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Desde o momento em que passou
a apresentar números que o ele-
vassem a uma das atividades

mais importantes da economia, o agrone-
gócio tem sido o centro das atenções dos
principais líderes econômicos e políticos.
Nos últimos 15 anos, os assuntos mais
polêmicos e importantes para o futuro do
planeta passaram necessariamente pelo
campo. A "bola da vez" é o meio ambien-
te e suas consequências para o futuro. Na
reunião de Copenhagen, na Dinamarca,
ficou claro que o agronegócio e seus efei-
tos serão o fiel da balança neste debate.
No caso do Brasil, o cenário é ainda mais
desafiador, pois entramos num ano de
eleições para presidente, governadores e
também para o Congresso Nacional. Di-
ante desse quadro, é importante que a co-
tonicultura elabore uma agenda positiva e
reivindique dos candidatos um compro-
misso com o setor.

Ao longo do ano de 2009, a crise eco-
nômica que desabou no mundo trouxe
reflexos para o campo. Apesar de compe-
titivo, o agronegócio brasileiro tem se
equilibrado numa verdadeira corda bam-
ba quando o assunto é exportação. Os
preços internacionais mostram sinais de
recuperação, mas o que poderia ser uma
boa notícia para o homem do campo não
passa de um pequeno alívio diante da va-
lorização da moeda brasileira frente ao
dólar. Tudo indica que o desempenho
cambial será motivo para calorosos deba-
tes neste próximo ano de eleições. O as-
sunto é muito importante para o cotoni-
cultor, pois o preço do algodão, que há
algum tempo não reagia, apresentou uma
recuperação. Seria muito desalentador
para o produtor perder para o câmbio
uma recuperação tão importante.

O cenário econômico invariavelmen-
te ocupa lugar de destaque quando esta-
mos em ano de eleição. Mas em 2010
podemos esperar algumas surpresas.
Mesmo em ano de crise, o assunto que
ocupou boa parte da pauta do campo foi
a sustentabilidade. Todos os sinais envia-
dos pelos principais agentes econômicos,
líderes políticos e ONGs mostram que o
desenvolvimento do campo haverá de es-

tar, a partir de agora, de mãos dadas com
a produção sustentável. Meio ambiente e
responsabilidade social são assuntos que
têm cadeira permanente nos fóruns que
debatem o agronegócio.

Nesse particular, a cotonicultura já
deu vários passos à frente. A Abrapa tem
avançado com o Psoal. No fim do ano
passado, lançamos uma coletânea de car-
tilhas, cujo conteúdo disponibiliza infor-
mações das áreas sociais e ambientais re-
ferentes à atividade produtiva do agrone-
gócio. Ao todo, são sete cartilhas. Entre os
temas contidos nestas publicações estão
as diretrizes do Programa de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA), que estabe-
lecem a obrigatoriedade da elaboração e
implementação do PPRA, cujo objetivo é
a preservação da saúde e da integridade
física dos trabalhadores, por meio da an-
tecipação, do reconhecimento, da avalia-
ção e do consequente controle da ocor-
rência de riscos ambientais existentes ou
que venham a existir no ambiente de tra-
balho. Todas essas medidas levam em
conta a proteção do meio ambiente e dos
recursos naturais.

Quem trabalha com o agronegócio sa-
be que muito tem sido feito pelo setor pa-
ra avançarmos numa agenda positiva no
assunto de sustentabilidade. Porém surge
outro desafio. Apesar de toda contribuição
prestada à economia brasileira e mundial,
o produtor é visto com frequência como
um vilão que desmata para plantar. Melho-
rar a imagem do produtor brasileiro será
outro desafio para o setor neste próximo
ano de eleições. 

O começo de ano representa sempre
um momento de reflexão para uma nova
jornada que está para chegar. Nesse senti-
do, 2010 será um ano importante. A coto-
nicultura brasileira já mostrou que ocupa
lugar de destaque na economia brasileira
e mundial. A Abrapa e os produtores esta-
rão atentos às mudanças e principalmente
à agenda política para garantir que o pre-
sidente, os governadores e parlamentares
eleitos programem uma agenda que con-
temple os anseios do agronegócio. 

Haroldo Rodrigues da Cunha,
presidente da Abrapa

01/12

- O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, 
proferiu a palestra "Sustentabilidade Socioambiental da
Produção de Algodão" no seminário em comemoração
aos 10 anos da Agopa e Fialgo. O temas 
abordados foi o Programa Socioambiental da 
Produção de Algodão (PSOAL) em Goiânia.

- Abrapa  promoveu  jantar em comemoração aos seus
10 anos. Na ocasião foram homenageados  Olacyr
de Moraes, Mérito do Algodão 2009 e 
Walter Jorge dos Santos, Personalidade do 
Algodão 2009 em Brasília.

02/12

- 3ª Assembléia Geral Extraordinária de Representantes
da Abrapa. Na pauta, previsão orçamentária para
2010 (administrativo e projetos), resumo das ações 
empreendidas pela Associação em 2009, entre outros.

- Reunião do Conselho de Ética do Algodão.

07/12 

Abrapa reuniu-se, em São Paulo, com representantes da
cadeia para conversar sobre os laboratórios de HVI.

09/12 

Abrapa participou do café da manhã da Frente 
Parlamentar Agropecuária. Na pauta, o balanço das
atividades da FPA, apresentação dos trabalhos da 
Comissão Especial do Código Ambiental e discussão
dos trabalhos da Comissão Especial.

10/12 

Abrapa reuniu-se com representantes do Ministério das 
Relações Exteriores para conversar sobre os encaminhamentos
em relação aos resultados do Contencioso do Algodão.

11/12

Abrapa e Ampasul promoveram palestra de mobilização
dos produtores para participação no Programa 
Socioambiental da Produção de Algodão - Psoal.

14/12

Representantes da Abrapa e APPA realizaram palestra
de mobilização dos produtores de Holambra II para
participarem do Programa Socioambiental da 
Produção de Algodão (Psoal).

