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Com uma platéia cheia e ávida para ouvir temas da 
atualidade do setor algodoeiro no Brasil e no mundo, 
o presidente da Associação Brasileira dos Produtores 

de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, abriu no último dia 
6 de maio, em Brasília, o seminário “O Futuro do Algodão 
e do Agronegócio no Brasil e no Mundo”, dentro das 
comemorações dos 10 anos da Abrapa. Cerca de 200 pessoas, 
entre produtores, empresários, políticos, representantes do 
governo e jornalistas prestigiaram o evento, que aconteceu 
no Centro de Convenções do Complexo Brasil XXI. Em seu 
discurso de abertura, Cunha destacou o papel importante 
de todos os presidentes das associações estaduais para o 
desenvolvimento da cotonicultura no país. Fez questão de 
apresentar todos, um a um para que saudassem o público. 
Para o encontro, a Abrapa trouxe o advogado americano 
Scott Andersen, do escritório Sidley Austin LLP, responsável 
pela defesa do Brasil contra os Estados Unidos no contencioso 
do algodão na Organização Mundial do Comércio (OMC), 
o presidente do International Cotton Advisory Committee 
(Comitê Consultivo Internacional do Algodão), Terry Townsend, 
e a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu. Além disso, o ministro da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, 
também prestigiou o evento ao participar do almoço e fazer o 
discurso de encerramento (leia mais na página 3). 
“Conseguimos elaborar um seminário que discutiu o futuro 
do algodão e do agronegócio para os próximos dez anos 
no Brasil e no mundo sob a ótica dos integrantes da cadeia 
produtiva do algodão”, explicou o presidente da Abrapa, 
Haroldo Cunha, sem esconder o entusiasmo com o encontro. 
Sustentabilidade, responsabilidade social, protecionismo,  
regras do comércio internacional e relações com o governo 
foram temas bastante abordados no evento. Em sua fala, o 
advogado Scott Andersen evidenciou o caminho para que 
o Brasil mantenha uma posição de destaque no mercado 
mundial de agronegócios. 
“Mesmo preparado  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”, alertou Andersen. Além disso, 
segundo ele, a crise financeira global e as negociações para um 
novo acordo sobre mudanças climáticas deverão suscitar uma 
série de barreiras técnicas ao comércio, incentivar medidas 

discriminatórias e ressaltar eventuais problemas sanitários e 
fitossanitários da produção brasileira. 
A receita do especialista para driblar uma onda protecionista 
contra o Brasil inclui patrocinar acordos na OMC para evitar 
novas aberturas de comitês de arbitragem (painel) e reforçar 
o papel do Brasil como “terceira parte” interessada com o 
objetivo de influenciar a jurisprudência comercial. “Mas tem 
que brigar, quando necessário, para defender o direito de 
acesso a mercados”, destacou.  
O presidente do International Cotton Advisory Committee 
(Icac), Terry Townsend, discursou sobre a importância de 
levar o quesito sustentabilidade à frente de qualquer projeto 
que envolva o agronegócio. “Hoje, países produtores 
sérios e que pretendem ter uma posição de destaque têm, 
necessariamente, que voltar as atenções para uma produção 
sustentável”, alertou ele, destacando que esse é um caminho 
sem volta para quem quer manter-se firme no mercado do 
agronegócio mundial. 
A última palestra do dia foi da presidente da CNA, Kátia 
Abreu, que defendeu para os produtores a liberação de mais 
crédito rural com taxa de juros controlada, hoje em 6,75%, 
para produtores do “Centro-Oeste Agrícola”, que engloba 
além de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Tocantins, 
o Sul da Bahia, Maranhão, Piauí e até Rondônia. 
Entre os argumentos da senadora para justificar a reivindicação, 
ela citou a distância dos estados da região dos principais 
portos, o que gera altos custos de frete da produção agrícola 
até os terminais. Ela informou que esta medida consta na 
proposta para o Plano Agrícola e Pecuário 2009/2010, que foi 
entregue no último dia 14 de maio ao ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes. O Centro-
Oeste Agrícola tem apenas 40% destes recursos, enquanto 
outros estados, mais próximos dos portos, ficam com 60%”, 
comparou a senadora. (Leia mais sobre o seminário na página 
3 desta edição).
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04/05 
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a associação na reunião do Conselho 

Superior do Agronegócio (Cosag) da Fiesp. Na pauta, o tema “O Direito de Propriedade e os Movimentos Sociais”, 
discutido pelo Prof. Dr. Denis Lerrer Rosenfield, titular de Filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

05/05
• Haroldo Rodrigues da Cunha participou do seminário “Perspectivas para o Agribusiness em 2009 e 2010”, pro - 
  movido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a BM&FBOVESPA.

