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Mais do que volume, valor

m quase 20 anos de história, marco que será alcan-
çado em 2019, a Associação Brasileira dos Produ-
tores de Algodão tem exercido seu papel de entida-

de de representação de classe do cotonicultor e também de 
promoção, fortalecimento e valorização do algodão brasileiro, 
linhas-mestras que se jamais foram esquecidas no dia a dia 
da associação, tampouco lhe serviram de freio. A Abrapa em 
momento algum se acomodou ao fácil, impondo-se desafios 
cada vez maiores, à medida que o mercado global de algodão 
se tornou mais complexo. 

Conquistar números vultosos na produção foi importante, 
sem dúvida, e continuará sendo. Afinal, três décadas atrás, o 
Brasil viu sua produção algodoeira quase se extinguir, o que 
obrigou a indústria nacional a importar a matéria-prima, si-
tuação bem diversa da atual, quando nem bem colheu uma 
safra recorde, de 2,1 milhões de toneladas de pluma no ciclo 
2017-2018, o País já se prepara para produzir outras 2,5 mi-
lhões de toneladas. 

Chegar ao atual status na produção demandou um traba-
lho de base, feito pelo cotonicultor, cuja face coletiva são a 
Abrapa e suas estaduais. Muitos recursos foram investidos 

em tecnologia, conhecimento e aprimoramento das técnicas. 
Contudo, apenas volume não bastaria para fazer do Brasil o 
player importante que é. Foi preciso entregar valor; ganhar a 
confiança do mercado e melhorar a sua reputação como ori-
gem de algodão de ótima qualidade e de bons vendedores. 

Para isso, a Abrapa elegeu quatro frentes de ação prioritárias, 
entendidas pelos cotonicultores nacionais como compromis-
sos: qualidade, rastreabilidade, sustentabilidade e promoção. 
Em cada uma delas, a entidade estabeleceu metas e desen-
volveu programas, cujo bom desempenho ao longo do biênio 
que se encerra acena como indicativo de rumo certo. 

Ao longo dos capítulos deste Relatório de Gestão, o leitor vai 
conhecer em detalhes os passos que foram dados em cada 
uma dessas frentes nos anos de 2017 e 2018. O período pode 
ser representado como um “batismo de fogo” para alguns dos 
mais importantes programas e iniciativas – uma fase operacio-
nal e de aprimoramento dessas ações que foram elaboradas 
por muitas mãos, no decorrer de inúmeras gestões. Boa parte 
dessas iniciativas começou no ano de 2016, como o programa 
Standard Brasil HVI (SBRHVI), o Centro Brasileiro de Referência 
em Análise de Algodão (CBRA) e o movimento Sou de Algodão.
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Em sustentabilidade, o biênio foi marcado pelos avanços no 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), cada dia 
mais visível e reconhecido na cadeia produtiva, dentro e fora 
do País, com o reforço significativo do benchmark com a Bet-
ter Cotton Initiative (BCI), referência global em sustentabili-
dade de pluma. Em promoção, destacam-se a robustez das 
missões Vendedores e Compradores em 2017 e 2018, dando 
seguimento a uma estratégia que vem se mostrando acerta-
da e trazendo resultados concretos não apenas no fortaleci-
mento da imagem da pluma nacional, mas em realização de 
negócios e aumento de mercado. 

No plano político-econômico, embora no Brasil a instabilida-
de e as incertezas no campo da política tenham ocasionado 
volatilidade de câmbio, demora na votação de projetos im-
portantes, fragrante injustiça na questão da constituciona-
lidade do Funrural, e uma greve histórica de caminhoneiros 
cujas repercussões ainda serão sentidas por muito tempo, o 
período foi de bons preços da commodity, conquistas como a 
definição de uma lista de prioridades para registros de defen-
sivos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária a Abastecimen-
to (Mapa), e a vitória, ainda não consolidada, na votação do 
Projeto de Lei dos Defensivos. A Abrapa esteve presente nas 

grandes discussões e nos mais importantes fóruns do agro, 
exercendo a representatividade que tanto nos caracteriza. 
Cabe aqui uma menção ao papel do ministro Blairo Maggi, um 
gestor que conciliou capacidade gerencial, habilidade política 
e profundo conhecimento do agro e cuja digital está impressa 
em grande parte das conquistas do período.

Todas as ações nas várias frentes de trabalho e compromis-
sos da Abrapa se tornam ainda mais efetivos por serem parte 
de algo maior, uma estratégia na qual todas se cruzam e se 
complementam, potencializando seu alcance e resultados. O 
leitor está convidado a conhecer o que foi feito, os desafios a 
vencer e, também, a ser parte das soluções necessárias para 
o pleno desenvolvimento desta atividade tão importante para 
a nação que é a cotonicultura.

Boa leitura!
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 Essa capacidade de ir além do 
óbvio, de querer sempre o melhor para 
o setor, faz da Abrapa uma referência 
em associativismo no agro nacional 

ais de 30 anos de carreira como executivo de gran-
des empresas nunca foram capazes de tirar de mim 
o entusiasmo de um iniciante em cada novo desafio. 

E foi justamente assim que me senti à frente da Abrapa, nes-
ses últimos dois anos. Gestão é gestão, dirão alguns, tanto faz 
se de uma empresa privada, um órgão público ou uma enti-
dade. Não é bem assim. Cada uma dessas situações tem ca-
racterísticas próprias, mas o associativismo tem um pouco de 
todas elas, e, por isso, levarei por toda a vida esta experiência 
como um aprendizado.

A Abrapa tem diversas frentes de trabalho e mais intensivo 
ainda é o seu desempenho no cumprimento dessas tarefas, 
se considerarmos a sua equipe enxuta de colaboradores. 
Seus programas e bandeiras são sempre complexos, porque, 
ao longo dos seus 20 anos quase completos, a entidade sem-
pre procurou “subir a régua”, de modo que cada conquista 
vem sempre seguida de uma nova peleja e isso, acreditem, 
é muito bom. Essa capacidade de ir além do óbvio, de querer 
sempre o melhor para o setor, faz da Abrapa uma referência 
em associativismo no agro nacional.

A primeira missão que dei a mim mesmo, ao assumir a pre-
sidência, foi zelar pelo maior patrimônio da entidade. Não 
se trata do quanto a associação tem em bens, como imóveis 
e equipamentos, ou do nosso laboratório central, o CBRA, 
que não bastasse o grande trunfo que foi construí-lo, já o 
fizemos pensando em torná-lo um dos melhores do mundo. 

Tampouco estou falando de dinheiro em caixa. O patri-
mônio maior da Abrapa não tem preço, mas vale muito: 
é a sua imagem. A reputação que construiu nessas duas 
décadas. Manter essa boa imagem era o mínimo a que me 
impunha fazer, mas colaborar para torná-la mais forte é 
parte do que entendo como um estilo de gestão pesso-
al na minha trajetória como executivo e ser humano, que 
também aplicaria aqui. 

Tive a boa sorte de ser presidente da entidade em uma épo-
ca muito favorável, exceto, é bem verdade, pelas indefinições 
na conjuntura político-econômica do Brasil. Contudo, o clima 
ajudou as lavouras, os preços remuneraram bem o produtor, 
que, animado, plantou mais. No meu discurso de posse, arris-
quei uma projeção. Disse que o Brasil poderia dobrar a pro-
dução de pluma em cinco anos. Errei. Isso aconteceu ao lon-
go das últimas três safras. Parte disso, graças à retomada na 
ocupação de áreas que haviam retraído em safras anteriores, 
principalmente em virtude de problemas climáticos.

Recebi das gestões que me precederam programas excelen-
tes para a cotonicultura do Brasil, como o Standard Brasil HVI 
(SBRHVI), que tem como um dos pilares o CBRA, o Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR), e o movimento Sou de Algodão. 
Já haviam sido lançados e implantados com sucesso no biê-
nio 2015-2016, cabendo à minha gestão pô-los em opera-
ção, o que não foi fácil, como nada bem-feito é nesta vida, 
mas certamente foi gratificante.
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Gostaria de destacar aqui que o papel de representação e 
a consequente boa imagem da Abrapa não se resumem ao 
território nacional. A associação leva nosso algodão ao mun-
do e o traz para conhecer esse modo profissional, arrojado 
e tecnológico de produzir algodão. A Missão Compradores e 
a Missão Vendedores são exemplos de iniciativas bem-suce-
didas e que têm resultado em negócios e abertura de novos 
mercados. 

Não poderia finalizar este texto sem me referir a outro grande 
patrimônio da Abrapa: a equipe que ela formou e que vem 
lapidando ao longo dos anos. Somente a certeza de que pos-
suía profissionais qualificados, dando o melhor de si no dia a 
dia da associação, pôde me garantir a segurança de presidir 
a entidade de um outro estado, deixando-me livre para atuar 
mais fortemente nas questões estratégicas. Eu sabia que o 
operacional estava em boas mãos. Agradeço a cada um des-
ses profissionais para quem vestir a camisa é mais que uma 
figura de linguagem, é o único jeito de ser e agir. Que a Abrapa 
possa seguir por muitas gerações e que, para cada uma delas, 
o algodão brasileiro seja sempre um motivo de orgulho para 
a nossa nação.

Arlindo de Azevedo Moura
Presidente da Abrapa
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Algodão
UMA FIBRA EM DIA 
COM O SEU TEMPO

O algodão atravessou milhares de anos como uma das mais 
importantes matérias-primas da humanidade. Ao longo do 

tempo, o processo produtivo evoluiu, assim como sua genética, 
mas, na essência, ele continua sendo a mesma fibra natural e 

versátil. No momento em que surge a necessidade de repensar o 
nosso consumo para assegurar o futuro das próximas gerações, 
a pluma se mostra ainda mais atual, porque atende justamente 

a algumas das mais prementes demandas da humanidade, 
no que tange à geração de resíduos e à sustentabilidade.  



019 A FIBRA QUE 
SE REINVENTA

020 MAS, POR QUE PRODUZIR 
TANTO ALGODÃO?

021 MENOS RESÍDUOS PARA UMA 
POPULAÇÃO CRESCENTE

022 PRODUTO ECOLÓGICO NA LAVOURA, 
NA INDÚSTRIA E NO GUARDA-ROUPA

024 TECIDO POR 
MUITAS MÃOS

025 SETOR ORGANIZADO 
NO MUNDO

026 O FIO DA HISTÓRIA 
NO BRASIL

028 EM NOVO LUGAR, 
EM NOVAS BASES 
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A fibra que se reinventa

ifícil acreditar que mesmo depois de sete mil anos 
de uso intensivo pela humanidade, o algodão conti-
nue tão em dia com os conceitos que regem o novo 

consumo neste terceiro milênio de inovações em profusão. E 
isso sem grandes mudanças na essência de sua fibra, que, 
por vezes, pode ser mais longa, mais curta, mais branca ou 
amarela, sem deixar de ser, naturalmente, algodão. 

Na indústria têxtil brasileira, 
instalada há cerca de 200 anos 
e hoje a sexta maior do mundo, 
a pluma representa mais da 
metade de toda a fibra consumida, 
em um montante estimado em 
800 mil toneladas por ano.

Para atender a esse consumo interno e também ao mundial – 
que não para de crescer –, o Brasil tem se especializado em 
produzir mais algodão, sem precisar abrir novas áreas para 
isso, graças aos ganhos em produtividade em suas lavouras, 
resultado direto do investimento em tecnologias mais mo-
dernas, desde a semente até a maquinaria, além de práticas 
adequadas tanto do ponto de vista agronômico, quanto am-
biental e social. 

A rotação de culturas, adotada em todas as fazendas de algo-
dão, acabou com o velho modelo de monocultura que carac-
terizou a atividade por muitos anos. Por esse método, o cul-
tivo integra uma matriz diversificada, em geral, formada pela 

tríade soja, milho e algodão. Esse sistema, no qual o Brasil se 
destaca no mundo, permitiu o uso racional do solo e uma flui-
dez na ocupação da área destinada a cada lavoura, definida 
conforme condições de mercado. 

Essas práticas fazem parte de um paradigma implantado no 
País a partir dos anos 90, quando uma nova história da cotoni-
cultura começou a ser tecida no cerrado brasileiro, depois da 
atividade ser explorada com menor ou maior sucesso no litoral 
e no sertão, ter sido quase erradicada do território nacional, 
por conta da proliferação descontrolada da praga bicudo-do-
-algodoeiro e da exaustão do solo resultante dos sucessivos 
plantios nas mesmas áreas. O novo modus operandi na pro-
dução do algodão elevou o País à condição de quarto maior 
produtor mundial e terceiro maior exportador, na safra 2017-
2018, de acordo com o Comitê Internacional Consultivo do 
Algodão (Icac). 

D

 Natural, biodegradável, reciclável, 
versátil, saudável e sustentável 
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fibra é produzida em mais de 100 
países e em todos os continentes. 
Em média, o mundo tem plantado 

em torno de 30 milhões de hectares, para 
atender à demanda dos atuais sete bilhões 
de pessoas, com um consumo que cresce em 
torno de 3% ao ano. 

No mapa da produção global, o grande desta-
que é a Índia. Somadas, as áreas desse país 
e da China representam quase metade das 
lavouras do planeta, que geram 46% de todo 
o algodão produzido no mundo. Se acrescidos 
dos Estados Unidos, do Paquistão e do Brasil, 
tem-se mais de 24 milhões de hectares, em 
que se produzem uma quantidade acima de 
20 milhões de toneladas de pluma, ou 77% 
do montante mundial.

 Além de protagonista na fabricação de tecidos 
utilizados em todo o planeta, o algodão é um grande 
negócio, que movimenta 17 bilhões de dólares por ano, 
faz parte da história da humanidade e não cai de moda 

Mas, por que produzir tanto algodão? 

A Maiores produtores de algodão do 
mundo - safra 2018-2019* (ton. x 1000)

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Índia
6.048
China
5.650

EUA
4.189

Brasil
2.024

Paquistão
2.005

Fo
to

: A
ss

es
so

ria
 d

e 
Co

m
un

ic
aç

ão
 d

o 
G

ru
po

 B
om

 F
ut

ur
o

*Previsão

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018020



Menos resíduos para uma 
população crescente

s números de produção e consumo de algodão ten-
dem a crescer, à medida que a população mundial se 
multiplica. De acordo com a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), a expectativa po-
pulacional para 2050 é de nove bilhões de pessoas. Estas preci-
sarão comer e também se vestir, equipar e decorar suas casas, 
entre outros usos da matéria-prima, dentro de um contexto em 
que, além do suprimento da demanda por alimentos e fibras 
têxteis, serão necessários critérios nesse consumo, uma vez que 
a redução de resíduos é uma preocupação atual e se tornará 
mandatória com o passar dos anos. Grandes marcas mundiais 

de varejo, como, por exemplo, a sueca IKEA, que produz móveis 
e artigos de casa, já se comprometeram a usar, em um curto es-
paço de tempo, apenas fibras biodegradáveis, como o algodão.

Por ser biodegradável, o algodão se decompõe quando des-
cartado no meio ambiente, através da ação de micro-organis-
mos que estão na natureza, seja na água, seja no solo. Isso 
faz com que ele não polua os oceanos, hoje ameaçados por 
quantidades gigantescas de resíduos como plásticos, que le-
vam milhares de anos para se decompor, e põem em risco a 
fauna e o ecossistema marinho. 

O

 O algodão, portanto,  
é uma matéria-prima que não 
apenas atende a uma demanda 
crescente, mas também o 
faz dentro do conceito que 
se entende como Economia 
Circular, que engloba todo o 
ciclo de vida do produto, desde 
a produção da matéria-prima, 
a fabricação, até o descarte 
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Produto ecológico na lavoura, 
na indústria e no guarda-roupa

m capulho de algodão, o fruto do algodoeiro antes 
do beneficiamento, possui muito mais do que plu-
ma. Ele tem diversas subpartes também de valor 

comercial e são totalmente aproveitáveis para a indústria, 
como o caroço e a fibrilha. Essas subpartes do algodão têm 
usos específicos. A fibrilha é utilizada na fabricação de espe-
cialidades têxteis como feltro, tapetes, panos de chão, não 
tecidos, pavios, gaze, pelúcia, veludo, fitas e bordados, entre 
outros produtos. O caroço é transformado em óleo, línter e 
farelo, usados nas indústrias farmacêutica e química, de ali-
mentos, papel e celulose, adubos, ração animal e biodiesel. 

A cotonicultura no Brasil conta com um programa que esta-
belece e atesta as práticas sustentáveis – ambientais, sociais 
e econômicas –, o Algodão Brasileiro Responsável (ABR), que 
opera em benchmarking com a Better Cotton Initiative (BCI).

A fibra brasileira é plantada, em quase sua totalidade, sob re-
gime de sequeiro e somam-se às suas características natu-
rais outros atributos ecológicos.
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Tecidos 100% algodão são totalmente biodegradáveis e reci-
cláveis, e hoje grande parte das indústrias têxteis e de confec-
ção tem programas internos de reaproveitar em suas fábricas 
cada centímetro de pano. 

As roupas e os tecidos de algodão são recicláveis, nas duas ver-
tentes do conceito, tanto o downcycling quanto o upcycling. Na 
primeira, o produto reciclado vira outro de menor valor. Na segun-
da, acontece o oposto, e a indústria da moda tem trabalhado bem 
nesse sentido. O movimento Sou de Algodão, lançado na Abrapa 
em 2016, e que vem ganhando cada vez mais visibilidade, confor-
me veremos neste trabalho, ressalta essas características e múl-
tiplas possibilidades da fibra natural para o consumidor final e os 
profissionais que trabalham na indústria da moda, para aumentar 
a participação da matéria-prima no dia a dia das pessoas e nas 
criações de quem lança e executa as tendências de consumo.

Na última ponta da cadeia produtiva, o consumidor final, ou-
tras características naturais do algodão também proporcio-
nam o uso amigável ao planeta. Tecidos como o jeans e o 
brim, além de duráveis, tornam-se ainda mais agradáveis ao 
toque à medida que o tempo passa e que a peça é submetida 
às lavagens e aos atritos corriqueiros em sua vida útil. O efeito 
envelhecido chega a ser emulado artificialmente para conferir 
mais charme às peças. 
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Tecido por muitas mãos

s integrantes da cadeia produtiva dessa commodity 
costumam dizer que o algodão “conta uma história”, 
que ele tem uma narrativa para além da transforma-

ção da matéria-prima em produto industrializado. Em outras 
palavras, isso quer dizer que, ao contrário da maioria dos seus 
concorrentes têxteis sintéticos, ele compreende um ciclo vivo, 
agrícola, que vai do plantio à colheita, mas não se resume a ele. 

Antes, dentro e depois da porteira da fazenda, muitas cadeias 
produtivas se desenvolvem, se comunicam, por exemplo, 
com a dos insumos para as lavouras, a de pesquisa e desen-
volvimento de materiais genéticos e tecnologias em máqui-
nas e sistemas, além da logística, e da própria indústria têxtil 
e de confecções, assim como também as tangenciam. No co-
mando de tudo isso, há pessoas:

cerca de 350 milhões de seres 
humanos em todo o mundo trabalham 
e vivem da produção de algodão 
e deixam nessa grande teia de 
relações humanas a sua marca.

No Brasil, na safra 2016-2017, a cadeia produtiva do al-
godão gerou em torno de 1,22 milhões de empregos,  
o que equivaleu a uma massa salarial anual estimada em  
US$ 11,81 bilhões. Os números dão uma ideia da importân-
cia social e econômica da fibra para o País. 
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Setor organizado no mundo
ela sua importância e antiguidade, o setor algodoeiro tem instituições mundiais fortes, algumas delas, seculares, que 
trabalham na regulamentação das transações com a pluma, na defesa de elos da cadeia, como a indústria, e na promo-
ção da matéria-prima. 

P

A International Cotton Association (ICA) é a mais antiga. Foi criada no século 19, em Li-
verpool, na Inglaterra, pelos comerciantes, para regulamentar o mercado inglês da época. 
Continua sendo uma das mais importantes instituições mundiais do algodão e promove 
anualmente encontros de representantes da cadeia global da commodity.

A International Textile Manufacturers Federation (ITMF) foi fundada em 1904 para repre-
sentar e promover os interesses das indústrias de fiação e transformação do fio de algodão. 

O International Cotton Advisory Commitee (ICAC) surgiu em Washington, no ano de 
1939. Ele realiza levantamentos de produção e comercialização, desenvolve projetos de 
qualidade e sustentabilidade e auxilia os governos na promoção e no desenvolvimento de 
uma economia mundial de algodão forte e sustentável.
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O fio da história no Brasil

relação do Brasil com o algodão vem desde antes de 
o País ter esse nome. Quando Pedro Álvares Cabral 
aportou com sua esquadra por aqui, índios já fiavam 

e teciam a fibra e faziam artefatos diversos com ela. Poucas 
décadas depois, quando a nova terra foi dividida em Capitanias 
Hereditárias, a primeira forma de organização política e adminis-
trativa da colônia, seus representantes recomendavam o plantio 
do algodão, o que aconteceu, ainda de maneira doméstica e ru-
dimentar, assim como o foi a transformação da matéria-prima. 

Essa história começa a mudar com a revolução industrial na In-
glaterra e a incorporação de novas tecnologias nas suas fábricas. 
O aumento da capacidade fabril inglesa gerou demanda pela 
matéria-prima têxtil e Portugal viu na colônia uma oportunidade 
para fornecer a fibra para o mercado crescente. Nesse mesmo 
período, em 1753 e 1758, duas companhias de comércio sur-

giram no Brasil para explorar o transporte do algodão nacional. 
Em menos de duas décadas, Portugal despontava como o prin-
cipal exportador de algodão do mundo, graças à fibra brasileira. 

Hoje o Brasil caminha para ser o segundo maior exportador 
mundial, e é reconhecido tanto pelo volume quanto pela qua-
lidade do seu algodão. Mas nem tudo sempre foi assim. À 
época dos primeiros embarques, a fibra nacional era de baixa 
qualidade, cheia de impurezas. Mas circunstâncias históricas, 
como as frequentes guerras na Europa e também nos Esta-
dos Unidos, criaram oportunidades de mercado para o Brasil. 
Seu principal concorrente, os Estados Unidos, ficaram fora do 
“jogo” em 1861, por causa da Guerra de Secessão, histórica 
contenda entre os estados do Sul e do Norte daquele país, no 
qual o algodão foi um elemento de destaque. Coube ao Brasil 
aumentar os embarques para suprir a demanda inglesa.
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No século 20, a cotonicultura brasileira experimentou diver-
sas fases, de ascensão, apogeu, queda e de reconfiguração 
total do seu modelo. Nos anos 30, mais uma vez, a conjuntura 
de instabilidade internacional criou oportunidades para o al-
godão do País. A economia nos Estados Unidos estava colap-
sada, após o crack na Bolsa de Nova Iorque, que repercutiu 
também no poderoso setor cafeeiro no Brasil, mas coincidiu 
com o desenvolvimento da indústria têxtil nacional. Essa con-
junção de fatores favoreceu a produção de algodão, tendo 
como protagonista o estado de São Paulo, maior produtor à 
época. Logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, a ati-
vidade passou por uma fase de baixa, para voltar a crescer 
em 1952. Em meados da década de 60, o País já era o quinto 
maior produtor mundial, precedido, nessa ordem, pelos Esta-
dos Unidos, pela União Soviética, China e Índia.

Na década de 80, a pujante cotonicultura brasileira conheceu 
o seu maior inimigo. Um inseto, o bicudo-do-algodoeiro, que 
devastou lavouras inteiras na região Nordeste. A praga, so-
mada às dificuldades para obtenção de crédito rural e à ins-
tabilidade na economia nacional, baqueou em cheio a produ-
ção. Na década de 90, com a abertura da economia brasileira 

às importações, um novo impacto no já combalido setor por 
pouco não extinguiu de vez a cotonicultura no Brasil: de 4,13 
milhões de hectares plantados na safra 1980-1981, restaram 
apenas 657,5 mil no ciclo 1996-1997, considerado a menor 
área plantada com algodão na história recente do País, quan-
do foram colhidas apenas 305,8 mil toneladas, também um 
recorde negativo de produção.
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Em novo lugar, em novas bases
migração da cotonicultura para o cerrado, depois de 
já ter passado pelo litoral e pelo sertão nordestino, 
pelos estados de São Paulo e do Paraná, deu novos 

contornos à história da atividade no Brasil. Hoje, esse bioma de 
terras vastas e planas abriga cerca de 98% das lavouras na-
cionais, com destaque para o estado de Mato Grosso, a região 
Oeste da Bahia e Goiás, respectivamente, primeiro, segundo e 
terceiro lugares em área e produção da commodity. 

Nos anos 90, o cerrado já produzia em abundância a soja e 
o milho, entre outros grãos, mas algodão era uma novidade 
que, para muitos, beirava o absurdo àquela época. A região 
tinha em seu favor as condições de clima e solo que permi-

tiam a mecanização de ponta a ponta na produção. Uma nova 
tecnologia adaptada ao bioma, a semente CNPA ITA 90, de 
alta produtividade e fibra de boa qualidade, desenvolvida pela 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), in-
centivou a expansão da cultura no novo polo de produção. 

Com o crescimento da produção da fibra em Mato Grosso, os 
produtores começaram a se reunir para defender os interesses 
do setor e melhorar a rentabilidade. Assim nasceu, em 1997, a 
Associação Mato-Grossense de Produtores de Algodão (Ampa). 
Dois anos depois, em 1999, foi criada a Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa), que passou a incentivar os 
produtores de outros estados a se organizarem também.
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Foram criadas outras nove associações estaduais, além da Ampa, já existente, totalizando dez associadas que formam, hoje, a 
base de atuação da Abrapa:

Associadas

Criada em 2015 Criada em 2002

Criada em 2006

Criada em 2000

Criada em 1999

Criada em 2001Criada em 1999Criada em 1999Criada em 1999

Criada em 1997

Fundada em 1999

Associação Paulista dos
Produtores de Algodão

Fonte: Abrapa

029Algodão: uma fibra em dia com o seu tempoABRAPA



A partir daí a história da Abrapa e a da cotonicultura no Bra-
sil se confundem. O associativismo estratégico permitiu aos 
cotonicultores agir em bloco, seja investindo no desenvolvi-
mento do setor, seja fazendo ouvir a sua voz entre as esferas 
do poder, seja adquirindo e difundindo conhecimentos para 
tornar a atividade uma das mais produtivas e vanguardistas 
do mundo, e o segmento, notável por sua organização e unici-
dade na tomada de decisões. Este passou a contar com inicia-

tivas para expansão de mercados, ferramentas para garantia 
de renda e programas de capacitação. 

O associativismo trouxe também um grande número de pro-
jetos com focos específicos, centrados em quatro pilares que 
norteiam hoje a atuação da Abrapa: qualidade, rastreabilida-
de, sustentabilidade e promoção, os quais detalharemos ao 
longo deste Relatório da Gestão.
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Números 
do algodão

NO MUNDO
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Números do Algodão no mundo tem como base a edição de setembro 
do informativo mensal Cotton This Month, a última antes do 

fechamento da edição. O boletim é resultado do trabalho do Comitê 
Consultivo Internacional do Algodão (Icac), sigla de International 

Cotton Advisory Committee, fonte de credibilidade global, que 
reúne os dados mais completos sobre a commodity em nível 

mundial. A entidade consolida os dados da produção, sob diversos 
prismas, como exportação, importação, consumo e demanda.

Números 
do algodão

NO MUNDO
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RANKING MUNDIAL DE PRODUÇÃO 
SAFRAS 2016-2017, 2017-2018 E 2018-2019

RANKING MUNDIAL DE PRODUTIVIDADE 
SAFRAS 2016-2017, 2017-2018 E 2018-2019
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SAFRAS 2016-2017, 2017-2018 E 2018-2019

RANKING MUNDIAL DE CONSUMO 
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SAFRAS 2016-2017, 2017-2018 E 2018-2019
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Algodão: Cultivado em mais de 100 
países, em todos os continentes

algodão desempenhou um papel histórico para o desenvolvi-
mento industrial no século 17 e permanece tendo grande im-
portância como fonte de receitas na economia global. O valor da 

produção mundial de algodão é estimado em, aproximadamente, US$ 40 
bilhões, segundo os dados levantados pelo Icac, em 2007-2008.

De acordo com o comitê, a demanda mundial pela fibra na indústria ex-
perimenta um momento de forte crescimento. Atualmente, a commodity 
é cultivada em mais de 100 países, no equivalente a 2,8% das terras ará-
veis   do mundo, uma das que possuem maior participação em área, após 
grãos e soja.

As transações comerciais com algodão envolvem mais de 150 países e 
um contingente superior a 100 milhões de famílias – em torno de 350 
milhões de pessoas no mundo – está diretamente ligado à sua produção, 
na agricultura ou nos diversos elos da cadeia produtiva, como transporte, 
beneficiamento, empacotamento e armazenamento.

Se os números, porém, são grandiosos, os desafios à coto-
nicultura não são menores. Segundo o Icac, é preciso incre-
mentar a implementação de sistemas de produção sustentá-
veis; impulsionar a demanda, para competir com o poliéster; 
superar as dificuldades com os padrões contratuais de co-
mércio e também as distorções à produção causadas por me-
didas governamentais.

De acordo com o relatório Cotton This Month, de setembro 
de 2018, divulgado pelo International Cotton Advisory Com-
mittee (Icac), os mais de 100 países que cultivam algodão 
estão distribuídos por todos os continentes. Somados, eles 
plantaram, na safra 2017-2018, 34,516 milhões de hectares 
com a commodity, e produziram 26,854 milhões de tonela-
das de pluma, movimentando uma extensa cadeia produtiva 
e comercial em operações de abastecimento interno, impor-
tações e exportações.

O

Área plantada por continente 
- safra 2017-2018 (ha x 1000)

Produção por continente  
- safra 2017-2018 (ton. x 1000)

Ásia
21.088

Ásia
15.532

América
7.129

África
1.847

Oceania
1.049

Oriente Médio
935

Europa
362

América
6.278

África
5.606

Oriente Médio
583

Oceania
508

Europa
453

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa
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Um raio-x da distribuição da cultura de 
algodão no mundo – Safra 2017-2018

Os Estados Unidos e o Brasil são os destaques na produção de algodão na 
América, respondendo, juntos, por 90,28% da produção de todo o continente.

Os EUA têm a segunda maior área plantada do mundo, menor do que a da 
Índia, porém, maior que a da China, em terceiro lugar. Na América do Norte, 
também merece menção o México, que ocupa o sexto lugar no ranking de 
produtividade. Como sua área plantada é pequena, a produção mexicana não 
figura no ranking dos principais produtores.

AMÉRICA
O Brasil é responsável por colocar a América do 
Sul no mapa mundial da cotonicultura. O País 
vem ocupando posições de destaque em todos 
os rankings, desde que a atividade migrou para 
o cerrado, no final dos anos de 1980. Na safra 
2017-2018, o Brasil ocupa o quarto lugar em 
produção, o sétimo lugar em área plantada e o 
quinto lugar em produtividade.
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Estados Unidos
ÁREA PLANTADA: 4.492 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.014 kg/ha
PRODUÇÃO: 4.555 mil ton.
→ 2º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
→ 3º LUGAR EM PRODUÇÃO

México
ÁREA PLANTADA: 212 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.580 kg/ha
PRODUÇÃO: 335 mil ton.
→ 6º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Colômbia
ÁREA PLANTADA: 11 mil ha
PRODUTIVIDADE: 949 kg/ha
PRODUÇÃO: 11 mil ton.

Equador
ÁREA PLANTADA: 1 mil ha
PRODUTIVIDADE: 439 kg/ha
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

Cuba
ÁREA PLANTADA: 4 mil ha
PRODUTIVIDADE: 269 kg/ha
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

Venezuela
ÁREA PLANTADA: 14 mil ha
PRODUTIVIDADE: 390 kg/ha
PRODUÇÃO: 6 mil ton.

Brasil
ÁREA PLANTADA: 1.176 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.671 kg/ha
PRODUÇÃO: 1.965 mil ton.
→ 4º LUGAR EM PRODUÇÃO
→ 7º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
→ 5º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Paraguai
ÁREA PLANTADA: 10 mil ha
PRODUTIVIDADE: 419 kg/ha
PRODUÇÃO: 4 mil ton.

Argentina
ÁREA PLANTADA: 328 mil ha
PRODUTIVIDADE: 688 kg/ha
PRODUÇÃO: 226 mil ton.

Bolívia
ÁREA PLANTADA: 4 mil ha
PRODUTIVIDADE: 639 kg/ha
PRODUÇÃO: 3 mil ton.

Peru
ÁREA PLANTADA: 26 mil ha
PRODUTIVIDADE: 814 kg/ha
PRODUÇÃO: 22 mil ton.

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa
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Na Europa, a produção de algodão se dá em poucos países, e, 
dentre eles, apenas a Grécia e a Espanha têm algum destaque 
no cenário mundial, figurando entre os quinze melhores índi-
ces de produtividade. Contudo, o continente europeu, que foi 
o berço da expansão da cotonicultura no ocidente, preserva 

EUROPA
um papel político importante nesse mercado mundial, sede 
da International Cotton Association (ICA), principal entidade 
do algodão, que está baseada em Liverpool, na Inglaterra. Por 
isso, muitos dos tradicionais eventos promovidos pela entida-
de para reunir o setor acontecem em solo europeu.
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Espanha
ÁREA PLANTADA: 70 mil ha
PRODUTIVIDADE: 943 kg/ha
PRODUÇÃO: 66 mil ton.

Grécia
ÁREA PLANTADA: 243 mil ha
PRODUTIVIDADE: 906 kg/ha
PRODUÇÃO: 220 mil ton.

Azerbaijão
ÁREA PLANTADA: 139 mil ha
PRODUTIVIDADE: 537 kg/ha
PRODUÇÃO: 75 mil ton.

Rússia
ÁREA PLANTADA: 1 mil ha
PRODUTIVIDADE: 520 kg/ha
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa
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O algodão está presente em quase todos os países africanos, 
tendo importância econômica fundamental para alguns de-
les, como Burkina Faso, Costa do Marfim, Benim, Camarões e 
Mali. Na safra 2017-2018, somadas, as lavouras do continen-
te africano ocuparam 5,6 milhões de hectares e produziram 
1,85 milhão de toneladas de pluma. A grande participação da 
commodity na África, contudo, não é proporcional à produção 
do continente. Isso porque a cotonicultura africana é pratica-

ÁFRICA
da por pequenos produtores, sem muito investimento e com 
baixa média de produtividade.