14 a 18/12

O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, participou da 
reunião do Conselho da Better Cotton Initiative (BCI), 
em Helsingborg, na Suécia.
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METAS

Boa notícia para os produtores de
algodão voltados às preocupações
sociais. As metas para este ano do

Programa Socioambiental de Algodão
(Psoal) da Associação Brasileira dos Pro-
dutores de Algodão (Abrapa), em parce-
ria com as associações estaduais, foram
concluídas com êxito.

Segundo a consultora do Psoal, Márcia
Beatriz Leal Osório, em uma reunião rea-
lizada no último dia 28 de outubro, na se-
de da Abrapa, em Brasília, que contou
com a presença de presidentes e represen-
tantes das estaduais, os participantes fe-
charam o ciclo das etapas para este ano.
"Em novembro, juntamente com as esta-
duais, nós começamos as palestras de sen-
sibilização dos produtores, para que eles
possam conhecer o programa e se sentir
motivados a aplicar a autoavaliação vo-
luntária em suas propriedades", explica a
consultora. Os itens contidos na autoavali-
ação são baseados na NR 31, que trata da
legislação trabalhista no agronegócio.

Os integrantes da comissão responsá-
vel pelo Psoal aproveitaram o jantar
anual da Abrapa, realizado em 1º de de-
zembro, em Brasília, e lançaram uma
coletânea de cartilhas, cujo conteúdo
disponibiliza informações das áreas so-
cial e ambiental referentes à atividade

produtiva do agronegócio. Para o ano de
2010 já estão marcados vários eventos.
No dia 12 de fevereiro haverá uma reu-
nião de alinhamento técnico entre  a
Abrapa  e as estaduais.No dia  25  de fe-
vereiro será a vez da Bahia realizar sua
reunião e nos dias 27,28 e 29 do mesmo
mês serão realizado treinamento para
ajudar o produtor com o plano de ade-
quação do programa.

Na reunião de outubro foi iniciada,
também, a discussão dos itens que irão
compor um banco de dados para que a
Abrapa possa ter um perfil dos produto-
res de algodão. Esse banco irá conter,
entre outras informações, o número de

pessoas que trabalham na cadeia produ-
tiva e sua média salarial. "O objetivo é
sistematizar no banco os dados positivos
do setor", explica a consultora.

Para o biênio 2010-2011 já existe
uma linha mestra traçada, mas que será
afinada de acordo com os resultados
que sairão dos projetos que o Psoal já
colocou em campo. Nos dias 27 e 28 de
agosto, durante a primeira etapa do pro-
grama, 27 representantes das associa-
ções estaduais participaram, em Campi-
nas (SP), de um treinamento no qual re-
ceberam orientações sobre a legislação
trabalhista e as normas de segurança e
saúde no ambiente de trabalho. 

Psoal fecha com êxito as metas para
2009 e lança coletânea de cartilhas

Reunião do Psoal em Brasília para apresentação das metas
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Opresidente do International Cot-
ton Advisory Committee (ICAC),
Terry Townsend, esteve no Brasil

recentemente para apresentar um ensaio
aos cotonicultores sobre o papel do algo-
dão no século XXI. Segundo o especialis-
ta, os atores nesta indústria têm, basica-
mente, três opções de resposta para uma
queda na renda e margens cada vez me-
nores, quando os valores são corrigidos
para inflação: expandir suas operações,
fortalecer a demanda e melhorar a quali-
dade para conseguir melhores margens
e/ou reduzir seus custos de produção.
Abaixo confira os principais trechos do
estudo, cuja íntegra pode ser lida no site
da Abrapa (www.abrapa.com.br).

Expandir as operações - "Em todo o mun-
do, o tamanho das fazendas de algodão
está aumentando. O algodão é uma cul-
tura que demanda o uso intensivo de ca-
pital, se comparada com as culturas de
grãos e oleaginosas, e propriedades mai-
ores permitem economia de escala, no
sentido de que os custos fixos podem ser
distribuídos por áreas maiores.

Se presumirmos um Índice Cotlook A
de US$0,65 por libra de peso para a pró-
xima década, e se subtrairmos US$0,12
para despesas com transporte e comer-
cialização entre as beneficiadoras no
Brasil e em Shanghai (o Índice Cotlook A
representa cotações médias para o algo-
dão entregue nos portos do leste da Ásia),
estima-se que a receita bruta obtida com
o algodão é de US$0,53 centavos por li-
bra de peso ou US$1,18 por kg, na mé-
dia, no Brasil, para a próxima década. 

Os dados mais recentes de que dis-
pomos para a safra 2006/2007 indicam
que o custo médio da produção de algo-
dão na região central do Brasil foi de

US$1,01 por kg de pluma. Se presumir-
mos que não haverá mudança no custo
de produção, a receita líquida no Brasil
seria de cerca de US$0,16 por kg de
pluma ou US$240,00 por hectare plan-
tado. A renda média per capita no Brasil
é de US$6.570,00. Supondo que iremos
ter rendimentos médios, custos médios
e uma receita média, uma propriedade
no Brasil vai precisar de pelo menos 27
hectares para chegar a este nível de ren-
da per capita. Uma família de seis pes-
soas precisaria plantar pelo menos 165
hectares de algodão para ter a renda
média familiar, segundo os dados já ci-
tados. A real situação econômica da
produção do algodão quase que certa-
mente irá exigir propriedades muito
maiores, que irão gerar a renda necessá-
ria para permitir a compra de equipa-
mentos e posição para negociar preços
mais favoráveis para terra e outros insu-
mos, de forma que os custos de produ-
ção fiquem sob controle. Entretanto, es-
ta fórmula simples indica que os peque-
nos proprietários (aqueles com proprie-
dades de até cinco hectares) não são
economicamente viáveis, consideran-
do-se a economia brasileira.

As mesmas forças estruturais se fazem
sentir em outros países. A colheita já está
quase que totalmente mecanizada na
Turquia em virtude da falta de mão-de-
obra, e mesmo na Índia o tamanho mé-
dio das propriedades está aumentando.
Os engenheiros da Índia estão testando
pequenas colheitadeiras puxadas como
reboque para que sejam utilizadas nas
condições da Índia, exatamente porque a
mão-de-obra está ficando cada vez mais
escassa e o tamanho das propriedades es-
tá crescendo além dos níveis possíveis
para um sistema de colheita manual."