06/05 
• Abrapa realizou o seminário “O Futuro do Algodão e do Agronegócio no Brasil e no Mundo”, em comemoração 

aos 10 anos de fundação. O evento contou com participações de peso para as palestras como a do ministro 
da Agricultura, Reinhold Stephanes; da presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 
senadora Kátia Abreu, do advogado que defendeu o Brasil na ação contra os subsídios americados ao algodão, 
Scott Andersen; e do diretor executivo do International Cotton Advisory Committee (Icac), Terry Townsend.

07/05  
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha e Terry Townsend, o executivo do Icac, reuniram-se, em Brasília, com 

representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).
• Haroldo Cunha e Terry Townsend reuniram-se, em Brasília, com a equipe da Secretaria de Política Agrícola do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SPA/MAPA). 

19/05  
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha e o presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus 

Derivados, Sérgio De Marco, reuniram-se com representantes do Ministério da Agricultura e da Fazenda.

20/05
• O presidente da Abrapa prestigiou o lançamento do Programa de Inclusão Digital Rural da CNA.

28/05
• O presidente da Abrapa participou do almoço em homenagem ao presidente da república do Uzbequistão, Islam 

Karimov, no Palácio do Itamaraty.

A Abrapa comemorou seus 10 anos de fundação 
com um evento à altura das realizações da 
associação. Foi muito gratificante para nós revermos 

a última década pensando no futuro do agronegócio e 
da cotonicultura no Brasil e no mundo a partir da ótica 
de pessoas tão relevantes para o setor como o advogado 
Scott Andersen, o executivo do Icac, Terry Townsend, a 
senadora Kátia Abreu e o ministro Reinhold Stephanes.
Porém, mais do que tempo de comemorações, o seminário 
de 10 anos abriu espaço para uma série de ações que 
serão implementadas, neste ano, e que visam fazer jus 
ao slogan que escolhemos para marcar as próximas 
realizações: Abrapa. Pronta para os próximos 10 anos.   
Para marcar estes novos tempos, o primeiro projeto que 
colocamos em prática é o “Programa Socioambiental 
da Produção de Algodão – Psoal”. Evidenciar as práticas 
socioambientais na produção passou a ter um peso muito 
relevante na construção de uma realidade sem volta para 
a cotonicultura brasileira: produzir algodão, cada vez 
mais e melhor, com responsabilidade social e ambiental. 
O programa tem como propósito conscientizar e orientar 
os produtores de algodão em relação às necessidades e as 

vantagens de adotar, no 
campo, práticas de cultivo 
social e ambientalmente 
corretas, em especial, a 
proibição do trabalho infantil 
e forçado, degradante ou 
indigno. Para isso, estão 
previstas a elaboração e 
a divulgação de materiais 
eletrônicos e físicos sobre referências normativas, legislação 
e temas da área socioambiental; a orientação às associadas 
para auto-avaliação de adequação das propriedades rurais às 
exigências trabalhistas, saúde e segurança e meio ambiente 
do trabalho; a capacitação de pessoal para suporte técnico 
aos associados e a criação do banco de dados com indicadores 
relacionados às adequações trabalhistas e ambientais. Os 
trabalhos já começaram e esta é só a primeira iniciativa para 
construir um futuro melhor para a cotonicultura brasileira.