Na safra 2017-2018, Mali figura no ranking de produção, em 
10º lugar, e no de exportação, em sexto. Burkina Faso e Be-
nim também estão no ranking de exportação, respectivamen-
te em sétimo e nono lugares.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Burkina Faso
ÁREA PLANTADA: 879 mil ha
PRODUTIVIDADE: 311 kg/ha
PRODUÇÃO: 273 mil ton.

Guiné
ÁREA PLANTADA: 12 mil ha
PRODUTIVIDADE: 245 kg/ha
PRODUÇÃO: 3 mil ton.

Senegal
ÁREA PLANTADA: 20 mil ha
PRODUTIVIDADE: 353 kg/ha
PRODUÇÃO: 7 mil ton.

Costa do Marfim
ÁREA PLANTADA: 326 mil ha
PRODUTIVIDADE: 568 kg/ha 
PRODUÇÃO: 185 mil ton.

Gana
ÁREA PLANTADA: 15 mil ha 
PRODUTIVIDADE: 132 kg/ha 
PRODUÇÃO: 2 mil ton.

Togo
ÁREA PLANTADA: 169 mil ha
PRODUTIVIDADE: 285 kg/ha
PRODUÇÃO: 48 mil ton.

Benin
ÁREA PLANTADA: 530 mil ha
PRODUTIVIDADE: 485 kg/ha
PRODUÇÃO: 257 mil ton.

Nigéria
ÁREA PLANTADA: 261 mil ha
PRODUTIVIDADE: 77 kg/ha
PRODUÇÃO: 20 mil ton.

Camarões
ÁREA PLANTADA: 183 mil ha
PRODUTIVIDADE: 635 kg/ha
PRODUÇÃO: 116 mil ton.

Angola
ÁREA PLANTADA: 3 mil ha 
PRODUTIVIDADE: 301 kg/ha 
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

África do Sul
ÁREA PLANTADA: 37 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.008 kg/ha
PRODUÇÃO: 38 mil ton.

Zimbábue
ÁREA PLANTADA: 202 mil ha
PRODUTIVIDADE: 203 kg/ha
PRODUÇÃO: 41 mil ton.

Chade
ÁREA PLANTADA: 150 mil ha
PRODUTIVIDADE: 213 kg/ha
PRODUÇÃO: 32 mil ton.

Moçambique
ÁREA PLANTADA: 124 mil ha
PRODUTIVIDADE: 201 kg/ha
PRODUÇÃO: 25 mil ton.

Egito
ÁREA PLANTADA: 91 mil ha
PRODUTIVIDADE: 769 kg/ha
PRODUÇÃO: 70 mil ton.

Sudão
ÁREA PLANTADA: 84 mil ha
PRODUTIVIDADE: 952 kg/ha
PRODUÇÃO: 80 mil ton.

Rep. Centro-Africana
ÁREA PLANTADA: 33 mil ha
PRODUTIVIDADE: 21 kg/ha
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

Etiópia
ÁREA PLANTADA: 60 mil ha
PRODUTIVIDADE: 700 kg/ha
PRODUÇÃO: 42 mil ton.

Uganda
ÁREA PLANTADA: 77 mil ha
PRODUTIVIDADE: 519 kg/ha
PRODUÇÃO: 40 mil ton.

Quênia
ÁREA PLANTADA: 25 mil ha
PRODUTIVIDADE: 184 kg/ha
PRODUÇÃO: 5 mil ton.

Tanzânia
ÁREA PLANTADA: 1.400 mil ha
PRODUTIVIDADE: 136 kg/ha
PRODUÇÃO: 190 mil ton.

Malauí
ÁREA PLANTADA: 90 mil ha
PRODUTIVIDADE: 78 kg/ha
PRODUÇÃO: 7 mil ton.

Zâmbia
ÁREA PLANTADA: 126 mil ha
PRODUTIVIDADE: 326 kg/ha
PRODUÇÃO: 41 mil ton.

Mali
ÁREA PLANTADA: 704 mil ha
PRODUTIVIDADE: 455 kg/ha
PRODUÇÃO: 321 mil ton.

Níger
ÁREA PLANTADA: 5 mil ha
PRODUTIVIDADE: 429 kg/ha
PRODUÇÃO: 2 mil ton.
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No Oriente Médio, os destaques da cotonicultura são Israel e 
Turquia. O primeiro chama a atenção pela alta produtividade 
nas lavouras de algodão, o que lhe deu o segundo lugar no 
ranking mundial na safra 2017-2018, atrás da Austrália. Em 
compensação, Israel não aparece no ranking dos maiores paí-
ses produtores, em função de sua área cultivada ser pequena.

ORIENTE MÉDIO
A Turquia ocupa a terceira posição entre as maiores produti-
vidades. Como planta mais de 400 mil hectares de algodão, 
está entre os dez maiores produtores mundiais.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Turquia
ÁREA PLANTADA: 462 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.817 kg/ha
PRODUÇÃO: 840 mil ton.
→ 3º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Irã
ÁREA PLANTADA: 79 mil ha
PRODUTIVIDADE: 709 kg/ha
PRODUÇÃO: 56 mil ton.

Síria
ÁREA PLANTADA: 25 mil ha
PRODUTIVIDADE: 954 kg/ha
PRODUÇÃO: 23 mil ton.

Israel
ÁREA PLANTADA: 7 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.853 kg/ha
PRODUÇÃO: 13 mil ton.
→ 2º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Iraque
ÁREA PLANTADA: 10 mil ha
PRODUTIVIDADE: 361 kg/ha
PRODUÇÃO: 3 mil ton.
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Com área plantada total superior a 20 milhões 
de hectares na safra 2017-2018, a Ásia detém 
a maior extensão de lavouras de algodão no pla-
neta, concentrada em, basicamente, três países, 
Índia, China e Paquistão. Sozinha, a Índia respon-
de por mais da metade das lavouras asiáticas, o 
que representa mais de 12 milhões de hectares. 
Mesmo com produtividade baixa, predominância 
de pequenos produtores e forte vínculo familiar, 
a área plantada faz da Índia o maior produtor de 
algodão do mundo.

ÁSIA
A China tem em torno de três milhões de hectares de lavouras, e, gra-
dualmente, vem plantando menos algodão. Contudo, sua produtividade 
está crescendo, já ocupando o quarto lugar nesse ranking mundial. O 
desempenho ascendente nas lavouras contribui para fazer da China o 
segundo maior produtor do mundo, com volume de pluma de 5,89 mi-
lhões de toneladas.

Somando-se outros produtores de expressão em área plantada e em pro-
dução, tem-se Paquistão, em quarto e quinto lugar e Uzbequistão em sexto 
e oitavo, respectivamente. A Ásia é também o continente que mais produz 
algodão no mundo.”
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Tadjiquistão
ÁREA PLANTADA: 187 mil ha
PRODUTIVIDADE: 532 kg/ha
PRODUÇÃO: 100 mil ton.

Uzbequistão
ÁREA PLANTADA: 1.208 mil ha
PRODUTIVIDADE: 662 kg/ha
PRODUÇÃO: 800 mil ton.
→ 6º LUGAR EM ÁREA PLANTADA

Turcomenistão
ÁREA PLANTADA: 545 mil ha
PRODUTIVIDADE: 559 kg/ha
PRODUÇÃO: 304 mil ton.

Afeganistão
ÁREA PLANTADA: 38 mil ha
PRODUTIVIDADE: 387 kg/ha
PRODUÇÃO: 15 mil ton.

Paquistão
ÁREA PLANTADA: 3.097 mil ha
PRODUTIVIDADE: 580 kg/ha
PRODUÇÃO: 1.795 mil ton.
→ 4º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
→ 5º LUGAR EM PRODUÇÃO

Índia
ÁREA PLANTADA: 12.235 mil ha
PRODUTIVIDADE: 519 kg/ha
PRODUÇÃO: 6.350 mil ton.
→ 1º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
→ 1º LUGAR EM PRODUÇÃO

Bangladesh
ÁREA PLANTADA: 45 mil ha
PRODUTIVIDADE: 764 kg/ha
PRODUÇÃO: 34 mil ton.

Myanmar
ÁREA PLANTADA: 249 mil ha
PRODUTIVIDADE: 634 kg/ha
PRODUÇÃO: 158 mil ton.

Tailândia
ÁREA PLANTADA: 2 mil ha
PRODUTIVIDADE: 517 kg/ha
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

 Vietnã
ÁREA PLANTADA: 2 mil ha
PRODUTIVIDADE: 750 kg/ha
PRODUÇÃO: 1 mil ton.

Casaquistão
ÁREA PLANTADA: 116 mil ha
PRODUTIVIDADE: 634 kg/ha
PRODUÇÃO: 73 mil ton.

China
ÁREA PLANTADA: 3.350 mil ha
PRODUTIVIDADE: 1.758 kg/ha
PRODUÇÃO: 5.890 mil ton.
→ 2º LUGAR EM PRODUÇÃO
→ 3º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
→ 4º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Quirguistão
ÁREA PLANTADA: 14 mil ha
PRODUTIVIDADE: 810 kg/ha
PRODUÇÃO: 11 mil ton.
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A Oceania desponta na cotonicultura mundial por mérito da Austrália. O país, cuja cultura é 100% irrigada, obtém o melhor 
rendimento por hectare do mundo, e tem ocupado, invariavelmente, o primeiro lugar no ranking de produtividade.

OCEANIA
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Austrália
ÁREA PLANTADA: 500 mil ha
PRODUTIVIDADE: 2.088 kg/ha
PRODUÇÃO: 1.044 mil ton.
→ 1º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Indonésia
ÁREA PLANTADA: 8 mil ha
PRODUTIVIDADE: 615 kg/ha
PRODUÇÃO: 5 mil ton.
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Ranking mundial de produção

Índia, China, Estados Unidos, Brasil e Paquistão se mantive-
ram como os cinco maiores produtores mundiais de algodão.

O Uzbequistão vem reduzindo a área plantada e perdendo 
posição no ranking. Em 2016-2017, estava em quinto lugar, 
passando para o sexto na safra 2017-2018 e a previsão é 
que, em 2018-2019, o país fique em sétimo lugar. 

O Brasil ocupou o quinto lugar no ranking de produção da sa-
fra 2016-2017, devendo ocupar a quarta posição nas safras 
2017-2018 e 2018-2019, pela projeção do Icac. O País vem 
sustentando a posição há, pelo menos, nove safras, chegando 
a estar em quarto lugar na safra 2010-2011. Esse feito de-
monstra a sua consolidação entre os maiores produtores de 
algodão do mundo. 
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Produção - safra 2018-2019 - Projeção (ton. x 1000)

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Índia
6.048

China
5.650

EUA
4.189

Brasil
2.024

Paquistão
2.005

Turquia
852

Uzbequistão
800

Austrália
636 Mali

330
México
320

Produção - safra 2017-2018 (ton. x 1000)
Índia

6.350
China

5.890

EUA
4.555

Brasil
1.965 Paquistão

1.795 Austrália
1.044 Turquia

840
Uzbequistão

800 México
335

Mali
321

Produção - safra 2016-2017 (ton. x 1000)
Índia

5.733
China

4.900

EUA
3.738

Paquistão
1.663 Brasil

1.530 Austrália
935

Uzbequistão
789

Turquia
703 Turcomenistão

296
Burkina 

Faso
285
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Na safra 2016-2017, Israel e Austrália foram os países que 
obtiveram os melhores desempenhos por hectare, ocupan-
do, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar no ranking 
mundial de produtividade. Mas esse quadro deve se alterar 
na safra 2017-2018, se as previsões do Icac se confirmarem. 
De acordo com o comitê, Austrália superará Israel em pro-
dutividade, ao passo que, na safra 2018-2019, será a vez da 
Turquia tomar a primeira posição, deixando a Austrália em 
segundo lugar.

Na safra 2017-2018, a produtividade caiu em 22 países, com 
destaque para a República Central da África, onde o recuo foi 
da ordem de 90%, caindo duas posições no ranking (de 58º 
para 60º). O índice aumentou em 24 países, com destaque 
para o Vietnã, que teve acréscimo de 153%, saindo da 50ª 
posição para a 18ª.

Ranking mundial de produtividade

O crescimento de produtividade nas lavouras da China res-
ponde em parte pela alta produção do país. Este país, que 
ocupa o segundo lugar no ranking mundial, com volume de 
pluma correspondente a 93% do montante apurado na Índia, 
embora a área de algodão na Índia seja, hoje, quase o quá-
druplo da chinesa.

O Brasil, quinto lugar no ranking da produtividade na safra 
2016-2017, pela projeção do Icac, deve manter o posto na 
safra 2017-2018, subindo para o quarto lugar em 2018-
2019. O País permanece o detentor de uma das melhores 
produtividades do mundo e chegou a ocupar o terceiro lugar 
na safra 2014-2015. Importante, novamente, salientar que o 
Brasil produz majoritariamente em regime de sequeiro, sem 
irrigação, ao passo que concorrentes, como a Austrália, irri-
gam 100% das suas lavouras.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Produtividade - safra 2018-2019 - Projeção (kg/ha)

Colômbia

1.816

Síria

EUA

África do Sul

Israel

México

Brasil

China

Austrália

Turquia 1.826

1.719

1.485
1.587

985
1.008

950
958

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Produtividade - safra 2017-2018 (kg/ha)

Sudão

1.853

Síria

África do Sul

EUA

México

Brasil

China

Turquia

Israel

Austrália 2.088

1.758
1.817

1.580
1.671

1.008
1.014

952
954

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Produtividade - safra 2016-2017 (kg/ha)

Colômbia

1.677

EUA

Síria

Grécia

México

Brasil

Turquia

China

Austrália

Israel 1.761

1.674
1.676

983
1.009

930
972

1.671

1.590
1.629
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Os cinco primeiros lugares nas exportações são ocupados por 
Estados Unidos, Índia, Brasil, Austrália e Uzbequistão, res-
pectivamente. Na safra 2017-2018, o Brasil se manteve no 
terceiro lugar do ranking e o volume que exporta corresponde 
a 10% do montante mundial. Para 2019, o comitê projeta que 
o País ficará na mesma posição. Na perspectiva da Associação 
Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), que repercute 
nos dados oficiais da Câmara Setorial do Algodão e Deriva-
dos, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Ranking mundial de exportação

(Mapa), o País deve galgar mais uma posição no próximo ano, 
ficando no lugar da Índia em volume exportado.

A abertura de novos mercados é uma das frentes de trabalho da 
Abrapa, que desenvolve diversas iniciativas tanto em promoção, 
como as missões Compradores e Vendedores, quanto em incre-
mento da credibilidade e fortalecimento da imagem do algodão 
brasileiro, com programas institucionais voltados para a quali-
dade, a rastreabilidade e a sustentabilidade da pluma nacional.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Exportação - safra 2018-2019 - Projeção (ton. x 1000)
EUA

3.450
Índia

1.126
Brasil

1.118
Austrália

789
Uzbequistão

393
Mali
321

Burkina Faso
285

Benin
282

Grécia
207

Tanzânia
175

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Exportação - safra 2017-2018 (ton. x 1000)
EUA

3.451
Índia

1.126
Brasil
930

Austrália
905

Uzbequistão
300

Mali
261

Burkina Faso
244

Grécia
218

Benin
194

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Exportação - safra 2016-2017 (ton. x 1000)
EUA

3.248
Índia
991

Austrália
809

Brasil
607

Uzbequistão
337

Burkina Faso
247

Mali
240

Grécia
223

Turcomenistão
143

Benin
142

Turcomenistão
159
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Desde 2011, o Brasil se tornou autossuficiente na produção, 
aproximadamente uma década após a migração da cotoni-
cultura nacional em sua quase totalidade para o cerrado. A 
indústria nacional consome aproximadamente 800 mil tone-
ladas de pluma por ano, e como a produção brasileira excede, 
em muito, essa demanda, o restante é exportado. Por esse 
motivo, o Brasil não aparece no ranking dos maiores importa-

Ranking mundial de importação

dores mundiais, mas não perde de vista essa lista, na qualida-
de de terceiro maior exportador do mundo. Não por menos, a 
mais recente Missão Compradores, realizada em 2018, teve 
representantes de Bangladesh, Vietnã, Indonésia, Colômbia, 
China e Turquia, integrantes do ranking dos dez maiores im-
portadores globais, incluindo os três primeiros do ranking, ex-
ceto a Colômbia que ocupa a 19ª posição.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Importação - safra 2018-2019 - Projeção (ton. x 1000)

México

1.732

Coreia, Rep.

Tailândia

Índia

Paquistão

Indonésia

Turquia

Vietnã

China

Bangladesh 1.805

833
1.717

614
825

307
330

175
236

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Importação - safra 2017-2018 (ton. x 1000)

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Importação - safra 2016-2017 (ton. x 1000)

México

Coreia, Rep.

Tailândia

Índia

Paquistão

Indonésia

Turquia

China

Vietnã

Bangladesh

México

Coreia, Rep.

Tailândia

Paquistão

Índia

Indonésia

Turquia

China

Vietnã

Bangladesh

1.574
1.671

824
1.282

671
797

327
330

175
258

1.198
1.412

801
1.096

596
746

267
538

230
232
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A China é o segundo maior produtor mundial, o terceiro 
maior importador – primeiro até a safra 2014-2015 – e não 
figura no ranking de exportação. Isso explica por que é o 
país com maior consumo de algodão do mundo, responsável 
por 34% deste.

O mercado de algodão na Índia apresenta muitas variantes. 
O país ocupa o segundo lugar no ranking de consumo, mas 
é também o segundo maior exportador, depois dos Estados 
Unidos e o maior produtor mundial. Por isso, é também um 

Ranking mundial de consumo

dos países-alvo da estratégia brasileira de aproximação com 
mercados importadores.

Fechando a lista dos três maiores consumidores, está o Pa-
quistão, outro mercado de expressão. Sua demanda anual é 
de quase 2,4 milhões de toneladas.

 O Brasil perdeu destaque no ranking de consumo. Era o sé-
timo colocado na lista dos maiores consumidores na safra 
2016-2017, e passou a ser o nono, em 2017-2018.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Consumo - 2018-2019 – Projeção (ton. x 1000)
China

9.292
Índia

5.252
Paquistão
2.463

Bangladesh
1.812

Vietnã
1.734

Turquia
1.703

Indonésia
830

EUA
740

Brasil
728

México
435

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Consumo - 2017-2018 (ton. x 1000)

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Consumo - 2016-2017 (ton. x 1000)

China
9.200

Índia
5.200

Paquistão
2.346

Bangladesh
1.662

Vietnã
1.576

Turquia
1.481

Indonésia
791

EUA
729

Brasil
725

México
435

China
8.000

Índia
5.148

Paquistão
2.147

Turquia
1.455

Bangladesh
1.409

Vietnã
1.168

Brasil
729

EUA
708

Indonésia
700

México
385
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Oferta e demanda mundial de algodão

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Estoque inicial e produção (ton. x 1000)

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Oferta total e consumo (ton. x 1000)

Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Exportações e estoque final (ton. x 1000)

2018-2019 Projeção

18.722

25.964

2017-2018

18.783

26.854

2016-2017

20.221
22.990

Estoque inicial
Produção

2018-2019 Projeção

44.686

27.754

2017-2018

45.637

26.879

2016-2017

43.211

24.468

Oferta total
Consumo

2018-2019 Projeção

9.646

16.898

2017-2018

8.997

18.722

2016-2017

8.112

18.699

Exportação
Estoque final

Safras 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019
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 A extraordinária mobilidade da indústria de 
confecções no mundo em busca de mão de obra 
competitiva, gerou forte demanda para o algodão brasileiro 
em países com notáveis limitações de terra e água 

MARCOS 
SAWAYA JANK

Presidente
Asia-Brazil Agro Alliance (ABAA)

A SAGA GLOBAL DO ALGODÃO BRASILEIRO 

Após uma esplêndida safra que nos permitiu ultrapassar a Ín-
dia e a Austrália, o Brasil chega à posição de segundo maior 
exportador mundial de algodão, o que deve gerar mais de US$ 
2,5 bilhões em divisas em 2019. Mantida a taxa de crescimen-
to dos últimos 15 anos (cerca de 10% ao ano), antes de 2030 já 
estaremos ultrapassando os Estados Unidos, primeiro exporta-
dor mundial, que hoje detém um terço do mercado mundial. 

Trata-se de uma transformação fenomenal para um país que 
nos anos noventa chegou a se posicionar como segundo maior 
importador mundial do produto. Naquela época, o nosso mo-
delo baseava-se na pequena produção do Sul do País, sujeita 
a constantes instabilidades climáticas e ao descontrole das 
pragas e doenças. Ao migrar para os Cerrados do Centro-Nor-
te, o algodão ganhou escala (propriedades rurais e operações 
muito maiores), reduziu a incidência de doenças (a colheita 
deixou de coincidir com o período chuvoso) e, em consequên-
cia, obteve maior produtividade e qualidade de pluma.

Entre os anos setenta e hoje, enquanto a área plantada com 
algodão caiu de quatro para pouco mais de um milhão de 
hectares, a produtividade deu o espetacular salto de 200 para 
1.800 kg de pluma por hectare. Se naquele período o algo-
dão era cultura única, hoje ele é comumente plantado como 
segunda safra da soja, usando a mesma área agrícola, sem 
precisar de irrigação.

Isso permitiu conquistar dois elementos únicos de diferen-
ciação do Brasil: a padronização do produto – cuja rastreabi-
lidade pode ser feita em nível de talhão – e as características 
intrínsecas de sustentabilidade, graças à adoção generaliza-
da pelo setor de certificações como o Algodão Brasileiro Res-
ponsável (ABR) e a Better Cotton Initiative (BCI).  

Quem de fato, porém, puxou o crescimento da cotonicultu-
ra brasileira foi a demanda do continente asiático, que hoje 
responde por 93% das nossas exportações. É importante 
destacar que a indústria do vestuário é uma das que mais 
mudaram de lugar ao longo do tempo, saindo do Reino Unido 
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no tempo da Revolução Industrial para se instalar nas Caroli-
nas, nos EUA. Depois migrou para o Japão e a Coreia, depois 
para a China e hoje chega à Indonésia, ao Vietnã, à Turquia, 
a Bangladesh e ao Paquistão, países cujas importações cres-
cem a dois dígitos por ano. Isso sem falar dos novos desti-
nos que despontam no horizonte, como Filipinas e Myanmar. 
Essa extraordinária mobilidade da indústria de confecções no 
mundo, em busca de mão de obra competitiva, gerou forte 
demanda para o algodão brasileiro em países com notáveis 
limitações de terra e água.

A China, tradicional importador de algodão, que chegou a 
representar um terço das exportações brasileiras em 2012, 
vem perdendo espaço para os novos destinos asiáticos, onde 
está a indústria mais competitiva, além de ter reformado a 
sua política de preços garantidos e estoques reguladores.

O que falta ser feito para coroar essa saga? Como vamos ven-
cer os Estados Unidos na disputa pela liderança das expor-
tações mundiais? Minha opinião é que ganhos de produtivi-
dade são fundamentais, mas não suficientes para vencer o 
jogo global, e que qualidade medida no campo é diferente de 
qualidade percebida pelo consumidor.

A cotonicultura americana liderou o mercado não apenas por-
que historicamente produziu grandes volumes com alta pro-
dutividade, como estamos fazendo hoje, mas também porque 
investiu pesadamente em comunicação e diferenciação em 
relação aos concorrentes.

O Cotton Council International (CCI), braço de promoção inter-
nacional do Conselho Nacional do Algodão dos EUA tem repre-
sentações em 15 países do mundo e um site de grande ampli-
tude em 12 idiomas. Em 2017, o CCI gastou US$ 26 milhões 
com programas de internacionalização da indústria, fóruns, 
trade shows, eventos com clientes focados principalmente no 
continente asiático. Além disso, o CCI criou a marca “Cotton 
USA”, que certifica produtos que contêm algodão americano 
e ainda promove estudos, visitas, missões e a divulgação de 
inovações em tecnologia, mistura de tecidos, design e moda.

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 
patrocinou uma ampla campanha para promover o uso de 
algodão pela indústria de confecções no Brasil, com o lema 
Sou de Algodão. É hora de internacionalizar essa ação, cons-
truindo uma imagem sólida e diferenciada para o algodão 
brasileiro perante os diferentes países, alcançando governos, 
associações, clientes e formadores de opinião.

A soja é o produto mais conhecido das exportações brasileiras 
do agronegócio. A participação do Brasil no mercado mundial 
de soja cresce 3% ao ano. O share do algodão e do milho bra-
sileiros, produzidos junto com a soja, cresce cerca de 10% ao 
ano, um número extraordinário. São esses os três produtos 
que puxam e lideram a nossa crescente presença no agro-
negócio global, onde a Ásia é central e crucial. Fizemos uma 
revolução no campo. É hora de mostrá-la e diferenciá-la na 
mente dos nossos clientes e consumidores finais, que em sua 
maioria vivem hoje do outro lado do planeta.
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KIHAK  
SUNG

Presidente
Federação Internacional de Fabricantes de Têxteis (ITMF)

 Abrapa: Promovendo com sucesso a produção de 
algodão de alta qualidade e sustentabilidade no Brasil 
para a indústria de têxteis nacional e internacional 

Federação Internacional de Fabricantes de Têxteis 
(ITMF), criada em 1904, é um fórum internacional 
que reúne todos os atores da cadeia de valor têxtil 

desde as fibras até os varejistas. Atualmente, as fibras de 
algodão têm um papel muito importante, uma vez que são 
o ponto de partida de uma cadeia de valor longa e comple-
xa. Quando a Federação foi fundada há mais de 100 anos, o 
algodão era a fibra dominante. Desde então, essa produção 
vem crescendo continuamente e espera-se que continue a 
crescer no futuro. Atualmente, são cerca de 26 milhões de 
toneladas de algodão em todo o planeta, das quais mais de 
dois milhões, no Brasil. Espera-se que, na próxima década, 
essa produção alcance 30 milhões de toneladas. 

As razões para esse contínuo crescimento em todo o mundo 
e, particularmente, no Brasil se devem à inovação em investi-
mentos em sementes, equipamentos, práticas de produção, 
controle das características da fibra e serviços aos clientes 
em seu mais alto nível. 

A Abrapa é uma organização muito importante no cenário in-
ternacional algodoeiro, que promove e apoia a produção de 
algodão de excelente qualidade para a indústria brasileira e 
internacional de têxteis. 

A associação desempenha um papel muito importante na his-
tória de sucesso da produção algodoeira do Brasil e em suas 
vendas. Representa quase 100% de todos os produtores do 
país, utilizando práticas sustentáveis conforme definidas 
pelas autoridades sob o programa ABR. Os procedimentos 
desse programa são tão rígidos que a Iniciativa Better Cotton 
(BCI) emite uma certificação BCI e para quem se mostra ade-
quada aos procedimentos da ABR. Os associados da Abrapa, 
portanto, tornam o Brasil o maior produtor de algodão de BCI 
no mundo. 

A importância do Brasil como fornecedor de algodão com 
mais de dois milhões de toneladas do produto é resultado de 
tecnologias modernas. A introdução de sementes que per-
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mitem o duplo cultivo, o plantio do algodão no solo após a 
colheita de soja, torna o Brasil competitivo apesar do seu ta-
manho e da distância da fazenda até os portos e destes até os 
principais consumidores na Ásia.

A Abrapa lidera no mundo em termos de desenvolvimento 
técnico de algodão produzido sob chuva, com alto rendimen-
to e custo-benefício impressionante. Portanto, uma expansão 
da produção algodoeira com apoio da associação é esperada 
nas próximas safras.

Com a utilização de tecnologias de ponta de HVI, a associação 
supervisiona e verifica 100% das características da qualidade 
de todo o algodão produzido no Brasil, com procedimento de 
checagem de teste em uma estrutura de laboratórios em Bra-
sília. Todos os fardos produzidos pelos associados da Abra-
pa vêm com uma etiqueta com todos os detalhes do fardo, 
inclusive os resultados e a classificação de HVI, para que o 

comprador final possa verificar e aplicar o algodão de ma-
neira eficiente e custo-efetiva. A tão falada digitalização 
das diferentes indústrias já é implementada na cadeia de 
valor da fibra no Brasil.

Os membros da Abrapa fornecem à indústria nacional de 
têxteis 100% do que precisa. Já que a produção brasileira 
de algodão é aproximadamente três vezes maior que seu 
consumo, sua exportação tem um papel muito importan-
te. A alta qualidade e a rápida disponibilidade em todo o 
mundo, juntamente com preços competitivos, tornam o 
algodão do Brasil um produto muito atrativo. A entidade 
tem sido instrumental na promoção dessa fibra em vários 
mercados asiáticos, ao coordenar reuniões entre dele-
gações de seus membros e clientes desses mercados. A 
visibilidade melhorada e a interação intensificada de pro-
dutores com seus clientes ajudaram a promover o sucesso 
do algodão brasileiro.

 Por todas essas razões, a Abrapa tem sido um parceiro 
forte e confiável, tanto para a indústria de têxteis brasileira 
quanto para a mundial 
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 Oito anos atrás, eram 11 empresas brasileiras membros 
da ICA, há cinco anos aumentou para 24 e, em 2018, são 26 
empresas brasileiras, o que, com certeza, inclui a Abrapa, um 
parceiro de valor da ICA. Temos orgulho desses números e 
eles refletem a expansão de nossa associação no Brasil 

BILL 
BALLENDEN

Presidente
Associação Internacional do Algodão (ICA) 

NÚMEROS DO ALGODÃO NO MUNDO

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Abrapa e ao Arlin-
do Moura por terem me dado a oportunidade, em nome da 
Associação Internacional do Algodão (ICA), de contribuir para 
tão prestigiosa publicação e palestras acerca dos números do 
algodão do mundo. 

Vou começar com um número fácil: o número 2. Este é o nú-
mero de anos que o presidente, Arlindo Moura, está à frente 
da Abrapa. Não faz muito tempo no contexto de uma vida in-
teira de realizações como é a vida do Arlindo, mas ele con-
seguiu atingir muito. Durante sua gestão, o Brasil assegurou, 
para um futuro próximo, o segundo lugar na liga global de ex-
portadores de algodão.  

Seguindo, cito o 3. Podemos considerar pouco o tempo para 
o Brasil produzir 3 milhões de toneladas de algodão. Ainda há 
alguns entraves a serem superados. O investimento em lo-
gística, tanto no interior quanto nos portos, será necessário, 
assim como investimento nos catadores e nos descaroçado-
res de algodão. No entanto, isso é possível. Ajudaria muito se 
houvesse três portos principais de exportação, por exemplo, 
e espera-se que Salvador, em breve, consiga enviar grandes 
volumes do algodão brasileiro. Eu prevejo que esse objetivo 
será atingido em três anos. 

O 8 é considerado o número da sorte na China. Vamos esclare-
cer – A China vai se tornar a maior importadora de algodão em 
todo o mundo, em, no máximo, dois anos. O algodão brasileiro 
cada vez mais continuará a almejar atender às necessidades 
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do mercado chinês. É claro, o Brasil já produz fardos altamente 
cobiçados em todo o Oriente, mas isso não significa que não há 
espaço para melhorar. As reservas chinesas vêm diminuindo e 
passaram de 60 milhões de fardos para cerca de 30 milhões 
no espaço de três anos, de acordo com o Ministério da Agri-
cultura dos Estados Unidos. A matemática simples nos diz que 
em algum momento as importações vão substituir a venda dos 
estoques, o que é uma clara oportunidade para um país que 
está expandindo sua produção. Portanto, será importante ouvir 
o mercado importador chinês, assim como outros países im-
portadores e entender o que precisam do algodão brasileiro.

O próximo número que quero propor é: 28. Esta é a resistên-
cia mínima do algodão no mercado global exportador que 
atrai os melhores preços dos compradores. Aqui vai mais 
um número para vocês: 36. Tenho certeza que todos os pro-
dutores brasileiros sabem o que vem por aí. Esse é o código 
utilizado para representar o comprimento da fibra 1-1/8. De-
riva-se do fato de que no Reino Unido, dividimos as medidas 
de uma polegada em 32 partes, portanto 1/8 é o mesmo que 
4/32, e 1-1/8 é 36/32 partes. De qualquer forma, esse é o 
comprimento que os compradores no Oriente vão querer de 
produtores no Brasil, conforme cresçam as exportações.

Se o Brasil puder combinar estes dois últimos números, 28 
e 36, será um claro passo à frente em termos de proteger o 
valor do fardo para exportação. 

Agora vamos falar sobre os números da ICA, começando 
com o 10 – já faz 10 anos desde que o Programa de Trei-
namento Completo em Algodão começou, que atrai regu-
larmente representantes do Brasil, assim como de muitos 
outros países no mundo. Eu espero que possamos receber 
mais representantes brasileiros no próximo programa, em 
abril de 2019.

Outro é o 49 – número de países atualmente representa-
dos pela ICA.  

Especialmente para o Brasil, gostaria de focar os números 
11, 24 e 26. Oito anos atrás, eram 11 empresas brasileiras 
membros da ICA, há cinco anos aumentou para 24 e, em 
2018, são 26 empresas brasileiras, o que, com certeza, 
inclui a Abrapa, um parceiro de valor da ICA. 

Temos orgulho desses números e eles refletem a expan-
são de nossa associação no Brasil e vemos isso como pro-
va de que o país acredita em honrar seus contratos e nas 
práticas do comércio justo. 

Agora vários outros números: 10/10/2019 – a data do 
próximo jantar de gala da ICA em Liverpool. Esperamos 
por todos os muitos participantes brasileiros que se unirão 
a nós da comunidade global algodoeira para falar sobre a 
fibra que nos une a todos.
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Para o levantamento e a elaboração dos principais dados do algodão no 
Brasil, a Abrapa utiliza diversas fontes, todas elas de total credibilidade.

O Sistema Nacional de Dados do Algodão (Sinda) – principal plataforma 
utilizada pela Abrapa – contém as informações estratégicas do setor.

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é a fonte oficial quando os 
dados se referem à área plantada, à produtividade e à produção nacional, tanto 

em séries históricas quanto em fechamentos e estimativas de safras futuras.