O algodão 
no século XXI
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"O algodão depende da preferência
dos consumidores para manter a de-
manda em alta. A fibra de poliéster é
inerentemente mais forte, mais unifor-
me e pode ser produzida em qualquer
cor, com contaminação zero. Os enge-
nheiros e gestores de unidades têxteis já
teriam feito a troca por fibras de poliés-
ter há décadas se os consumidores ti-
vessem sinalizado esta preferência. Por-
tanto, as indústrias do algodão têm de
fornecer informações positivas aos con-
sumidores e têm de trabalhar para cons-
truir esta conscientização sobre o teor
das fibras, para poder manter a deman-
da por seu produto.

Nove países (Austrália, China, Co-
lômbia, Egito, Alemanha, Índia, Polô-
nia, África do Sul e Estados Unidos)
já criaram associações nacionais liga-
das ao algodão, com o fim de forne-
cer informações aos consumidores
sobre os pontos positivos dos produ-
tos feitos com algodão. Entre os ou-
tros principais produtores de algo-
dão, países como o Brasil, o Paquis-
tão, a Turquia e o Uzbequistão ainda
não criaram tais associações. 

A demanda dos consumidores pode
também ser fortalecida por meio da cri-
ação de normas para práticas social e
ambientalmente responsáveis de produ-
ção. A Better Cotton Initiative (BCI) se
constitui em uma iniciativa mundial,
transparente, de envolver todos os pro-
dutores de algodão no esforço conjunto
de melhorar as práticas de produção, de
modo a assegurar - aos consumidores e
aos varejistas de quem eles comprarem
o produto - que o algodão é uma fibra
natural renovável produzida por meio
de um trabalho decente. O Brasil, sob a
coordenação da Abrapa, tornou-se líder
mundial ao encampar os princípios nu-

cleares da BCI e trabalhar para a adoção
universal das práticas preconizadas pe-
la BCI. O programa brasileiro - Progra-
ma Socioambiental da Produção de Al-
godão (Psoal) - é um excelente exemplo
da incorporação dos princípios de sus-
tentabilidade e de normas para assegu-
rar um trabalho digno, em campanhas
nacionais de educação dos produtores,
com o objetivo de melhorar continua-
mente a indústria do algodão.

Os produtores também podem maxi-
mizar sua renda com a adoção de me-
didas contra contaminação. Outra inici-
ativa indicada é explorar ao máximo as
informações sobre a qualidade do algo-
dão ao adotar uma comercialização
que utiliza testes por instrumentos. O
Brasil está se movimentando para reali-
zar uma implementação sistemática do
sistema de testes por instrumento, em
um trabalho coordenado com a Força
Tarefa para a Normatização Comercial
de Teste por Instrumento do Algodão
(CSITC, sigla em inglês). Este tipo de tes-
te é mais do que simplesmente uma fer-
ramenta de mercado, útil após o benefi-
ciamento do algodão. A informação ob-
tida por meio deste sistema fornece in-
centivos racionais aos produtores de al-
godão de forma que passem a produzir
algodão com as características deseja-
das pela indústria têxtil. Consequente-
mente, a utilização deste sistema pode
gerar mais do que apenas um marketing
direcionado para determinadas indústri-
as têxteis que fabricam produtos para
aplicações específicas. Este sistema po-
de, igualmente, ser um fator importante
no esforço de melhorar as característi-
cas de qualidade do algodão para toda
a indústria, fortalecendo, dessa forma, a
demanda que fará face à competição
das fibras de poliéster." 

Fortalecer a demanda e melhorar a 
qualidade para obter margens mais altas Redução dos 

custos de 
produção

"Por definição, os produtores
competitivos são aqueles cujos
custos de produção estão abaixo
dos custos médios. As pesquisas
mais recentes, com dados de
2006/2007, indicam que o custo
médio de produção no mundo
era de US$1,04 por kg de pluma
não beneficiada. O custo médio
de produção no Brasil ficou pró-
ximo, ou seja, US$1,01 kg.

Custos com fertilizante, pesti-
cidas e produtos para o controle
de ervas daninhas, no Brasil, em
2006/2007, totalizaram US$0,49
por kg de pluma, o que represen-
ta metade do custo total da pro-
dução. Tais custos estão cerca de
10% mais altos do que a média
mundial para 2006/2007 e refle-
tem a grande quantidade de chu-
va naquele período, o que de-
mandou maior aplicação de fer-
tilizante e pesticidas no Brasil.
Os custos de colheita e de se-
mentes são muito competitivos
no Brasil, quando comparados
aos custos de outros países. Nes-
te aspecto, os produtores brasi-
leiros têm uma grande vantagem
competitiva no sentido de que
mais da metade da produção
mundial de algodão depende de
irrigação, ao passo que no Brasil
a maioria é serqueiro. Em todo o
mundo, o custo médio de irriga-
ção é de US$0,11 por kg de plu-
ma. Entretanto, o Brasil se colo-
ca em posição de desvantagem
com relação aos outros produto-
res por causa das altas taxas de
juros e dos impostos sobre im-
portação de máquinas e equipa-
mentos. Consequentemente, os
custos de capital no Brasil che-
gam a US$0,15 na média por kg
de pluma produzida, enquanto o
valor médio mundial é de ape-
nas US$0,04."
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CENÁRIO

D
epois de várias safras de difi-

culdades, são duas as tendên-

cias do mercado internacional

do algodão para 2010: o início da rea-

ção dos preços internacionais e a recu-

peração da renda dos produtores. Se-

gundo a avaliação dos produtores e do

mercado, será uma colheita bastante

ajustada à demanda. 

Pelos dados do International Cotton

Advisory Committee (ICAC) - Comitê

Consultivo Internacional do Algodão -, a

produção mundial deverá ser de 103

milhões de fardos, aquém dos 108 mi-

lhões de 2008. Como a estimativa de

consumo mundial é de 108 milhões de

fardos, existe a expectativa de que sejam

praticados preços melhores durante a

próxima safra. O valor do produto pode

chegar a US$ 0,67 por libra de peso em

média, conforme o Índice "A" do Cotton

Outlook da Bolsa de Mercadorias de Li-

verpool. 