Haroldo Rodrigues da Cunha, 
Presidente da Abrapa
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O ministro da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento, Rei-
nhold Stephanes, disse no dis-
curso de encerramento, no dia 
6 de maio, no seminário come-
morativo de 10 anos da Asso-
ciação Brasileira de Produtores 
de Algodão (Abrapa) que há 
sinais de recuperação do setor 
agrícola dentro do quadro de 
crise mundial, o que serviu de 
alento para os produtores pre-
sentes ao encontro.
Segundo ele, esse quadro é 
resultado das exportações do 

primeiro quadrimestre do ano. “De oito itens com melhor 
desempenho na pauta exportadora, sete são agrícolas, o 
que significa que o setor precisa ter maior participação nas 
decisões do governo”, alertou. Apesar de afirmar que en-
tre os sete produtos agrícolas com desempenho positivo na 
balança comercial, o volume e os valores exportados foram 
superiores ao verificado na mesmo período de 2008, Ste-
phanes fez uma ressalva. “Os preços estão razoáveis, com 
exceção do algodão”, frisou.

POLÍTICA AMBIENTAL
Reinhold Stephanes destacou, ainda, em seu discurso,a 
preocupação com a reforma do código florestal e o in-
centivo à produção sustentável e à recuperação de áreas 
degradadas de pastagens. “Voltar a atenção para temas 

No dia 31 de maio, a cotonicultura do cerrado 
baiano comemorou um dos seus principais 
marcos: a criação da Associação Baiana dos 

Produtores de Algodão (Abapa). São nove anos de 
intenso trabalho para organizar, estruturar, desenvolver, 
consolidar e divulgar a atividade algodoeira do 
estado, cujo perfil deu uma guinada vitoriosa desde a 
implantação da cultura nas terras planas do Oeste da 
Bahia. Sem o trabalho da Abapa, que reflete o espírito 
de empreendedorismo e profissionalismo do produtor 
do Cerrado, seria muito difícil chegar onde chegamos 
em tão pouco tempo, ocupar o ranking de segundo 
produtor nacional e ser reconhecidos como a origem 
do melhor algodão do país.
A Abapa é coragem, conquista, crença e trabalho. 
Está no campo e na cidade, no Brasil e no mundo, 
batalhando por políticas justas para a nossa 
atividade junto aos governos, como uma voz forte 
do cotonicultor. Com a união das forças de cada 
um dos nossos associados, conseguimos fazer o 

como esse mostra o papel que a agricultura brasileira tem 
no desenvolvimento do país”, lembrou ele, acrescentando 
que para isso é necessário que sejam identificados os gar-
galos para que possam ser apresentadas soluções para o 
estabelecimento de estratégias comuns. 
Ator relevante nas negociações ambientais multilaterais 
travadas ao longo dos últimos anos, o Brasil, por sua di-
mensão e importância no cenário agrícola mundial, é ob-
jeto de cobranças internas e externas. “Por isso, o gover-
no brasileiro tem a complexa tarefa de demonstrar para 
ambos os públicos que as políticas ambientais seguem se 
fortalecendo no país”, frisou o ministro.
Sobre o Código Florestal, Reinhold Stephanes voltou a de-
fender algumas mudanças no documento. Uma das pro-
postas é a manutenção da atividade agrícola em áreas já 
consolidadas onde ocorrem cultivos em várzeas, topo de 
morro e encostas. Ele sugere também que as áreas de pre-
servação permanente possam ser incorporadas às áreas de 
Reserva Legal. Caso contrário, em sua avaliação, isso torna-
ria inviável o cultivo nestas propriedades. Ele disse também 
que o código deve estabelecer regras que serão aplicadas 
para pequenos produtores que precisam recompor as ma-
tas ciliares. “Lembrando que o pequeno produtor tem uma 
outra realidade”, destacou.
Assim como Stephanes, o presidente da Abrapa, Haroldo 
Cunha, mostrou estar alinhado aos anseios do agronegócio 
brasileiro, que leva em conta uma política socioambiental, 
ao anunciar o lançamento do Programa Socioambiental da 
Produção de Algodão (Psoal).

que isoladamente, seria muito difícil. Investimos 
em pesquisa e desenvolvimento de variedades mais 
adaptadas à região, em sanidade, na capacitação 
dos agentes da cadeia produtiva e também em 
marketing, pois não basta ser o melhor, é preciso ser 
reconhecido por isso. Neste sentido, a Abapa participa 
dos principais eventos da cotonicultura dentro e fora 
do Brasil, colocando em evidência o algodão da Bahia 
nos mais importantes mercados.
Neste aniversário, a Abapa comemora muitas 
conquistas ao longo de sua história. Dentre elas, a 
implantação do Proalba e a criação do Fundeagro, 
sem os quais seria impossível atingir nossos objetivos, 
a construção da nossa nova sede em Barreiras e a 
ampliação do escritório em Luís Eduardo Magalhães 
(BA), onde temos o Laboratório de Análise de Fibra. 
São conquistas também a construção do Centro de 
Classificação de Fibra de Algodão em Roda Velha (São 
Desidério) e de mais um laboratório de classificação 
de algodão na região de Rosário.