A fonte dos dados de exportação é a Análise de Informações do Comércio 
Exterior (Comex Stat), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC). Quando o assunto é a comparação de dados 
do Brasil com os de outros países, a Abrapa utiliza as informações do 

International Cotton Advisory Committee (Icac), que é também a fonte de 
dados do capítulo “Números do Algodão no Mundo” deste relatório.

Números 
do algodão

NO BRASIL



Depoimentos BLAIRO MAGGI
Ministro – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

FERNANDO VALENTE PIMENTEL
Presidente – Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) 
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Presidente – Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea)
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Um raio-x da distribuição da 
cultura de algodão no Brasil

ajoritariamente no bioma do cerrado, o algodão é 
produzido em dez estados brasileiros, e a Abrapa 
se faz presente em cada um deles, por intermédio 

das associações estaduais, que seguem as orientações nacio-
nais, sem deixar de atuar nas prioridades específicas de cada 
região. As estaduais desenvolvem programas de informação, 
capacitação, qualidade e sustentabilidade, entre outros, pro-
movendo a cultura da fibra e ajudando a construir um setor 

forte, colocando o Brasil entre os principais produtores mun-
diais de algodão.

A Abrapa e as associações estaduais atuam com base nos 
princípios do associativismo e da representatividade. Com 
um trabalho sério, focado em gestão por resultados, elas re-
presentam 99% da área plantada, 99% da produção e 100% 
da exportação brasileira de algodão.

M

Representatividade da 
Abrapa e associações 

estaduais:

99%

99%

100%

da área plantada

da produção

da exportação

Associadas

Associação Paulista dos
Produtores de Algodão

Fonte: Abrapa
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Área, produtividade e produção de 
algodão no Brasil – Série histórica
Área, produtividade e produção de algodão no Brasil

Área plantada (ha x 1000)

Fonte: Conab, outubro/2018 – Elaboração Abrapa
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Fonte: Conab, outubro/2018 – Elaboração Abrapa
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Fonte: Conab, outubro/2018 – Elaboração Abrapa
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Produtividade de pluma (kg/ha)

Destaques

Na evolução comparativa, a área vinha apresentando índices 
superiores à produção, mas essa relação muda a partir da safra 
2000-2001, que coincide com o início de atuação da Abrapa. 

Isso se explica pelo constante crescimento da produtividade 
nas lavouras. A diferença entre produção e área torna-se cada 
vez mais evidente, à medida que a produtividade aumenta.

 ■ A área plantada na safra 2016-2017 (939 mil 
hectares) é 35% superior à da safra 1998-1999  
(694 mil hectares).

 ■ Em contrapartida, no mesmo período, a produção 
aumentou em 194%, passando de 520 mil toneladas 
(1998-1999) para 1,530 milhão de toneladas  
(2016-2017).

 ■ Esse extraordinário aumento de produção só foi 
possível em razão do crescimento em produtividade, 
que saltou de 750 kg/ha (1998-1999) para 1.629 kg/ha 
(2016-2017), um incremento de 117%.
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Fonte: Conab, outubro/2018 – Elaboração Abrapa

Evolução comparativa – Área x produtividade x produção
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Área, produtividade e produção de 
algodão no Brasil – últimas três safras

Área, produtividade e produção de algodão no Brasil
Últimas três safras

O ponto alto da safra 2016-2017, no comparativo com a an-
terior, foi o crescimento da produção (+ 240 mil toneladas = 
19%), apesar da retração de área, da ordem de 2% – um re-
flexo direto do aumento da produtividade (1.629 kg/ha).

Na safra 2017-2018, acompanhamos o crescimento em to-
dos os estados produtores de algodão do Brasil, em compa-

ração à safra 2015-2016. Houve ganho de 23% em área, de 
56% em produção e de 26% em produtividade. A produção 
(2,005 milhões de toneladas) foi a maior, superando o índice 
de 1,959 milhão de toneladas de pluma produzida na safra 
2010-2011, logo, estabelecendo um novo recorde. A pro-
dutividade também bateu recorde, alcançando 1.707 kg/ha.

Fonte: Conab, outubro/2018 – Elaboração Abrapa

Evolução comparativa – Área x produtividade x produção

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Área plantada 
(ha x 1000)

1.350

1.7071.629

1.289

2.005

1.529

955
1.174

939

Produção de pluma 
(ton. x 1000)

Produtividade de 
pluma (kg/ha)
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As perspectivas para a safra brasileira de algodão 2018-2019 
são positivas para a produção de pluma. Os indicativos mos-
tram clima favorável, com influência do fenômeno climático  
La Niña. Aguarda-se produtividade de 1.639 kg/ha, e produção 

variando entre 2.084,40 e 2.320,4 mil toneladas, maiores, 
portanto, que na safra 2015-2016. Estima-se que a área 
fique entre 1.271,6 e 1.414,7 mil hectares.
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Fonte: Conab, outubro/2018 – Elaboração Abrapa

Projeção para a safra 2018-2019: evolução esperada

Produtividade de pluma (kg/ha)

1.707 1.639

Produção de pluma (ton. x 1000)

2.005

2.320

Área plantada (ha x 1000)

1.174
1.414

2017-2018
2018-2019
Previsão
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Segundo previsões da Conab, os volumes de 2018 deverão 
fechar em um milhão de toneladas exportadas e com impor-
tação de 15 mil toneladas, com um saldo de 985 mil tonela-

das. Para 2019, as previsões apontam para a exportação de 
1,33 milhão de toneladas e importação de 10 mil toneladas, 
com diferença de 1,32 milhão de toneladas.

Balança comercial brasileira de algodão
Brasil se tornou autossuficiente em algodão a 
partir do ano 2001. Uma vez em condições de 
abastecer o seu parque industrial, mirou o mer-

cado externo. Isso se deveu à mudança do eixo produtivo 
para o cerrado, nos anos de 1980, quando um novo modelo 
de cotonicultura, altamente tecnificado e em outras con-

dições de clima e solo, foi implantado. A virada na balan-
ça comercial se manteve e vem crescendo, com superávit 
cada vez maior. Hoje, o Brasil é o terceiro exportador de 
algodão do mundo, depois dos Estados Unidos e da Índia, 
com volume médio acima de 700 mil toneladas exportadas 
nas últimas safras.

O

Fonte: Comex Stat – Mdic, outubro/2018 - Elaboração Abrapa

Balança comercial por volume (ton. x 1000)
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Fonte: Comex Stat – Mdic, outubro/2018 - Elaboração Abrapa

Balança comercial por valor (US$ x 1.000.000)
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Principais destinos de exportação 
do algodão brasileiro

algodão brasileiro é majoritariamente exportado 
para o Oriente – mais de 95% –, embora parte da 
produção também siga para alguns países da Euro-

pa, África e América. 

Nas últimas três safras, Indonésia, Turquia e Vietnã apare-
cem na lista dos cinco maiores importadores. Já Bangladesh 
figura nas duas últimas. Juntos, no período de três safras, es-
ses cinco países importaram mais de 1,7 milhão de toneladas 
do Brasil, o que representa mais de 70% de todo o algodão 
brasileiro exportado.

A Abrapa tem atuado intensamente na prospecção e expan-
são de mercados, especialmente, na Ásia, por meio de suas 
missões internacionais, com destaque para a Missão Compra-
dores. Em parceria com algumas das principais tradings que 
comercializam algodão brasileiro, a entidade traz industriais 
estrangeiros para conhecer o nosso modelo de produzir algo-
dão, levando-os a acompanhar a colheita, o beneficiamento e o 
processo de classificação da pluma nos três estados de maior 
produção, Mato Grosso, Bahia e Goiás. No biênio 2017-2018, 
a visita incluiu o Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão (CBRA), que já estava em operação, após ter sido 
inaugurado em dezembro de 2016. 
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Principais destinos de exportação do algodão brasileiro 
safra 2015-2016 - agosto/2015 a julho/2016

Exportação (ton.) Valor US$ milhões

142.039

32.413

100.661

5.245

123.998

7.867

77.457

3.735

141.891

25.386
82.623

4.651

122.202

7.400
47.060

221,38 154,00 12,39212,73 129,77 9,03188,87 50,20113,99 8,25182,68 38,2572,39 6,82 5,32

Vietnã ChinaCoreia 
do Sul

Paquistão Bangladesh JapãoPortugalIndonésia Malásia Taiwan 
(Formosa)

Turquia Tailândia Estados 
Unidos

Índia Argentina

Fonte: Comex Stat – Mdic, outubro/2018 – Elaboração Abrapa

Principais destinos de exportação do algodão brasileiro 
safra 2016-2017 - agosto/2016 a julho/2017

Exportação (ton.) Valor US$ milhões

124.098

23.174
53.365

5.260

82.601

5.943
36.050

3.110

119.029

15.582
41.798

3.572

77.986

5.794
34.578

202,80 86,47 7,17145,69 65,83 9,26128,58 36,9958,13 6,93118,92 23,9553,73 5,63 5,27

Indonésia BangladeshVietnã Malásia Taiwan 
(Formosa)

PortugalÍndiaTurquia China TailândiaCoreia 
do Sul

Paquistão Japão Itália Argentina

Fonte: Comex Stat – Mdic, outubro/2018 – Elaboração Abrapa

Principais destinos de exportação do algodão brasileiro 
safra 2017-2018 - agosto/2017 a julho/2018

Exportação (ton.) Valor US$ milhões

189.942

25.597
79.306

5.402

103.535

6.023
59.669

2.615

185.313

6.090
68.388

3.998

100.632

5.668
57.955

309,95 126,51 9,86311,19 114,14 8,28168,39 41,5796,32 8,56167,37 10,1492,37 6,45 4,35

Vietnã ChinaTurquia Paquistão Japão ItáliaPortugalIndonésia Malásia TailândiaBangladesh Coreia 
do Sul

Taiwan 
(Formosa)

Índia Argentina

Fonte: Comex Stat – Mdic, outubro/2018 – Elaboração Abrapa
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Brasil e a produção mundial
o ranking da elite de países produtores, a China, tra-
dicional líder, e a Índia, habitual vice-líder, trocaram 
de posições na safra 2015-2016, quando a primeira 

reduziu substancialmente a produção e a segunda assumiu 
a liderança, permanecendo assim na safra 2017-2018. Em 
terceiro lugar, vêm os Estados Unidos, seguidos pelo Brasil e 
Paquistão, respectivamente, na quarta e quinta colocações.

O Brasil tem se firmado entre os cinco países maiores pro-
dutores de algodão do mundo, trocando de posição com o 
Paquistão na safra 2017-2018, quando alcançou o quarto lu-
gar. Isso vem acontecendo há muitas safras, confirmando-se 
na safra 2017-2018 e na projeção do Icac para 2018-2019. 
Vale mencionar o sexto maior produtor, Austrália, com volu-
me muito abaixo do alcançado pela produção brasileira.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Principais países produtores (ton. x 1000)

País 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019*

 ÍNDIA 6.634 6.460 5.746 5.733 6.350 6.048

 CHINA 6.929 6.480 4.753 4.900 5.890 5.650

 EUA 2.811 3.553 2.806 3.738 4.555 4.189

 BRASIL 1.705 1.563 1.289 1.530 1.965 2.024

 PAQUISTÃO 2.076 2.305 1.514 1.663 1.795 2.005

 AUSTRÁLIA 890 450 579 935 1.044 636

4.000

0

5.000

1.000

6.000

2.000

7.000

8.000

3.000

*Previsão
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Brasil e a exportação mundial
Brasil ocupa hoje o terceiro lugar no ranking da elite de países 
exportadores, que tem os Estados Unidos e a Índia em pri-
meira e segunda posições, respectivamente. A quarta é ocu-

pada atualmente pela Austrália, seguida pelo Uzbequistão, em quinta.

Após bater o recorde de exportação em 2011-2012 – com mais de 1 
milhão de toneladas – e chegar ao terceiro lugar naquela safra, o Brasil 
perdeu a posição para a Austrália nas duas safras seguintes. Retomou 
o terceiro lugar na safra 2014-2015 e se manteve na posição, devendo 
permanecer nela nas safras 2017-2018 e 2018-2019, segundo a pro-
jeção do Icac. Na média das últimas cinco safras, o volume exportado 
pelo Brasil ficou na casa de 762 mil toneladas de pluma.

A análise é focada na exportação individual dos países, não levando em 
consideração, portanto, volumes acumulados por eles como, por exem-
plo, o bloco da CFA Zone.
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Fonte: Icac – Cotton This Month, setembro/2018 – Elaboração Abrapa

Principais países exportadores (ton. x 1000)

PAÍS 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019*

 EUA 2.293 2.449 1.993 3.248 3.451 3.450

 ÍNDIA 2.014 914 1.255 991 1.126 1.126

 BRASIL 485 851 939 607 930 1.118

 AUSTRÁLIA 1.057 520 616 809 905 789

 UZBEQUISTÃO 650 594 544 337 300 393

 MALI 199 175 218 240 261 321

2.000

0

2.500

500

3.000

1.000

3.500

4.000

1.500

*Previsão
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Oferta, demanda e estoques 
de algodão no Brasil
Período de 2013 a 2019

Fonte: 1º levantamento da Safra Brasileira de Grãos (outubro/2018) – Elaboração Abrapa

Estoque final (ton. x 1.000)

2012-2013 2013-2014 2017-20182016-20172015-20162014-2015 2018-2019 Previsão
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Fonte: 1º levantamento da Safra Brasileira de Grãos (outubro/2018) – Elaboração Abrapa

Oferta (ton. x 1.000)
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Fonte: 1º levantamento da Safra Brasileira de Grãos (outubro/2018) – Elaboração Abrapa

Demanda (ton. x 1.000)
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 Após longo período de desempenho relativamente 
modesto do setor algodoeiro, caracterizado por políticas 
comerciais restritivas à expansão do setor, em um cenário 
macroeconômico desfavorável, a partir dos anos 90 houve 
profunda transformação da cotonicultura brasileira 

s produtores de algodão, identificados com o pre-
valecimento de uma política agrícola voltada para 
o mercado, evidenciaram o acerto dessa orientação 

por meio do exemplar sucesso resultante de seu empreende-
dorismo e de sua pertinácia no continuado aumento da produ-
ção com sustentabilidade, eficiência e competitividade.

Em resposta aos estímulos oficiais e de mercado e com o apoio 
da Abrapa e de suas filiadas estaduais, os produtores de algo-
dão expandiram suas atividades para o Centro-Oeste, onde o 
estado de Mato Grosso responde por 70% da produção nacio-
nal, seguido pelo estado da Bahia, o que alçou o país à condi-
ção de um dos principais produtores e exportadores mundiais 
de algodão. Essa inserção do setor no mercado internacional 

foi uma conquista dos produtores e da Abrapa, com o apoio do 
Mapa em seu bem-sucedido esforço de abertura e ampliação 
de mercados para a agricultura brasileira. 

Como fruto desses esforços, nos últimos 20 anos, a produção 
brasileira de algodão aumentou 294%, atingindo três milhões 
de toneladas, com um aumento nas exportações de 156,5% 
se situando em US$ 1.6 bilhão. Nesse mesmo período, o au-
mento de produtividade foi de 196%.

A robustez do setor de cotonicultura, cuja participação no Va-
lor Bruto da Produção Agrícola é de 9%, ocupa historicamente 
posição de destaque no desempenho do agronegócio e na sua 
contribuição para o crescimento econômico do País.

O

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018084



 Podemos, sim, alcançar a liderança mundial na 
cotonicultura e posições cada vez mais destacadas no 
setor da moda, no qual já somos protagonistas globais 

FERNANDO VALENTE 
PIMENTEL

Presidente
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit)

UM SETOR DE MUITA FIBRA 
E PRODUÇÃO DE EXCELÊNCIA

A cotonicultura evoluiu muito em nosso país nos últimos 
anos, graças ao esforço e trabalho dos que se dedicam à ati-
vidade e à forte e competente atuação da Associação Bra-
sileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e das entidades 
regionais associadas. Deve-se enfatizar, ainda, o avanço da 
tecnologia, com impacto na qualidade e produtividade, que 
tem na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) um importante suporte, como ocorre, aliás, com todos os 
segmentos do agribusiness.

O Brasil, definitivamente, é um dos protagonistas interna-
cionais no segmento do algodão, cujo consumo global é de 
25 milhões de toneladas anuais, com posição destacada em 
um mercado total de 105 milhões de toneladas de fibras em 
2017. Nesse contexto, estamos dando um grande salto em 
nossa produção interna. Na safra 2017-2018, deveremos 
quebrar o recorde na produção nacional, atingindo mais de 
dois milhões de toneladas. Também deveremos superar to-
das as marcas de nossas exportações, consolidando-nos na 
segunda posição no mundo.

A Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit) e todo o setor que representa, um parque produtor de 
30 mil empresas, com cinco ou mais funcionários, e gerador 
de seis milhões de empregos diretos e indiretos, sentem-se 
orgulhosos de ser parte importante dessa história. No merca-
do interno, estamos consumindo 700 mil toneladas anuais de 
algodão, produzindo fios, tecidos e confeccionados de eleva-
da qualidade e forte impacto positivo no plano socioeconô-
mico. Esse volume pode ser ainda maior a partir do momento 
em que a economia brasileira volte a crescer de modo mais 
substantivo e que a competitividade sistêmica do País evolua, 
por meio da agenda das reformas estruturantes, com a con-
sequente redução do Custo Brasil.

É importante destacar que o algodão, dentre as fibras produ-
zidas no País, é a que tem o maior e mais diversificado pro-
cesso de transformação comparativamente às consumidas 
pela indústria têxtil e de confecção, apesar do grande avanço 
das sintéticas em nossa estrutura produtiva. Ambos os seg-
mentos, absolutamente sinérgicos, compartilham valores e 
princípios cada vez mais absorvidos e exigidos pela civiliza-
ção global, como o compliance, a responsabilidade socioam-
biental e a qualidade de seus produtos. 
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 A indústria têxtil e de confecção segue ao lado da 
cotonicultura, trabalhando com muito empenho para que 
nossa cadeia produtiva cresça e se desenvolva ainda mais, 
dando uma contribuição cada vez maior à transformação 
positiva do Brasil e à construção de uma economia 
próspera, sustentável, inclusiva e de renda alta!  

Nesse sentido, cabe salientar alguns aspectos relevantes de 
nossa cotonicultura, que tem mais de 80% de sua produção 
certificados no âmbito do selo Algodão Brasileiro Responsá-
vel (ABR) e do BCI (Better Cotton Initiative/Iniciativa por um 
Algodão Melhor). Ou seja, a grande maioria de nossa impor-
tante matéria-prima atende às mais rígidas exigências glo-
bais. Tais requisitos têm possibilitado e inspirado campanhas 
institucionais e de marketing muito bem-feitas pelo setor, 
como Sou de Algodão, movimento voltado para estimular o 
uso dessa fibra natural.

Em meio a tantos aspectos positivos, temos um desafio ins-
tigante pela frente, que é o de agregar cada vez mais valor ao 
algodão brasileiro, resgatando de modo pleno o seu concei-
to de ouro branco. Para alcançarmos essa importante meta, 
será preciso aumentar a produção e as exportações de pro-
dutos manufaturados em nosso País. O significado desse 
avanço está expresso nos valores médios de exportação refe-
rentes ao algodão e às suas distintas fases de transformação, 
de janeiro a setembro de 2018: no período, o quilo da fibra 
de algodão no mercado externo foi de US$ 1,72; um quilo de 
fios, US$ 3,92; um quilo de tecidos planos de algodão, US$ 

6,70; um quilo de malhas, US$ 7,79; um quilo de vestuários 
de malha, US$ 27,96; e um quilo de roupas de tecido plano 
de algodão, US$ 34,14.

Temos, portanto, grande potencial e oportunidades amplas 
de agregar imenso valor ao processo de transformação dessa 
matéria-prima sustentável, característica marcante do algo-
dão brasileiro. Poucas nações têm essa possibilidade. Pode-
mos, sim, alcançar a liderança mundial na cotonicultura e po-
sições cada vez mais destacadas no setor da moda, no qual 
já somos protagonistas globais, detentores da maior cadeia 
totalmente integrada no Ocidente e incluídos entre os cinco 
maiores produtores do Planeta.

É com muita alegria que cumprimentamos o presidente Ar-
lindo de Azevedo Moura e todos os diretores da Abrapa pelo 
competente desempenho no biênio 2017-2018. Seu trabalho 
contribuiu de modo expressivo para a consolidação de muitas 
conquistas às quais nos referimos neste artigo. Também de-
sejamos pleno êxito à gestão do presidente Milton Garbugio 
e dos novos dirigentes que estarão à frente da entidade no 
período 2018-2019. 
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 Brasil registra um novo recorde de produção 
e se consolida como o 4° maior produtor mundial da 
fibra, atrás de Índia, China e Estados Unidos 

HENRIQUE 
SNITCOVSKI

Presidente
Associação Nacional dos Exportadores 
de Algodão (Anea)

O ALGODÃO NO BRASIL

A cotonicultura brasileira registra, a cada ano, mais um capí-
tulo na trajetória de um setor em constante evolução. O biênio 
2017-2018 ficará marcado pelo reposicionamento do País 
como um grande produtor e importante exportador. 

Com uma safra estimada em 2,1 milhões de toneladas de algo-
dão em pluma, o Brasil registra um novo recorde de produção e 
se consolida como o 4° maior produtor mundial da fibra, atrás 
de Índia, China e Estados Unidos. Além disso, como resultado 
de uma das maiores produtividades por hectare e tornando-se 
o maior fornecedor de algodão certificado, nosso país chama 
mais atenção pelo grande potencial que ainda tem. O mundo 
do algodão acompanha de perto os próximos passos do Brasil.

Imaginar que foi um dos maiores importadores de al-
godão nos anos 1990 e se tornará o segundo maior 
exportador da fibra é uma conquista extraordinária. 
Exatamente ao término da safra 2018, o Brasil deverá 
assumir essa posição, atrás apenas dos Estados Uni-
dos, que representam atualmente cerca de 40% do 
fluxo do comércio internacional de algodão. 

É um resultado importantíssimo, mas, com ele, o 
País carrega um novo grau de responsabilidade: a 
necessidade da regularidade no fornecimento e da 
qualidade da safra para entrega aos principais mer-
cados consumidores. 
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 Que o algodão no Brasil seja cada vez mais o algodão  
no mundo e que o próximo biênio possa registrar um capítulo  
de grandes oportunidades, desafios e realizações como este.  
É uma honra para todo o setor, e para o Brasil, fazer parte 
desta história! 

O País eleva sua participação no consumo em diversas indús-
trias têxteis, e a aceitação de nosso produto é um importan-
te dado para medir qualidade e competitividade. Apesar da 
atual consolidação do algodão brasileiro em mercados como 
Indonésia, Coreia do Sul e Turquia, entre outros, ainda há um 
relevante espaço para conquistar. Fortalecê-los e batalhar 
pelo aumento da participação em destinos como China, Ban-
gladesh e Vietnã são objetivos que geram novos desafios e 
oportunidades. E para atender a uma nova demanda de quan-
tidade e prazo, a solução de entraves no escoamento da pro-
dução e na capacidade de embarque nos principais portos do 
País se faz prioritária.

Para atravessar a temporada 2017-2018, a Associação Bra-
sileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) concentra-se nes-
se planejamento e também no desenvolvimento e moderni-
zação da cadeia produtiva para que esse compromisso seja 
cada vez mais sedimentado. A integração com a Associação 
Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea) e com as de-

mais entidades do setor, por meio da formação de grupos de 
trabalho, é fundamental no processo.

Essas e outras razões fazem com que o Brasil possa comercia-
lizar parte de sua produção antecipadamente, criando um im-
portante mecanismo de proteção de custos e o ambiente ne-
cessário para investimentos e manutenção da área cultivada.

Das lavouras aos desfiles de moda, do plantio ao consumi-
dor, pela exposição e conscientização sobre o processo de 
produção e utilização da fibra, o algodão no Brasil passa a 
ser o algodão no mundo! As missões internacionais e as que 
também são realizadas com consumidores que pretendem 
conhecer a produção e o controle de qualidade reforçam a 
transparência e a credibilidade de um setor que atua cons-
tantemente para entender as necessidades do novo perfil de 
consumo, atendê-las e incentivar essa aproximação. O su-
cesso do movimento Sou de Algodão demonstra claramente 
a evolução da iniciativa.

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018088



Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a



090



Fo
to

: S
hu

tt
er

st
oc

k

Instituto 
Brasileiro do 

Algodão (IBA) 



O Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) tem sido um grande parceiro 
da cotonicultura nacional. Desde a fundação, em 2010, seu 

propósito é apoiar a produção e a promoção do algodão brasileiro.
Em quase uma década de trabalho, já viabilizou inúmeros projetos 

que são verdadeiros divisores de água para a cotonicultura 
nacional. Atualmente, está dando um passo importante rumo à 

avaliação dos resultados das ações já empreendidas e à troca de 
experiências sobre as lições aprendidas.

Instituto 
Brasileiro do 

Algodão (IBA) 



Depoimento

095 O IBA NO BIÊNIO 2017-2018 

096 ÁREAS DE ATUAÇÃO

106 MEDIR PARA MELHORAR CONTINUAMENTE –  
A CONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO

108 TRANSFORMAR INFORMAÇÃO EM CONHECIMENTO – 
BANCO DO CONHECIMENTO DO ALGODÃO

HAROLDO RODRIGUES DA CUNHA
Presidente Executivo do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA)110
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O IBA no biênio 
2017-2018 

esde sua fundação, em 2010, o IBA aprovou mais 
de 250 projetos importantes para a cotonicultura 
nas áreas de sustentabilidade, qualidade da fibra, 
capacitação e treinamento, combate a pragas e 

cooperação internacional.

É por meio da gestão de projetos que o IBA realiza a gestão 
do conhecimento, contribuindo, com essa expertise, para o 
desenvolvimento do setor.

A transparência é o princípio fundamental que rege as ações 
do IBA, que monitora, avalia e fiscaliza a execução dos proje-
tos. Suas associadas são abastecidas continuamente com in-
formações sobre o andamento das atividades, os resultados 
obtidos e os recursos aplicados em cada fase.

Esse trabalho ganhou ainda mais um aliado: o Sistema Inte-
grado de Projetos (SIP). Trata-se de uma plataforma on-line 
para gestão e acompanhamento de projetos, além de servir 
como um canal de comunicação, estreitando os laços entre o 
IBA, a Abrapa e as associações.
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A GESTÃO DO CONHECIMENTO NOS PROJETOS DO 
ALGODÃO. CONSTRUINDO O FUTURO DA COTONICULTURA

Assembleia do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), em setembro/2017
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Áreas de atuação
1. Sustentabilidade
Durante o biênio 2017-2018, o IBA investiu em diversos proje-
tos de sustentabilidade, consolidando as diretrizes dos progra-
mas Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e Better Cotton Ini-
tiative (BCI) por boas práticas sociais, ambientais e econômicas.

A profissionalização no gerenciamento desses projetos pro-
movidos pelo Instituto tem trazido resultados palpáveis para 
a cotonicultura, com melhores relações de trabalho, ênfase 
na produção de algodão sustentável, surgimento de equipes 
especializadas, conscientização do produtor e impacto positi-
vo nos negócios do setor.
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Projetos de sustentabilidade no biênio 2017-2018

R$ 5.931.902,49

R$ 3.685.824,21

R$ 2.246.078,28

2017

2018

Total Geral

Ano de aprovação Valor contratado Nº de projetos

Indicadores 
N° de certificações entre 2017 e 2018

2016-2017 2017-2018

244

682 mil

1,19 milhão

303

907 mil

1,60 milhão

Fonte: Abrapa e IBA - safra 2017-2018

SAFRA

2017 2018

5.314

ABR/BCI

Cerca de 200

1.706

Cerca de 60

2017 2018

6.902

PROGRAMAS SOCIAIS

2.868

05

03

02

fazendas certificadas cursos realizados

pessoas beneficiadas

pessoas treinadas

hectares

de toneladas de pluma
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Recuperação de Nascente – Ponta D’água/BA

Recuperação de Nascente – Ponta D’água/BA

BOAS PRÁTICAS:

Recuperação de nascentes dos produtores de algodão do 
Oeste Baiano e ações de conscientização ambiental e capaci-
tação de ribeirinhas – parcerias com Universidade Federal do 
Oeste da Bahia - Ufob, Faculdade São Francisco de Barreiras 
– Fasb e outras instituições públicas e privadas do estado;

Práticas conservacionistas de solo e água para recupera-
ção de aquíferos do Oeste Baiano, realizadas em parceria 
com a Faculdade São Francisco de Barreiras – Fasb, Uni-
versidade Estadual da Bahia – Uneb e Universidade Fede-
ral de Viçosa – UFV.
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2. Capacitação e Treinamento
Os projetos voltados para capacitação e treinamento geraram 
benefícios diretos à cadeia produtiva, beneficiando tanto a 
operação e manejo de lavouras e usinas de beneficiamento, 
quanto a gestão das propriedades.

Iniciativas nessa área também trouxeram ganhos em outras 
frentes, como promoção da qualidade da fibra, sustentabili-
dade, informações de mercado, realização de dias de campo 
e investimento em treinamentos por meio de congressos na-
cionais e internacionais.

Iniciativas para capacitar a cadeia 
produtiva no biênio 2017-2018

R$ 4.263.113,20

R$ 4.263.113,202017

Total Geral

Ano de aprovação Valor contratado Nº de projetos

2017 2018

9.476 8.098

Cerca de 600
cursos realizados

Indicadores

01

01

pessoas treinadas

Fonte: IBA
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BOAS PRÁTICAS:

Curso de formação de mão de obra para beneficiamento de 
algodão da Escola de Beneficiamento do Centro de Treina-
mento e Difusão Tecnológica do Núcleo Regional Sul Ampa/
IMAmt, em Rondonópolis. Parceria entre o IMA e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-MT).

Curso técnico, na modalidade de educação à distância, em 
Eletromecânica para os profissionais das fazendas produto-
ras de algodão, promovido pela Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão – Abapa em parceria com Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial (Senai-BA).

Escola de Beneficiamento da Ampa – Qualidade da Fibra
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3. Combate a Pragas
Projetos para controle, monitoramento e combate a pragas 
continuaram a ser implementados no biênio 2017-2018. O 
maior desafio, neste caso, é manter os níveis de infestação 
em patamares que não inviabilizem a cultura do algodão.

O IBA teve atuação estratégica na gestão dessas ações e dis-
seminação do conhecimento. Com isso, foram verificados vá-
rios benefícios, como novas tecnologias de manejo, novos pa-
drões técnicos de indicadores e inserção de novos parceiros.

2017-2018

2.610
nas duas safras

Indicadores 
N° de produtores e profissionais 

atendidos como públicos alvo dos projetos

2017

2018

Total Geral

Ano de aprovação Valor contratado Nº de projetos

08

06

02

R$ 57.951.125,31

R$ 53.951.293,88

R$ 3.999.831,43

Ações para controle, monitoramento e 
combate às pragas no biênio 2017-2018

Fonte: IBA
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BOAS PRÁTICAS:

Unificação de protocolos de bioensaios para seleção de plan-
tas transgênicas resistentes ao bicudo do algodoeiro entre o 
IMA e Embrapa, instituições executoras do projeto Platafor-
ma de desenvolvimento de algodoeiro transgênico resistente 
ao bicudo da Associação Brasileira dos Produtores de Algo-
dão – Abrapa.

Uso da tecnologia de aplicação aérea para controle do bicu-
do, Ultra Baixo Volume (UBV) e Baixo Volume Oleoso (BVO), 
com vistas à supressão dessa praga nos estados de São Paulo, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, envolvendo, especialmen-
te, treinamentos aos técnicos das fazendas e das associações.

Treinamento para técnicos em BVO e UBV
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4. Qualidade
O último biênio teve a marca do atendimento às demandas in-
terna e externa pela qualidade da fibra, aspecto reforçado pelo 
programa Standard Brasil HVI (SBRHVI) e a atuação do Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA), imple-
mentado pela Abrapa para monitoramento e análise da pluma.

Projetos dessa área receberam investimentos do IBA para 
programas de melhoria de qualidade, que incluíram desde 
plantio e tratos culturais, até colheita, armazenagem, benefi-
ciamento e análise laboratorial de classificação.

2017

2018

Total Geral

Ano de aprovação Valor contratado Nº de projetos

04

03

01

R$ 19.710.943,93

R$ 12.135.318,08

R$ 7.575.625,85

Indicadores
N° de máquinas, equipamentos e laboratórios modernizados

05
máquinas de análise 
HVI adquiridas

62
máquinas colhedoras 
modernas adquiridas

03
laboratórios 
modernizados

01
máquina classificadora 
adquirida

Investimentos em qualidade e 
modernização no biênio 2017-2018

Fonte: IBA
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BOAS PRÁTICAS:

Integração dos produtores, indústria têxtil e indústria da 
moda, realizada por meio da Jornada da Qualidade, com vi-
sitas a propriedades produtoras de algodão, algodoeiras e in-
dústria de fiação, e do VI Workshop da Qualidade do Algodão 
de Mato Grosso, no Centro de Treinamento e Difusão Tecno-
lógica Ampa/IMA, em Rondonópolis-MT.

Laboratório central de verificação e padronização dos proces-
sos classificatórios do algodão brasileiro que atua para garan-
tir a qualidade e a credibilidade dos resultados aferidos nos 
laboratórios de análise da fibra no Brasil, o Centro Brasileiro 
de Referência em Análise de Algodão (CBRA). Em operação, 
desde a Safra 2016-2017, a precisão e a credibilidade na 
classificação propiciada pelo laboratório contribuem para o 
fortalecimento da imagem do produto brasileiro.

Jornada e VI Workshop da Qualidade do Algodão no Mato Grosso Jornada e VI Workshop da Qualidade do Algodão no Mato Grosso

Jornada e VI Workshop da Qualidade do Algodão no Mato Grosso
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5. Cooperação Internacional
O IBA também fez investimentos em projetos de cooperação 
internacional, os quais possibilitaram trocas de conhecimen-
to e experiência sobre a cultura do algodão com países da 
África e América Latina.

Os projetos são geridos pela Agência Brasileira de Coopera-
ção (ABC), responsável pelo tema Cooperação Internacional, 
no Ministério das Relações Exteriores.