No caso do Brasil, haverá uma queda

de até 10,6% na área plantada, com re-

cuo de 842,9 mil hectares para 753,4 mil

hectares. A produção no cenário mais

pessimista pode chegar a 1,13 milhão

frente a 1,19 milhão da colheita passada.

A retração se justifica pelo câmbio desfa-

vorável, pelos preços internacionais ainda

achatados e pelos altos custos da lavoura. 

Segundo o diretor de Agronegócios do

Banco do Brasil, José Carlos Vaz, a sinali-

zação de melhora na atividade dos agri-

cultores precisará ser complementada

com um trabalho cada vez maior de

agregação de valor à produção. Somado

a isso, os cotonicultores devem buscar a

diversificação de culturas, com uma ges-

tão muito próxima dos custos de produ-

ção e da comercialização em si. 

O Banco do Brasil, por sua vez, deve-

rá aumentar sua atuação junto aos produ-

tores para preencher a lacuna deixada

pelas tradings e pelos bancos estrangei-

ros, que eram os maiores financiadores

da atividade. Por conta do endividamen-

to, cerca de 1/3 dos produtores de algo-

dão podem ter ficado de fora dos finan-

ciamentos feitos com recursos externos. 

Na avaliação de Vaz, o novo plantio

por adensamento - que está sendo utiliza-

do mais intensamente pelos produtores

de Mato Grosso e que promete

redução importante

nos cus-

tos de produção - está ainda em um pe-

ríodo de transição. Ele lembra que a difi-

culdade inicial está sendo a adaptação

dos produtores ao maquinário. Com is-

so, o diretor calcula que serão necessá-

rios de dois a três anos para a consoli-

dação do novo sistema de plantio. 

Insumos - O assessor técnico da Co-

missão de Grãos da Confederação da

Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA),

Gustavo Prado, aponta a estabilização

dos custos dos insumos como um dos

trunfos que os produtores têm a seu

favor na nova safra. Ele lembrou que,

em 2008, a elevação dos preços des-

ses produtos atingiu 20%, compri-

mindo muito o retorno da atividade. 

Conforme as projeções da CNA,

as cotações devem se manter em

patamares próximos dos de 2009

ou até um pouco acima, já que as

cotações internacionais subiram e

foi rompida a lateralização dos

preços. O mercado em Nova York

também sinalizou o corte na pro-

dução mundial com reação nos

preços. "O mercado ficou estrei-

to, sinalizando positivamente pa-

ra os contratos de março, que fo-

ram negociados em média a

US$ 0,70 por libra de peso", ex-

plicou o assessor técnico. 

Gustavo Porto engrossou o

coro do setor ao citar o dólar

com fator de pressão baixista,

arriscando a dizer que a expor-

tação do produto será peque-

na. Dessa forma, a comerciali-

zação da safra de 2010 terá

que ser mais uma vez apoiada

pelo governo. De acordo com

Porto, em 2009 a sustentação

de preços foi feita para 66%

da safra. No ano que vem se-

rá necessária, no mínimo, de

65% a 70% de sustentação

da colheita, mediante lei-

lões de Pepro. 

Dólar - O presidente da

Associação Brasileira dos

Produtores de Algodão

(Abrapa), Haroldo Cunha,

reitera que a grande

questão nesta safra é a

evolução do câmbio. "Se

o real continuar a se va-

lorizar, os

Perspectivas para 2010

jornal abrapa_119.qxd  28/12/2009  08:40  Page 6



Janeiro de 2010 | Abrapa | 7

ganhos nas co-

tações internacionais aca-

barão sendo neutralizados em grande

parte", completa. 

O presidente da Abrapa aposta que a sa-

fra 2009/2010 deve ser do mesmo tamanho

ou até mesmo um pouco maior do que a

passada. "Apesar de estarmos prevendo área

em torno de 780 mil hectares, poderemos

ter um ligeiro aumento, uma vez que o al-

godão safrinha (plantado em janeiro e feve-

reiro, nos espaçamentos de 76 cm, e o

adensado, de 45 cm) pode tomar espaço

do milho, cujo preço não empolga nem o

mais otimista dos agricultores. Desse mo-

do, poderíamos chegar a algo como 800 a

820 mil hectares, ainda inferior à área da

safra de 2008/2009, de 840 mil hectares.

Entretanto, neste ano, a produtividade foi

prejudicada pelas más condições climáti-

cas", explica. Haroldo Cunha calcula a

safra entre 1,2 milhão a 1,3 milhão de to-

neladas de pluma. 

Os preços deverão continuar firmes,

caso não ocorra nenhum fato novo tanto

no mercado interno quanto no externo.

O mercado interno deverá remunerar

bem, pois os estoques de passagem serão

praticamente zerados - "apesar de nunca

termos esses dados com alto grau de

confiabilidade" - pondera Haroldo Cu-

nha. O consumo da indústria varia de

850 mil a 1,1 milhão de toneladas, se-

gundo diferentes integrantes do setor.

Mas a oferta será justa, pois os produto-

res continuaram fazendo seus contratos

de exportação. 

Na questão renda além do câmbio,

existe um outro fator que é o volume

considerável de algodão negociado

abaixo dos 70 cents/lbpeso, sendo que

hoje esse valor já está em 76-77 para

julho de 2010. Isso significa que esse

algodão não deverá atingir o preço

mínimo. "A diferença é passível de

suporte governamental", alerta Cu-

nha. Neste sentido, o que está sendo

trabalhado é a destinação de recur-

sos do Ministério da Agricultura para

apoio à comercialização, não só de

algodão, mas de todas as culturas

previstas no PGPM. "Acredito que

poderemos precisar de recursos,

mas em um montante menor do

que na safra passada. Temos que es-

tar atentos, mas não podemos ser

incoerentes com a realidade, para

não cairmos em descrédito com o

governo", explicou. 