Ministro Reinhold Stephanes encerra 
o seminário da Abrapa

Abapa: Nove anos de conquistas!

Ministro Reinhold 
Stephanes encerra 

o seminário da Abrapa
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VII CBA atrai especialistas de todo o Brasil
 para o evento

O Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás 
(Fialgo) investirá R$ 2,4 milhões em pesquisa em 
2009. Em assembléia promovida no dia 28 de abril, 

o Conselho Gestor do Fialgo aprovou as contas referentes 
às despesas e aos investimentos realizados durante o 
ano de 2008, assim como o valor que será empregado 
na próxima safra. Entre as áreas que serão contempladas 
com investimentos está o desenvolvimento de novas 
variedades, manejo e biotecnologia, incentivo à agricultura 
familiar, controle do bicudo, promoção do algodão goiano, 
transferência de tecnologia e melhoria de qualidade. 
Para o coordenador do Conselho Gestor do Fialgo, Marcelo 
Swart, apesar da queda na área plantada de algodão e 
da crise mundial, os membros do Conselho Gestor do 
Fundo decidiram manter o mesmo valor do investimento 
em pesquisa feito no ano passado, também de R$ 2,4 
milhões, visando o desenvolvimento e a sustentabilidade da 
cultura no Estado. Segundo o coordenador, esta é a forma 
de manter o algodão goiano em constante evolução em 
qualidade e competitividade no mercado. 

Pesquisador da Embrapa Al-
godão e um dos importan-
tes nomes da programa-

ção científica do VII Congresso 
Brasileiro do Algodão, Napoleão 
Esberard de Macêdo Beltrão, é 
chefe Geral da Embrapa Algo-
dão em Campina Grande (PB). 
Ele confirmou presença na séti-
ma edição do CBA e chamou  a 
atenção de profissionais para o 
evento. “É fundamental a parti-
cipação efetiva e ativa dos diver-
sos segmentos da cadeia produ-
tiva do algodão para o sucesso 

do congresso”, destaca ele, lembrando que o setor é um 
dos mais importantes do agronegócio brasileiro. “Apesar 
dos problemas atuais pelos quais  passa a nossa cotonicul-
tura”, pondera. Esses problemas, segundo o pesquisador, 
ocorrem devido a uma série de fatores, em especial exter-
nos, incluindo os atuais preços internacionais e redução da 
área plantada no Brasil  nesta safra em relação à passada. 
Para Beltrão, a união da Embrapa ao CBA está diretamente 
ligada ao interesse em promover a cultura, mas acima disso, 
fortalecer laços de integração. A Embrapa Algodão tem um 
papel fundamental no evento, pois participou ativamente 
da concepção da primeira edição do CBA, na cidade de For-
taleza. O órgão desempenha um importante papel na cul-
tura do algodão e demonstrará isso por meio  de sua parti-
cipação na sétima edição do congresso, que inclui palestras, 
mesas-redondas e trabalhos científicos. “Trabalhamos com 
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica  na cul-
tura do algodão, com mais de 50 pesquisadores dedicados 