Total de projetos aprovados em 2017 e 2018 
e valor investido (aprovado) nesse período

2017

2018

Total Geral

Ano de aprovação Valor contratado Nº de projetos

02

01

01

R$ 49.038.268,35

R$ 23.273.159,99

R$ 25.765.108,36
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Visita dos alunos do curso de algodão tropical para países francófonos a agricultores familiares produtores de algodão do Norte de Minas. Julho/2017

Fonte: IBA
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profissionalização crescente na ges- 
tão de projetos trouxe um aperfeiço-
amento na metodologia de mensu-

ração dos resultados das ações implementa-
das na cotonicultura.

Em 2017 iniciou-se um planejamento para 
avaliar com ainda mais precisão as transfor-
mações promovidas pelas associações com 
apoio do IBA: a construção de indicadores de 
resultados de projetos.

Esse trabalho foi dividido em três fases:

Medir para melhorar continuamente –  
A construção de indicadores de desempenho

1. Construção de indicadores
Equipe de projetos, diretores executivos, produtores, presidentes das 
associações e Abrapa se reuniram durante o 2º Workshop de Projetos 
do IBA para a construção coletiva dos indicadores que medirão os re-
sultados dos projetos conforme cada área de atuação.

O evento contou com a participação de uma consultoria especializada 
em indicadores de projetos e mensuração de impacto e resultados 
de projetos.

Para definir os indicadores, foram necessários dois dias de trabalho, 
mais de 100 participantes e acompanhamento pós-evento.

2º Workshop de Projetos do IBA
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2. Fase de implantação e 
coleta de informações
Em outubro, a equipe do IBA iniciou as visitas às associações es-
taduais e à Abrapa, a fim de sistematizar o fornecimento das infor-
mações por meio dos projetos que estão em execução, bem como 
projetos futuros.

3. Aferição 
dos resultados
Em 2019 o IBA trabalhará na divulgação dos resulta-
dos aferidos. Essas informações serão úteis para a me-
lhoria contínua aplicada por meio dos projetos apoia-
dos pelo Instituto.

IBA realiza a implantação da metodologia de Indicadores de Resultados com a Associação Baiana de Peodutores de Algodão- Abapa

IBA realiza a implantação da metodologia de Indicadores de Resultados com a Associação Baiana de Peodutores de Algodão- Abapa
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O conhecimento é a chave para o desenvolvimento do algo-
dão e a principal contribuição do IBA no setor. Por essa razão, 
em 2018 foi criado o Banco do Conhecimento do Algodão.

Trata-se de uma biblioteca virtual pública, acessível e es-
truturada, que reunirá conhecimento oriundo dos projetos 
apoiados pelo IBA. Desse modo, qualquer pessoa que bus-
que informações sobre o algodão poderá acessá-las facil-
mente, assim como os dados dos autores dos conteúdos.

Transformar informação em conhecimento 
– Banco do Conhecimento do Algodão

O Banco do Conhecimento do Algodão possibilitará às as-
sociações, ao Ministério das Relações Exteriores e à Agên-
cia Brasileira de Cooperação compartilharem os resultados 
alcançados e as boas práticas aplicadas aos projetos. Essas 
informações poderão ser usadas como referência para os que 
idealizam, elaboram e gerem os projetos na cotonicultura.

Para o IBA, é uma oportunidade de divulgar experiências exi-
tosas e atestar o grande avanço obtido pelo setor algodoeiro 
nos últimos anos. A organização e gestão desses dados con-
tribuirão para o crescimento e desenvolvimento do setor.

SUSTENTABILIDADE

QUALIDADE DA FIBRA

CONTROLE DE PRAGAS

INFRAESTRUTURA

CAPACITAÇÃO

COOPERAÇÃO

Identidade visual do Banco do Conhecimento do Algodão
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Banco do Conhecimento apresentado para a equipe da Agopa

Banco do Conhecimento apresentado para a equipe da Ampasul
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 A preocupação com a qualidade, a rastreabilidade, 
as técnicas de cultivo, entre outros fatores contemplados 
em diversos projetos apoiados pelo IBA, ajudou o País 
a ter safra recorde e aumentar suas exportações 

HAROLDO RODRIGUES 
DA CUNHA

Presidente Executivo
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA)

CONSOLIDAMOS NOSSA MISSÃO 
COMO GESTORES DO CONHECIMENTO

Ao longo desses oito anos de trajetória, o IBA tem atuado 
para se firmar institucionalmente como um gestor do conhe-
cimento, gerindo recursos e apoiando projetos para o desen-
volvimento da cotonicultura.

Desde sua fundação, em junho de 2010, o Instituto deu aval, 
com sua expertise, a mais de 250 iniciativas nas áreas de ca-
pacitação e treinamento, combate a pragas, sustentabilidade, 
qualidade da fibra e cooperação internacional, e os auxiliou.

Tivemos, neste biênio, avanços importantes na gestão desses 
projetos e na consolidação de nossa missão como gestores do 
conhecimento. Constantemente revisitamos nossos processos 
e atuação para contribuir com o setor de modo mais assertivo.

E, é claro, nosso trabalho não é uma via de mão única. Es-
cutamos os atores responsáveis pela produção do algodão, 
a fim de traçarmos os rumos operacionais e estratégicos. A 
Abrapa e suas associadas têm tido um papel fundamental 
nesse aspecto.

O período 2017-2018 foi marcado pela ênfase na adoção de 
práticas sustentáveis, com maior adesão dos produtores aos 
programas de sustentabilidade Algodão Brasileiro Respon-
sável (ABR) e Better Cotton Initiative (BCI). Juntamente com 
isso, consolidaram-se outros grandes programas da Abrapa, 
com o apoio do IBA, como o Standard Brasil HVI (SBRHVI).

O Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 
(CBRA) faz parte dessa trajetória, ao aperfeiçoar o processo 
de análise da fibra pelos laboratórios e gerar dados confiáveis 
quanto às características da pluma brasileira.
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A preocupação com a qualidade, a rastreabilidade, as técni-
cas de cultivo, entre outros fatores contemplados em diver-
sos projetos apoiados pelo IBA, ajudou o País a ter safra re-
corde, aumentar suas exportações e reforçar a credibilidade 
do nosso algodão nos principais mercados mundiais.

Queremos intensificar essas conquistas. Mas é preciso 
mensurá-las com precisão. Por isso, em 2018, mais de 100 
participantes se reuniram no 2º Workshop de Projetos do 
IBA, para a construção de indicadores de desempenho. O 
trabalho foi dividido em três etapas, e a terceira será im-
plementada no próximo ano, com a aferição dos resultados 
dos projetos.

Com dados mais precisos, poderemos orientar melhor as ações 
em busca do aperfeiçoamento contínuo na cadeia produtiva.

Outra grande iniciativa, colocada em prática neste ano de 
2018, coroa a missão do Instituto como gestor do conheci-
mento: a criação do Banco do Conhecimento do Algodão.

Com isso, todos os dados dos projetos financiados pelo IBA 
ficarão reunidos em um só lugar, uma biblioteca virtual de 
acesso público e ideal para a divulgação das melhores expe-
riências da cultura do algodão.

O fato de podermos contar com resultados mensuráveis e um 
banco de informações sobre os projetos exitosos do setor nos 
dá a certeza de que o próximo biênio será promissor.

 Agradeço, em especial, à Abrapa, na pessoa do 
Sr. Arlindo Moura, que nos últimos dois anos realizou 
um trabalho incansável junto a suas associadas para 
implementar os projetos, obter comprometimento dos 
produtores e levar o algodão brasileiro a uma posição 
de prestígio no agronegócio brasileiro e mundial 
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Associações 
Estaduais

ATUAÇÃO NO BIÊNIO 2017-2018
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Dez estados produtores, 1,2 milhão de hectares plantados e um 
só algodão, o brasileiro. Desde que foi criada, há quase 20 anos, 

a Abrapa é a voz de uma classe de muitas culturas e sotaques, 
sintonizados no propósito de fortalecer o setor algodoeiro no 

Brasil, e, consequentemente, a imagem da pluma nacional, 
tornando-a desejada nos mercados dentro e fora das fronteiras. 

O alinhamento de objetivos e a união de forças em um país 
gigantesco e diverso só são possíveis porque a Abrapa conta 

com uma rede de associações filiadas em cada um dos estados 
produtores, que atuam nas causas regionais, sem perder de vista 
a orientação nacional. A própria Abrapa derivou de uma delas, a 

Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (Ampa), o 
primeiro núcleo associativo da cotonicultura, fundada em 1997.

Associações 
Estaduais

ATUAÇÃO NO BIÊNIO 2017-2018



117 ABRAPA E ASSOCIAÇÕES: 
DEZ ESTADOS, UM SÓ ALGODÃO

119 ABAPA  
ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

124 ACOPAR  
ASSOCIAÇÃO DOS COTONICULTORES PARANAENSES

126 AGOPA  
ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

131 AMAPA  
ASSOCIAÇÃO MARANHENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

134 AMIPA  
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

137 AMPA  
ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

143 AMPASUL  
ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

146 APIPA  
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

149 APPA  
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO

152 APRATINS  
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE ALGODÃO DO TOCANTINS
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Abrapa e associações: 
dez estados, um só algodão

setor algodoeiro é reconhecido como um dos mais 
organizados e coesos do agronegócio brasileiro. Isso 
só foi possível graças à compreensão, pelo produtor, 

da importância da união. As decisões e mesmo as ações, na 
cotonicultura, são compartilhadas em rede bem configurada 
de representatividade, que vibra em um mesmo tom. No cen-
tro dela, está a Abrapa, que trabalha pelo setor, contando, em 
cada um dos dez estados produtores, com uma associação, 
com autonomia para planejar e agir regionalmente, sempre 
em linha com a orientação nacional. Com o avanço da área e da 
produção, que vem se acentuando desde a safra 2016-2017, 
as associações estaduais tornam-se ainda mais importantes 
no papel de integração do setor algodoeiro, em um território 
de proporções gigantescas que, só em extensão de lavouras, 
deverá chegar a 1,5 milhão de hectares em 2018-2019.

As associações são a interface entre a Abrapa e os cotonicul-
tores, no encargo de mediar o fluxo de informações nas duas 
vertentes. Elas acompanham o dia a dia do produtor, o de-
senvolvimento do ciclo agrícola e as demandas locais, e, com 
isso, geram informações que possibilitam a visão panorâmica 
do setor e a construção das diretrizes para o seu desenvolvi-
mento. São elas que conduzem regionalmente a implemen-
tação dos programas da Abrapa, o compromisso dos produ-

tores com a qualidade, a rastreabilidade, a sustentabilidade 
e a promoção do algodão do Brasil. Cabe às associações o 
papel fundamental de representação de seus associados nas 
esferas público-administrativas municipais e estaduais, apre-
sentando suas demandas e também as conquistas.

A proximidade com o produtor confere à associação estadual 
a função estratégica de ser um agente mobilizador. Sem a 
participação efetiva e a argumentação com conhecimento 
de causa da realidade regional das associações de cada es-
tado, seria impossível conseguir a imensa adesão dos co-
tonicultores às grandes causas do setor, as quais, muitas 
vezes, demandam a informação voluntária de dados da pro-
dução em cada propriedade. Essas informações unificadas 
formam o Sistema Nacional de Dados do Algodão (Sinda), 
que está na base de todos os programas da Abrapa, como o 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR), o Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI) e o Standard Brasil HVI (SBRHVI). São 
elas que argumentam, motivam e contribuem para quebrar 
resistências pontuais, ressaltando entre seus associados 
a importância de informações claras e da confiabilidade e 
transparência para o fortalecimento da imagem do algodão 
brasileiro e os consequentes benefícios da valorização da 
pluma para o cotonicultor.

O
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Associadas

Criada em 2015 Criada em 2006

Criada em 2010

Criada em 2000

Criada em 1999

Criada em 1999Criada em 2001Criada em 2005Criada em 1999

Criada em 1997

Fundada em 1999

Associação Paulista dos
Produtores de Algodão

Fonte: Abrapa
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Com uma safra considerada recorde, produtividade média aci-
ma das 322 arrobas/hectare e reconhecida qualidade da fibra, 
os cotonicultores baianos comprovaram no campo os resulta-
dos dos investimentos em tecnologia para prevenção e comba-
te a pragas que levaram o estado a se tornar o segundo maior 
produtor de algodão do Brasil. Com o suporte da Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), os agricultores 
têm avançado em ações estratégicas que, com a regularidade 
das chuvas, garantiram, na safra 2017-2018, o crescimento 
sustentável do ouro branco em terras baianas. Este ano, a Aba-
pa estima um Valor Bruto da Produção (VBP) da ordem de R$ 4 
bilhões, correspondentes a toda a riqueza gerada pelo algodão 
no estado, onde 40 mil postos de trabalho, direta e indireta-
mente, foram assegurados pela cadeia produtiva do algodão.

ABAPA

Presidente:

Júlio Cézar Busato

Na safra 2017-2018, os produtores baianos colheram 1,270 
milhão de toneladas de algodão (caroço e pluma), 370 mil a 
mais que no último ciclo. A área plantada com o algodão tota-
lizou 263.692 mil hectares em toda a Bahia, um incremento 
de 30,77% em relação à safra passada.  Com a previsão de 
regularidade do ciclo de chuvas e da cotação do mercado em 
patamares atrativos, a Abapa aguarda crescimento de área 
para a próxima safra, saindo de 263,6 para 330 mil hectares, 
incremento de 25,5%. Os excelentes resultados da safra de 
algodão foram celebrados durante o Jantar da Colheita, pro-
movido pela Abapa em julho de 2018.
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Além da regularidade de chuvas, os bons resultados estão 
ligados às ações estratégicas do Programa Fitossanitário, rea-
lizado pelos produtores baianos com articulação da equipe 
técnica da Abapa, para controle e prevenção do bicudo-do-
-algodoeiro. Os investimentos para o programa foram reno-
vados pelo Conselho Gestor do Instituto Brasileiro do Algo-
dão (IBA) e ampliados pelo Fundeagro. O algodão colhido na 
safra 2017-2018 na Bahia deve abastecer, principalmente, a 
indústria têxtil brasileira, ficando o restante, cerca de 40%, 
destinado ao mercado externo, sobretudo, para os países asiá-
ticos. A região Oeste é responsável por 96% da produção de 
algodão na Bahia, que é o segundo maior produtor da fibra no 
Brasil, atrás somente de Mato Grosso.

Sustentabilidade e Responsabilidade Social – Além do res-
peito às legislações ambiental e trabalhista, a Abapa também 
vem estimulando a sustentabilidade perante os produtores. 
A Bahia tem 75,69% da sua produção de algodão certifica-
da como sustentável pelo programa Algodão Brasileiro Res-
ponsável (ABR), que atua em benchmarking com a entidade 
suíça Better Cotton Iniciative (BCI), que atesta a adoção sis-
temática de critérios socioambientais pelas propriedades de 
algodão em todo o mundo. Na safra 2017-2018, foi certifica-
do um total de 191.586,00 hectares de área, abrangendo 53 
propriedades de agricultores que comprovaram excelência 

em parâmetros mundiais de boas práticas sociais e ambien-
tais, com respeito aos trabalhadores no campo. Dentre as exi-
gências, destacam-se o cumprimento de normas de saúde e 
segurança, assim como a observância da legislação trabalhis-
ta e dos requisitos de preservação do meio ambiente. 

Desde o início do programa, em 2011, a Bahia vem evoluin-
do consideravelmente no ABR, em especial, nos últimos seis 
anos. A certificação dos produtores baianos saiu de 21,1% 
para os atuais 75,69%. Também pensando na sustentabili-
dade e na responsabilidade social, os cotonicultores baia-
nos, por meio da Abapa, vêm distribuindo tecnologia de 
irrigação e de plantio de algodão para os pequenos agricul-
tores familiares do Oeste e do Sudoeste da Bahia. Ao final 
de 2018, terão sido entregues novos 50 kits de irrigação que 
estão fazendo a diferença ao impulsionarem a renda dos 
agricultores no campo. Em 2017, foram entregues 50 kits 
de irrigação no Vale do Iuiú.  Desde o início do projeto, na 
safra 2014-2015, já houve a entrega de 84 kits com apoio 
técnico e transferência de tecnologia, estimulando a eco-
nomia de cidades como Guanambi, Malhada e Lagoa Real, 
no Sudoeste, e Wanderley e Muquém do São Francisco, no 
Oeste. Os primeiros beneficiados com os kits de irrigação já 
investiram na ampliação de suas áreas, que hoje chegam a 
400 hectares irrigados.

Fitossanitário – Dia de campo é estratégia para levar orientação e tecnologia na prevenção e combate a pragas e doenças nas lavouras
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Conservação de solos e Recuperação de estradas – Como 
intervenção direta para apoiar o agricultor no escoamento do 
algodão baiano, a Abapa trabalha fortemente e em ritmo ace-
lerado na recuperação das estradas vicinais. Somente este 
ano, já foram contabilizados 290 quilômetros de estradas 
conservadas e recuperadas pelo programa Patrulha Meca-
nizada, que, atualmente, está executando uma obra que vai 
ligar o Anel da Soja à sede de Formosa do Rio Preto, reduzin-
do em 180 quilômetros a distância de quem precisa circular 
entre esses dois pontos. 

Também está em andamento o serviço de base e asfalto em 
33 quilômetros de estradas no distrito de Roda Velha, mu-
nicípio de São Desidério. Este ano, houve a recuperação de 
63 quilômetros de trecho entre as cidades de Cocos (BA) e 

Mambaí (GO), além de melhorias na estrada vicinal que liga 
a BA 463 à BR 020, conhecida como Linha dos Pivôs, em São 
Desidério; Linha Branca, em Correntina; e Cascudeiro a Cam-
po Grande, em Baianópolis.

Desde a criação do projeto, em 2013, o Patrulha Mecanizada 
recuperou mais de 1.400 km de estradas vicinais e promoveu 
a preservação do meio ambiente, melhorias para a drenagem 
da água da chuva, beneficiando produtores, motoristas e comu-
nidades ao longo dessas estradas. Os produtores rurais investi-
ram, aproximadamente, R$ 20 milhões para a aquisição de má-
quinas, manutenção e custeio das operações do programa, com 
recursos dos agricultores baianos, por meio do Instituto Brasilei-
ro do Algodão (IBA), do Prodeagro e do Fundeagro, em parceria 
com os municípios e com apoio dos próprios produtores.

Patrulha Mecanizada
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Qualidade da fibra e Capacitação – Para tornar o algodão cada 
vez mais competitivo no mercado nacional e internacional, a 
Abapa possui, em Luís Eduardo Magalhães, um dos mais mo-
dernos laboratórios de classificação da América Latina. Esse 
trabalho é essencial para especificar a qualidade, amparando as 
decisões de produtores e compradores do algodão produzido na 
Bahia. O laboratório superou a quantidade de amostras anali-
sadas na última safra, ao garantir a classificação de mais de 1,5 
milhão de análises que atestaram a qualidade da fibra baiana.

Centro de Análise de Fibras
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Centro de Análise de Fibras 
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Recuperação de nascente em Jaborandi – Produtores investem 
500 mil para recuperar nascentes no Oeste da Bahia
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Os produtores rurais do Oeste da Bahia, por intermédio da 
Abapa, também estão investindo R$ 500 mil, com recursos 
do IBA, na recuperação das nascentes de rios da região. So-
mente em 2018, ainda de forma experimental, foram pro-
tegidas e revitalizadas cerca de 20 nascentes e financiadas 
capacitações para os técnicos da área de meio ambiente dos 
municípios de Barreiras, Correntina, Cocos, Formosa do Rio 
Preto, Jaborandi, Luís Eduardo Magalhães, Wanderley, Ria-
chão das Neves e São Desidério.
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Cada vez mais preocupada com o desenvolvimento das pes-
soas que trabalham na cadeia produtiva do algodão, a Abapa 
capacitou, nos últimos dois anos, cerca de 15 mil profissio-
nais, que participaram de 550 eventos e atividades de ca-
pacitação para quem está ligado diretamente ao campo ou 
dentro dos escritórios das fazendas. São capacitações como 
Movimentação Operacional de Produtos Perigosos (MOPP), 
Operação de Trator e Plantadeira, Desenvolvimento de Lide-
ranças, Operador de Máquinas Beneficiadoras de Algodão e 
Implantação do E-Social Contábil e Jurídico.

Nos dois últimos anos, mais pessoas passaram a interagir 
com a cadeia do algodão, orgulhando-se do fato de a Bahia 

ser o segundo maior produtor da fibra no Brasil. Em setem-
bro de 2018, a Abapa promoveu a segunda edição da Corrida 
do Algodão, em Luís Eduardo Magalhães, e a primeira edição 
da Cotton Bike, em Barreiras, promovendo nesses momentos 
a integração, o esporte, o entretenimento e a leveza do al-
godão. Com o projeto Conhecendo o Campo, estudantes de 
Barreiras estiveram pela primeira vez em uma lavoura de 
algodão. Durante a maior feira agrícola do Norte e Nordeste 
do Brasil, a Bahia Farm Show, a campanha Sou de Algodão 
reforçou, para cerca de 60 mil pessoas que passaram pelo 
espaço, a importância da produção do algodão sustentável e 
da sensibilização para o consumo dessa fibra no vestuário e 
na moda entre os consumidores.

Centro de Treinamento promove capacitação para profissionais 
e estudantes da cadeia agrícola no Oeste da Bahia
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Marketing Institucional – Estudantes de Barreiras (BA) conhecem de perto a plantação 
de algodão e a importância da fibra para geração de emprego e renda na Bahia
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A Associação dos Cotonicultores Paranaenses vem atuando 
de forma decisiva no apoio e incentivo aos produtores de al-
godão no estado do Paraná e tem como propósito consolidar 
a cotonicultura no estado como uma promissora cultura e, 
assim, levar o produtor a alcançar grandes conquistas com o 
plantio do algodão. Buscamos oferecer um novo olhar para a 
produção da fibra, baseado na segurança, do ponto de vista do 
cultivo, do manejo, da colheita e do retorno do investimento.

As instituições incentivadoras da cotonicultura no Paraná, 
representadas pela Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), pelo Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) 
e pela Associação dos Cotonicultores Paranaenses (Acopar), 

ACOPAR

Presidente:

Almir Montecelli

apoiam um projeto de desenvolvimento e difusão de novas 
tecnologias para reintrodução da cotonicultura no Paraná.

Na safra 2017-2018, o trabalho teve sequência e foram im-
plantados 120,34 hectares de unidades demonstrativas, com 
os cotonicultores e as instituições de pesquisa, com a assistên-
cia técnica por meio de visitas, orientação, acompanhamento e 
apoio na colheita mecanizada pela Acopar, treinamento de par-
ceiros e produtores também pela realização de visitas técnicas.

Em 2017, houve a aquisição de mais uma colheitadeira e um 
drone para pulverização, e a associação publicou o Boletim 
Técnico Acopar – 03, cujo tema foi Diagnóstico da Cotoni-
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cultura Paranaense. Em 2018, publicou-se o Boletim Técni-
co Acopar – 04, intitulado Resultados do Projeto Viabilidade 
Técnica e Econômica de um Novo Modelo Para Retomada do 
Algodão no Paraná – Fase II. Essas publicações foram repas-
sadas aos produtores nas atividades como reuniões técnicas, 
treinamentos e dia de campo.

A Acopar deu continuidade às ações de desenvolvimento de 
tecnologia, em parceria com o Instituto Agronômico do Pa-

raná (Iapar), a Embrapa Algodão e a Fundação Bahia, para 
obtenção de cultivares mais precoces e adaptadas às condi-
ções de clima e solo do Paraná. Para o controle de pragas, 
estabeleceu-se uma parceria com a Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) – Campus de Umuarama, para controle 
do percevejo-marrom-da-soja – Euschistus heros, e com o 
prof. Marcus Villela, do Centro Brasileiro de Bioaeronáutica 
(CBB), com uso de drones, para o controle mais eficiente do 
bicudo-do-algodoeiro.

Reunião Técnica em Cambará (PR) Dia de Campo em Perobal (PR)

Dia de Campo em Porecatu (PR) Dia de Campo em Sertanópolis (PR)
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Uma das principais medidas tomadas pela Associação Goia-
na dos Produtores de Algodão foi a criação do Instituto Goia-
no de Agricultura (IGA). Construído ao longo de 2017 e inau-
gurado no dia 26 de janeiro de 2018, o IGA possui uma área 
de 242 hectares no município de Montividiu, no Sudoeste 
goiano, e nasce para suprir uma demanda de pesquisas de 
validação e transferência de tecnologia, com suporte na hora 
da escolha de cultivares e planos de manejo mais adequa-
dos, entre outros objetivos. O IGA é uma instituição criada 
por e para produtores rurais, proporcionando o reconheci-
mento dos desafios em comum. Desde sua inauguração, o 
IGA foi palco do Tour do Milho, da Soja e do Algodão, além de 
sediar o Dia do Algodão 2018. Em todas as oportunidades, o 
público conheceu a síntese do trabalho científico desenvolvi-
do para o produtor.

AGOPA

Presidente:

Carlos Moresco

A sustentabilidade também foi ponto central da Agopa. O 
Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) ganhou 
maior adesão dos produtores e garantiu as certificações in-
ternacionais de sustentabilidade. A disposição para plantar 
algodão cresce junto com a consciência de que a sustenta-
bilidade gera retornos que alcançam toda a cadeia produti-
va, do trabalhador no campo ao consumidor final. Enquanto 
a área plantada em Goiás cresceu 6.226,59 hectares e atin-
giu 32.707,03 hectares, a área coberta pelo Programa ABR 
aumentou 21,07%, chegando a 26.517 hectares, ou seja, 
81,04% de toda a área plantada. As lavouras acompanhadas 
pelo Programa ABR têm maior produtividade e correspondem 
a 87,17% da produção estadual, o que faz com que Goiás te-
nha o maior percentual certificado no País. Nesta safra, 48 
das 52 áreas produtivas receberam certificados e o número 
de selos subiu 26,6% em relação ao da safra 2016-2017.
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O resultado do campo pode ser visto nas duas últimas edi-
ções do Dia do Algodão, sobretudo em 2018, quando o evento 
aconteceu na sede do IGA. Com o tema Tecnologias para Sus-
tentabilidade, o Dia do Algodão trouxe as novas tecnologias da 
cotonicultura, palestras e as estações que compõem o circuito 
técnico do algodão, reunindo mais de 360 pessoas no maior 
evento do setor em Goiás. O Simpósio Goiano do Algodão 2018 
serviu para aprofundar os debates científicos trazidos no Dia 
do Algodão. O Simpósio tem foco na participação de cientistas 
e pesquisadores, mas reúne produtores e outros elos da cadeia 
produtiva, com painéis e debates consistentes sobre o que há 
de mais moderno para o algodão.

O crescimento da área plantada e da produção reflete na de-
manda por análises do Laboratório de Classificação Visual e 
Tecnológica da Fibra de Algodão. Desde os investimentos na 
ampliação do laboratório, com máquinas HVI USTER 1000, 
um termodetector de pegajosidade (H2SD) e a esteira de cli-
matização rápida, a capacidade de análises saltou de 450 mil 
para 850 mil, limite que será atingido em 2018. Desde a se-
gunda quinzena de julho, o laboratório funciona 24 horas por 
dia, com análise diária de 7,5 mil amostras.

Dia do Algodão
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Laboratório de Classificação Visual e Tecnológica da Fibra de Algodão da Agopa
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As ações da Agopa vão além do campo e chegam às relações 
comerciais internacionais. Junto com a Abrapa, a associação 
participou, neste biênio, de duas Missões Compradores. Estas 
trazem ao Brasil representantes de grandes mercados e em-
presas têxteis. Nessas missões, mostramos algumas etapas 
do processo produtivo, com foco na classificação da pluma 

em laboratório, o que atesta a qualidade da fibra nacional. 
Mas também participamos da Missão Vendedores, que passa 
por grandes mercados asiáticos, em que apresentamos nos-
sas vantagens e conquistamos a confiança dos compradores, 
o que se traduz em negócios.

Missão Compradores 2018

Missão Compradores 2018
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A cooperação internacional também esteve presente em 
2017 e 2018, quando uma comitiva de produtores argentinos 
esteve em Goiás para conhecer nosso modelo de associação. 
Vieram aprender o modo como constituir e estruturar uma 
instituição de produtores, além de saber quais as vantagens 
e serviços que pode oferecer a seus associados. Também 
aprenderam sobre métodos de produção, padrões de qua-
lidade e análises laboratoriais. Essa cooperação com o país 
vizinho comprova que temos know-how para ensinar quem 
procura conhecer e entrar no mercado.

Na outra ponta da cadeia produtiva, a Agopa se envolveu nas 
ações do Movimento Sou de Algodão, capitaneado pela Abra-
pa. Foram dois anos consecutivos com participação ativa no 
Mega Moda Fashion, além de ações em duas edições do Dia 
do Algodão. A Agopa também participou de eventos no Clube 
de Costura, palestras em universidades e cursos de design de 
moda, além da parceria com o Sebrae para o desenvolvimento 
do mercado da moda em Goiás. Encerramos 2018 com uma 
linda campanha chamada Natal de Algodão, em que promove-
mos a doação de vestimenta para reparos e transformações e 
sua consequente comercialização, com toda a renda revertida 
para a Casa Irmã Dulce, de assistência aos mais necessitados.

Argentinos visitam a Agopa

Presidente da Agopa prestigia a participação do movimento Sou de Algodão no MMF
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O trabalho social é parte fundamental para a Agopa. Em 
2017, entregamos mensalmente cestas básicas a famílias de 
reeducandas da Comarca de Serranópolis, que se encontra-
vam em situação de risco alimentar. Recentemente, mergu-
lhamos em um projeto com o Instituto Total para a formação 
continuada de professores da rede municipal do município de 
Cristalina, um projeto que tem trazido resultados excepcio-
nais por onde é aplicado.

Tudo isso não seria possível se a casa não estivesse prepa-
rada para grandes desafios. Em 2017, a Agopa iniciou um 
processo de modernizar sua gestão. A iniciativa conta com o 
apoio técnico da diretora executiva do Instituto da Qualidade, 
a consultora Marcia Schwening, que traz uma metodologia 
de compartilhamento de percepções e alinhamento com as 
metas e os objetivos da instituição. A metodologia engloba 
mapeamento, análise, implementação e gerenciamento dos 
processos. O objetivo é alcançar os resultados de modo con-
sistente e alinhá-los com as estratégias da associação. A Ago-
pa construiu seu caminho com trabalho e planejamento, e o 
produtor goiano agora colhe os resultados. Agopa e Instituto Total
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A Associação Maranhense dos Produtores de Algodão (Ama-
pa), situada em Balsas, região Sul do Maranhão, foi criada 
em 4 de maio de 2006. É uma entidade sem fins lucrativos, 
focada no fomento e na promoção da cotonicultura no esta-
do, de forma organizada e sustentável. A retomada da pro-
dução algodoeira ocorreu na safra 2000-2001, com o cultivo 
de aproximadamente três mil hectares. Atualmente, 17 anos 
depois da criação da Amapa, o algodão já está presente em, 
aproximadamente, 28 mil hectares, distribuídos em cinco 
unidades produtivas.

AMAPA

Presidente:

Eduardo Silva Logemann

Dentre os principais atrativos da região para a produção algo-
doeira, destacamos o clima favorável, com chuvas regulares 
e bem distribuídas, intensa luminosidade, excelente topogra-
fia, altitude e solos adequados que resultam em ótimos rendi-
mentos produtivos de pluma e caroço, atestado pelo mercado 
consumidor como algodão de qualidade tipo exportação, tan-
to que 80% da pluma maranhense é exportada e tem como 
principal destino o mercado asiático.
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Atuação – A Amapa tem atuado no combate aos prin-
cipais entraves da região, com o trabalho associativo 
em prol dos atuais e potenciais produtores, como:

• Recuperação de estradas vicinais para o escoamen-
to da produção;

• Qualificação e requalificação da mão de obra dos co-
laboradores e gestores das propriedades de algodão;

• Combate e monitoramento da principal praga da 
cotonicultura, o bicudo-do-algodoeiro;

• Viabilização de intercâmbios e eventos do setor 
para gestores, produtores e colaboradores;

• Forte representação perante as esferas governa-
mentais e órgãos da classe na defesa do interesse 
comum e benefícios aos produtores.

Tecnologia – Ao longo destes 17 anos de produção, é 
notória a grande evolução tecnológica aplicada à cultu-
ra, que abrange manejo do solo, variedades adaptadas, 
adubação, máquinas e equipamentos modernos, entre 
outros fatores que contribuem para o continuado su-
cesso produtivo.

Sustentabilidade – A Amapa acumula histórico de 
sucesso nas últimas cinco safras, nas unidades pro-
dutivas que optaram pela certificação ABR/BCI, com 
certificados de, aproximadamente, 90% do algodão 
produzido no estado. A certificação contempla um 
pacote de benefícios aos produtores que aderiram a 
esse programa, pois atesta que estes trabalham obe-
decendo aos três pilares do programa “social, am-
biental e econômico”.

Acompanhamento de safra – Nas safras 2016-2017 e 
2017-2018, a produtividade média nas lavouras ma-
ranhenses de algodão primeira safra (75% da área) 
representou aproximadamente 3,9 mil quilos por hec-
tare de algodão em caroço, com algumas propriedades 
atingindo patamares de aproximadamente 4,2 mil qui-
los por hectare. Historicamente, a região já alcançou 
níveis de produção na faixa de 4,5 mil kg/ha.

Evento RHSULMA

Treinamento de colaboradores

Participação no 11º CBA
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A produtividade média de algodão segunda safra (25% da 
área) representou aproximadamente 3,6 mil quilos por hec-
tare de algodão em caroço, com algumas propriedades alcan-
çando graus de aproximadamente 3,9 mil quilos por hectare.

Marketing – Amapa divulga suas ações e conquistas por 
meio de seu site informativo (www.amapa-ma.com.br), da 
Fan Page Amapa, de vídeo institucional, de jornais e revistas 
regionais, com o objetivo de manter os associados, demais 
produtores e a sociedade atualizados dos acontecimentos do 
setor, gerando visibilidade para as ações e transparência dos 
resultados com foco na atração de investidores para explora-
ção do potencial produtivo de nossa região.

