribeirão Preto. Como se não bastasse, ele ainda 
é graduado em Administração de Empresas pela Universidade de Ribeirão Preto e em Direito pela Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo. Antes da Conab, Rossi passou pela presidência da Companhia Doca do Estado de São Paulo 
(Codesp), foi deputado estadual e federal e professor da USP, Unicamp, Ufi scar e Unesp. De sua sala no terceiro andar do prédio da 
Conab, em Brasília, onde se destaca um grande mapa do Brasil, Wagner Rossi concedeu a seguinte entrevista ao Jornal da Abrapa.

economia, que são muito sólidos no Brasil. De outro lado, à solidez 
de nossa agricultura. É claro que os produtores reclamam, afi nal 
passamos por uma crise de proporções mundiais. No entanto, hoje 
temos um governo atento ao fato de que, os produtores atingiram 
um patamar de organização altíssimo, além de ter uma capacidade 
empreendedora e um desenvolvimento tecnológico do setor sem 
precedentes na história. A recuperação da economia brasileira é um 
exemplo na economia mundial. O Brasil desfruta de uma situação 
ímpar.

JA: O senhor acredita que os programas governamentais de incentivo 
ao setor deveriam ser baseados mais na melhoria da renda e não no 
crédito e ainda baixar o custo dos produtores?

WR: Os programas que o governo tem realizado são voltados para 
a sustentação da renda. Claro que quando falamos em sustentar 
a renda agrícola, há programas específi cos de apoio à produção, 
como os que estamos fazendo este ano com o algodão, milho, trigo 
e um exclusivo para o café. Contudo, o apoio verdadeiro à renda 
será conseguido no futuro, quando nós tivermos um sistema de 
seguro agrícola mais amplo. Temos alguns problemas estruturais que 
precisam ser superados para chegarmos à plenitude da garantia de 
renda, que seria o seguro, que não seria apenas contra as intempéries, 
mas também contra resultados, como variações exageradas de 
mercado. Afi nal, tudo isso tem um custo elevado e o produtor tem 
que estar respaldado e, é claro, que o governo tem que participar 
com subvenções que possam permitir que estes custos sejam um 
pouco mais aceitáveis pelos setores. Mas,  antes da garantia de renda 
por meio do seguro agrícola, temos que chegar ao patamar de uma 
agricultura que não tenha problemas crônicos, como endividamento, 
por exemplo. 

JA: Com relação à sustentabilidade, os produtores e o governo estão 
fazendo a lição de casa? 

WR: Ambos estão fazendo a lição de casa. Há um equívoco, quando 
dizem que o produtor não se preocupa com a sustentabilidade. Darei 
um exemplo bem simples. Quem é que se preocupa mais com as 
condições de meio ambiente do que o produtor em sua fazenda? 
Afi nal, é ele quem zela pelas nascentes, pelos córregos, pelo pasto, 
entre outros recursos naturais da propriedade. Ele (o produtor) 
tem uma atitude ativa em relação ao meio ambiente. Algumas 
pessoas tem uma posição teórica, tem boas idéias, mas na prática, 
quem realmente garante a preservação do meio ambiente em sua 
propriedade é o produtor. Afi nal, ele vive da terra.

JA: Qual a visão do senhor sobre a agricultura familiar?

WR: O governo Lula teve a sensibilidade de apoiar a agricultura 
empresarial em todos os segmentos do agronegócio e ao mesmo 
tempo teve a condição de apoiar o surgimento e o desenvolvimento 
de uma agricultura familiar que está se tornando altamente produtiva. 
O Brasil tem uma agricultura empresarial que está entre as principais 
e mais desenvolvidas do mundo, mas também tem uma agricultura 
familiar produtora de alimentos.

Jornal da Abrapa: Qual a importância da cotonicultura para a 
economia brasileira?

Wagner Rossi:  O setor do algodão tem uma importância tradicional 
e histórica no desenvolvimento da economia brasileira. É claro que 
com uma cadeia produtiva ampla como a do algodão, a preferência 
do brasileiro pelo produto é enorme, sobretudo no vestuário, porque 
o algodão tem essa característica polimórfi ca por atuar em tantos 
setores distintos. Sabemos que o produtor de algodão é diferenciado, 
porque ele tem enfrentado condições adversas em termos de mercado 
internacional, tem ainda um problema específi co devido ao custo de 
produção e este depende de conhecimentos específi cos, aliado à alta 
tecnologia. Tenho notado, nos últimos anos, a consolidação de um 
produtor de altíssimo nível, não somente pelo setor ter investido em 
tecnologia avançada, mas por ser uma das cadeias produtivas mais 
organizadas da área. Sobretudo, por parte da Abrapa, que representa 
muito bem o setor. 

JA: Quando o preço do algodão não atinge níveis satisfatórios há 
uma expectativa, por parte dos produtores de algodão, sobre a data 
de liberação do Pepro. Na opinião do senhor, o que poderia ser feito 
para agilizar o processo?

WR: Este ano houve mudança nas regras, por isso o atraso. Mas foi de 
natureza administrativa e burocrática. Hoje, nós dependemos de uma 
portaria interministerial (Ministérios do Planejamento, da Fazenda e 
da Agricultura) para viabilizar o Pepro. É claro que nenhum ministro 
toma uma decisão importante como essa sem consultar os respectivos 
departamentos, como os jurídicos, e sem consultar seus técnicos, o 
que demanda tempo. Estamos estudando a possibilidade de liberar 
mais cedo, no próximo ano, pois esse retardo cria um embaraço 
para os produtores, principalmente os do Paraná e São Paulo, que já 
comercializaram sua safra. Esta, por sinal, é uma das demandas da 
Abrapa, e certamente iremos nos precaver para o próximo ano com 
a fi nalidade de não prejudicar um setor de produção. 

JA: O senhor acredita que o Pepro é imprescindível para o setor 
agrícola ou sugere algum outro mecanismo? 

WR: Há outros mecanismos que benefi ciam a ponta da cadeia 
produtiva. Mas o Pepro tem uma vantagem fundamental: benefi ciar 
diretamente o produtor. Isto é que faz uma diferença muito grande 
em relação aos outros mecanismos, que privilegiam a outra ponta da 
comercialização. O governo apóia o produtor brasileiro. Os outros 
mecanismos também são bons, mas como estamos lidando com 
mercado internacionalizado, corremos o perigo de acabar apoiando 
o player do mercado internacional e não o produtor brasileiro. O 
Pepro é referência para o setor.

JA: Alguns analistas dizem que estamos saindo da crise fi nanceira 
mundial, crise essa que afetou, não somente os produtores brasileiros, 
como de todo o mundo. O senhor acredita que o setor agrícola sairá 
fortalecido? Qual a lição que podemos tirar dessa crise?

WR: Acredito que todos estão pagando um preço pela crise. É 
inegável que entre os países produtores, o Brasil é o que está em 
melhor condição. Isso se deve de um lado aos fundamentos da 

Wagner Gonçalves Rossi
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O melhor da genŽ tica 
a servi• o da sua lavoura.

• Alta produtividade;
• Excelente sanidade;
• Maior segurança; 
• Alta qualidade de fi bra.

FiberMax – Uma genética de fi bra.

FM 993, FM 910 e FM 966.
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