Fialgo investirá R$ 2,4 milhões em pesquisa

Presidente da Agopa e coordenador do 
Conselho Gestor do Fialgo, Marcelo Swart

Pesquisador da Embrapa
 Algodão, Napoleão Beltrão, 

participará do VII CBA

a esta cultura, a maioria com mais de 15 anos de experiência 
e trabalho com esta fibrosa”, enumera o pesquisador.
Para o agrônomo, o CBA ainda ganha destaque em toda a 
América Latina como um dos mais importantes divulgado-
res de pesquisas desenvolvidas dentro do assunto. Ainda no 
evento, o CNPA lança o livro “O Agronegócio do Algodão no 
Brasil”, que apresenta em 1.300 páginas o cultivo do algodão 
nos trópicos: passado e futuro.
A importância da cultura ainda é ressaltada por Beltrão, com 
a esperança de tornar, novamente, o estado do Paraná um 
dos grandes nomes dentro da cotonicultura. “O algodão tem 
uma estrutura muito forte de pesquisa, em especial no IAPAR. 
O Paraná tem tradição na cultura do algodão com produtores 
organizados em cooperativas , o que é muito bom”, avalia 
Napoleão Beltrão. Segundo ele, o CBA, por meio de sua es-
trutura, pode auxiliar nessa retomada tornando ainda maiores 
as dimensões da cultura. “Acredito que, num futuro próximo, 
o Brasil deverá ser o maior produtor de algodão do mundo”.
A Embrapa , por meio da unidade descentralizada, CNPA , tem 
tido uma expressiva participação na geração de tecnologias 
para  a cultura do algodão no Brasil, com a síntese de diversas 
cultivares, para o cerrado, semi-árido e regime de irrigação, e 
mesmo a fibra colorida, sucesso em várias partes do mundo. 
Somente no Brasil são mais de 200 pontos de venda de peças 
feitas com as fibras de cor produzidas pelo CNPA. Além disso 
contribui para estudos sobre o manejo integrado de pragas, 
métodos de controle do bicudo e de outras pragas, cultivo 
ecológico do algodão, cultivo orgânico, sistemas de produ-
ção  para algodão irrigado, dentre outros. Hoje, as novidades 
giram em torno de trabalhos desenvolvidos com biotecnolo-
gia, fisiologia, bioquímica e outras áreas do conhecimento em 
parceria e aliança com outras instituições.  O trabalho intenso 
ainda prevê a orientação de acadêmicos em relação à cultura.

Entre os investimentos na área de manejo, o Fialgo continuará 
incentivando as pesquisas com algodão adensado. Conforme 
Marcelo Swart, este mecanismo pode ser um modelo para 
que o produtor enfrente este período de instabilidade 
econômica. “O Fialgo pode contribuir com o cotonicultor 
goiano ao encontrar formas de manter o algodão como 
cultura economicamente viável”, acrescenta.
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A Associação Sul Mato-grossense dos 
Produtores de Algodão (Ampasul) realizou, no 
dia 23 de abril, Assembléia Geral Ordinária, 

seguida por um jantar de confraternização para 
todos os presentes. Durante a reunião foram 
apresentadas informações aos produtores como 
a área plantada por município, balanço geral da 
produtividade e média de qualidade obtida na 
última safra por região, projeções futuras da área 
plantada e produção, diagnóstico do mercado 
futuro, entre outros fatores relevantes que irão 
munir os produtores para decisão sobre o plantio 
da próxima safra. Também foram apresentadas as 
principais ações desenvolvidas em 2008, na gestão 
política, marketing, laboratório de análise visual 
e HVI, consórcio anti-bicudo, eventos, cursos, 
reuniões, algodoeiras, comercialização e custo de 
produção. No campo financeiro, apresentou-se o 
relatório financeiro dos projetos da Associação, a 
prestação de contas aos associados e as propostas 

de ações e orçamento para 2009.
As ações da Ampasul não param por aí. Ao lado 
da Associação Goiana dos Produtores de Algodão 
(Agopa), realizará o Dia do Algodão dos Chapadões 
2009. O evento será no dia 10 de julho, na Fazenda 
Serrinha, em Chapadão do Céu/GO, e contará com 
o apoio da Fundação Goiás, Fundação Chapadão e 
Embrapa.
Em setembro, a associação pretende enviar para o 
VII Congresso Brasileiro do Algodão (CBA), em Foz 
do Iguaçu/PR, uma caravana de produtores, técnicos 
e gerentes de fazenda do estado do Mato Grosso do 
Sul. Para isso, providenciou um ônibus, leito, com 
42 lugares, para realizar o transporte, e conseguiu 
que as inscrições e hospedagens, para aqueles que 
desejarem participar, sejam realizadas com tarifas 
especiais. Como o número de vagas é limitado, os 
interessados devem entrar em contato o mais breve 
possível pelo telefone (67) 3562-3498 ou enviar 
e-mail para vania@ampasul.com.br.