Outros acontecimentos importantes:

1. Crescimento de 25% da área de produção no estado;

2. Aumento de 40% de unidades produtivas;

3. 45 km de estradas vicinais erguidas;

4. 200 km de estradas vicinais recuperadas;

5. Consultoria técnica especializada, in loco, nas fazendas 
associadas;

6. Fomento e realização do evento RHSULMA (Encontro de 
RH´s), edição III, IV e V;

7. Fomento e realização dos eventos Dia de Campo e 
Workshop de Resultados, edição I;

8. Oferta de 54 diferentes treinamentos/ano, atingindo 3.992 
colaboradores, 2.499 horas/treinamento praticadas no 
período;

9. Redução de 22% da incidência do bicudo no período de 
pré e pós-plantio (armadilhamento) e 66% no período de 
pós-colheita (TMB – Tubo Mata Bicudo);

10. Participação de colaboradores, associados e diretoria em 
eventos do setor (ICA, CBA, Dias de Campo, Workshop, 
Intercâmbios).

Consultoria técnica especializada

Dia de Campo

Workshop de Resultados
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Há quase 20 anos a Associação Mineira dos Produtores de Al-
godão, Amipa, trabalha para fomentar a atividade cotonicultora 
em Minas Gerais e organizar a classe. Esse trabalho é baseado 
em ações estratégicas, inovadoras e de excelência, com vistas 
a disseminar em Minas Gerais as melhores tecnologias produ-
tivas utilizadas no País e no mundo, e fazer com que a produção 
mineira siga em constante evolução. Caracterizada como quar-
to polo industrial têxtil do País, Minas Gerais apresenta elevado 
potencial para a crescente produção do algodão. Diante desse 
cenário, com a força da Amipa, a produtividade mineira vem 
num ritmo crescente nos últimos anos graças ao apoio e a in-
centivos da associação para os seus associados.

Para defender uma das bandeiras erguidas pela Amipa – contro-
le eficiente de pragas e doenças do algodão –, o Projeto Fitossa-
nitário da Cultura do Algodão do Estado de Minas Gerais conta 
com o fundamental apoio financeiro do Instituto Brasileiro do 

AMIPA

Presidente:

Daniel Bruxel

Algodão (IBA) e do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do 
Algodão (Proalminas) para a formação da equipe técnica que irá 
atuar nas áreas produtivas do algodão e para o efetivo repasse 
de produtos agrícolas específicos às ações de monitoramento e 
de controle populacional de pragas nas fazendas.

A Associação não mede esforços para manter, melhorar e au-
mentar a produção familiar do algodão em Minas, atualmente 
restrita à região Norte do estado. Aos pequenos produtores 
são reservados aportes financeiros que viabilizam investimen-
tos vitais para o suporte da cotonicultura, com destaque para 
ações conduzidas entre 2017 e 2018: implementação e am-
pliação do projeto de irrigação de salvamento, com a aquisição 
de kits de irrigação para instalação em unidades técnicas de-
monstrativas (UTDs) voltadas para a análise de viabilidade de 
plantio de algodão irrigado na região; fomento à construção de 
tanques escavados de retenção de água das chuvas para uso 
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na irrigação e instalação de geomembranas nesses tanques. 
Em breve, a região ganhará o Centro de Referência da Agricul-
tura Familiar do Semiárido que contará com: usina de benefi-
ciamento de algodão, fábrica de óleo, usina de deslintamento e 
sede para cooperativa de comercialização do algodão familiar.

Em 2017 a Amipa deu mais um importante passo na busca pela 
excelência do algodão mineiro, com a aquisição de uma fazen-
da de 275 hectares destinada à instalação de campos de com-
petição de variedades, validação de novas tecnologias, estudo 
de manejos do sistema produtivo e ainda treinamento e capa-
citação de produtores, colaboradores, técnicos e consultores.

Focada em inovação no controle biológico de pragas, a Fá-
brica de Produtos Biológicos (Biofábrica) da Amipa foi criada 
há cerca de quatro anos, com apoio do IBA e do Proalminas, 
e atua na linha de pesquisa e de produção biológica. O em-

preendimento desenvolveu e vem utilizando com sucesso a 
Trichogramma pretiosum, microvespa parasitoide inimiga na-
tural de lagartas que atacam o algodoeiro e outras lavouras. 
Devido aos representativos resultados no campo, a produção 
da Biofábrica expandiu-se nos últimos dois anos.

O laboratório Central de Classificação de Fibra de Algodão, 
Minas Cotton, filial tecnológica da Amipa, se posiciona com 
frequência entre os mais precisos e bem ranqueados nas ro-
dadas de aferições internacionais HVI (High Volume Instru-
ment) para análise da pluma. À qualidade das análises rea-
lizadas e ao seu papel técnico de destaque no programa de 
certificação de origem e qualidade do algodão mineiro soma-
-se o constante aperfeiçoamento dos processos de análise e 
de revitalização da unidade, com mobiliários e equipamentos 
adequados à melhoria contínua dos serviços prestados aos 
associados e clientes de todo o País.

Biotecnologia integra prestação de serviço da Amipa em favor dos associados Laboratório Minas Cotton é referência em classificação de algodão

Fazenda Amipa - Núcleo estadual de pesquisas com algodão
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Com foco na sustentabilidade do algodão mineiro, a Amipa, com 
o apoio do IBA, desenvolve desde 2012 o programa ABR/BCI 
que atua com base nos princípios de uma produção de algodão 
alicerçada em boas práticas sociais, ambientais e econômicas 
nas fazendas. Entre os anos de 2017 e 2018, o algodão ABR/
BCI representou cerca de 60% da produção estadual. Além da 
atuação na etapa técnica para conquista da certificação, a As-
sociação também executa treinamentos destinados exclusiva-
mente aos trabalhadores rurais atuantes nas fazendas certifica-
das e, naquele período, treinou mais de dois mil trabalhadores.

Em uma iniciativa pioneira, a Amipa criou e implementa des-
de 2012 o Algodoeira Segura (AS), que tem por finalidade 
auxiliar produtores associados, proprietários de usinas de 
beneficiamento, no cumprimento da legislação trabalhista, 
ambiental e de saúde e segurança no trabalho. Entre 2017 e 
2018, centralizou a atuação técnica na promoção de diagnós-
ticos situacionais das usinas e na melhoria da comunicação 
visual nos postos de trabalho por meio da instalação de pla-

cas informativas e com temas sobre práticas regulamentadas 
de segurança a serem adotadas pelos trabalhadores.

A Amipa também se preocupa com o bem-estar das comuni-
dades onde a cotonicultura está presente. Para isso, desen-
volve o Algobom, fundo de assistência social amparado pelos 
produtores associados que dá assistência a creches, escolas, 
lar de idosos e instituições de saúde, promovendo aportes fi-
nanceiros e doação de equipamentos, entre outros tipos de 
benefício. O alvo principal de atuação no biênio 2017-2018 
foi atender a entidades que atuam em apoio a crianças em 
situação de risco e de abandono e idosos em recolhimento.

Idealizado em 2017 com apoio de parceiros, a associação 
tem conduzido, desde então, o Trilhas do Agro, evento que 
reúne competidores e praticantes do ciclismo, integrando o 
esporte ao agronegócio do algodão com a finalidade de des-
tacar o potencial agrícola das regiões mineiras e incentivar 
práticas saudáveis de vida.

Trabalhadores rurais são foco de treinamentos realizados pela Amipa

Amipa recebe titulação de empresa cidadã por ações sociais

Sinalização de segurança é implementada pela Amipa nas algodoeiras associadas

Apoio a práticas esportivas
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Mato Grosso termina o biênio 2017-2018 consolidado na 
liderança da produção brasileira de pluma. O estado colheu 
acima de 1,3 milhão de toneladas na safra recém-encerrada.

Muitos produtores estão retornando à atividade e a Ampa vem 
ganhando novos associados. Tudo isso comprova o cresci-
mento da importância da produção algodoeira no cenário de 
Mato Grosso, porém também reforça a necessidade de manter 
o foco em questões que desafiaram a atual diretoria da Ampa, 
no último biênio, e que devem continuar desafiando em 2019.

AMPA

Presidente:

Alexandre Pedro Schenkel

Uma delas é a demanda por mão de obra qualificada para 
atender às exigências da atual cotonicultura mato-grossense, 
que está inserida no sistema de cultivo do algodão pós-soja. 
A necessidade de ser ágeis e eficientes nas decisões – des-
de a escolha das cultivares a serem utilizadas, ao manejo de 
pragas, doenças, nematoides e plantas daninhas – obriga os 
produtores a contar com mão de obra qualificada para lidar 
com o alto nível de tecnologias embarcadas em máquinas e 
implementos, e a estarem constantemente se atualizando em 
relação aos fatores que definem o sucesso de suas lavouras.
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Em julho de 2017, a Ampa inaugurou o Centro de Treinamen-
to e Difusão Tecnológica do Núcleo Regional Noroeste, na re-
gião de Sapezal, que veio se somar a outras quatro unidades 
semelhantes instaladas nos núcleos regionais Centro (região 
de Campo Verde), Sul (região de Rondonópolis), Médio Norte 
(região de Campo Novo do Parecis) e Norte (regiões de Lucas 
do Rio Verde e Sorriso).

Esses CTDTs têm abrigado inúmeros treinamentos. Em 2017, 
houve 67 cursos, que beneficiaram um total de 1.745 pessoas. 
Em 2018, foram 78 e aproximadamente duas mil pessoas be-
neficiadas. Abriu-se espaço para diversas parcerias com ins-
tituições do porte do Serviço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral (Senar-MT), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
(Senai-MT) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
(Senac-MT). Mais recentemente, assinaram acordos de coo-
peração com gigantes do setor de máquinas e implementos 
(John Deere e Case IH), que abrem novas perspectivas de 
capacitação dos trabalhadores responsáveis por lidar direta-
mente com o alto nível das tecnologias dos equipamentos.

Novas Tecnologias – Os CTDTs também servem à finalidade 
de desenvolvimento e difusão de novas tecnologias. Junta-
mente com a Unidade Experimental do Instituto Mato-Gros-
sense do Algodão (IMAmt) e as instalações da Cooperativa 
Mista de Desenvolvimento do Agronegócio (Comdeagro), em 
Primavera do Leste, eles vêm sendo plataforma de lançamen-
to de novidades que visam assegurar o crescimento susten-
tável de todo o sistema produtivo adotado em Mato Grosso.

Nesse sentido, é destaque o lançamento de novas cultivares 
desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento do IMAmt 
com parceiros, como a cultivar IMA 5801B2RF (dotada da 
biotecnologia Bollgard2RF da Monsanto), com resistência ao 
nematoide Meloidogyne incognita (nematoide das galhas) e à 
mancha de ramulária, dois dos principais problemas enfren-
tados pelos produtores que atuam no sistema de cultivo do 
algodoeiro pós-soja.

CTDT Núleo Regional Noroeste

Inauguração CTDE Sapezal

IMA 5801B2RF

Fo
to

: J
oã

o 
Pe

dr
o 

Co
el

ho
 –

 A
ce

rv
o 

IM
Am

t

Fo
to

: L
uc

as
 N

in
no

Fo
to

: S
ér

gi
o 

Si
m

õe
s 

– 
Ac

er
vo

 IM
Am

t

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018138



Outra novidade é a inauguração da Escola de Beneficiamento, 
instalada no CTDT do Núcleo Regional Sul (em Rondonópolis). 
Dotada de maquinaria e tecnologia de ponta, a Escola conta 
com uma miniusina fabricada pela Lummus, referência mun-
dial no setor. A Escola de Beneficiamento foi criada com o ob-

jetivo de contribuir para a formação e qualificação da mão de 
obra utilizada nas algodoeiras e de executar trabalhos de pes-
quisa e experimentos e, consequentemente, propor melhorias 
e recomendações de procedimentos, para aumento da produ-
tividade do beneficiamento, sempre com foco na qualidade.  

Inauguração da Escola de Beneficiamento

Inauguração da Escola de Beneficiamento

Inauguração da Escola de Beneficiamento
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Durante o VI Workshop da Qualidade do Algodão, realizado 
em outubro passado, o público assistiu à apresentação de um 
sistema inovador de gestão de umidade, desenvolvido em par-
ceria das instituições IMAmt, Ultragaz e Cotimes do Brasil, já 
utilizando a estrutura da Escola de Beneficiamento. O controle 
da umidade é um dos pontos cruciais para preservar a quali-
dade ideal da pluma ao longo do processo de beneficiamento.

Também merecem ser destacados os avanços na área de 
controle biológico: a Cooperativa de Desenvolvimento Misto 
do Agronegócio (Comdeagro) vem investindo fortemente na 
instalação de biofábricas para a produção de bactérias (em 
Primavera do Leste), fungos (em Campo Verde) e, futuramen-
te, vírus (em Rondonópolis), visando ao controle de pragas e 
doenças. Concomitantemente, o IMAmt – com apoio de par-
ceiros – trabalha na prospecção, identificação e desenvolvi-
mento desses micro-organismos benéficos.

O trabalho do IMAmt também se estende à atuação no com-
bate ao bicudo-do-algodoeiro – considerado a principal praga 
da cotonicultura nacional. Pesquisadores e outros colabora-
dores do IMAmt têm promovido um trabalho cotidiano, que 
inclui a instalação de armadilhas de feromônio nas fazendas 
dos associados à Ampa, realizando o monitoramento da pre-

sença de insetos no período da entressafra com o objetivo de 
evitar a chamada ponte verde e maior pressão da praga na 
safra subsequente. As ações para controle efetivo do bicudo 
ganharam reforço dos Grupos Técnicos do Algodão (GTAs) 
instalados em diversas regiões produtoras em Mato Grosso, 
com a finalidade de compartilhar estratégias e unir produto-
res, técnicos e pesquisadores no combate ao inimigo comum.

Além disso, o IMAmt vem participando, junto com duas uni-
dades da Embrapa (Algodão, e Recursos Genéticos e Biotec-
nologia), da pesquisa em prol do desenvolvimento de algodão 
transgênico resistente ao bicudo-do-algodoeiro. O acordo de 
cooperação técnica foi assinado em setembro de 2017, na 
sede da Embrapa, em Brasília, e a pesquisa conta com finan-
ciamento das associações estaduais dos produtores de algo-
dão, representadas pela Abrapa, por meio do Instituto Brasi-
leiro do Algodão (IBA). Nesse aspecto, também é destaque a 
assinatura de acordo de pesquisa entre a empresa israelense 
Evogene e o IMAmt para prospecção de genes de resistência 
a duas pragas de grande impacto para a cotonicultura brasi-
leira: bicudo-do-algodoeiro e Spodoptera frugiperda.

Outras parcerias têm sido firmadas de olho no futuro da ativi-
dade agrícola, como a que abrange a Rede de Agricultura de 

VI Workshop da Qualidade do Algodão – Apresentação da Santista Têxtil
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Precisão da Embrapa, visando ao desenvolvimento de novas 
metodologias para a utilização de ferramentas de AP nos sis-
temas de produção do algodoeiro no cerrado mato-grossense.

Para que todos os frutos dessas pesquisas, porém, estejam 
ao alcance dos produtores e seus colaboradores, é preci-
so superar entraves como a questão da conectividade nas 
áreas rurais, o que a atual diretoria da Ampa vem buscando 
das empresas de telefonia móvel, tecnologia e infraestrutu-
ra em telecomunicações.

Outro tema que mereceu atenção permanente neste biênio é a 
eficiência das biotecnologias utilizadas nas lavouras. Durante o 
11º Congresso Brasileiro do Algodão (11º CBA), realizado em Ma-
ceió (AL), em agosto de 2017, o presidente Alexandre Schenkel 
fez uma palestra em que apresentou dados inéditos sobre a efi-
ciência das biotecnologias mais utilizadas por cotonicultores de 
Mato Grosso e de outros estados, como Bahia e Goiás.

Marketing e Mercado – Paralelamente às iniciativas em prol 
do desenvolvimento de novas tecnologias e da qualificação de 
mão de obra, a Ampa participou ativamente no último biênio 
dos esforços feitos no campo político em busca da sustenta-

bilidade do setor agropecuário. Nesse sentido, destacam-se a 
participação no Fórum Agro, que reúne as lideranças em nível 
estadual, e o comprometimento com o Instituto Pensar Agro-
pecuária (IPA), estando a Ampa na primeira vice-presidência 
no início de 2017.

A Ampa está ciente de que o crescimento sustentável da ca-
deia têxtil e seus derivados no Brasil só se dará por meio da 
união entre os cotonicultores, a indústria têxtil e de confec-
ção, e os comerciais exportadores. Exemplo dessa união é o 
programa Sou de Algodão, de iniciativa da Abrapa, que vem 
colhendo bons frutos.

A aproximação com polos têxteis de estados das regiões Nor-
deste, Sudeste e Sul tem sido uma busca constante da entida-
de, percorrendo indústrias de fiação, tecelagem, confecções 
e centros de distribuição de vestuário de moda, uniformes 
profissionais, cama, mesa e banho. O objetivo é conhecer as 
demandas da indústria para melhorar a qualidade da pluma 
produzida em Mato Grosso. Nesse intercâmbio de conheci-
mento, a associação também promove a vinda de represen-
tantes dessas indústrias ao estado, como ocorreu na recente 
Jornada da Qualidade promovida em outubro passado.

Jornada da Qualidade
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E, finalizando, há que se celebrar o sucesso das Missões Com-
pradores, realizadas neste último biênio, assim como as duas 
versões da Missão Vendedores. A primeira foi promovida e 
organizada pela Ampa, em maio de 2018, e teve como desti-
nos Bangladesh, Indonésia e Vietnã. A segunda, em outubro 
passado, sob a organização da Abrapa, levou representantes 
de Mato Grosso e de outros estados produtores à China e à 
Turquia. Todos esses países visitados estão entre os maiores 
importadores do algodão nacional e as ações de marketing 
internacional pavimentam o caminho exitoso iniciado pelos 
produtores de algodão mato-grossenses na década de 1990 
e que culminou com o retorno do Brasil ao rol de países ex-
portadores de algodão em 2002.

Os produtores associados à Ampa, com o apoio do Instituto 
Algodão Social (IAS), entidade criada de forma pioneira (em 
2005) para orientar o setor sobre o cumprimento das leis 
trabalhistas e de segurança do trabalho, do IMAmt (fundado 
em 2007), e da Comdeagro (criada em 2009), estão unidos 
aos cotonicultores dos demais estados brasileiros, no afã de 
ampliar a presença de nosso produto no mercado no próxi-
mo biênio. Estamos cientes de que, para isso, é necessário 
aprimorar as características que asseguraram nossa lide-
rança na produção nacional de pluma e investir sempre em 
qualidade com responsabilidade.

Missão à Ásia – Vietnã

Missão à Ásia – grupo em frente à fábrica no Vietnã

Missão à Asia – Indonésia
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AMPASUL

Presidente:

Walter Schlatter

O associativismo continua mostrando a sua força e organi-
zação no algodão. Criada em agosto de 1999, a Ampasul se 
aproxima dos 20 anos de existência. Em quase duas décadas, 
a associação esteve junto dos cotonicultores e sempre zelou 
pelos serviços prestados, com o intuito de levar respostas e 
soluções para circunstâncias vividas nos momentos de su-
cesso e de dificuldades enfrentados pelo campo e por toda a 
cadeia do algodão, em Mato Grosso do Sul. A associação se 
fortalece ano a ano, melhorando seus programas e estudando 
novos projetos com vistas às demandas futuras do campo.

Boas Práticas Fitossanitárias – O programa atua no cam-
po, viabilizando a união e a disseminação de informações na 
cadeia, deflagrando ações preventivas e corretivas, gerando 
benchmarking entre os produtores e as propriedades. São ob-
jetivos do programa:

• Realizar cadastramento dos produtores e mapeamento 
das áreas cultivadas com algodão no estado;

• Identificar a presença e o risco da incidência de pragas, do-
enças, nematoides e plantas daninhas, com o objetivo de 
minimizar o impacto econômico na produção das lavouras;

• Inserir os produtores do estado em um conjunto de estratégias 
planejadas para minimizar os riscos fitossanitários da cultura;

• Eliminar as plantas tigueras de algodão nas margens das 
estradas, por meio da aplicação de defensivos, para pre-
venir a proliferação de pragas e doenças na cultura;

• Avaliar a eficácia nas aplicações aéreas e terrestres, de 
modo que se estimule o sistema a melhorar a eficiência na 
qualidade das aplicações de defensivos;

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

143Associações Estaduais: atuação no Biênio 2017-2018ABRAPA



• Avaliar as operações de colheita mecânica, visando obter 
perdas menores e melhoria na qualidade da fibra produzida;

• Implantar campos demonstrativos de cultivares de algo-
dão para avaliar e difundir as características agronômicas, 
a qualidade de fibra e a fisiologia das principais tecnolo-
gias disponíveis no mercado para o cotonicultor;

• Incentivar o uso racional do solo, estimulando a rotação 
de culturas e a prática no uso de coberturas outonais;

• Avaliar e orientar o uso de técnicas na compactação do 
solo, na rotação de culturas, no uso de coberturas outo-
nais, e no transporte do algodão;

• Difundir as técnicas e os equipamentos melhores para o 
manejo da cultura;

• Monitorar a população do bicudo-do-algodoeiro nas mi-
crorregiões produtoras do estado, utilizando como parâ-
metros o BAS (Bicudo Armadilha Semana), o número de 
pulverizações para controle da praga, com a adoção de 
medidas para um manejo eficiente;

• Fazer reuniões com o Grupo de Trabalho do Algodão (GTA), 
para discutir e disseminar ideias, estabelecendo ações 
proativas, conjuntas e organizadas, para maior eficácia 
nos objetivos do campo.

Sustentabilidade – Com sucesso evidenciado no Brasil, o Algo-
dão Brasileiro Responsável (ABR)/Better Cotton Initiative (BCI) 
foi implementado em Mato Grosso do Sul com muito êxito. 

O programa cumpre a missão para o cotonicultor do Mato 
Grosso do Sul, por meio de visitas orientativas periódicas 
dos técnicos da associação nas propriedades. A avaliação 
de conformidade dos critérios socioambientais nas proprie-
dades é feita pela aplicação do checklist Verificação Da Pro-
priedade (VDP), e, com o objetivo de certificar a produção de 
algodão, é aplicada a Verificação para Certificação da Pro-
priedade (VCP).

No gráfico conseguimos verificar a evolução das proprieda-
des aderidas/certificadas em Mato Grosso do Sul nas safras 
2016-2017 e 2017-2018:

O trabalho desenvolvido no estado tem trazido ganhos diretos e 
indiretos ao produtor, com a preservação e a melhoria da imagem 
socioambiental das propriedades; o cumprimento da legislação e a 
abertura de novos mercados para o algodão responsável de Mato 
Grosso do Sul.

Laboratório de Análise e Qualidade de Fibras – A análise e a qua-
lidade de fibras têm sido um ponto focal para a associação, que vem 
investindo tempo e recursos em estrutura física, máquinas, equipa-
mentos e capacitação de pessoas do laboratório, para alcançar a ex-
celência nos serviços prestados de análise e classificação de algodão 
aos cotonicultores. A estrutura física, construída recentemente para 
o novo laboratório da Ampasul, recebeu o que há de mais moder-
no para essa área de atuação. O investimento conta com duas no-
vas unidades Uster HVI M1000 Classing, aumentando a capacidade 
para 720 mil análises/safra. A nova esteira irá reduzir em até 80% 
o tempo de aclimatação das amostras. O rígido controle da climati-
zação, o tempo de acondicionamento das amostras e a participação 
nos testes laboratoriais Inter garantem a precisão e a confiabilidade 
dos nossos resultados, refletindo a autenticidade das características 
das fibras analisadas. Os certificados são disponibilizados em portal 
on-line, com acesso em tempo real pelo cotonicultor. Segue as nor-
mas e os procedimentos do United States Departament of Agricul-
ture (USDA), da International Cotton Association (ICA), e do Bremen 
Faserinstitute. É credenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) e participa das rodadas de testes laborato-
riais Inter do International Cotton Advisory Committee (Icac), do (ICA 
Bremen), e do Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 
(CBRA). A estratégia da Ampasul é aproximar os cotonicultores dos 
compradores para que se estabeleça uma relação confiável e dura-
doura entre as partes, segmentando os lotes pela qualidade da fibra, 

Área aderida e certificada MS
82,68 82,62

74,00 74,42

Safra 2017-2018Safra 2016-2017

% aderido plantado % certificado plantado
Fonte: Ampasul - Novembro/2018
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para atender aos consumidores de acordo com as especi-
ficidades de fibras exigidas de cada um dos compradores.

Capacitação – A percepção da importância e a boa respos-
ta alcançada nas propriedades, quando se capacitam os 
trabalhadores, fizeram com que a capacitação se tornasse 
um dos principais pilares da associação neste último biê-
nio. As parcerias foram fundamentais para a realização de 
inúmeros treinamentos, cursos, qualificações e eventos 

técnicos para a cadeia do algodoeiro. As áreas abordadas nas ca-
pacitações foram fitossanidade; boas práticas agrícolas; eficácia 
nas aplicações de defensivos, aéreas e terrestres; uso e correto 
manejo do solo; fisiologia das plantas; biotecnologia; pragas, do-
enças e plantas daninhas; segurança do trabalhador; cuidados 
com o meio ambiente; qualidade da fibra; operação de colheita; 
transporte e beneficiamento, entre outras. No gráfico, consegui-
mos quantificar em horas e número de pessoas os investimentos 
em capacitações no setor algodoeiro de Mato Grosso do Sul.

Capacitação biênio 2017-2018 MS

Fitossanidade Sustentabilidade Laboratório Administrativo Soma

 Horas de treinamento 250 455 12 32 749

 Pessoas capacitadas 1.589 713 58 105 2.465

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

3.000

Fonte: Ampasul - Novembro/2018

Fomento do Algodão – Com o propósito de expandir e con-
solidar a cultura do algodão em Mato Grosso do Sul, a as-
sociação lançou o projeto de Revitalização do Algodão, que 
visa identificar, com os produtores rurais, os fatores impedi-
tivos para o ingresso na cultura do algodão e os fatores com 
os quais a associação pode contribuir favoravelmente para 
minimizar impedimentos ou dificuldades. Ainda com o apoio 
de outras instituições congêneres do estado, a Ampasul irá 
implantar em alguns municípios estratégicos unidades de-
monstrativas de cultivares de algodão, com o objetivo de 
avaliar e difundir o comportamento desses procedimentos 
nessas regiões, considerando as condições locais de solo e 
clima. A proposta ainda contempla visitas aos produtores 
para levar esclarecimentos técnicos, econômicos e comer-
ciais da cultura, o que tem despertado interesse em grande 
parte dos produtores de grãos. Trata-se de mais uma ação, 

desenvolvida neste biênio, que faz parte do planejamento estraté-
gico que está sendo implantado dentro e fora da associação.

Nova Sede – Para atender de modo satisfatório à cadeia do al-
godão em Mato Grosso do Sul, a Ampasul inaugurará a sua sede 
administrativa. A sede terá 4.126 metros quadrados de área 
construída, com amplo setor administrativo, um centro mul-
tifuncional de eventos e treinamentos, com capacidade para 
800 pessoas, capaz de ser segmentado em várias salas, para 
realizar palestras ou cursos simultaneamente, atendendo às 
necessidades da cadeia produtiva. Além disso, terá um amplo 
e moderno laboratório de análise e qualidade de fibras do al-
godão. O espaço do laboratório terá o que há de mais moderno 
em estrutura física, isolamento térmico, climatização de última 
geração, máquinas e equipamentos modernos, softwares atua-
lizados e mão de obra totalmente qualificada.
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APIPA

Presidente:

Amilton Bortolozzo
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A cotonicultura brasileira é um setor de grande importância 
para a economia nacional. Destaca-se pela grande geração de 
empregos, enorme significado econômico e social, elevadas 
cifras de exportação que colaboram para sustentar a Balança 
Comercial e a representatividade do setor no Produto Interno 
Bruto (PIB). Nesta última safra 2017-2018, o Brasil produziu 
um volume médio de dois milhões de toneladas de pluma e 
está entre os cinco maiores produtores mundiais, ao lado de 
países como China, Índia, EUA e Paquistão. O País é o tercei-
ro exportador e o primeiro em produtividade em sequeiro. O 
cenário interno também é promissor: somos o quinto maior 
consumidor, com quase um milhão toneladas/ano. Além dis-
so, o algodão brasileiro também é reconhecido globalmente 
pela qualidade da fibra.

No Piauí, o principal polo algodoeiro ficava na região Sudeste 
do estado, tendo o município de Picos como centro. Segundo 
dados disponíveis, na década de 80, em 1986 existiam no Piauí 
219.876 hectares plantados de algodão, dos quais 155.081 
hectares de algodão arbóreo e 64.796 hectares de algodão 
herbáceo. Mas, com o surgimento do bicudo-do-algodoeiro, o 
cenário começou a mudar drasticamente. Além disso, houve 
incentivo para a compra de algodão importado, o que provo-
cou o declínio da indústria têxtil nacional. Essas dificuldades 
resultaram em queda substancial da produção no Nordeste 
brasileiro, também pela baixa adoção de tecnologias, que im-
possibilitava a convivência adequada com a praga do bicudo, e 
pela baixa competitividade do produto local com o importado, 
em razão da sua qualidade e da escala de comercialização
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A partir de 2003, teve início em Uruçuí, região de cerrado lo-
calizada ao Sul do estado, uma nova era para o algodão, com 
produtores mais bem preparados, capitalizados e com visão 
empresarial. Plantavam arroz, soja, milho e logo perceberam 
a grande possibilidade de o algodão voltar a ser cultivado na 
região. No cerrado do Piauí, o algodão plantado é o herbáceo, 
acompanhando o modelo adotado na cotonicultura nacional, 
hoje concentrada no cerrado. As lavouras são erradicadas ao 
final de cada colheita, como medida de controle e combate à 
praga que inviabilizou a atividade no Piauí no passado. O Sul 
do estado piauiense possui grandes quantidades de terras a 
um preço muito atrativo, topografia plana e em declividades 
baixíssimas, o que facilita a mecanização de ponta a ponta.

Para dar suporte institucional a seus associados, a Associa-
ção Piauiense dos Produtores de Algodão (Apipa) vem ela-
borando e executando diversos projetos em parceria com o 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e com a Abrapa. Esses 
projetos são parte da estratégia de Controle e Mitigação de 
Pragas, com ênfase no bicudo-do-algodoeiro.

Armadilhamento
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Treinamento Curso NR23a
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O projeto de Qualificação Profissional visa à melhoria da qua-
lidade de mão de obra nas unidades produtivas.

Já o projeto de Sustentabilidade tem por meta obter a certi-
ficação do programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), 
que, no Brasil, opera em benchmarking com a Better Cotton 
Initiative (BCI).

A Apipa também tem o projeto de aquisição de duas sedes 
para instalação de seus escritórios, uma na capital Teresina e 
outra na cidade de Uruçuí, a Sul do estado, e o Projeto de For-
talecimento Institucional, para manutenção do quadro admi-
nistrativo que dá suporte institucional aos associados.

Cotonicultura em Ascensão – Na safra 2017-2018, o Piauí 
plantou 6,4 mil hectares de lavouras de algodão e colheu em 
torno de 12 mil toneladas da pluma, com produtividade mé-
dia de 1,9 mil quilos por hectare. Para a safra 2018-2019, 
a cotonicultura piauiense deu um salto de mais de 207% na 
ocupação da terra, atingindo 19,6 mil hectares. A produção 
para o período é estimada em 36,2 mil toneladas, um incre-
mento superior a 200%, com a produtividade igual ou leve-
mente inferior à obtida na safra anterior. As perspectivas para 
a cultura do algodão no estado estão em linha com as nacio-
nais. Para as próximas safras, espera-se aumento crescente 
na produção da fibra, favorecido, principalmente, pelos pre-
ços praticados no mercado externo e pelo uso do que há de 
mais moderno em termos de novas tecnologias.
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A cotonicultura paulista passou por um significativo aumen-
to de área plantada na safra 2017-2018, em relação ao ciclo 
anterior, e a expectativa é de um novo incremento para 2018-
2019, com a perspectiva de alcançar até 15 mil hectares de 
lavouras. Parte dessa expansão da atividade no estado pode 
ser explicada pelo fator preço, o maior dos impulsionadores 
de área na cotonicultura. Mas uma grande parcela desse mé-
rito pode ser atribuída ao papel da Associação Paulista dos 
Produtores de Algodão (Appa) e às ações que esta tem im-
plementado para difundir tecnologias, inovações e conheci-
mento técnico entre os produtores. Prova disso é que a pro-
dutividade também aumentou em quase todas as lavouras 
de algodão do estado, o que se conquista, justamente, com 
a incorporação tecnológica e de conhecimento na produção.

APPA

Presidente:

Peter Derks

Associação Paulista dos
Produtores de Algodão

Visitantes conhecem os experimentos de variedades
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A possibilidade de produzir algodão em se-
gunda safra, pós-soja, é uma nova oportuni-
dade que se configura no estado, em áreas 
irrigadas do Norte paulista. Tivemos bons 
resultados na safra passada, mas, somente 
com o tempo e novas experiências bem-su-
cedidas, essa aptidão poderá se consolidar. 
Acreditamos que o associativismo seja uma 
das únicas formas de representatividade 
eficientes, diante dos desafios que surgirão 
para os produtores paulistas de algodão. 
Por isso estamos trabalhando na conscien-
tização desse conceito e da importância da 
Appa para os produtores de todo o estado.

Ganhamos eficiência no combate ao bi-
cudo-do-algodoeiro com a melhoria nas 
pulverizações aéreas Ultra Baixo Volume 
(UBV) no Sudoeste paulista. Nesta região, o 
bicudo continua muito bem controlado, não 
causando prejuízos econômicos aos produ-
tores locais. Em seus dias de campo, encon-
tros técnicos e também nas comunicações 
por whatsapp e e-mail, a Appa comparti-
lhou informações importantes para agregar 
o setor do algodão no estado.

Peter Derks abre o 16º Dia de Campo Appa

Mapa de monitoramento de armadilhas de Bicudo
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Associação Paulista dos
Produtores de Algodão
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A associação investiu amplamente em projetos acadêmicos, 
cujos resultados são dados aplicáveis e valiosos para a cul-
tura do algodão, abordando as muitas variedades, produti-
vidades, peso de caroços, resultados de HVI, populações de 
plantas, rendimentos, histórico de chuvas, comparativos de 
adubações potássicas, diferenças de plantios diretos e con-
vencionais, entre outros temas agronômicos relevantes. Em 
contatos com os fomentadores da região de Guaíra, no esta-
do de São Paulo, por meio de encontros e reuniões, levamos 
informações e contribuímos para estruturar a retomada da 
produção local, que, desde 2004, não cultivava a commodity.