Quanto à

retaliação que o Brasil

poderá praticar contra os Estados

Unidos, a expectativa do presidente é que de-

ve ficar para o próximo ano. "Acho que o go-

verno não tem outra opção a não ser continu-

ar firm
e nesse propósito, principalmente na

questão da retaliação cruzada, que é o que

mais sensibiliza os americanos. Esta é a fer-

ramenta legal que o Brasil tem para pressio-

nar os EUA. O setor só ganharia algo se os

americanos retirarem seus subsídios, que é

o nosso grande objetivo. Entretanto, esta-

mos atentos para que, no caso de uma

oferta deles de negociação com o Brasil,

como possível acesso a mercados ou

compensações financeiras, outros seto-

res não venham a se apropriar de nossa

vitória", disse ele. 

Já para o pesadelo chamado bicudo,

a meta é fazer que os estados busquem

as leis estaduais de defesa, no começo

do ano, para uma checagem com o

que existe em nível federal e para um

realinhamento nacional. A seguir, co-

meçarão diversas ações nos estados.

"Sem dúvida, essa praga evoluiu

muito. Nesta safra, deverão ser gas-

tos mais recursos do que nos anos

anteriores. O clima foi muito favo-

rável à infestação, uma vez que as

chuvas se prolongaram e alonga-

ram o ciclo do algodão, e o perío-

do chuvoso deste fim de ano se

antecipou bastante, o que possi-

bilitou que o bicudo tivesse bas-

tante alimento na curtíssim
a en-

tressafra", informou.

Fora isso, está em andamen-

to o Projeto Socioambiental da

Produção de Algodão (Psoal),

que deverá ter avanço nas fa-

zendas nas quais o algodão é

produzido e onde estas co-

meçarão a ser avaliadas

quanto ao cumprimento das

legislações ambientais e

trabalhistas. Na oportuni-

dade, os produtores rece-

berão instruções para que

suas propriedades este-

jam em conformidade

com as legislações, para

que a partir de 2011 se-

ja iniciado o processo

de certificação. 
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AAssociação dos Produtores de
Algodão da Paraíba (APAPB)
pretende se filiar à Associação

Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa) até o início de fevereiro. A ex-
pectativa é do primeiro tesoureiro da
entidade, Waltemilton Vieira Cartaxo.
Segundo ele, a fase de tramitação dos
documentos no cartório e regulariza-
ção do  CNPJ será concluída até o final
de dezembro.

Mas os idealizadores da entidade es-
tão a todo vapor e já estruturaram as
bases que irão conduzir a instituição. A
proposta imediata é de contribuir com

a retomada sustentável do cultivo do al-
godão da Paraíba, com foco na agricul-
tura familiar, na produção de tipos es-
peciais de algodão, como o colorido e
branco no modelo orgânico ou agroe-
cológico. "Vamos atuar nos núcleos já
em funcionamento e na construção de
outros. A APAPB participará da parceria
com o governo do estado da Paraíba,
que irá executar um projeto de apoio
para o plantio de 20.000 hectares", afir-
ma Waltemilton Vieira Cartaxo.

Hoje, a nova associação já contabi-
liza 60 associados. De acordo com Car-
taxo, para 2010 a meta é ampliar a par-

ticipação de novos associados devido
ao projeto que o governo da Paraíba fa-
rá em parceria com a APAPB. "Estamos
bastante entusiasmados", destaca.

A iniciativa de incentivar a criação
da APAPB teve como articuladores a
Embrapa Algodão e o Governo da Pa-
raíba. Além disso, contou com o apoio
de empresas, órgãos e entidades como
Emater, Banco do Brasil, Senar/Faepa,
Sebrae, Cooperativa Agrícola Mista de
Patos, Coopnatural, Fiep, Banco do
Nordeste e dos núcleos de produção
estabelecidos em cinco microrregiões
do estado.

Filiação da APAPB pode sair até fevereiro

Como uma ação de destaque em
2009, o planejamento estratégico
para o desenvolvimento da cadeia

produtiva do algodão representou uma
importante iniciativa que, além de propi-
ciar um conhecimento aprofundado da
realidade da cotonicultura em Minas Ge-
rais, está contribuindo de forma decisiva
para a definição de novas diretrizes para o
futuro da atividade. Mediante a parceria
firmada entre a Amipa, o Proalminas e di-
versos órgãos representativos do setor, a
ação é o resultado de vários meses de
pesquisas e estudos realizados em Minas
e nos principais estados produtores de al-
godão do país, o que permitiu a conclu-
são de um diagnóstico analítico, que atu-
almente está embasando a discussão e a
adoção de novas estratégias para o cresci-
mento da cotonicultura mineira.

Por meio desse estudo foi possível de-
tectar as principais mudanças ocorridas
nos últimos anos no panorama da cotoni-
cultura, bem como constatar a importân-
cia do Proalminas para o fortalecimento
de toda a cadeia produtiva do algodão no
estado. De acordo com o coordenador do
programa, João Ricardo Albanez, diante
do conhecimento dessas mudanças foi
possível o delineamento de duas impor-
tantes macrodiretrizes de trabalho, a fim
de garantir a sustentabilidade econômica,
financeira e ambiental, além do fortaleci-
mento e da integração do segmento. Se-
gundo Albanez, de uma forma bastante
democrática, vários grupos participaram

da elaboração dessas macrodiretrizes, in-
cluindo técnicos do governo, agentes fi-
nanceiros, órgãos de pesquisa e assistên-
cia técnica, a Secretaria de Fazenda do
estado e instituições, produtores e empre-
sários. "Como resultado desse trabalho,
vários projetos e ações prioritárias já fo-
ram definidos", ressalta o coordenador.

Para o presidente do Instituto de Estu-
dos Pró-Cidadania (Pró-Città), Marco Au-
rélio Costa, profissional responsável pelo
trabalho de consultoria e pesquisa, o estu-
do pôde situar a atividade em Minas Ge-
rais, destacando seu avanço em direção
às regiões do Noroeste e do Triângulo Mi-
neiro, especialmente no Alto Paranaíba,
onde os ganhos de produtividade são no-
táveis. Segundo ele, "a partir do reconhe-
cimento da estrutura e do ambiente pro-
dutivo e dos desafios existentes para ex-
pandir a cotonicultura em Minas Gerais,
o estudo fornece mecanismos para subsi-

diar as políticas públicas de incentivo". 
O planejamento estratégico compre-

endeu ainda um consistente estudo com-
parativo entre a produção de Minas Gera-
is e a de outros estados produtores de al-
godão. Para Marco Aurélio, o estado de
Minas tem algumas vantagens comparati-
vas, sendo a principal delas a existência
de um importante parque industrial que
utiliza o algodão como insumo. 