Ampasul busca a interação dos produtores 
nas ações que desenvolve

A Central de Classificação de Fibra de Algodão 
da Amipa – Minas Cotton, em Uberlêndia, foi 
palco de um curso sobre qualidade da pluma 

de algodão no último dia 13 de maio. O evento foi 
direcionado aos colaboradores de fazendas e algodoeiras 
e contou com a participação de encarregados, técnicos, 
gerentes, consultores e agrônomos que participam de 
todo o processo produtivo do algodão.
Foi abordado desde o plantio, passando pelo manejo 
da lavoura, colheita, transporte, armazenamento de 
fardões, beneficiamento e acondicionamento dos fardos 
de pluma. Discutiu-se a interpretação das análises das 
características extrínsecas e intrínsecas da pluma e 
ações tomadas no campo e na algodoeira que afetam 

Amipa e Algominas realizam curso sobre
qualidade do algodão

O curso foi ministrado por profissionais e consultores em 
lavouras, metrologia, algodoeiras e laboratórios.

Em Uberlândia, colaboradores de fazendas e algodeiras, 
participam de curso sobre qualidade da pluma de algodão

diretamente a qualidade da pluma. O curso foi ministrado 
por profissionais e consultores de renome em lavouras, 
metrologia, algodoeiras e laboratórios.
“A Amipa demonstrou atitude em abordar este tema 
porque está preocupada com o constante aprimoramento 
de seus associados e colaboradores. Com certeza, os  
profissionais que receberam o certificado de participação 
do curso de Qualidade do Algodão farão a diferença nas 
fazendas e algodoeiras do Estado. Os produtores mineiros 
estão preparados para ofertarem ao mercado nacional e 
internacional uma pluma de qualidade, sem contaminação 
e com  excelentes características comerciais” disse o 
diretor executivo da Associação, Lício Pena.
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de plantio. O presidente falou sobre as tecnologias 
disponíveis para a colheita e beneficiamento do algodão 
adensado, e mostrou imagens trazidas dos Estados 
Unidos, onde esteve com produtores do Mato Grosso. 
Encerrando as palestras, o presidente da Appa, Ronaldo 
Spirlandelli, falou dos desafios e benefícios que o algodão 
adensado pode trazer para o Brasil, focando sempre 

que o custo tem que ser a principal 
preocupação dos produtores. Logo 
após, foi realizada visita à fazenda 
do  produtor e pesquisador do IAC 
Campinas, Nicarnor de Carvalho, 
um dos grandes incentivadores do 
algodão em São Paulo. Na fazenda, 
puderam ser vistas várias parcelas 
de testes do algodão adensado (32 
no total) com manejo diferenciado, 
mantendo-se sempre três variedades 

para melhor apuração dos resultados.

A Associação Paulista dos Produtores de Algodão 
(Appa) promoveu no dia 6 abril, na cidade de 
Leme, o Dia de Campo do Algodão. No período 

da manhã, foram ministradas palestras na unidade 
da Coordenadoria de Assistência Técnica (Cati). O 
pesquisador do IAC, Luiz Henrique, abordou a parte 
técnica do algodão adensado, suas peculiaridades, 
manejo, adubação, desenvolvimento 
fisiológico, discorrendo desde o 
plantio até a colheita. Expôs todas as 
experiências desenvolvidas e testadas no 
IAC Campinas, onde a tecnologia vem 
sendo avaliada há várias safras. 
Outra personalidade forte do setor 
presente no evento foi o diretor 
presidente da Busa, Luiz Carlos 
Rodrigues, que relatou as ações 
que vem realizando para ajudar no 
desenvolvimento desta nova tecnologia 

Appa promove seminário para 
empresários do setor, em Leme

Appa realiza dia de campo em Leme

O Presidente da Associação Mato-grossense dos 
Produtores de Algodão (Ampa), Gilson Ferrú-
cio Pinesso, classificou como produtiva a visi-