A Appa busca atender aos interesses gerais dos cotoniculto-
res paulistas e de toda a cadeia produtiva no estado de São 
Paulo, com evoluções e melhorias contínuas. Agradecemos 
aos produtores que têm apoiado a associação e parabeniza-
mos toda a equipe de colaboradores, que não tem medido 
esforços para alcançar bons resultados nos trabalhos execu-
tados. Somente assim, somando forças, nos tornamos cada 
vez mais resilientes, em defesa do cotonicultor paulista.

Encontro com os cotonicultores do Oeste Paulista
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O final do biênio 2017-2018 representa um período de pre-
ocupação redobrada para a Associação dos Produtores de 
Algodão do Tocantins (Apratins). O estado, que ocupava o 
posto de maior produtor de algodão da região Norte do País 
e compõe o acrônimo da sigla Matopiba, com o Maranhão, 
Piauí e Bahia em uma das áreas mais recentes e promisso-
ras de agricultura do cerrado, vê a iminência de a atividade 
estagnar ou mesmo se tornar inviável em seu território, que 
representa 38% da nova fronteira agrícola. Segundo a Conab, 
Tocantins plantou 2,8 mil hectares de algodão na safra 2017-
2018, com produção de 4,2 mil toneladas de pluma e índice 
de produtividade média de 1,5 mil quilos por hectare. Ao final 
de 2018, prepara-se para plantar, ainda segundo o órgão fe-
deral, de 3,4 a quatro mil hectares com a cultura, justamente 
no momento em que os preços da commodity estão atrativos, 
o clima deve permanecer favorável e a possibilidade de fazer 
duas safras por ano vem se comprovando no estado.

APRATINS

Presidente:

Isabel da Cunha

Desde 2015, a cotonicultura tocantinense organizou-se com 
a implantação da Associação dos Produtores de Algodão do 
Tocantins (Apratins), que vem trabalhando para assegurar 
que a atividade se desenvolva em bases sustentáveis, sob a 
orientação da Abrapa. Tem para isso, assim como a entidade 
nacional, a missão de defender os interesses estaduais do 
setor e também o compromisso com a qualidade, rastrea-
bilidade, sustentabilidade e promoção da fibra. Defender a 
cotonicultura tocantinenses passa, necessariamente, pela 
conquista de um fundo para o desenvolvimento do algodão 
no estado, como parte do Programa de Incentivo à Cultura 
do Algodão, instituído em 2006 pelo Decreto nº 2.912, de 
29 de dezembro, que dá incentivo à cultura no Tocantins. 
Modelos semelhantes e bem-sucedidos desse fundo foram 
aplicados em outros estados produtores, como Mato Gros-
so, Bahia e Goiás, tendo sido, nestes, fundamentais para im-
pulsionar a atividade.
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À época em que o Decreto passou a vigorar no Tocantins, a 
área em produção saltou de meros 700 hectares para 7,8 
mil hectares na safra 2015-2016. Contudo, após aquele 
período de maior expansão da cotonicultura tocantinen-
se, todo o Matopiba sofreu os reveses de uma das mais 
severas secas da sua história recente, como efeito de um 
fenômeno El Niño de alta intensidade. Mas esse não foi o 
único problema. A renovação do Decreto foi aprovada pela 
Assembleia Legislativa do Tocantins, mas o programa de 
fomento à cultura e o tão esperado fundo ainda não se 
concretizaram. A presidente da Apratins, Isabel da Cunha, 
acredita que o novo governador, Mauro Carlesse, acate a 

argumentação dos produtores, efetive a renovação do in-
centivo e institua o Fundo para o Desenvolvimento do Al-
godão do Tocantins.

Bons motivos para isso não faltam. O produtor Marcelo Ca-
rassa, que planta na divisa com a Bahia, ressalta que já estão 
sendo comprovadas todas as condições para fazer duas sa-
fras por ano, em quase todas as regiões do estado. A reboque 
de um possível crescimento da cotonicultura, estaria o refor-
ço na economia regional, já que a expansão de área represen-
ta mais investimentos em máquinas, tecnologias e insumos 
– tributáveis –, além de geração de emprego e renda.

Reunião dos produtores de algodão do Tocantins com o Governador do Estado

Reunião dos produtores de algodão do Tocantins com o Governador do Estado
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Ciência & 
Tecnologia

A CHAVE PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA COTONICULTURA 

NOS TRÓPICOS



Nos últimos 35 anos, a produção de grãos no Brasil cresceu quase 200%, e a área, apenas 28%. 
Esse é um feliz descompasso, que expressa os ganhos de produtividade alcançados nas lavouras 

brasileiras, como resultado da incorporação tecnológica e de melhores práticas agronômicas, e mesmo 
de gestão, nas propriedades. Fazer agricultura nos trópicos é desafiador, porque as mesmas condições 

que favorecem o desenvolvimento acelerado dos cultivos, também potencializam o ataque de pragas, 
doenças e plantas infestantes, com alto poder destrutivo. Sem produtos fitossanitários e biotecnologia, 
seria impossível ao Brasil se tornar um gigante em produção de alimentos, fibras e energia renovável. A 

estimativa é de que, na falta deles, a produção brasileira seria 50% menor.

No passado, o bicudo-do-algodoeiro, a mais perniciosa praga da cotonicultura, dizimou lavouras inteiras 
de algodão no Nordeste brasileiro, e reduziu o País da condição de grande produtor de pluma para a de 
importador, praticamente erradicando a atividade do território nacional. Com a migração da atividade 

para o cerrado, foi preciso investimento maciço em ciência e tecnologia, para desenvolver variedades 
adaptadas ao novo bioma e também para adquirir melhores produtos disponíveis no mercado para 

proteção de cultivos. Neste capítulo, um panorama da conjuntura científica e tecnológica na qual se insere 
a cotonicultura, dos entraves burocráticos e legais e do que a Abrapa vem fazendo para a defesa da 

atividade, inclusive em pesquisa e desenvolvimento de uma variedade resistente ao bicudo.

Ciência & 
Tecnologia

A CHAVE PARA O 
DESENVOLVIMENTO 
DA COTONICULTURA 

NOS TRÓPICOS



Depoimentos DRa. MARIA SUELI SOARES FELIPE
Presidente da CTNBio

GERALDO BERGER, PH.D.
Presidente da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AgroBio)

SEBASTIÃO BARBOSA
Presidente da Embrapa

LUIZ NISHIMORI
Deputado Federal

LUÍS EDUARDO PACIFICI RANGEL
Secretário de Defesa Agropecuária (Mapa)

LIV SEVERINO
Chefe-Geral da Embrapa Algodão
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Biotecnologia e agricultura

biotecnologia pode ser definida como um conjunto 
de técnicas de manipulação de seres vivos ou parte 
destes para fins econômicos. Esse conceito amplo 

inclui técnicas que são utilizadas em grande escala na agri-
cultura desde o início do século XX, como a cultura de teci-
dos, a fixação biológica de nitrogênio e o controle biológico de 
pragas. Mas o conceito inclui também técnicas modernas de 
modificação direta do DNA de uma planta ou de um organis-
mo vivo qualquer, de modo que se alterem precisamente as 
características desse organismo ou sejam introduzidas novas.

A principal contribuição da biotecnologia à agricultura é a 
possibilidade de criar espécies a partir da transferência de 
genes entre duas outras distintas. Essa transferência visa ao 
desenvolvimento de uma planta com um atributo de interesse 
econômico, como é o caso das plantas resistentes a pragas.

Os organismos geneticamente modificados (OGMs) contribuem 
para a redução dos custos de produção, para a obtenção de 
alimentos com melhor qualidade e para o desenvolvimento de 
práticas menos agressivas ao meio ambiente.

A biotecnologia é uma aplicação da ciência que exige tempo e 
recursos. Para que uma nova planta geneticamente modificada 

esteja disponível aos agricultores, são necessários, em média, 
12 anos dedicados às pesquisas. Nesse período, aproximada-
mente US$ 140 milhões são investidos. Essa é mais uma razão 
pela qual é necessário estabelecer cooperações entre os dife-
rentes elos da cadeia produtiva para que os cientistas consi-
gam desenvolver produtos que alcancem o mercado.

Não faltam exemplos bem-sucedidos dessa interação. Nos 
Estados Unidos, por exemplo, a parceria entre a Universida-
de do Havaí e uma empresa de sementes transgênicas levou 
ao mercado uma variedade de mamão resistente a um vírus 
endêmico no arquipélago. A Universidade de Nottingham, no 
Reino Unido, em conjunto com a iniciativa privada, também 
estuda variedades transgênicas de frutas. 

Na América Latina, a Universidade Nacional do Litoral da Ar-
gentina é a responsável pela identificação dos genes que ex-
pressam a tolerância ao estresse hídrico em trigo e em soja 
transgênica, aprovada naquele país em 2015 e depois nos 
EUA em 2017. No Brasil, os estudos foram finalizados por 
uma empresa de capital nacional e o dossiê que comprova 
a segurança da tecnologia em soja foi submetido em julho 
deste ano, para avaliação da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança (CTNBio). 
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A relação entre a iniciativa privada e o setor público é cada vez 
mais atual e relevante para a sociedade. Não cabe mais a sim-
plificação que restringe o público à hipotética vocação para 
pesquisa de base e o privado à aplicação desse conhecimen-
to no desenvolvimento de produtos. Parcerias entre esses se-
tores, realizadas de maneira transparente e regulamentada, 
já resultaram no lançamento de diversas inovações em todo o 
mundo. De fato, no cenário atual, em que há um grande fluxo 
de informações, a interação entre a academia, a indústria e os 
produtores rurais (usuários das biotecnologias) tem se torna-
do cada vez mais intensa.

A partir da Lei nº 11.105/2005, conhecida como Nova Lei de 
Biossegurança, houve avanços significativos para os OGMs, 
proporcionando mais ciência e autonomia para os trabalhos 
da Comissão Nacional de Biossegurança (CTNBio). Com isso, 
já houve a aprovação comercial de 136 Organismos Geneti-
camente Modificados (OGM): 80 eventos em plantas; 33 va-
cinas veterinárias; 20 micro-organismos; um mosquito Aedes 
aegypti; e duas vacinas para uso humano contra a dengue. 
Essas liberações comerciais são a maior prova de que o Brasil 
lança mão da inovação para encontrar soluções para os desa-
fios da contemporaneidade.

No cenário agrícola, a soja, o milho e o algodão se destacam, 
respondendo por 82,8% da produção total de grãos e fibras 
no País. Para essas culturas que representam os carros-chefe 
da agricultura brasileira, a biotecnologia está disponível. Sem 
a proteção conferida pelas sementes geneticamente modifi-
cadas (GM), ficaria muito mais difícil e oneroso para que os 
agricultores conseguissem evitar que os insetos e plantas da-
ninhas que atacam as lavouras comprometessem o desem-
penho produtivo das cultivares.

Segundo levantamentos da Associação Brasileira dos Produ-
tores de Algodão (Abrapa), nos últimos dois anos, foram apro-
vados para uso comercial no Brasil quatro novas biotecnolo-
gias para a cultura do algodão, sete para a soja e onze para a 
cultura do milho. Dentre as novas tecnologias, destacam-se a 
resistência a insetos pragas, como o complexo de lagartas, e a 
tolerância a outros herbicidas como o Glufosinato de Amônio, 
2,4 D e o Dicamba, que apresentam diferentes mecanismos de 
ação para controle de plantas daninhas que ficaram, ao longo 
desses anos, resistentes ao herbicida glifosato. A resistência 
a insetos é conferida por genes provenientes de bactérias en-
contradas naturalmente nos solos brasileiros, conhecidas por 
Bacillus thuringiensis, cujas plantas geneticamente modifica-
das são apelidadas no meio rural por “plantas Bt”.
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A Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio)

AVALIAÇÃO DOS OGMS E AS NOVAS BIOTECNOLOGIAS 

m regras gerais, os OGMs precisam ser subme-
tidos para avaliação detalhada quanto à bios-
segurança em quatro áreas essenciais: saúde 

humana, animal, vegetal e ambiental. A Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança – CTNBio – é um órgão ligado 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comuni-
cações (MCTIC), composto de 54 membros cientistas, es-
pecialistas nos temas que envolvem a avaliação dos riscos 
dos produtos biotecnológicos. 

Nos últimos dez anos, houve um progresso significativo na 
investigação científica na área de melhoramento de plan-
tas, nomeadamente, no desenvolvimento de novos mé-
todos que permitem introduzir ou revelar características 
de interesse de forma mais precisa e eficiente e em dife-
rentes variedades vegetais. Esse conjunto de tecnologias 
é conhecido por New Breeding Techniques (NBTs) – Novas 
Técnicas de Melhoramento. 

A investigação científica tem um papel fundamental na evo-
lução dessas tecnologias, as quais apresentam um enorme 
potencial para desenvolver soluções inovadoras para os de-
safios à segurança alimentar, à sustentabilidade da produ-
ção agrícola e às alterações climáticas.

A evolução em estudos de genética permite que genomas intei-
ros sejam sequenciados, possibilitando explorar toda a diversi-
dade genética dentro de uma determinada espécie e procurar 
em outras não antes estudadas informações sobre rotas meta-
bólicas e novos genes. Toda a informação genética gerada tem 
sido a base para o desenvolvimento de novas tecnologias para 
uso no melhoramento com a finalidade de aumentar a produti-
vidade e tolerância a estresses em plantas.

As novas tecnologias (NBTs) podem ser adaptáveis a diferentes 
culturas, e, apesar de serem consideradas “novas”, constituem 
melhorias inovadoras e refinadas de métodos já existentes. No 
melhoramento convencional, por exemplo, uma mutação pode ser 
gerada por agentes químicos ou radiação, mas a modificação não 
é controlada no genoma da espécie, podendo gerar uma série de 
características indesejáveis. Por meio de NBTs, é possível realizar 
uma mutação pontual, aumentando a eficiência e especificidade 
da modificação desejada. 

As técnicas de NBTs são divididas em três grandes grupos: Técni-
cas de Edição do Genoma, Segregantes Negativos e Variações da 
Transformação Genética. Com o uso dessas técnicas, é possível 
a obtenção de modificações sítio-dirigidas, inserções, deleções e 
substituições de genes ou blocos deles, entre outras. 
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Discussões internacionais estão em andamento sobre o modo 
como produtos obtidos por essas tecnologias são regulados, 
as quais abrangem desde a área técnica até a segurança do 
produto para a saúde. Aqui no Brasil não foi diferente: a CTNBio 
dedicou três anos de discussão com os seus cientistas espe-
cialistas, em diferentes áreas de atuação, para estudar as im-
plicações dessas novas técnicas, em busca de soluções para 
adaptar o seu uso à legislação brasileira.

RN16

No dia 22 de janeiro de 2018 foi publicada no Diário Oficial da 
União (DOU) a Resolução Normativa Nº 16 da CTNBio. Essa 
RN estabelece os critérios para consulta à CTNBio sobre as 
Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão ou NBTs 
(Novas Tecnologias de Melhoramento). Entre as NBTs mais 
conhecidas, se destaca a Clustered Regularly Interspaced 
Short Palindromic Repeats (CRISPR). Inúmeras são as vanta-
gens obtidas pelo emprego do sistema CRISPR uma vez que 
se trata de uma metodologia rápida, fácil, com baixo custo e, 
principalmente, alta taxa de sucesso no desenvolvimento de 
novos produtos. 

A técnica é aplicável àqueles produtos que não utilizam os 
métodos convencionais de transgenia. Antes da regulamen-
tação das NBTs, as empresas que tinham produtos GM preci-
savam gerar uma série de estudos na área ambiental, saúde 
humana, animal e vegetal para comprovar a biossegurança 
dos seus produtos, além de várias exigências regulatórias 
para conseguir importar as amostras para pesquisas, Certi-
ficado de Qualidade de Biossegurança (CQB) e realizar o mo-
nitoramento (em média, cinco anos) dos produtos pós-libera-
ção comercial. 

A grande inovação dessa regulamentação é que as empre-
sas ou intuições de pesquisas podem realizar uma consulta 
prévia à CTNBio, com informações sobre seus produtos, com-
provando que estão usando as novas técnicas (NBTs) e que o 
resultado (produto final) não é um transgênico. A CTNBio tem 
se esforçado para avaliar as consultas e dar as respostas aos 
interessados em 90 dias. 

NBTS – EXPECTATIVA DE MENOS TEMPO E CUSTOS 
PARA CHEGAR AOS PRODUTOS ESPERADOS

Caso o produto final não seja considerado um transgênico, as 
instituições não precisam cumprir todas as exigências da Lei 
nº 11.105/2015 (Lei de Biossegurança). Dessa forma, os gas-
tos para compor os dossiês regulatórios poderão cair drastica-
mente. Outra vantagem é a diminuição do tempo e dos custos 
das pesquisas para chegar aos produtos esperados, já que as 
novas técnicas são muito mais precisas e menos onerosas.

A dificuldade principal é estabelecer uma norma comum a todos 
os países, o que se deve à existência de diferentes legislações, 
considerando que o conceito de OGM pode variar de acordo com 
a regulamentação local específica. Essa incerteza no quadro re-
gulamentar afeta o desenvolvimento de produtos inovadores. A 
preocupação da CTNBio foi adotar uma abordagem harmoniza-
da, em nível mundial, para NBTs e evitar supervisão desneces-
sária de produtos desenvolvidos por essas técnicas. 

Dessa forma, as tecnologias são de grande interesse da pes-
quisa científica, visto que, até pouco tempo, a modificação de 
um nucleotídeo para criar determinado fenótipo ficava ape-
nas no sonho dos cientistas mais entusiastas. Tais avanços 
possibilitam o desenvolvimento de variedades comerciais 
com novas características desejáveis, beneficiando a socie-
dade de modo geral, mas, principalmente, fortalecendo a 
competitividade da agricultura brasileira.
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DRa. MARIA SUELI 
SOARES FELIPE

Presidente
CTNBio

PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA  
BIOTECNOLOGIA NA COTONICULTURA BRASILEIRA 

agricultor brasileiro é líder mundial na adoção de bio-
tecnologia no campo e colhe os benefícios dessas tec-
nologias com o aumento consistente da produtividade. 

As tecnologias que abarcam a engenharia genética para melho-
ramento vegetal são exaustivamente avaliadas pelas Comissões 
Internas de Biossegurança e pela Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança para que os produtos atendam às mais exigentes 
normas ambientais, agrícolas e de saúde do mundo.

Os procedimentos de avaliação de risco, adotados na CTNBio, 
são baseados em evidências científicas que permitem a sua 
aceitação por agências regulatórias no Brasil e em outros paí-
ses, atendendo, portanto, a critérios internacionais de exigência. 

O modelo brasileiro de regulamentação acompanha todas as 
etapas de desenvolvimento dos produtos. Assim, quando um 
produto chega ao mercado para comercialização, ele passou 
por avaliações em laboratório, testes em estufas e experi-
mentações controladas no campo. Mesmo após a aprovação 
para uso comercial, o produto é monitorado durante cinco 
anos para identificação de efeitos adversos não detectados 
nas fases pré-liberação comercial.

PASSADO DA BIOSSEGURANÇA NO BRASIL

A avaliação de risco de produtos obtidos por técnicas de 
engenharia genética é obrigatória no Brasil desde o ano 
de 1995, quando foi publicada a Lei nº 8.479, de 5 de 
janeiro de 1995. Os regulamentos dessa Lei vigoraram 
até a promulgação da Lei nº 11.105/2005, em 24 de 
março de 2005, marcando, assim, 23 anos de regula-
mentação dos produtos de biotecnologia nas áreas de 
saúde humana, animal, vegetal e ambiental.

As disputas judiciais sobre a aprovação comercial da 
“Soja Roundup Ready”, em 1998, provocaram uma pa-
ralisação do setor biotecnológico brasileiro e levaram 
a uma paralisação da CTNBio por 7 anos, sem aprova-
ções comerciais de novas plantas. 

Mesmo com as restrições jurídicas impostas à CTNBio, 
foi aprovada, em março de 2005, a primeira varieda-
de de algodão transgênico para cultivo no Brasil. O al-
godão geneticamente modificado resistente a insetos 
denominado comercialmente “Algodão Bollgard” foi 
um marco para o setor de biotecnologia e para a co-
tonicultura brasileira, inaugurando uma era diferente 
no campo.

 A capacidade técnica da CTNBio, em conjunto com 
uma rede de CIBios e com o acompanhamento dos órgãos de 
fiscalização (Mapa, Ibama, Anvisa), permite afirmar que o sistema 
brasileiro de biossegurança é robusto e cumpre seu papel social 
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PRESENTE DA BIOSSEGURANÇA NO BRASIL

Desde a histórica aprovação do Algodão Bollgard em 2005, a CTNBio avaliou e 
já aprovou mais 18 eventos de algodão geneticamente modificados para uso co-
mercial, totalizando 19 em 13 anos de vigência da Lei nº 11.105/2005. A capa-
cidade técnica da CTNBio, em conjunto com uma rede de CIBios e com o acom-
panhamento dos órgãos de fiscalização (Mapa, Ibama, Anvisa), permite afirmar 
que o sistema brasileiro de biossegurança é robusto e cumpre seu papel social. 

As variedades aprovadas até o momento apresentam características de tolerân-
cia a herbicidas e resistência a insetos. Essas características são combinadas em 
diversos cruzamentos que geram os produtos comerciais existentes no mercado: 

• Bollgard I

• Roundup Ready

• Liberty Link

• Bollgard I Roundup Ready

• Widestrike

• Bollgard II

• GlyTol

• TwinLink

• MON88913

• TwinLink Glytol LibertyLink (GLT)

• GTxLL

• Bollgard II Roundup Ready Flex

• Bollgard III Roundup Ready Flex 

• XTEND

• Glytol TwinLink VIPCOT 

• Widestrike3

• ENLIST 

• Bollgard III x Roundup Ready Flex XTEND

• TwinLink + VIPCOT

O FUTURO DA BIOSSEGURANÇA 
NO BRASIL

Nos últimos anos vimos surgir um conjunto de 
novas tecnologias na área de melhoramento 
genético que foram denominadas “Técnicas 
Inovadoras de Melhoramento de Precisão” 
(TIMPs). A CTNBio, cumprindo seu papel legal 
estabelecido na Lei de Biossegurança, editou 
uma Resolução Normativa para orientar sobre 
o enquadramento legal dos produtos gerados 
com essas novas tecnologias. Em 15 de janei-
ro de 2018, depois de dois anos de discus-
sões e debates sobre o tema, publicou-se a 
Resolução Normativa Nº 16. 

Essa resolução foi elaborada com base na 
Legislação Brasileira e significou um marco 
na área, pois estabeleceu os requisitos téc-
nicos para apresentação de consulta à CTN-
Bio para os produtos obtidos com as TIMPs, 
podendo os produtos serem considerados ou 
não Organismos Geneticamente Modificados 
(OGMs). A análise dos produtos é feita caso a 
caso, à luz da normativa e do conhecimento 
científico e tecnológico atual. Nossa legisla-
ção antecipa as demandas para o uso futuro 
dessas tecnologias e os efeitos dessa regra 
serão percebidos com a geração de produtos 
inovadores, com uma velocidade maior de 
desenvolvimento, sem dispensar os requisi-
tos de biossegurança necessários a sua co-
mercialização e consumo.

Os desafios para as novas gerações de algo-
dão vão desde o enfrentamento de proble-
mas históricos como a praga do bicudo, gera-
ção de plantas adaptadas a novas condições 
climáticas, elevação do potencial produtivo, 
melhoria das características do produto e 
atendimento às demandas futuras.
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GERALDO 
BERGER, PH.D. 

Presidente
Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AgroBio)

 A biotecnologia tem contribuído para ganhos de 
produtividade com benefícios ambientais e econômicos 
sem precedentes, possibilitando maior sustentabilidade, 
que é fundamental para fazer de nosso País um dos maiores 
produtores mundiais de alimentos e fibras, ao mesmo tempo 
em que mantemos a maior parte de nosso território preservado 
e conservado para as futuras gerações e o mundo 
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potencial brasileiro para produção agrícola é reco-
nhecido mundialmente. Nos últimos 40 anos, o Brasil 
passou de importador a maior exportador mundial de 

café, açúcar, suco de laranja, etanol de cana-de-açúcar, frango e 
soja, e terceiro maior exportador de carne bovina e algodão. Se-
gundo a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embra-

pa), no período de 1960 a 2012, as exportações do agronegócio 
chegaram a 350 itens. A importância do setor se reflete em nú-
meros. Considerando o volume total exportado pelo Brasil em 
2017, foram gerados US$ 96 bilhões em divisas, e 44% desse 
número são de exportações do agronegócio, segundo dados da 
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

O
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O Agrobio foi fundado com a missão de atuar no aprimoramen-
to de um sistema regulatório funcional e baseado em ciência, 
visando à construção de um ambiente juridicamente seguro e 
estável, com o objetivo de possibilitar o desenvolvimento da 
biotecnologia aplicada à agricultura, à silvicultura e à agroin-
dústria no Brasil.   Nossos objetivos, congruentes com os de 
diversas outras associações, são primordialmente desenvolver 
produtos que colaborem com o aprimoramento da agricultura 
brasileira e possibilitar ao nosso cliente, o agricultor, acesso às 
mais avançadas tecnologias disponíveis no mundo. 

Para tanto, atuamos representando as empresas associadas pe-
rante os órgãos governamentais em questões sobre regulamen-
tação de atividades que lidam com a biotecnologia, tendo como 
base piramidal um amplo diálogo com as entidades represen-
tativas da cadeia produtiva para desenvolver sinergias e colabo-
rações. Assim, a associação cumpre o seu papel, estimulando o 
processo de inovação, de forma responsável e sustentável e, por 
consequência, contribuindo para o fortalecimento da agricultura e 
da agroindústria nacional.

A cotonicultura brasileira deu um salto de qualidade nas últi-
mas duas décadas e é altamente tecnificada para enfrentar os 
desafios de produzir uma pluma que se destaca no mercado 
internacional. O Brasil está entre os quatro maiores exportado-
res do mundo com totais batendo a casa de 1,012 milhão de 
toneladas por ano. E há uma tendência para os próximos anos 
de manutenção da demanda por commodities, especialmente 
o algodão, o que exige que o cotonicultor brasileiro seja ainda 
mais eficiente e aproveite essa oportunidade que se vislumbra. 

Nesse sentido, nas últimas décadas, houve alguns marcos le-
gais importantes, com apoio e participação de vários elos da 
cadeia produtiva e, nesse particular, a Abrapa, sempre uma 
parceira da primeira hora, criou o incentivo necessário ao in-
vestimento em pesquisa e desenvolvimento para atender às 
demandas do setor cotonicultor brasileiro, ávido por inovação. 
Foram estabelecidas a Lei de Propriedade Industrial (Paten-

tes), a Lei de Proteção de Cultivares, a Lei de Sementes e a Lei 
de Biossegurança, que são os marcos legais que propiciam a 
segurança jurídica necessária para que o investidor privado 
possa continuamente aportar recursos e investimentos vul-
tuosos de capital físico e humano para o desenvolvimento de 
tecnologias.  Uma nova cultivar com a biotecnologia mais avan-
çada leva em média 10 anos para ser desenvolvida. Para tanto, 
nossas associadas investem e alocam recursos monetários, 
físicos e, principalmente, desenvolvem um capital intelectual 
científico que permite trazer aos nossos clientes as melhores 
cultivares com as mais avançadas biotecnologias do mundo.

Temos um marco regulatório da biossegurança que regula as 
atividades de biotecnologia de mais de 20 anos. O Brasil foi 
pioneiro em estabelecer uma Lei de Biossegurança em 1995, 
utilizando o critério e método científico como a base da avalia-
ção de risco dos produtos desenvolvidos pela biotecnologia. 
Desde 2005, a Comissão Técnica Nacional de Biosseguran-
ça (CTNBio) já aprovou dezenas de biotecnologias, das quais 
20 foram  destinadas à cultura do algodão. Alguns desses 
eventos de biotecnologia foram aprovados individualmente, 
mas comercializados em produtos combinados que melhor 
atendem à demanda de nossos clientes. Se considerarmos 
a produtividade média de algodão em 2005 (1095 kg/ha de 
pluma) e a produtividade atual (1.640 kg/ha de pluma), po-
demos dizer que essas tecnologias junto com outras inova-
ções de genética (aumento do uso de sementes certificadas) 
e manejo integrado de pragas, doenças e plantas daninhas 
propiciaram não só um salto da produção cotonicultora, mas 
também a sustentabilidade de nossos sistemas produtivos e, 
consequentemente, um crescimento da economia do País. 

O ano de 2018 foi singular para o desenvolvimento e a apro-
vação de novas biotecnologias que trazem opções, escolhas e 
diversidade aos produtos ofertados a nossos clientes, possi-
bilitando o desenvolvimento de sistemas produtivos mais efi-
cientes. Tivemos este ano as seguintes biotecnologias apro-
vadas pela CTNBio de nossas associadas:
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• Dow: (hoje Corteva): DAS-21023 x DAS-24236-5 x COT102

• Dow: (hoje Corteva): DAS-81910-7

• Monsanto (hoje Bayer): COT102 x MON15985 x MON88913 
x MON88701

• Monsanto (hoje Bayer):  MON 88913 x MON 88701

• Bayer (hoje Basf): T304-40 x GHB119 x COT102

Vale destacar que a CTNBio, atenta aos aspectos de biosse-
gurança e reconhecimento de áreas de eventuais espécies 
autóctones das diversas culturas, sempre com o rigor cientí-
fico calcado em suas avaliações e decisões, recentemente fez 
uma alteração na lista de estados que figuram como Zona de 
Exclusão do plantio de algodão GM, estabelecida no Comuni-
cado Técnico 242 da Embrapa Algodão, que retirou o estado 
de Rondônia dessa lista, com base em argumentos técnicos, 
científicos e ecológicos. Essas Zonas de Exclusão de plantio 
de algodão GM foram estabelecidas em 2005, pela ocorrência 
de populações ferais de algodoeiro mocó e G. mustelinum. No 
mesmo ano foi aprovada a primeira tecnologia resistente a in-
setos de algodão GM (o algodão Bollgard®) já dentro do escopo 
da Lei nº 11.105. A partir de agora, portanto, a biotecnologia 
aplicada ao algodão pode também trazer seus benefícios am-
bientais e econômicos para a região do estado de Rondônia. 

Vale ressaltar a atitude inovadora novamente da Abrapa,  ao 
incluir o refúgio como um dos aspectos a serem avaliados  em 
sua certificação – Better Cotton Initiative (BCI). Essa iniciati-
va demonstra claramente a parceria técnica e o comprometi-
mento da Abrapa em adotar as melhores práticas e contribuir 
com seus associados para que as recomendações técnicas 

sejam consideradas em seu programa de certificação para 
além da excelência da produção nacional de algodão, tendo 
como prática de gestão responsável a adoção de refúgio para 
a preservação e longevidade das biotecnologias desenvolvi-
das pelos nossos associados. A Abrapa novamente demons-
tra seu aspecto inovador, parceiro, preocupada com seus 
associados e provendo as melhores informações técnicas de 
manejo integrado de pragas para seus associados. 

Ainda precisamos, porém, avançar. É urgente criar um am-
biente regulatório moderno, baseado sempre no maior rigor 
científico, de maneira simplificada e desburocratizada, que 
permita e aumente o empreendedorismo tecnológico em 
agricultura e amplie o ambiente de inovação contributiva 
entre entes dos setores público e privado. Essa plataforma 
aberta e interativa propiciará, naturalmente, as interações 
necessárias para que o nosso País continue na liderança da 
produção sustentável da agropecuária, preservando o meio 
ambiente e utilizando de modo sustentável e renovável os re-
cursos naturais. 

Para tanto, é fundamental que um sistema normativo consis-
tente e baseado em ciência que fomente a inovação prote-
ja inequivocamente a propriedade intelectual (PI) e permita 
uma estabilidade para os investimentos de longo prazo que 
são fundamentais para ampliar a produtividade e sustenta-
bilidade de nossos sistemas produtivos nas diferentes cultu-
ras e regiões do Brasil. Há uma disposição enorme de nossas 
associadas em continuar investindo e desenvolvendo biotec-
nologias para o Brasil, e, para tanto, a estabilidade do marco 
legal de biossegurança e a propriedade intelectual são fun-
damentais para o contínuo investimento e a realização dos 
avanços ambientais, econômicos e de sustentabilidade da 
produção de algodão no País.  
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criação da Embrapa, em 1973, revolucionou a agri-
cultura brasileira, regularizou o abastecimento in-
terno e transformou o Brasil em grande produtor e 

exportador de alimentos e fibras. Conseguimos desenvolver 
tecnologias agrícola e pecuária para os trópicos, com possibi-
lidade de expansão da fronteira agrícola, antes restrita a uma 
limitada faixa subtropical e temperada. A Embrapa estabele-
ceu seu Centro Nacional de Pesquisa do Algodão (CNPA) em 
1975, hoje Embrapa Algodão, com o objetivo de desenvolver 
tecnologias que permitissem o aumento da produtividade do 
algodão no Brasil de maneira sustentável. Orientou parte de 
seu programa de pesquisa para os cerrados, de onde saíram 
as primeiras cultivares e os sistemas de produção que vieram 
a transformar a cotonicultura brasileira após a chegada do bi-
cudo-do-algodoeiro em 1983.

Para atender à grande demanda de tecnologia de produção 
para o cerrado em sistemas totalmente mecanizados, gran-
de esforço passou a ser despendido para o desenvolvimento 
de cultivares adaptadas a esse agroecossistema. Para tanto, 
a Embrapa contou com a bem-estruturada cadeia produtiva 
nos estados de Mato Grosso, Goiás, Bahia e outros, vindo a 
estabelecer parcerias com a Fundação Mato Grosso e, de-
pois, Fundação Centro-Oeste, a Fundação Goiás e a Fundação 
Bahia, mantidas pelas associações de produtores de algodão 
desses estados, o que garantiu a retomada da cotonicultura 
brasileira na década de 1990.