De acordo com Lício Pena, executivo da
Associação Mineira dos Produtores de Al-
godão, "o planejamento estratégico revelou
uma radiografia de toda a cadeia, possibili-
tando à Amipa a utilização dessa ferramen-
ta gerencial como um norte nas ações que
serão tomadas em conjunto com as indús-
trias têxteis, o governo e os demais elos do
setor. O resultado final do planejamento es-
tratégico demonstrou claramente que esta-
mos no caminho certo, em busca da sus-
tentabilidade da cotonicultura mineira".

Planejamento estratégico traça diagnóstico e novas 
estratégias para o crescimento da cotonicultura mineira

Representantes participam do planejamento estratégico para o desenvolvimento da
cadeia produtiva do algodão em MG
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No dia 11 de dezembro, em Cha-
padão do Sul (MS), a Associa-
ção Sul Mato-Grossense dos

Produtores de Algodão (Ampasul) reali-
zou uma assembleia geral extraordiná-
ria para a eleição dos novos membros
da Diretoria, que assumirão um manda-
to de dois anos a partir de 1º de janeiro.
Houve chapa única, que foi eleita por
unanimidade dos associados presentes
na assembleia. (Veja quadro ao lado)

No mesmo dia também foi realizada
a palestra de lançamento do Programa
Socioambiental do Produção Algodão
(Psoal) em Mato Grosso do Sul. O even-
to contou com a participação dos pro-
dutores, técnicos, contadores e respon-
sáveis pela área de RH das empresas ru-
rais. A partir de agora, a Ampasul passa
a aceitar a proposta de adesão dos pro-
dutores que desejam receber o serviço
de verificação de conformidades socio-
ambientais em suas propriedades. 

Este trabalho objetiva pré-diagnosticar
as possíveis falhas no processo e apontar
as correções, antecipando-se a proble-

mas futuros. A Ampasul irá dispor de um
técnico capacitado, que fará a verifica-
ção e o diagnóstico das questões traba-
lhistas, apresentando ao produtor a atual
situação de suas propriedades e orien-
tando-o quanto às possíveis ações que
devam ser implantadas. 

Este projeto, que está sendo desenvol-
vido nacionalmente pela Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), será implantado pelas associa-
ções nos estados produtores de algodão.
A Ampasul adere ao processo e já faz o
seu planejamento do formato operacio-
nal em Mato Grosso do Sul. A associação
espera que todos os produtores façam a
adesão ao programa, antecipando-se a
problemas trabalhistas futuros e para que
haja um reconhecimento adicional na
produção do algodão sul mato-grossense
no momento da venda. 

Opresidente da Associação Mato-
Grossense dos Produtores de Al-
godão (Ampa), Gilson Ferrúcio Pi-

nesso, apesar do cenário de crise econômi-
ca mundial, considerou o ano de 2009 sa-
tisfatório para a cotonicultura brasileira, es-
pecialmente na produção. "Nossa produti-
vidade foi considerável. Atingimos 267 ar-
robas por hectare", apontou Gilson Pinesso,
lembrando que, "infelizmente, foi uma épo-
ca de preço baixo para a matéria-prima". 

Ele diz que agora, no fim de ano, o
mercado reagiu positivamente com rela-
ção aos preços do produto. Apesar disso,
Pinesso acredita que o produtor não de-
ve contabilizar lucro. "É por isso que a
área plantada no estado tem sido reduzi-
da sistematicamente nos últimos dois
anos", justificou.

Na estimativa dele, a próxima safra,

2009/2010, será um pouco melhor. Essa
recuperação está baseada no algodão
adensado, que deve atingir uma parte
da área perdida. Gilson Pinesso estimou
que o incremento deverá ser de 30 a 40
mil hectares. 

Com esse aumento, de acordo com le-
vantamento da Ampa, a cultura pode che-
gar a 400 mil hectares plantados. O presi-
dente da entidade destacou como fator po-
sitivo para o setor, na safra 2009/2010, a
queda no custo de produção, com redu-
ção de preços dos fertilizantes e produtos
químicos. "Isso é importante e animador,
como também a boa reação dos preços na
bolsa de Nova York (EUA)", frisou, lem-
brando que a continuação da política de
apoio do governo federal à produção de
algodão é fundamental para os produtores.

Gilson Pinesso assinalou também co-

mo promissor na safra o plantio de soja,
que foi feito mais cedo, na época reco-
mendada, e ocorreu de forma normal.
"Agora, teremos um plantio de algodão
mais cedo e muito bom. Consequente-
mente, com a condução que daremos, ele
será de produtividade considerável e de
excelente qualidade", assegurou.

Sobre o adensado, o presidente da Am-
pa disse que a tecnologia é uma nova op-
ção, uma janela que se abriu para o produ-
tor, principalmente em função do clima no
estado. "Esse algodão vem para ampliar a
janela, porque antes a plantação era até 20
de janeiro e agora vai até 20 de fevereiro.
Isso nos dá a tranquilidade de saber que lá
na frente vamos ter uma produtividade
boa, uma vez que plantar no sistema con-
vencional depois do dia 15 de janeiro pro-
voca certo temor", assegurou.