ta técnica à Província do Chaco, região algodoeira de 
Resistência e Presidente Roque Saenz Peña, na Argen-
tina. A viagem foi feita por 34 pessoas entre direto-
res da Ampa, produtores e engenheiros agrônomos 
do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMA/MT). 
O grupo esteve em cooperativas, empresas e fazendas no 
norte daquele país, acompanhando a colheita e benefi-
ciamento de algodão adensado. “Fomos verificar como 
os produtores argentinos estão trabalhando com o sis-
tema adensado”, diz Gilson Pinesso, acrescentando que 
a preocupação dos produtores mato-grossenses é com a 
qualidade do algodão a ser colhido no sistema adensado. 
Ele destaca que as experiências em Mato Grosso com 
adensado serão observadas em aproximadamente 
5.000 ha que foram cultivados nesta safra e serão co-
lhidos nos meses de julho e agosto. De acordo com 
o presidente da Ampa, a Argentina plantou nesta sa-
fra uma área de 210 mil hectares no sistema adensa-
do. “Esse sistema vem proporcionando ao país vizi-
nho a retomada da cotonicultura”, garante o diretor 
executivo do IMA/MT, Álvaro Salles, mostrando em 
números que, do total do aumento de área planta-
da na Argentina, a utilização de adensado chegou 
em 75%. “Isso é fantástico, justamente porque esta-
mos preocupados com a diminuição da área planta-

Produtores de algodão de MT fazem visita técnica 
a fazendas da Argentina

da no nosso Estado e no Brasil”, explica Álvaro Salles. 
No sistema adensado, além de ter o maior número de 
plantas por área, uma vez que o espaçamento das linhas 
pode chegar a 45 cm ao invés dos 90 cm tradicionais, 
não é preciso esperar a formação de oito ou mais capu-
lhos por planta e a colheita pode ser feita com quatro ou 
cinco. Dessa forma, a produtividade na Argentina vem 
sendo considerada satisfatória dentro de um ciclo de 
até 150 dias contra os 210 dias do sistema tradicional. 
Segundo Gilson Pinesso, o objetivo da visita, organi-
zada pela Ampa, foi constatar o trabalho desenvol-
vido pelos produtores da Argentina para poder apli-
car as técnicas adequadas na cotonicultura de Mato 
Grosso. “Queremos conseguir com o adensado as 
mesmas qualidades e características que conquista-
mos com o algodão tradicional”, frisa Gilson Pinesso. 
Na avaliação dele, os produtores mato-grossenses vol-
taram da viagem animados com os custos da cultura 
adensada, “porque é muito mais em conta”. Gilson 
Pinesso não tem dúvidas de que com a adaptação e 
o emprego da tecnologia do plantio adensado o Esta-
do de Mato Grosso terá um aumento considerável na 
área de plantio da cultura. Ele afirma também que isso 
virá acompanhado de redução do custo de produção 
e do aumento de produtividade, gerando mais renta-
bilidade aos produtores. “Como consequência, ganha-
rá toda sociedade pela distribuição de renda e criação 
de mais empregos”, finaliza o presidente da Ampa.
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Aos 65 anos, Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura no governo Lula, não esconde a paixão 
pelo agronegócio brasileiro. Hoje, ele, além de ser o coordenador do Centro de Agronegócio da 
Fundação Getúlio Vargas e presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp, também é 
professor do Departamento de Economia Rural da Unesp – Jaboticabal. Mesmo com vários títulos 
acumulados, o ex-ministro não esconde o orgulho que sente de ser produtor. Entre uma atividade 
e outra, Rodrigues abriu espaço na agenda para conversar com o Jornal da Abrapa. Entre outros 
pontos, foi enfático ao comentar sobre a política do setor no Brasil. “Não há uma política articulada 
de Estado para o setor agrícola no país, porque áreas responsáveis não trabalham em conjunto”, 
resume ele, que foi, ainda, o criador do Pepro. Abaixo, confira os principais trechos da entrevista.

ainda o Ministério dos Transportes para tratar da logística, 
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 
o Itamaraty e outros.  Este desencontro mostra que não 
há uma política articulada entre os segmentos. Eles não 
trabalham juntos. A política agrícola é inadequada. Volto a 
repetir, não trabalhamos de forma articulada. Há uma falta 
de visão do Estado.

JA: O Brasil conta, hoje, com o agronegócio em larga 
escala e a agricultura familiar. Em sua opinião, os dois 
recebem a devida atenção do governo ou merecem 
outras medidas para que se desenvolvam?