Ao longo dos últimos anos, a Embrapa tem trabalhado assi-
duamente no desenvolvimento e validação de tecnologias 
para atender às demandas atuais e futuras da cadeia produ-
tiva do algodão. O foco é na prospecção de demandas e so-
lução de problemas com vistas a garantir a sustentabilidade 
da cotonicultura nacional. Como destaques de pesquisa em 
andamento, pode-se citar o projeto da Plataforma do Bicu-
do-do-Algodoeiro, o qual, em parceria com a Abrapa, busca 
desenvolver, por meio da transgenia, cultivares de algodoeiro 
resistentes ao bicudo, principal praga do cultivo. Com relação 
às principais doenças, realizou-se um mapeamento da ocor-
rência de nematóides no Oeste da Bahia, aliado a pesquisas 
para o desenvolvimento de práticas de controle dessa praga, 
problema que vem se tornando cada vez mais sério no Cerra-
do. A mancha de ramulária é outro alvo de pesquisas, com o 
desenvolvimento de métodos de controle e estudos para mo-
nitoramento da resistência a fungicidas, com a formação da 
Rede de Ramulária que conta com o apoio da Abrapa e atua 
em todo o Cerrado. Outras formas de solucionar esses pro-
blemas fitossanitários são o desenvolvimento de cultivares 
que estão em fase final de avaliação para lançamento, tanto 
para resistência a ramulária como para nematóides. 

O monitoramento e o controle de plantas daninhas resisten-
tes a herbicidas são outro tema muito importante. A Embra-
pa desenvolve trabalhos com métodos de manejo de plantas 
daninhas, visando evitar o surgimento de plantas invasoras 
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resistentes a herbicidas e, em caso de surgimento dessas, 
manejá-las para seu efetivo controle. Com relação aos siste-
mas de produção, desenvolveram-se para o Cerrado diversos 
modelos de rotação/sucessão de culturas com uso de plantas 
de cobertura, com destaque para as braquiárias, que, ao lon-
go do tempo, melhoram a qualidade físico-química do solo, 
auxiliam no controle de plantas daninhas, pragas e doenças, 
trazendo a sustentabilidade ao sistema de produção algodão/
soja/milho, além de diminuírem os efeitos das mudanças cli-
máticas, o que contribui para a fixação de carbono ao solo. 

Ainda em relação ao programa de melhoramento, além da re-
sistência à ramulária e a nematóides, focamos na qualidade 
da fibra, com destaque para o lançamento, em parceria com 
a Fundação Bahia, da cultivar BRS 433 FL B2RF, primeira de 
fibra longa transgênica, com resistência ao herbicida glifosato 
e lagartas. 

O uso da braquiária em rotação com cultivo de grãos é a peça-
-chave no sistema integração lavoura-pecuária (ILP) e constitui 
mais um resultado das pesquisas desenvolvidas pela Embra-
pa. Com adoção desse sistema, o produtor pode rotacionar sua 
área entre agricultura e pecuária, e a braquiária usada como 
pastagem também melhora o perfil do solo e se transforma em 
palhada para o cultivo de grãos e fibras no sistema plantio dire-
to. Tecnologia já comprovada na região do Cerrado, os sistemas 
ILP e plantio direto vêm sendo pesquisados e validados no Se-
miárido e se mostram a chave para o sucesso da volta da cotoni-
cultura à região, pois os dois sistemas se completam e ajudam 
a produzir, recuperando os solos, pobres e degradados, além 
de auxiliar no maior aproveitamento da água da chuva, escassa 
e irregular nessa região, fazendo com que haja uma maior efi-
ciência do uso da água pelas plantas com um  consequente in-
cremento em proteína, grãos e fibras. Ainda, os cotonicultores 
de todo Brasil, ao adotarem os Sistemas ILP e Sistema Plantio 
Direto, ajudam o Brasil a alcançar sua meta de redução de ga-
ses de efeito estufa, a agricultura de baixo carbono.

Olhando do outro lado da porteira, a Embrapa desenvolveu me-
todologia para determinação de contaminação por açúcares na 
fibra, com detecção da pegajosidade de forma rápida e precisa, 
por meio do uso de imagens hiperespectrais, que podem ser 
captadas por equipamentos simples, como “smartphones”. 

A Embrapa desenvolve tecnologias para atender a todos os 
atores da cadeia produtiva do algodão. Para a agricultura fami-
liar, estamos em fase final de desenvolvimento de colhetadora 
de algodão tipo picker, de uma linha acoplada a trator, abrindo 
espaço para o crescimento da área cultivada pelos agricultores 
de base familiar, que hoje têm como grande entrave a colhei-
ta manual. Tecnologias para destruição de restos de cultivos, 
monitoramento de pragas e sistemas de plantio mais tecni-
ficados, com uso de insumos e máquinas de pequeno porte, 
também vêm sendo desenvolvidos para a agricultura familiar 
no semiárido, onde o cultivo vem retornando com sucesso 
por iniciativa liderada pela Embrapa.  Por exemplo, tem-se no 
estado do Ceará uma área plantada, na safra 2017-2018, de 
cerca de 2.000 mil hectares e produtividade média de algodão 
em caroço em torno de 1.500 kg/ha. Há perspectivas de au-
mento tanto em área plantada como em produtividade, para 
as safras seguintes, o que certamente estimulará outros esta-
dos da região a se modernizarem e voltarem a plantar algodão. 

Uma tecnologia já consagrada e desenvolvida pela Embrapa 
é o algodão colorido que, apesar de ser um nicho de merca-
do, chegou a muitos países que demandaram pelo produto.  
Outra linha de pesquisa desenvolvida pela Embrapa é com o 
algodão orgânico/agroecológico, tanto colorido como branco, 
que ainda representa somente 0,1% do volume produzido na 
última safra brasileira. Esse cultivo é basicamente praticado 
por agricultores familiares. 

A Embrapa trabalha fortemente em parceria com a Abrapa no 
desenvolvimento da cotonicultura nacional, desenvolvendo 
tecnologias que apoiam a expansão da área cultivada, que nos 
últimos dois anos teve crescimento em torno de 20%, passan-
do de 954,7 mil hectares na safra 2015-2016 para 1.174,7 mil 
hectares na safra 2017-2018, com aumento de produtividade 
de 26%, alcançando a média de 4.267 kg/ha de algodão em 
caroço na safra 2017-2018, o que representa que o cresci-
mento da área cultivada está aliado ao uso de tecnologias pe-
los produtores, mostrando a sustentabilidade do cultivo. 

A Embrapa continuará trabalhando com a Abrapa, em busca 
de inovações que garantam a continuidade da pujança atual 
por que passa a cotonicultura nacional e sua sustentabilidade 
econômica, social e ambiental. 
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Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade)

contextualização da prática anticoncorrencial e os 
efeitos deletérios à concorrência passam pelas diretri-
zes constantes das regras vigentes, que estabelecem 

normas de segurança para o estabelecimento de boas praticas 
de acesso aos mercados e mecanismos de fiscalização.

Segundo a Embrapa Cerrados, a biotecnologia é uma das fer-
ramentas de grande importância para propiciar benefícios a 
diferentes setores da sociedade. No caso da agropecuária, 
ações de pesquisa e desenvolvimento na área biotecnológica 
são fundamentais para a descoberta de sistemas mais produ-
tivos e sustentáveis. A biotecnologia abrange várias áreas do 
conhecimento e, em consequência, vários profissionais, por 
ser uma ciência de natureza multidisciplinar. Acaba por abar-
car “todos os desenvolvimentos tecnológicos referentes a or-
ganismos vivos (o que inclui animais, plantas e micro-organis-
mos) e outros materiais biológicos” – Dênis Barbosa (2002).

Tendo em vista que as biotecnologias possuem característi-
cas particulares para gerar ganhos de produtividade para as 
culturas do algodão e da soja, e que a combinação de biotec-

nologias pode gerar novos eventos transgênicos, capazes de 
potencializar os benefícios das biotecnologias combinadas, a 
sua combinação – seja a título de pesquisa ou de comercia-
lização – é altamente desejável para o desenvolvimento da 
cultura do algodão no Brasil.

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) é 
uma autarquia federal brasileira, vinculada ao Ministério da 
Justiça, que tem como objetivo orientar, fiscalizar, prevenir e 
apurar abusos do poder econômico, exercendo papel tutela-
dor da prevenção e repressão deste. Seus órgãos principais 
são o Tribunal Administrativo, a Superintendência Geral (SG) 
e o Departamento de Estudos Econômicos. O Cade, ao lado 
da Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae), cons-
titui o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC). 

O Tribunal Administrativo do Cade (Tade) tem o papel de jul-
gar sobre matéria concorrencial os processos encaminhados 
por sua Superintendência Geral. Desempenha os papéis pre-
ventivo, repressivo e educativo, dentro do mercado brasileiro. 
Já a SG desempenha principalmente o papel de instruir os 

A

DISCUSSÕES COM O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA (CADE) SOBRE O 
PROCESSO DE COMPRA DA MONSANTO PELA BAYER E A ANÁLISE DOS IMPACTOS SOBRE A 
CONCORRÊNCIA NO MERCADO DE SEMENTES, BIOTECNOLOGIA E DEFENSIVOS.
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processos no controle de condutas e de concentrações e de 
monitorar o mercado. O DEE, por seu turno, elabora estudos 
econômicos no intuito de auxiliar o Tade e a SG no desempe-
nho de suas funções.

O Cade aprovou com restrições a compra da norte-americana 
Monsanto pela alemã Bayer. Parte das restrições propostas 
consiste no desinvestimento de todos os ativos detidos pela 
Bayer ligados aos negócios de sementes de soja e de algo-
dão, bem como ao negócio de herbicidas não seletivos à base 
de glufosinato de amônio. Esse desinvestimento ocorreu por 
meio da venda do negócio de sementes e herbicidas pela 
Bayer à Basf pelo valor aproximado de 5,9 bilhões de euros.

A fusão global das duas empresas foi anunciada em setembro 
de 2016, por US$ 66 bilhões, e criou a maior companhia inte-
grada de pesticidas e sementes do mundo. Entretanto, ainda 
tinha de passar, no Brasil, pelo crivo do órgão de defesa da 
concorrência. Juntas, Bayer e Monsanto formam um gigante 
mundial com volume de negócios anual de 23 bilhões de eu-
ros (US$ 25,8 bilhões) e quase 140 mil funcionários.

Também foram impostos REMÉDIOS COMPORTAMENTAIS 
para endereçarem os possíveis impactos negativos da Ope-
ração decorrentes da verticalização das cadeias de soja e al-
godão. São eles:

1. LICENCIAMENTO AMPLO 
E NÃO DISCRIMINATÓRIO

Esse licenciamento amplo e não discriminatório abrange os 
eventos de biotecnologia e de herbicidas não seletivos à base 
de glufosinato de amônio. Esses compromissos se traduzem, 
em suma, na materialização do próprio princípio geral da não 
discriminação com a vantagem do seu detalhamento e pena-
lidades específicas em caso de descumprimento. As condi-
ções de licenciamento amplo devem ser divulgadas de forma 
transparente pelo site da Bayer.

2. PROIBIÇÃO DE IMPOSIÇÃO 
DE EXCLUSIVIDADE NO CANAL DE VENDA

Determina que as Requerentes não possam impor, direta 
ou indiretamente, relações comerciais, de fato ou de direito, 
capazes de gerar exclusividade aos canais de venda (distri-
buidores, cooperativas e/ou multiplicadores). Evita o risco de 
fechamento de mercado em decorrência do fortalecimento à 
posição das Requerentes em relação aos canais de distribui-
ção após-Operação (impede práticas de market foreclosure).

3. TRANSPARÊNCIA DAS POLÍTICAS 
COMERCIAIS PARA OS CANAIS DE VENDA

Além de não adotarem qualquer política de exclusividade de 
fato ou de direito, as Requerentes também se comprome-
tem a notificar ao Cade e ao Trustee de monitoramento de 
Acordo de Controle de Concentrações (ACC) toda e qualquer 
nova política comercial ou alteração de políticas comerciais 
já vigentes, de duração superior a nove meses. Para evitar 
a adoção de estratégias comerciais discriminatórias aos ca-
nais de distribuição, já que as Requerentes contam com um 
portfólio atual bastante amplo e tem bastante capacidade de 
investimento em marketing (com aumento da penetração da 
marca), condições comerciais de negociação mais favoráveis 
perante os produtores e também melhores condições de fi-
nanciamento. O Cade acompanhará o mercado e se fincará no 
princípio da transparência.

COMPROU 
→

VENDEU 
→

Negócios de sementes de soja e de 
algodão, bem como o de herbicidas não 

seletivos à base de glufosinato de amônio
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4. PROIBIÇÃO DE IMPOR VENDA CASADA E DE BUNDLING

IV. Utilização de biotecnologias com patentes expiradas;

V. Metodologia dos cálculos de royalties.

O inquérito administrativo está em andamento e aguarda o 
conjunto de informações e documentos que comprovem as 
práticas anunciadas nos pareceres sobre os estudos dos im-
pactos da operação, a fim de que o Cade possa tomar provi-
dências, se comprovada a prática de conduta(s) unilateral(is) 
que caracterize(m) os tipos previstos como infração econômi-
ca, na forma do art. 36 da Lei nº. 12.529/2011.

Esse Inquérito Administrativo, se comprovadas as condutas, 
será convertido em Processo Administrativo e, ao final, pode-
rão ser impostas penas de multa ou condenações estruturais 
e comportamentais com vistas a promover o reequilíbrio eco-
nômico-financeiro do mercado.

Esse item visa mitigar os riscos de fechamento de mercado 
identificados pela Superintendência Geral (SG) na análise de 
efeitos conglomerados, no âmbito da qual apontou que ha-
veria um risco significativo de realização de ofertas casadas, 
principalmente de sementes e defensivos agrícolas, por parte 
das Requerentes aos canais de distribuição. 

Em continuidade ao processo, o Cade também instaurou um 
inquérito administrativo para apurar se existem indícios sobre 
cinco condutas, levantadas pelas associações de produtores:

I. Práticas de descontos não lineares;

II. Proibição de combinação cruzada de suas biotecnologias 
por parte das empresas obtentoras;

III. Atraso no licenciamento das biotecnologias para obten-
tores concorrentes, de modo que se possa lançar primei-
ro a tecnologia no mercado, capturando o market share 
dos concorrentes;
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Defensivos agrícolas

nos últimos anos, o Brasil tem se mantido entre os cin-
co maiores produtores mundiais de algodão, ao lado 
de países como China, Índia, EUA e Paquistão. Ocupa 

o primeiro lugar em produtividade em sequeiro e tem figurado 
também entre os maiores exportadores do mundo. Essas con-
quistas ocorreram em paralelo ao desenvolvimento social do 
campo e maior consciência e respeito ambiental. O aumento da 
produtividade foi mais importante do que a expansão da área 
cultivada, de modo que:

65% do território brasileiro continuam 
recobertos por matas nativas. Nos 
últimos 35 anos, a produção de grãos 
no Brasil aumentou 198%, enquanto 
a área cultivada cresceu 28%.

Estando em região tropical, o Brasil desenvolveu tecnolo-
gias próprias para superar suas limitações. Um dos gran-
des desafios têm sido a convivência e redução dos danos 
causados pelas pragas agrícolas (insetos, doenças e plan-
tas daninhas). Nos trópicos, onde não existe a neve para 
controlar naturalmente as pragas, estas são mais diversi-
ficadas e atuam com maior intensidade. No Brasil, todas 
as culturas agrícolas estão sujeitas a pragas. Medidas de 
controle são necessárias, incluindo o uso de produtos fi-
tossanitários para reduzir danos, manter a produtividade, 
a qualidade e os custos compatíveis dos produtos agríco-
las. As pragas são controladas utilizando-se todas as me-
didas disponíveis. É o chamado Manejo Integrado de Pra-
gas (MIP). São usados métodos genéticos (resistência das 
plantas), biológicos (inimigos naturais), culturais (rotação 
de culturas, erradicação, vazio sanitário), legislativos (evi-
tar introdução de novas pragas) e químicos (produtos fi-
tossanitários/defensivos). 
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Dessa forma, podemos afirmar que o Brasil, ao con-
trário do que é divulgado por alguns veículos de 
comunicação, não é o maior consumidor de agro-
tóxicos (produtos fitossanitários) e está bem atrás 
de países como Holanda, Japão, Bélgica, França e 
Inglaterra. A utilização do manejo químico com pro-
dutos fitossanitários é uma das técnicas mais difun-
didas, pela sua eficiência e segurança. Trata-se da 
aplicação de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Se 
os produtos fitossanitários não fossem utilizados, 
a produção agrícola sofreria redução da ordem de 
50%. Sem defensivos, seria necessário dobrar a 
área cultivada, com a incorporação de terras hoje 
cobertas por florestas, com elevação nos preços 
dos alimentos, fibras e agroenergia. 

O quadro abaixo aponta o consumo relativo em kg de ingrediente ativo de produtos fitossanitários por hectare plantado nos prin-
cipais países de importância agrícola no mundo. 

Fonte: Wagningen University; US – EPA

Iugoslávia 
CONSUMO: 4,0 (kg i.a/ha)
→ 7º LUGAR

Bélgica 
CONSUMO: 12,0 (kg i.a/ha)
→ 3º LUGAR

França
CONSUMO: 6,0 (kg i.a/ha)
→ 4º LUGAR

Inglaterra
CONSUMO: 5,8 (kg i.a/ha)
→ 5º LUGAR

Dinamarca
CONSUMO: 2,6 (kg i.a/ha)
→ 10º LUGAR

Brasil
CONSUMO: 4,2 (kg i.a/ha)
→ 6º LUGAR

Holanda
CONSUMO: 20,8 (kg i.a/ha)
→ 1º LUGAR

Alemanha
CONSUMO: 4,0 (kg i.a/ha)
→ 8º LUGAR

EUA
CONSUMO: 3,4 (kg i.a/ha)
→ 9º LUGAR

Japão
CONSUMO: 17,5 (kg i.a/ha)
→ 2º LUGAR
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O Brasil é um dos países mais eficientes no uso dos produtos fitossanitários. O gráfico abaixo mostra que o País produz mais quilos 
de alimentos (produto agrícola) para cada dólar (US$) investido em produtos fitossanitários em relação a outros países.

Kg produzido x US$ 1,00 investido 
em produtos fitossanitários

Fonte: FAO e Kleffmann

Os produtos fitossanitários em uso no Brasil são seguros, de-
senvolvidos por empresas que empregam ciência e tecnolo-
gia de ponta. Para que um novo produto chegue aos produ-
tores rurais, há necessidade de muita pesquisa e avaliações 
rigorosas de qualidade. São necessários cerca de 12 anos de 
estudos e investimento aproximado de US$ 250 milhões para 
que uma nova substância possa ser utilizada. 

Antes de serem liberados para os agricultores, os produtos 
passam por avaliação e registro nos órgãos reguladores, res-
ponsáveis pelas áreas de agricultura, saúde e meio ambiente. 
Os procedimentos regulatórios adotados pelo Brasil fizeram 
com que, nos últimos 40 anos, as doses dos produtos fitos-
sanitários utilizados aqui fossem reduzidas em quase 90% 
e a toxicidade aguda em mais de 160 vezes. Apesar disso, o 
processo regulatório no Brasil para o registro de produtos fi-
tossanitários ainda é moroso e extremante burocrático, o que 
impede que novas moléculas cheguem mais rápido aos coto-
nicultores e acarrete maiores custos no controle das pragas.

Brasil
142

Argentina
116

EUA
94

UE
62

França
51

Japão
8
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Modernização da legislação 
de defensivos agrícolas

ecorridos 29 anos da promulgação da atual legisla-
ção de produtos fitossanitários – Lei n° 7.802/1989, 
de 11 de julho de 1989, é natural que ela apresente 

falhas que dificultam sua aplicação. Isso vem causando diver-
gências de interpretação, atrasando as avaliações dos regis-
tros perante os órgãos de saúde, meio ambiente e agricultura.

Isso se dá, porque a lei, pela incipiência do entendimento até 
então vigente sobre produtos fitossanitários, possui tipos le-
gais abertos que permitem interpretações diferentes para ca-
sos similares. A conclusão a que se chega é que a legislação 
apresenta imperfeições, fator que dificulta sobremaneira sua 
aplicabilidade pelos técnicos e a compreensão da própria lei, 
em virtude do teor de diversos artigos conflitantes. Por isso, 
torna-se premente a necessidade de ajustes/adequações 
para que a lei seja efetiva e traga a agilidade exigida na apro-
vação de novas tecnologias de controle de pragas que corro-
em a nossa produção de alimentos, fibras e energia renovável.

• Longas filas (anos de espera) para o registro (seis anos 
para registrar produto genérico e oito anos para produto 
novo) – o prazo de 120 dias estabelecido na legislação não 
é cumprido.

• A legislação está baseada na avalição do perigo devido à 
necessidade de atender à Lei n° 7.802/89 – Sistema do 
GHS e Avalição do Risco não foram implementados. 

• As prioridades dos agricultores por novos registros não re-
cebem a atenção devida dos órgãos de saúde e meio am-
biente. As demandas do órgão de agricultura para contro-
le de pragas importantes (exemplos: helicoverpa, bicudo, 
mosca-branca, ferrugem-da-soja e outros) são frequente-
mente questionadas pelos demais órgãos de registro. 

• Sistema burocrático: pela legislação atual, todo o processo 
de pós-registro ou produtos clones precisa ser novamente 
avaliado e aprovado pelos órgãos reguladores.

• O Comitê Técnico de Agrotóxicos (CTA), que é constituído 
pelos três órgãos registrantes (Ministério da Saúde, Meio 
Ambiente e Agricultura), é um fórum consultivo, e as deci-
sões precisam ser sempre por consenso, tendo como fator 
de forte influência a autonomia do órgão registrante. 

• Não há um sistema eletrônico de informação e avaliação 
integrado entre os três órgãos reguladores.

• As taxas de registros (Ibama e Anvisa) não são converti-
das para melhorias do setor responsável pelas análises. (O 
Mapa não cobra taxa)

• Não existe um plano de phase in para substituir as molé-
culas retiradas do mercado.

Sistema regulatório de pesticidas no Brasil
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UMA LEI DE PESTICIDAS MAIS MODERNA

Nas últimas três décadas, a agricultura brasileira deu um salto 
de modernidade que resultou em mais eficiência nas fazendas, 
aumento da produção e menos necessidade de abertura de áre-
as para as lavouras. Para isso, foi preciso investimento em pes-
quisa e desenvolvimento de novas tecnologias para prevenção 
e combate das pragas e doenças que tanto afetam a agricultura 
tropical. Cultivares, máquinas, equipamentos, defensivos sinté-
ticos e biológicos tornaram-se mais assertivos e sustentáveis e o 
Brasil virou um dos maiores provedores de alimentos do mundo, 
assegurando grande parte do suprimento global. 

Para continuar, porém, nesse caminho e garantir a seguran-
ça alimentar de uma população mundial que deve chegar em 
breve a nove bilhões de pessoas, o agro precisa de leis que 
acompanhem o seu avanço, sem colocar em risco a segurança 
do meio ambiente e seres humanos. Nesse sentido, a Abrapa 
vem participando ativamente ao longo dos dois últimos anos 
de inúmeras reuniões com os órgãos reguladores, a indústria 
de produtos fitossanitários e os demais representantes dos 
setores de produção agrícola no Brasil com objetivo de discu-
tir e contribuir para uma proposta robusta de modernização 
da lei atual.

Essa proposta visa atualizar os parâmetros regulatórios, aumen-
tando a eficiência e a aplicabilidade da legislação, tendo sempre 
como meta desburocratizar o sistema e melhorar as avaliações 
dos órgãos federais de registro. Ou seja, tem como principal efei-
to estabelecer a avaliação de risco (mais ciência) como parte in-
tegrante do processo de registro de defensivos no Brasil.

A Avaliação do Risco baseia-se em um processo transparen-
te, que suporta o regulador na tomada de decisão diante dos 
riscos e incertezas estabelecidos. Em se tratando das agên-
cias reguladoras, uma abordagem baseada no risco contribui 
para a eficiência regulatória. A Avaliação do Risco, realizada e 
embasada com fatos científicos, fornece informações funda-
mentais para a tomada de decisões sobre o manejo do risco 
à saúde pública e ao meio ambiente. Graças a essa qualida-
de, a Avaliação do Risco tornou-se importante ferramenta 
do sistema regulador da maioria dos países desenvolvidos. 
Tem sido usada, desde a década de 1970, como ferramenta 
de decisão regulatória por importantes agências como a U.S 
Enviromental Protection Agency (EPA) e o U.S Food and Drug 
Administration (FDA) nos EUA, e a European Food Safety Au-
thority (EFSA), na Europa.

Tempo de aprovação de novos produtos pesticidas (anos)

Fonte: Giagro, CropLife e Silva, 2017

Argentina
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8,0
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6,0

Espanha
1,5
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PRINCIPAIS BENEFÍCIOS DA MODERNIZAÇÃO DA LEI: 

1. Mais segurança jurídica para atrair novos investi-
mentos ao Brasil. 

2. Definições claras, objetivas e transparentes. 

3. Previsibilidade: prazo máximo de 24 meses para o 
registro de novas tecnologias.

4. Avaliação, comunicação e gerenciamento do risco. 

5. Classificação dos produtos de acordo com o Siste-
ma Globalmente Harmonizado (GHS). 

6. O órgão federal registrante é responsável por defi-
nir as prioridades e efetivar um plano fitossanitário 
para substituir as moléculas antigas que forem re-
tiradas do mercado por problemas toxicológicos ou 
ambientais. 

7. Medidas desburocratizantes e informatização de to-
dos os processos de registro, por meio de um siste-
ma eletrônico unificado de informação e avaliação.

8. Os monitoramentos dos resíduos de pesticidas em 
alimentos realizados conjuntamente pelos órgãos 
de agricultura e saúde.

9. As associações de agricultores poderão solicitar a 
inclusão das pequenas culturas nos registros.

10. Registro por Equivalência com os critérios adotados 
pela FAO.

11. Criação de um Fundo específico para aproveita-
mento e destinação das taxas de registros para be-
nefícios estruturantes nos órgãos federais respon-
sáveis pela avaliação.
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Atuação da Abrapa nas discussões sobre a 
necessidade de criação de um modelo de aprovação 
de registros de defensivos no Brasil

SISTEMA AUSTRALIANO DE REGISTRO DE DEFENSIVOS

Para entender o que existe de mais moderno no mundo em 
termos de sistema de registro de defensivos, a Abrapa reali-
zou um levantamento e comparou os diversos sistemas entre 
os países que possuem agricultura desenvolvida. 

Nesse sentido, foi identificado que a Austrália possui o siste-
ma regulatório mais eficiente e que muitos conceitos pode-
riam ser implementados pelo governo brasileiro para tornar o 
sistema de registro aqui no Brasil mais moderno e altamen-
te eficaz para atender à demanda dos agricultores por novas 
tecnologias no controle de pragas. A Abrapa integrou a Mis-
são Técnica Brasileira (outubro/2017) à Austrália com o ob-
jetivo de entender in loco os benefícios do sistema adotado 
naquele país. 

O sistema de registro na Austrália é uma parceria entre o go-
verno federal, a comunidade e os estados, ou seja, a Fede-
ração é responsável pelo registro; os estados, pelo controle 
do uso dos produtos em seu território; e os agricultores são 

responsáveis por seguir as determinações constantes nos 
rótulos. Isso foi orientado em treinamento sobre o modo de 
aplicar os produtos, armazenar e dar o destino final aos com-
postos químicos de modo seguro, além de reportar experiên-
cias adversas sobre eles. 

O fabricante e os distribuidores têm a responsabilidade de 
cumprir com os requisitos de registro, desenvolver de modo 
voluntário programas de segurança na aplicação e mitigação 
de risco.

Toda a avaliação de registro dos produtos defensivos é reali-
zada por uma agência única (APVMA) que tem departamen-
tos específicos de Agricultura, Saúde e Meio Ambiente, e que 
analisam um processo de forma simultânea. 

Os técnicos da agência não analisam alterações administra-
tivas, estas são feitas no site e de total responsabilidade da 
empresa registrante – uma empresa que violar as normas es-
tabelecidas pode perder os seus registros e não mais voltar a 
registrar um produto.

A agência conta com um sistema totalmente informatizado 
que permite à empresa registrante analisar previamente seu 
processo de registro e determinar de forma antecipada se 
existe alguma pendência que impedirá a análise do proces-
so dentro do prazo estabelecido pela legislação. O sistema 
informatizado foi feito em duas fases e custou cerca de $10 
milhões para ser implementado e funcionar na totalidade.

Na Austrália, há cerca de 11.000 produtos registrados. A 
agência australiana analisa cerca de 5.000 processos por 
ano, divididos entre 50% de registro de produtos propria-
mente dito e 50% de alterações administrativas de registro e 
pequenas alterações de recomendações. 

Missão técnica brasileira à Austrália
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• O tempo das avaliações varia de dois a 24 meses, do qual 
dois meses para as análises mais simples e 24 meses a 
para avaliações mais complexas.

• Os produtos genéricos são avaliados em aproximadamen-
te seis meses para o produto técnico e seis meses para o 
produto formulado. 

• Os produtos novos são avaliados entre 18 e 24 meses, de-
pendendo da complexidade da molécula.

• A agência avalia uma prioridade de registro (emergência) 
em uma semana.

A agência australiana cumpre cerca de 85% dos prazos es-
tabelecidos. Praticamente não existe fila de análise, no total 
são cerca de 170 técnicos responsáveis pelas análises dos 
processos, e, quando existe necessidade, a agência contrata 
(externa) mais efetivo. 

Os produtos são classificados de acordo com o seu risco e, com 
isso, estabelecidos os programas de mitigação do risco. 

A legislação australiana é de 1994, e sofre atualizações sem-
pre que necessário, no entanto quaisquer modificações com 
o intuito de prestar um melhor serviço podem ser determina-
das pela própria agência reguladora que responde ao Minis-
tério da Agricultura da Austrália.

Toda taxa referente a serviço prestado pela agência austra-
liana é administrada por eles, que funcionam como uma em-
presa privada, ou seja, sempre que é preciso um aumento 

de efetivo de pessoas, eles podem ir ao mercado e contratar 
para atender à demanda da agência.

Os diretores da agência australiana podem ser questionados 
pelos senadores por suas ações, sempre que houver necessi-
dade de quaisquer esclarecimentos e entendem essa relação 
como normal e transparente. 

A percepção da sociedade sobre os serviços prestados é de 
total confiança e não existem na Austrália movimentos con-
tra quaisquer produtos químicos, sequer para os pesticidas – 
eles entendem que o fato de o processo de Registro e Avalia-
ção dos produtos pelo governo ser totalmente transparente e 
de as informações disponibilizadas sobre o procedimento de 
registro no país estarem no site traz à comunidade segurança 
e credibilidade no sistema. 

Existem pequenos grupos que preferem consumir produ-
tos orgânicos, e eles o fazem sem qualquer ataque aos quí-
micos, convivendo de forma harmônica cada um com sua 
concepção.

A agência australiana tem um sistema próprio para monito-
rar os resíduos de defensivos nos alimentos. Os resultados do 
monitoramento atingem 98% de conformidade, o que signi-
fica que os agricultores estão utilizando os pesticidas dentro 
do estabelecido nos rótulos e nas bulas e que, portanto, o ris-
co de resíduos é muito baixo.

Dentro das políticas, está incluído o dever de respeitar os 
acordos dos quais o país é signatário, incluindo o respeito à 
propriedade de dados. 
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Coordenada pela Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), a Câmara Temática de Insumos Agrope-
cuários (CTIA), do Mapa, encerrou com doze recomenda-
ções o estudo sobre a modernização do sistema regulatório 
de defensivos agrícolas no Brasil, insumos que hoje repre-
sentam, em média, 42% dos custos de produção do algo-
dão, e 21% da soja. As mudanças propostas ao modelo atual 
passam pela criação de um sistema eletrônico de informa-
ções que integre os três órgãos responsáveis pelo registro 
de defensivos no País, o Ministério da Agricultura, a Anvisa e 
o Ibama, alterações na legislação e o protagonismo do Mapa 
no processo, como instituição diretamente ligada à produ-
ção agrícola. 

O dossiê é resultado de quase um ano de trabalho e foi en-
tregue, no dia 3 de julho de 2017, ao ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi, para que possa balizar as decisões do governo 
brasileiro, sobretudo no que tange ao registro, que hoje de-
manda em torno de oito anos, para produtos novos, e seis para 
genéricos. O trabalho foi coordenado pela Abrapa, com a parti-
cipação da Embrapa, da Associação dos Produtores de Soja do 

Brasil (Aprosoja Brasil), do Sindicato Nacional da Indústria de 
Produtos para a Defesa Vegetal (Sindiveg), da União dos Fabri-
cantes Nacionais de Fitossanitários (Unifito), da Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA), da Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo (Fiesp), da Associação Brasileira do Agro-
negócio (Abag), da Associação Nacional dos Distribuidores de 
Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav) e da Associação das 
Empresas Brasileiras de Controle Biológico (ABCBio).

“Em última instância, o que almejamos é aumentar a com-
petitividade brasileira, que hoje é limitada por fatores como 
burocracia e falta de objetividade. Precisamos de uma revi-
são nas leis que regulam os defensivos, para que fiquemos 
em paridade com nossos concorrentes. Nestes, a média do 
tempo despendido entre a data do protocolo do pedido e o 
registro do produto é de três anos, metade do tempo que o 
Brasil gasta. Enquanto isso, nossa agricultura fica vulnerável, 
porque as pragas e doenças criam resistência aos princípios 
ativos quando esses permanecem em uso por tempo”, argu-
mentou Júlio Cézar Busato, vice-presidente da Abrapa e pre-
sidente da CTIA. 

Câmara Temática de Insumos Agropecuários (CTIA) 
realizou estudo com 12 propostas para modernizar 
a regulação de defensivos agrícolas no Brasil

Fo
to

s:
 C

ar
lo

s 
Ru

di
ne

y 
- A

br
ap

a

Reunião da Câmara Técnica de Insumos Agropecuários

181Ciência & Tecnologia: a chave para o desenvolvimento da cotonicultura nos trópicosABRAPA



VULNERABILIDADE

Entre as doenças que hoje mais preocupam os produtores de 
algodão, Busato citou a ramulária, mal específico do algodo-
eiro, presente em todos os países produtores, e que chega a 
causar perdas de até 40% na produtividade das lavouras. 