Ampasul realiza eleição da nova 
diretoria e palestra sobre Psoal

Palestra de lançamento do Programa 
Socioambiental da Produção de Algodão
(Psoal) em Mato Grosso do Sul 

Gilson Pinesso acredita em recuperação de
área e produtividade do algodão em MT

Presidente: Darci Agostinho Boff 
1º Vice-Presidente: Walter Schlatter 
2º Vice-Presidente: Paulo Henrique Piaia
1º Secretário: Gervásio Kamitani
2º Secretário: Gerson da Silva Trenhago
1º Tesoureiro: Renato Burgel
2º Tesoureiro: Luis Evandro Loeff 

Conselho Fiscal Titular:
Renato Schneider

Divino Silveira Alves 
Darci Rui Borgelt 

Conselho Fiscal Suplente:
Josué Vasconcelos Corso

Jocelito Krug
Alexandre Augustin

NOVA DIRETORIA DA AMPASUL
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Oalgodão goiano, seus avanços e
suas conquistas foram destaques
durante o Workshop e Almoço

Comemorativo dos 10 anos da Associa-
ção Goiana dos Produtores de Algodão
(Agopa) e do Fundo de Incentivo à Cultu-
ra do Algodão em Goiás (Fialgo). Mais de
200 pessoas, entre produtores rurais e au-
toridades políticas e empresariais, partici-
param do evento realizado no dia 1° de
dezembro, em Goiânia. 

Com o objetivo de disseminar mais in-
formações sobre o setor, possibilitando a
troca de experiências, nomes da cotoni-
cultura nacional e internacional estiveram
presentes no evento e apresentaram pales-
tras sobre assuntos pertinentes à área. En-
tre estas, foram destaques do evento as se-
guintes palestras: "Sustentabilidade Socio-
ambiental da Produção de Algodão", mi-
nistrada pelo presidente da Associação
Brasileira de Produtores de Algodão (Abra-
pa), Haroldo Rodrigues da Cunha; "Con-
duzindo o Algodão no Século XXI", apre-
sentada pelo diretor-executivo do Interna-
tional Cotton Advisory Committee (Icac),
Terry Townsend; e "Tecnologia como Fator
de Sustentabilidade e Rentabilidade", con-
duzida pela assessora da Presidência da
Embrapa, Beatriz da Silveira Pinheiro. 

O dia foi celebrado também com di-
versas apresentações das conquistas que
a Agopa e o Fialgo conseguiram nestes 10
anos de trabalho. Para o presidente da As-
sociação e coordenador do Conselho
Gestor do Fundo, Marcelo Swart, a cria-
ção do Proalgo, incentivo do governo es-
tadual à produção de algodão, e a criação
das entidades Agopa, Fialgo e Fundação
Goiás foram fundamentais para que o al-
godão se estabelecesse no estado. "Agora
esperamos que, nos próximos dez anos,
nós voltemos a plantar os 160 mil hecta-
res de algodão em Goiás, como ocorreu
na safra 1997/1998", diz, acrescentando
que, para chegar a este número, o produ-
tor ainda tem que enfrentar gargalos co-
mo logística e alto custo de produção. 

Na ocasião, foi distribuída aos partici-

pantes uma publicação que conta a histó-
ria e as conquistas da cotonicultura goia-
na. Nesse livro pode ser lida a história do
algodão em Goiás, contada por pessoas
que viveram cada período. A publicação
também mostra os avanços da cotonicul-
tura em Goiás, desde que a Agopa e o Fi-
algo foram fundados, passando pelos pro-
jetos desenvolvidos e pelos eventos reali-
zados que tiveram repercussão nacional e
internacional, como a 65ª Reunião Plená-
ria do Icac e o IV Congresso Brasileiro do
Algodão (CBA), ambos ocorridos em Go-
iânia. Para finalizar, os ex-presidentes da
Agopa e ex-coordenadores do Fialgo
prestaram suas homenagens às entidades,
dando depoimentos sobre as suas experi-
ências à frente de representações tão con-
solidadas no estado. 

Agopa e Fialgo comemoram 10 anos de trabalho

Representantes da cadeia produtiva do algodão goiano participaram da comemoração 

No dia 14 de dezembro, a Associa-
ção Paulista dos Produtores de Al-
godão (Appa) e a Associação Bra-

sileira dos Produtores de Algodão (Abrapa)
promoveram palestra de mobilização para
os produtores de algodão de Holabra II pa-
ra adesão ao Programa Socioambiental da
Produção de Algodão (Psoal) lançado pela
Abrapa e suas associadas. O evento reuniu
50 produtores que participaram ativamen-
te das discussões apresentadas por Márcia
Beatriz Leal Osório e Antônio Carlos de
Oliveira, assessores do Programa. Entre ou-
tros pontos, foram apresentados na pales-
tra, a estrutura do programa, forma de im-
plantação, como o produtor faz para ade-

rir, o processo de acompanhamento da fa-
zenda por parte da equipe técnica das es-
taduais, o preenchimento do check list (au-
toavaliação), a fase de monitoramento das
conformidades e inconformidades e plano
de melhoria a fim de preparar as fazendas
para uma possível certificação na safra
2010/11. Segundo o executivo da Associa-
ção Paulista, Alexander dos Santos, a Appa
acredita que o programa terá uma grande
adesão em Holambra II, pois é uma das ca-
racterísticas dos cooperados, a visão de fu-
turo e a preocupação com as adequações
exigidas. “Holambra II está sempre à frente
e sabe a importância de cumprir as normas
tanto em relação às questões sociais quan-

to às ligadas ao meio-ambiente do traba-
lho”. As palavras foram reforçadas pelo
presidente da Cooperativa Agrícola de Ho-
lambra, Simon Johannes Maria Veldt. “Sa-
bemos que é importante evidenciar que te-
mos boas práticas não só em relação à
qualidade do produto e alta produtividade,
mas que o fazemos com responsabilidade
social e ambiental.” Ao final da palestra, a
Abrapa disponibilizou a todos os produto-
res presentes, um kit das cartilhas do Pro-
grama Socioambiental. A Associação Pau-
lista começará a fazer o cadastramento dos
produtores que farão parte do Programa,
uma vez que a adesão é voluntária, a par-
tir do dia 04 de janeiro de 2010.
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Appa e Abrapa promovem
palestra de apresentação do
Programa Socioambiental para
os produtores de Holambra IIFO
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ENTREVISTA
Carlos Márcio Bicalho Cozendey,
Diretor do Departamento Econômico (DEC) do 
Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Oministro Carlos Márcio Bicalho
Cozendey é diretor do Departa-
mento Econômico (DEC) do Mi-

nistério das Relações Exteriores (MRE). É
graduado em Ciências Econômicas pela
Faculdade de Economia e Administração
da Universidade Federal do Rio de Janeiro
e possui mestrado em Relações Internacio-
nais pela Universidade de Brasília (UnB).
Carioca, o ministro já atuou na Missão jun-
to à CEE, em Bruxelas, na Secretaria Execu-
tiva da Câmara de Comércio Exterior da
Presidência da República, na Delegação
Permanente junto à ALADI, em Montevi-
déu, e na Delegação Permanente em Ge-
nebra. Foi professor de Economia no Insti-
tuto Rio Branco e co-autor com José Alfre-
do Graça Lima e Ancelmo César Lins Góis
do artigo 'União Européia e Geração de
Emprego', in Mundo Afora - Programas de
Geração de Empregos, Ministério das Re-
lações Exteriores. Nesta entrevista exclusi-
va ao Jornal da Abrapa, ele faz uma análi-
se profunda sobre o contencioso do algo-
dão na OMC.