RR: Costumo dizer que hoje há dois tipos de agricultores. Os 
costeiros e os fronteiros. Os primeiros são aqueles que estão 
a 500 km dos portos e dos grandes centros de consumo e 
com isso conseguem sobreviver. Os outros, que não estão 
nesse diâmetro, se viram ou não conseguem manter a 
sobrevivência. Isso não ocorre com pequenos produtores. 
Já os grandes, como estão longe dos grandes centros e 
portos, sofrem com a logística precária. Apesar disso, o 
governo tem feito um bom trabalho com os agricultores 
familiares, como política de renda e a lei do seguro rural. 
A agricultura somente floresce quando há uma política de 
renda.

JA: Como é sua avaliação sobre o Prêmio de 
Equalização pago ao Produtor (Pepro), criado durante 
sua gestão no MAPA?

RR: Na época da criação do Pepro, o Brasil vivia uma das 
maiores crises da agricultura. Em 2005, os estados do 
Rio Grande do Sul e o Centro Oeste estavam em estado 
precário. Tudo fechava, escolas, armazéns. O governo 
viu que algo deveria ser feito naquele momento. O que 
ocorre é que as medidas voltadas para o setor agropecuário 
somente vêm quando a situação está caótica e, deste 
modo, a demanda será sempre maior do que o governo 
poderá atender. Precisamos equacionar o endividamento 
e articular as instituições para criar, como já disse, uma 
política articulada de Estado para todo o setor.

Jornal da Abrapa: Com a crise, o protecionismo, que já 
era utilizado em grande escala pelo mundo, se tornou 
mais forte. Como se proteger?

Roberto Rodrigues: Na verdade, o protecionismo 
ressurgiu pela crise colocada pelos países mais ricos. O que 
ocorre é a incapacidade de as organizações multilaterais 
como a Organização Mundial do Comércio (OMC), a 
Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 
sigla em inglês) de interferirem nas relações dos países. 
Tome como exemplo a ONU. No governo de George W. 
Bush, os integrantes da organização votaram contra a 
guerra no Iraque e os Estados Unidos não respeitaram a 
decisão; a FAO luta há décadas por meio de programas 
internacionais, para minorar ou erradicar a fome no 
mundo e não surte efeito e na OMC decisões comerciais 
que deveriam ser cumpridas por parte dos países membros, 
como no caso do contencioso do algodão entre Brasil e 
Estados Unidos, também não são respeitadas. Basta ver 
que os americanos não estão nem aí. Assim, há uma 
desmoralização destas instituições. Deste modo, eu sugiro 
duas saídas para se proteger do protecionismo. A primeira 
é fazer como esses países fazem. Nós também devemos 
criar mecanismos de proteção. Em questão de comércio 
tem que haver reciprocidade. É toma lá dá cá. A outra saída 
seria trabalhar contra o protecionismo por meio do G 20. 
É preciso também levar em conta que cada país tem sua 
individualidade e demandas na hora de sentar à mesa de 
negociações. 

JA: Em sua visão, há uma política voltada para o setor 
agrícola brasileiro? 

RR: Não há uma política articulada de Estado para o setor 
agrícola no Brasil, porque os setores não trabalham juntos. 
Por exemplo, quando há uma crise no setor, todos vêm 
bater à porta do Ministério da Agricultura e esquecem de 
que é o Ministério da Fazenda quem libera os recursos, 
e o Banco Central quem taxa o câmbio e os juros, tem 

Roberto Rodrigues
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Cotonicultor: Temos uma ótima notícia que promete 
mexer com o mercado e trazer inúmeros benefícios para 
sua lavoura e seus negócios. Toda a tradição, qualidade 
e experiência mundial da Deltapine em cultivares de algodão 
agora vão estar à sua disposição aqui mesmo, em nosso 
país. A partir de agora, a Deltapine é a marca de semente 
de algodão da Monsanto também no Brasil. Já imaginou, 
no futuro, toda a tecnologia agrícola de ponta desenvolvida 
pela Monsanto, aliada às incomparáveis variedades da 
Deltapine já adaptadas a cada região do país? Já imaginou 
o alto potencial produtivo e o quanto isso vai trazer de ganhos 
e qualidade para seu negócio? Já imaginou ver dentro de sua 
fazenda as vantagens que você só via lá fora, em outros países? 
Imagine, o amanhã só está começando.

Deltapine é a semente. É da Monsanto.
De longe, trouxemos a melhor novidade do mercado para você.