Jornal da Abrapa: De acordo com sua opi-
nião, o que falta para que o governo ame-
ricano acate a decisão da Organização
Mundial de Comércio (OMC) relativa à
suspensão dos subsídios americanos?

Carlos Márcio: O governo norte-ameri-
cano tem indicado que pretende cum-
prir a decisão da OMC. O problema é
que não houve nenhuma indicação
concreta das medidas de implementa-
ção que pretendem adotar ou dos pra-
zos em que elas seriam adotadas. De-
pois de sete anos de contencioso, temos
reiterado a necessidade de pronto cum-
primento das decisões. Caso isso não
ocorra, o Brasil deverá recorrer a medi-
das de retaliação contra os EUA, nos
termos já autorizados pela OMC. As
medidas de retaliação podem tomar vá-
rias formas. Por exemplo, elevar tarifas
de importação sobre produtos produzi-
dos nos EUA. Caso não haja novos mo-
vimentos, medidas desse tipo deverão
ser adotadas no começo de 2010.

JA: O que os produtores de algodão po-
dem esperar desta decisão da OMC?
Eles serão realmente compensados,
uma vez que arcaram com todos os cus-
tos do processo?

CM: Os produtores de algodão que ar-
caram com os custos do processo, jun-
tamente com o governo brasileiro, se-
rão diretamente beneficiados quando
alcançarmos o efetivo cumprimento
das decisões do caso. Para dar cumpri-
mento, os EUA terão que reduzir ou eli-
minar os subsídios condenados, o que
vai reduzir as distorções existentes no
mercado internacional do algodão. Por
um lado, terão que reduzir os subsídios
à produção. Como os EUA detêm parte
importante das exportações mundiais,
esses subsídios deprimem os preços in-
ternacionais do algodão, sobretudo nos
períodos de baixa das cotações. A se-
gunda parte do cumprimento é eliminar
os subsídios à exportação escondidos
nas garantias a financiamentos à expor-
tação norte-americana de produtos
agrícolas, inclusive o algodão. Isso afe-
ta a competição direta com os exporta-
dores brasileiros em terceiros mercados.
Mesmo antes do cumprimento pelos
EUA, entretanto, o caso já gerou bene-
fícios indiretos, tal como a conscienti-
zação internacional sobre os efeitos no-
civos dos subsídios ao setor. O tema dos
subsídios ao algodão conquistou um es-
paço nas negociações da Rodada de
Doha da OMC, que não teria sido pos-
sível sem o caso do algodão. Hoje não
haverá resultado daquelas negociações
que não incluam um corte dos subsídi-
os compatível com o resultado do con-
tencioso movido pelo Brasil. 

JA: A retaliação cruzada seria interes-
sante para os produtores de algodão ou
o fim dos subsídios por parte do gover-
no americano é a melhor maneira de
compensar os produtores brasileiros de
algodão?

CM: As medidas de retaliação constitu-
em instrumento previsto nas regras da
OMC para pressionar a implementação
em casos de continuado descumpri-
mento das normas. O Brasil foi autoriza-
do pela OMC a adotar medidas de reta-
liação que podem ir além de medidas
que afetem o comércio de bens e inclu-

ir ações nas áreas de serviços e proprie-
dade intelectual - a chamada retaliação
cruzada. Na ausência de pronto cumpri-
mento pelos Estados Unidos, essas me-
didas deverão ser adotadas. Mas é preci-
so ficar claro que a retaliação não obje-
tiva trazer benefícios ou compensar o
prejuízo. Ela é um instrumento de pres-
são para que o país em descumprimen-
to tome as medidas necessárias. Seria
uma forma de tentar contrabalançar as
pressões feitas, neste caso, pelos produ-
tores de algodão dos EUA para manter
os subsídios ilegais. Sabemos que há
muitos setores na economia norte-ame-
ricana com interesses em propriedade
intelectual e serviços. Dessa forma, a re-
taliação cruzada pode ajudar. Como
qualquer retaliação, porém, deve ser im-
plementada com cuidado.

JA: É difícil falar em prazos, mas já é pos-
sível fazer uma estimativa de quando os
produtores brasileiros terão uma res-
posta do governo americano?

CM: O governo brasileiro tem enfatiza-
do a necessidade de pronta adoção de
medidas de implementação por parte
dos Estados Unidos tanto no que se re-
fere aos subsídios internos aos produto-
res de algodão quanto às garantias de
crédito à exportação. O governo norte-
americano alega que parte das medidas
de implementação requererá aprecia-
ção do Congresso, o que, segundo ele,
poderia gerar alguma incerteza quanto
aos prazos envolvidos. Por isso mesmo,
preocupa que ainda não haja propostas
claras sobre as medidas necessárias.

JA: O governo brasileiro está de acordo
com a decisão da OMC. Mas ele tem fei-
to as pressões necessárias para que os
produtores de algodão tenham seus di-
reitos reconhecidos?

CM: Os direitos dos produtores de algo-
dão foram reconhecidos pela OMC em
todas as etapas do contencioso. O que
buscamos agora é assegurar que esses
resultados sejam efetivamente imple-
mentados. Nesse contexto, o governo
brasileiro tem recorrido a todos os ca-
nais disponíveis para pressioná-los a fa-
vor da implementação. As medidas de
retaliação constituirão instrumento adi-
cional para buscarmos esse objetivo.
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