De acordo com o levantamento realizado pelo grupo de tra-
balho da CTIA, a cada ano são protocolados no sistema 400 
novos pedidos de registro pelas empresas fabricantes. Em 
2016, desse total, apenas 277 foram registrados, conside-
rando que, destes, somente cinco são produtos novos, que 
representam inovação para o controle de pragas e doenças. 
“O restante é composto de genéricos e dos chamados “técni-
cos”, que servirão de base para a formulação de novos produ-
tos. O mesmo estudo apontou que o Brasil vai na contramão 
de alguns dos seus principais concorrentes, como Estados 
Unidos, Austrália, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, nos 
quais um único órgão é responsável pelo registro e o sistema 
de avaliação é eletrônico. 

USO EFICIENTE

Um dos entraves à modernização do processo de registro 
de defensivos agrícolas no País é agravado pelo desconhe-
cimento do tema e pela propagação de informações sem 
embasamento científico, segundo o presidente da Abrapa, 
Arlindo Moura. “Um dos grandes ganhos desse trabalho da 
câmara temática foi analisar não o quanto o Brasil gasta por 
ano, em dólares, com defensivos, mas a eficácia desse uso, 
na relação entre a produção de alimento por quantidade 
de produto aplicado. Visto assim, o quadro muda comple-
tamente, e países como Holanda, Japão, Bélgica, França e 
Inglaterra, nessa ordem, são maiores consumidores que o 
Brasil”, explica Moura.
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RECOMENDAÇÕES

Abaixo, as medidas que, de acordo com o estudo feito pela Câmara Temática de Insumos Agropecuários (CTIA) de-
vem ser tomadas para modernizar o registro de defensivos e aumentar a competitividade da agricultura brasileira no 
mercado mundial: 

1. Aperfeiçoar a legislação brasileira, baseando-se nas 
melhores práticas regulatórias dos outros países de 
importância agrícola. 

2. Adotar um sistema eletrônico integrado (Mapa x 
Anvisa x Ibama).

3. Aplicar medidas desburocratizantes onde for possível.

4. Aperfeiçoar os processos pós-registro – Listas Po-
sitivas (embalagens, formuladores, componentes 
e outros).

5. Simplificar o registro de produto idêntico (clone).

6. Buscar harmonizar o processo aos modelos mais 
eficientes utilizados em países de referência.

7. Parametrizar os critérios de avaliação dos três ór-
gãos reguladores.

8. Melhorar a estrutura administrativa e contratar téc-
nicos especialistas (convênios e ampliar unidades 
de avaliação virtual) para os órgãos de registro. 

9. Dar poder ao Mapa como órgão protagonista dos 
processos de registro de insumos agrícolas.

10. Priorizar os registros de produtos importantes para 
a agricultura e dar legalidade a eles.

11. Estruturar um programa de Phase in para substitui-
ção de produtos retirados do mercado.

12. Combater o contrabando/pirataria.
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A atuação da Abrapa em reuniões técnicas com as demais 
entidades do Agro sobre a alteração na Lei de Defensivos Agrícolas

o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscaliza-
ção de pesticidas e de produtos de controle ambiental e afins, 
e dá outras providências.

 O objetivo principal de reunir as entidades representativas do 
setor agro e a indústria de defensivos foi buscar a harmoni-
zação de entendimento sobre uma proposta mais adequada 
para alteração da atual Lei. 

Como resultado do trabalho, obteve-se um documento de con-
senso, único, e que foi entregue para análise do deputado Fe-
deral Luiz Nishimori, relator do PL na Câmara dos Deputados. 

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 
vem participando ativamente ao longo dos dois últimos anos 
de inúmeras reuniões com os órgãos reguladores, a indústria 
de produtos fitossanitários e os demais representantes dos 
setores de produção agrícola no Brasil com objetivo de dis-
cutir e contribuir para uma proposta de modernização da Lei. 

Proposta de alteração da Lei n° 7.802/89 (Lei de Defensivos) 
para uma nova lei que dispõe sobre a pesquisa, a experimen-
tação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a utilização, a importa-
ção, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, 
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Reunião técnica com o relator deputado Luiz Nishimori 

do sistema regulador da grande maioria dos países desenvol-
vidos. Tem sido usada, desde a década de 1970, como ferra-
menta de decisão regulatória por importantes agências como 
o EPA e o FDA nos EUA, e a EFSA, na Europa.

No contexto científico, risco é a probabilidade de ocorrência 
de um evento adverso, segundo sua natureza e severidade, a 
depender das condições em que o indivíduo está exposto. A 
Avalição do Risco é capaz de estimar a probabilidade de um 
evento vir a ocorrer, pela exposição a uma substância. Nesse 
sentido, ultrapassa as limitações da associação, ao presumir, 
com base em estudos experimentais, que uma substância 
pode causar um determinado efeito. Ao considerar as cir-
cunstâncias do uso e da exposição, a Avaliação do Risco é ca-
paz de estimar a probabilidade de quando e como uma deter-
minada substância pode revelar suas propriedades tóxicas.

É urgente, portanto, modernizar a aplicabilidade da legisla-
ção, sempre tendo como meta a melhoria das avaliações dos 
órgãos federais de registro e a maior disponibilidade de no-
vas tecnologias e produtos, fundamentais para o manejo das 
principais pragas agrícolas.

O Instituto Pensar Agro e a assessoria da FPA solicitaram su-
porte técnico da Abrapa nas discussões técnicas com o depu-
tado Luíz Nishimori sobre as principais mudanças e os benefí-
cios da proposta de alteração da Lei que vem sendo discutida 
com o setor produtivo. 

A proposta visava atualizar os parâmetros regulatórios au-
mentando a eficiência e aplicabilidade da legislação, sempre 
tendo como meta desburocratizar o sistema e melhorar as 
avaliações dos órgãos federais de registro, ou seja, tem como 
principal efeito estabelecer a avaliação de risco como parte 
integrante do processo de registro de defensivos no Brasil.

A avaliação do Risco baseia-se em um processo transparen-
te que dá suporte ao regulador na tomada de decisão diante 
dos riscos e das incertezas estabelecidos. Em se tratando das 
agências reguladoras, uma abordagem baseada no risco con-
tribui para a eficiência regulatória. A Avaliação do Risco, rea-
lizada e embasada com fatos científicos, fornece informações 
fundamentais para a tomada de decisões sobre o manejo do 
risco à saúde pública e ao meio ambiente. Graças a essa qua-
lidade, a Avaliação do Risco tornou-se importante ferramenta 
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Comissão Especial de Defensivos na Câmara dos Deputados

O deputado Nilson Leitão (MT), em contraponto às críticas fei-
tas pelos parlamentares contrários ao debate, explicou que 
não há produção sem o uso de defensivos agrícolas no País, 
orgânicos ou de produção em larga escala. Para o vice-presi-
dente da FPA na Região Sul, Sérgio Souza (MDB-PR), a relato-
ria que pretende melhorar a legislação vigente, de quase 30 
anos atrás, quer garantir a segurança alimentar.

A nova lei dará mais segurança ao alimento que o brasileiro 
consome. O deputado Souza ainda refutou dados apresenta-
dos por deputados da Frente Ambientalista sobre o consumo 
dos produtos no Brasil. Entre as propostas do PL, está a mu-
dança no critério de avaliação para o registro de novos produ-
tos com a inclusão da Avaliação dos Riscos em complemento 
à Avaliação dos Perigos utilizada atualmente. Outro ponto que 
o relatório aborda é a demora no processo de registro de no-
vos defensivos agrícolas. Hoje, são mais de 2,4 mil produtos 
aguardando a análise. A nova legislação aumenta o prazo de 
análise dos atuais 120 dias (que não é cumprido) para dois 
ano, sem retirar qualquer competência dos órgãos responsá-
veis, com a informatização e a integração do sistema.

Criada há dois anos, a Comissão Especial trata sobre o novo 
marco regulatório dos defensivos agrícolas e é presidida pela 
deputada Tereza Cristina (DEM-MS). Foram realizadas 12 reu-
niões deliberativas, nove audiências públicas e um seminário. 
Os debates contaram com a participação de universidades, 
cientistas, médicos, representantes de órgãos federais e re-
guladores nacionais e internacionais, da sociedade e de enti-
dades do setor agrícola. A deputada Tereza Cristina informou 
que passaram dois anos ouvindo a sociedade, os setores e 
todos os interessados. O debate sempre foi fomentado na Co-
missão. A deputada se manifestou dizendo que não podemos 
deixar que discursos “apaixonados” interfiram em uma dis-
cussão técnica, que moderniza e aproxima o Brasil do padrão 
internacional de desenvolvimento agrícola.

Durante as reuniões da Comissão Especial que discutem o 
substitutivo ao projeto de lei 6299/2002 sobre os defensi-
vos, deputados debateram sobre a votação do relatório do 
deputado Luiz Nishimori (PR-PR). Na ocasião, parlamentares 
contrários à nova legislação, que pretende modernizar a regu-
lação de defensivos agrícolas no País, apresentaram reque-
rimentos em busca de inverter a ordem dos trabalhos para 
obstruir o andamento das sessões. 

O deputado Nishimori afirmou que a proposta apresentada 
teve debate intenso nos últimos dois anos, mas ainda há es-
paço para mais discussões. Ele comentou que está seguro de 
que chegamos à melhor proposta para a sociedade, mas que 
está aberto para receber contribuições e sugestões concre-
tas. O deputado rebateu ainda a informação de que o Brasil é 
um dos países que mais consomem agrotóxico no mundo. Se-
gundo Nishimori, na proporção do uso de agroquímicos pela 
quantidade de terras cultivadas, o Brasil fica atrás de países 
como Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido. Estudo 
recente da Universidade Estadual Paulista comprova que o 
Brasil está em sétimo lugar na proporção com a área cultiva-
da, ficando atrás de países como Japão, Alemanha, França e 
Reino Unido. O deputado Nishimori acrescentou ainda que se 
a análise for pelo volume de alimentos produzidos, o país cai 
para 11º no ranking do uso de defensivos, e passam à nossa 
frente Argentina, Estados Unidos, Austrália e Espanha.
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POR QUE A MODERNIZAÇÃO DA LEI DIMINUI AS 
FILAS DE REGISTRO? 

Ela diminui as filas porque, com a criação de um conjunto de 
medidas de racionalização e eficiência nos procedimentos de 
registro, tem-se:

1. A criação do Sistema Eletrônico Unificado de Informação 
e Avaliação (Sistema único entre Mapa, Anvisa e Ibama) 
que será uma ferramenta de gestão para reduzir a buro-
cracia (não vai ter mais papel), melhorar o fluxo de trami-
tação dos processos, facilitar a comunicação e a troca de 
informações de forma ágil entre os órgãos reguladores e 
as empresas requerentes.

2. O registro de Produtos Idênticos (produtos clones já auto-
rizados no Brasil) – prazo máximo de 60 dias para obter o 
registro que não demanda análises técnicas complexas e re-
petitivas, eliminando grande número de pedidos de registro. 

3. Não haverá mais o registro exclusivo de componentes 
como é feito atualmente (as matérias-primas serão con-
sideradas autorizadas no registro do produto).

4. Os processos de inclusão de formuladores, importadores 
e embalagens serão automáticos por meio da publicação 
das listas positivas (autorizadas e já licenciadas). Elimi-
nam o retrabalho!

5. Definição das prioridades de registro [foco nos produtos 
que realmente são importantes para o desenvolvimento 
da agricultura (defensivos) e do meio ambiente com os 
produtos de controle ambiental (uso não agrícola)].

6. Maior agilidade no registro dos produtos para os Minor 
Crops: as associações de agricultores poderão solicitar 
a inclusão das pequenas culturas nos registros. O órgão 
registrante avaliará o pedido com prioridade e emitirá 
parecer conclusivo no prazo de 30 dias.

7. Muitas aprovações de uso padrão (já autorizados no 
Brasil) que não demandam análises técnicas serão 
realizadas e homologadas via sistema eletrônico e a 
consequência disso é que os recursos humanos serão 
utilizados de forma mais eficiente nos processos de re-
gistro e de fiscalização que realmente necessitam de 
maior empenho dos órgãos.
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frentados no Brasil é a demora no processo para o registro de 
defensivos agrícolas. De acordo com as normas atuais, o pro-
cedimento pode levar até oito anos. A atualização da lei brasi-
leira vai reduzir o prazo de avaliação e registro de substâncias 
sem retirar qualquer competência dos órgãos responsáveis.

Alimentar o país inteiro com comida protegida e barata, man-
ter a competitividade e ainda conseguir exportar exige a reno-
vação constante das tecnologias agrícolas. A aprovação da Lei 
do Alimento Mais Seguro garante mais inovação, eficiência, 
investimento e progresso nas lavouras brasileiras.

No dia 25/04/2018 foi lançada na Câmara dos Deputados a 
Campanha da Lei do Alimento mais Seguro para mobilizar os 
parlamentares membros da Comissão Especial de Defensi-
vos. A deputada Tereza Cristina (presidente da Comissão Es-
pecial) ressaltou que o trabalho desenvolvido pelo colegiado 
beneficia o desenvolvimento do País, ao passo que também 
garante mais segurança à sociedade. A lei atual, vigente há 
quase 30 anos com poucas atualizações, não acompanhou 
a evolução das tecnologias usadas no campo, cada vez mais 
preocupado com a segurança do alimento consumido pela 
sociedade. Para o relator, deputado Luiz Nishimori, são ino-
vações que vão garantir a saúde e segurança do agricultor, 
do trabalhador rural, do consumidor e do meio ambiente. A 
sociedade e o Congresso Nacional precisam olhar para a lei 
com o cuidado e a atenção que o tema exige. 

Um dos principais problemas enfrentados no Brasil é a mo-
rosidade do processo para registro de defensivos agrícolas. 
A análise é feita por três órgãos: Ministério da Agricultura 
(Mapa), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama). A Comissão Especial para discutir o 
marco regulatório dos defensivos agrícolas foi instalada em 
abril de 2016.

A campanha, assinada pela Abrapa, nasceu da necessidade de 
modernizar a legislação sobre os defensivos agrícolas no País 
para levar ainda mais tecnologia ao campo. A iniciativa também 
pretende esclarecer a população sobre os mitos e as verdades 
em torno do uso desses produtos nas lavouras brasileiras. 

A campanha Lei do Alimento Mais Seguro é uma iniciativa da 
Abrapa, Aprosoja e Abramilho que tem o objetivo de esclare-
cer a população sobre os mitos e as verdades em torno do uso 
de defensivos agrícolas nas plantações brasileiras e incenti-
var a aprovação da Lei do Alimento Mais Seguro pelo Congres-
so Nacional. A lei que trata dos defensivos agrícolas no Brasil 
foi criada em 1989, ou seja, são quase 30 anos com poucas 
atualizações. Nesse período, surgiram produtos ainda mais 
inovadores, frutos de dezenas de testes e de investimentos 
em pesquisas científicas. A Lei do Alimento Mais Seguro vai 
levar novas tecnologias ao campo e comida ainda mais prote-
gida e barata à mesa dos brasileiros.

No Brasil, o clima tropical exige um manejo diferente do que é 
feito em países mais frios. Aqui, as altas temperaturas e chu-
vas constantes são o ambiente ideal para a proliferação de 
pragas e doenças.

Importante lembrar também que o processo de desenvolvi-
mento e pesquisa de defensivos envolve investimentos em 
tecnologia de ponta e centenas de testes realizados por cien-
tistas de diversas áreas em laboratórios e no campo. Além 
disso, antes de serem colocado no mercado, os produtos são 
analisados e aprovados pelo Ministério da Agricultura (Mapa), 
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e pela Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa). Um dos principais problemas en-

Campanha “Lei do Alimento mais Seguro”
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Sistema eletrônico integrado (Mapa, Anvisa e Ibama) de informações 
e avaliação dos processos de registro de novos produtos

A cotonicultura é altamente prejudicada pela 
demora no registro de novos produtos fitossa-
nitários, uma vez que o acesso a produtos mais 
atualizados poderia diminuir os custos des-
pendidos no combate às pragas que afetam a 
produção de algodão. Visando dar agilidade ao 
processo, a Abrapa mobilizou esforços perante 
o governo federal para transferir o montante de 
US$ 5 milhões de projetos de cooperação para 
o desenvolvimento de um sistema eletrônico 
integrado (Mapa, Anvisa e Ibama) de informa-
ções e avaliação dos processos de registro de 
novos produtos. O projeto ajudará a ampliar as 
capacidades técnicas e melhorar os sistemas 
de registro de produtos fitossanitários, tendo 
como meta o aprimoramento e a agilidade nas 
avaliações dos órgãos federais de registro e o 
aumento da disponibilidade de novas tecnolo-
gias e produtos. O projeto está sendo coorde-
nado pela Agência Brasileira de Cooperação do 
Ministério das Relações Exteriores (ABC/MRE) 
e executado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (Pnud) com apoio dos 
órgãos reguladores brasileiros responsáveis 
pelas áreas de agricultura, saúde e meio am-
biente. Principais resultados esperados: 

• Entrada única para as demandas de registro pelos requerentes por 
meio de um sistema eletrônico integrado (Mapa x Anvisa x Ibama).

• Triagem automatizada dos requisitos necessários para encaminhar a 
demanda de registro.

• Compartilhamento em tempo real de documentos e análises realizadas 
pelos órgãos federais.

• Redução da burocracia e agilidade na aprovação de novos produtos 
para os agricultores brasileiros. 

• Aperfeiçoamento da legislação brasileira, baseando-se nas melhores 
práticas regulatórias dos outros países de importância agrícola.

• Aplicação das medidas desburocratizantes, aperfeiçoando os procedi-
mentos de registro.

• Simplificação do registro de produto fitossanitário idêntico (clones).

• Parametrização dos critérios de avaliação dos três órgãos federais.

• Melhoria da estrutura administrativa, aumento do número de técnicos 
especialistas com a ampliação das unidades de avaliação virtual. 

• Combate ao contrabando de produtos ilegais. 
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LUIZ 
NISHIMORI

Deputado Federal

responsável por nossa principal vantagem compa-
rativa internacional e foi a grande protagonista da 
retirada do País da crise dos últimos anos, um dos 

únicos setores que apresentaram crescimento no PIB nesse 
mesmo período. 

Um agronegócio forte é sinônimo de alimentos mais bara-
tos, segurança alimentar, geração de empregos e renda e de 
um país mais próspero. Quanto mais eficiente é a produção, 
menor a pressão pelo desmatamento e menor o preço dos 
alimentos, com melhor qualidade do meio ambiente e ga-
rantia de segurança alimentar para toda a sociedade e para 
o mundo. Segundo dados da Organização nas Nações Uni-
das para a Alimentação e a Agricultura, até 2050 seremos 
9,7 bilhões de habitantes no mundo, e a agricultura precisa-
rá se modernizar cada vez mais diante do desafio de alimen-
tar o planeta. 

O emprego de tecnologia e a aplicação das pesquisas no campo 
são os grandes responsáveis pela manutenção desse cenário. 
Temos no Brasil as mais altas taxas de produtividades do mun-
do, e nosso modelo de produção é exemplo de sustentabilidade.

Dentre as tecnologias responsáveis por esses números positi-
vos, destacam-se as químicas, como o emprego dos defensi-
vos agrícolas em nossas lavouras. Sem elas teríamos dificul-
dade de aumentar nossa escala de produção, principalmente 
em um país tropical, caracterizado por alta umidade e calor, 
condições que favorecem a proliferação de pragas e doenças 
em nossas plantações. 

Este ano tive a grande oportunidade de elaborar o relatório da 
Comissão Especial que analisou o Projeto de Lei nº 6299, de 
2002, de autoria do senador Blairo Maggi, que trata sobre os 
defensivos fitossanitários e altera a atual lei de registro e uso 
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 A agropecuária, caracterizada pelo fortalecimento 
de todas as operações da cadeia produtiva, do 
trabalho agropecuário até a comercialização, e que 
se constitui de pequenas a grandes propriedades, 
é a nossa grande vocação nacional 

É
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de agrotóxicos (Lei nº 7.802, de 1989), tema de extrema im-
portância para resolver os entraves provocados pelo emprego 
dessa tecnologia no campo. O debate no Congresso Nacional, 
entretanto, tomou proporções nacionais e muitas inverdades 
surgiram ao calor da discussão. 

A primeira argumentação contrária estava calcada na altera-
ção do nome de “agrotóxicos” para “produtos fitossanitários 
e pesticidas”. A Frente Parlamentar da Agropecuária e, prin-
cipalmente, os agricultores, defendem que o nome agrotóxi-
co é impróprio e induz principalmente o leigo à confusão e 
à interpretação equivocada do real papel dessa ferramenta 
tecnológica, que é utilizada do campo à cidade, no controle 
de pragas urbanas e rurais. 

A percepção de risco ou perigo inerente a substâncias quími-
cas não tem relação com o nome do produto ou tecnologia, 
mas com seu uso, classificação e rotulagem. É por isso que o 
mundo todo usa o Sistema Global Harmonizado para a Classi-
ficação e Rotulagem de Produtos Químicos (GHS), que define 
os perigos específicos de cada produto químico, inclusive os 
defensivos e os pesticidas, para facilitar a informação e a pro-
teção de todos os usuários.

O substitutivo foi por mim apresentado à Comissão Especial 
inova, principalmente, na adoção da Análise de Risco para o 
registro de novas moléculas. Esse conceito já é utilizado na 
maioria dos países, como os Estados Unidos e a Austrália. 
Nele são avaliados, além dos perigos inerentes a qualquer 
substância química (como aumento de incidência de câncer, 
mutações genéticas e a má formação fetal), o risco e as solu-
ções para mitigação/controle desses riscos.

Trata-se de um conceito reconhecido e referendado pela ciência 
como o mais adequado para avaliação de substâncias químicas, 
que considera tanto o perigo quanto a exposição ao produto, e 
previsto nos principais acordos internacionais dos quais o Brasil 
é signatário. Ou seja, se não há exposição, não existem riscos. 
Isso significa que, quando manuseados adequadamente, com a 
utilização de equipamentos corretos, aplicados em quantidade, 
frequência e prazos indicados pelo fabricante, os defensivos ofe-
recem níveis seguros para sua utilização e consumo. 

Comparativamente, é como usar um medicamento prescrito 
pelo médico: se ingerido na dosagem indicada, nos horários cer-

tos e durante o tempo adequado, o produto faz o efeito esperado 
e os riscos estarão controlados, mas nenhum medicamento é 
proibido unicamente por seu perigo de causar algum mal.

Outro ponto é o registro temporário, pelo qual o produto será 
autorizado provisoriamente se o poder público não se manifes-
tar em 12 (doze) meses. Para que isso ocorra, o pesticida deve 
ter registro para culturas agrícolas semelhantes em no mínimo 
três (três) países membros da Organização para a Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e que adotem o Código 
Internacional de Conduta sobre a Distribuição e Uso de Pesti-
cidas da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 
Agricultura (FAO).

Vale lembrar que esse registro temporário só pode ser conce-
dido caso não se cumpra o prazo definido na lei para análise 
do pedido. Produtos fora desse parâmetro de aprovação em 
outros países não se beneficiariam desse registro. Geralmen-
te, são substâncias já estudadas e com todas as análises de 
riscos realizadas. Além disso, já importamos alimentos trata-
dos com esses produtos e os consumimos quando viajamos 
para outros países, por exemplo.

Outro ponto polêmico foi o receio de diminuição do poder de 
análise da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Insti-
tuto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) nos processos. Rei-
tero que nenhuma atribuição inerente à análise para o meio 
ambiente e para a saúde humana será retirada da Anvisa e 
do Ibama. Pelo contrário, com a adoção da análise dos riscos, 
esses órgãos poderão avaliar, além do perigo de essas subs-
tâncias causarem câncer, mutações genéticas ou má forma-
ção fetal, a análise para outros fatores, como as alterações 
neurológicas (Mal de Parkinson) e outros riscos. Ou seja, as 
competências estão aumentando, na verdade, uma vez que 
o conceito mundialmente aceito de análise de risco leva em 
consideração todos os perigos que uma molécula química 
pode apresentar para o meio ambiente e para as pessoas, seja 
na aplicação dos produtos, seja nos resíduos dos alimentos.

A Comissão Especial, que discutiu a Lei dos Defensivos, nas-
ceu da necessidade de modernizar a legislação para levar ain-
da mais tecnologia ao campo, garantindo mais inovação, mais 
eficiência, mais investimento e mais progresso nas lavouras 
brasileiras, com a garantia de comida barata e saudável na 
mesa dos brasileiros.
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LUÍS EDUARDO 
PACIFICI RANGEL

Secretário de Defesa Agropecuária
Mapa

condução dos trabalhos para sustentabilidade da 
produção de algodão no Brasil está intimamente li-
gada aos compromissos dos produtores. A Abrapa é 

uma referência nesse sentido. A busca por ferramentas am-
bientalmente corretas e rastreáveis passa obrigatoriamente 
pela visão de Defesa Agropecuária. Defesa Agropecuária é 
um conceito muito amplo e transcende a esfera de ação do 
poder público, devendo cada um internalizá-lo, principalmen-
te aqueles diretamente ligados ao agronegócio. 

Produção sem qualidade não tem nenhum valor. Isso foi du-
ramente aprendido por produtores que tiveram suas lavouras 
atacadas por pragas e doenças. E  nessa odisseia, precisaram 
aprender sobre epidemiologia, controle e convivência com or-
ganismos adversos. Não basta apenas olhar para dentro dos 
limites de sua propriedade rural. É necessário uma visão de 
paisagem, de sistema, o que raros agricultores conseguem 
desenvolver, mas aqueles ligados ao algodão percebem cla-
ramente essa importância.

O tema da Defesa Agropecuária, portanto, foi amplamente 
defendido pela Abrapa no último ano. Várias iniciativas que 
visaram à busca pela sanidade das lavouras, como o suporte 
fitossanitário da cultura do algodoeiro e o manejo das varie-
dades geneticamente modificadas, tiveram destaque nesse 
período. A cultura possui o custo mais elevado do cenário do 
agronegócio para o controle de pragas. E por isso a entidade 
trabalhou arduamente para discutir de maneira qualificada 
a nova política de fitossanidade para o Brasil. Essa política 
abrange os defensivos, mas também os Organismos Geneti-
camente Modificados (OGMs), ou transgênicos. 

Como resultado de todo esse esforço elevaram-se a produti-
vidade e a lucratividade da cultura mais tecnificada do Brasil, 
com ampliação dos mercados internacionais e confirmação 
da nossa qualidade na produção de fibras.

Os desafios só aumentaram. As pragas que outrora eram con-
troladas por um manejo simplificado, tornaram-se extrema-
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mente complexas e integradas. Destaca-se a ramulária, que 
tem se mostrado um desafio para a viabilidade da cultura nas 
áreas de cerrado, e a nova luta contra o inimigo número 1: o 
bicudo-do-algodoeiro.

Além dessas pragas, ainda perseguem o produtor: os perce-
vejos, lagartas vorazes de diferentes espécies e as plantas 
daninhas. E nesse cenário, todos esses souberam se adaptar 
como nenhum outro organismo às formas de controle tradi-
cionais, tornando-se resistentes e agressivos.

Não basta mais clamar por novas tecnologias. É preciso con-
tribuir para o gerenciamento de estratégias e disponibilização 
das tecnologias ao longo do tempo, coordenando oferta, efici-
ência e gestão.

Além disso, de maneira transversal, a Abrapa apoiou a bus-
ca por ferramentas de eficiência regulatória como a constru-
ção do novo Projeto de Lei dos Defensivos Agrícolas e novas 
formas de integração entre os órgãos de agricultura, saúde e 
meio ambiente.  A associação percebeu que não pode depen-
der de uma visão meramente burocrática dos reguladores, 
mas que deve participar e contribuir na tomada da melhor 
decisão para a agricultura dos trópicos.

E NÃO PODE HAVER FRONTEIRAS.

Contrabando e descaminho de produtos fitossanitários com-
prometem sobremaneira a credibilidade de uma agricultura 
que veste o conceito da sustentabilidade. Para isso, sempre 
será necessário exercer de maneira ampla e irrestrita o con-
ceito de compliance para assegurar o acesso aos mercados 
mais exigentes do mundo.

A PLUMA BRASILEIRA CONSEGUIU ENSINAR  
ISSO A TODOS

O compromisso da Abrapa com a rastreabilidade rendeu ino-
vações importantíssimas para a produção agropecuária brasi-
leira, ensinando aos demais segmentos do agronegócio como 
agregar valor a nossa produção. 

Investimentos em monitoramento da qualidade da fibra de-
monstraram que o controle de qualidade privado pode re-
presentar credibilidade para qualquer exigência de qualquer 
mercado mundial.

 É dessa forma que a Abrapa se tornou uma 
referência na representação institucional do agronegócio, 
contribuindo de maneira republicana com o governo e 
exercendo sua participação como terceiro setor para a 
sustentabilidade do Brasil. 

193Ciência & Tecnologia: a chave para o desenvolvimento da cotonicultura nos trópicosABRAPA



Reavaliação de defensivos 
agrícolas registrados 

altando poucos dias para o início da safra 2018-
2019, uma ação do Ministério Público Federal ge-
rou grande polêmica e enorme preocupação nos 

agricultores de todo o País. O Poder Judiciário determinou 
ao governo federal a suspensão dos registros de produtos 
que contêm, como ingredientes ativos, glifosato, abamecti-
na e tiram. A decisão judicial determinou, ainda, que a União 
não concedesse novos registros desses produtos e colocou 
prazo para que a Anvisa concluísse os procedimentos de re-
avaliação das moléculas até o dia 31 de dezembro. 

Diante do cenário desafiador e da grave crise levantada pela 
decisão do Judiciário, a Abrapa se manifestou tecnicamente 
perante os orgãos reguladores, fornecendo informações re-
levantes para dar subsídios à ação de defesa elaborada pela 

Advocacia Geral da União (AGU) contra a liminar concedida 
pela Justiça para a suspensão dos produtos. 

O glifosato é um herbicida sistêmico e não seletivo condicio-
nal, para o uso em pós-emergência das plantas infestantes. 
Devido às suas características agronômicas, é o produto mais 
utilizado pelos agricultores no mundo inteiro. 

No Brasil, o glifosato encontra-se registrado para uso na 
agricultura pelo Ministério da Agricultura, desde fevereiro de 
1978. Suas formulações e as recomendações de uso foram 
avaliadas e aprovadas para uso agrícola pelo Ministério da 
Agricultura (nos aspectos de eficácia e praticabilidade agro-
nômica), pelo Ibama (nos aspectos ambientais) e pela Anvisa 
(quanto aos aspectos toxicológicos).

AÇÃO DA ABRAPA NA DEFESA DOS INTERESSES DOS PRODUTORES DE ALGODÃO CONTRA A RETIRADA DO 
MERCADO DE PRODUTOS À BASE DE GLIFOSATO, ABAMECTINA E TIRAM
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Atualmente, estão registrados no Brasil 88 produtos técnicos 
e 115 produtos formulados à base de glifosato. O uso do gli-
fosato no Brasil está aprovado para o controle de mais de 150 
plantas infestantes nas culturas de algodão, ameixa, arroz, 
banana, aveia preta, azevém, cacau, café, cana-de-açúcar, ci-
tros, coco, feijão, fumo, maçã, mamão, milho, nectarina, pas-
tagem, pera, pêssego, seringueira, soja, trigo e uva. Está apro-
vado, ainda, o uso em florestas de eucalipto e pinus, além do 
uso em jardinagem amadora. 

O glifosato encontra-se aprovado para os seguintes usos: 
aplicações em pós-emergência das plantas infestantes em 
pré e pós-emergência da cultura, este último caso em cul-
turas geneticamente modificadas; como maturador de cana-
-de-açúcar; para eliminação de soqueira no cultivo de arroz e 
cana-de-açúcar; como dessecante nas culturas de aveia pre-
ta, azevém e soja e para aplicação em margens de rodovias 
e ferrovias, áreas sob a rede de transmissão elétrica, pátios 
industriais, oleodutos e aceiros.

As formulações herbicidas à base de glifosato têm sido utili-
zadas na agricultura mundial há mais de 40 anos e, na brasi-
leira, há mais de 35 anos. Hoje, o glifosato está registrado em 
mais de 140 países e é recomendado para o controle de mais 
de 300 espécies de plantas infestantes em mais de 100 cul-
turas (VELINI et al., 2009). Não existe nenhum país no qual 
o glifosato não esteja em comercialização devido a alguma 
restrição toxicológica ou ambiental.

O glifosato é uma das moléculas mais estudadas e mais efi-
cientes entre os herbicidas já introduzidos no mercado para 
controle de plantas infestantes e, por isso, seu uso continua 
em expansão em todas as principais áreas agrícolas do mundo.

Trata-se de um herbicida cujas características apresentam 
reduzido impacto ao meio ambiente e à saúde humana, com 
uma das maiores bases de dados gerados para um pesticida. 
(WILLIAMS et al., 2000; GIESY et al., 2000). Esses dados têm 
sido avaliados e reavaliados por inúmeros testes, conduzidos 
ao longo de vários anos, pelas principais agências regulatórias 
e organizações científicas mundiais, como a Agência de Pro-
teção Ambiental dos Estados Unidos - EPA (US EPA, 1993), 
a Comissão Europeia (European Commission - EC, 2002), a 
Agência de Saúde do Canadá (Health Canadá, 1991), a Or-
ganização Mundial da Saúde (WHO, 1994), que concluíram 
que o glifosato não possui propriedades carcinogênicas, mu-
tagênicas, teratogênicas ou que causem qualquer problema 
reprodutivo em animais. 

O Instituto Federal de Avaliação de Risco da Alemanha (BfR), 
em nome da União Europeia, afirma que “em estudos epide-
miológicos em humanos, não há evidência de efeitos sobre 
fertilidade, reprodução e desenvolvimento de neurotoxici-
dade que possam ser atribuídos ao glifosato”. Glyphosate 
Renewal Assessment Report, Germany, Rapporteur Member 
State for the European Renewal of Approval for Glyphosate 
(2014). Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 
(EPA) “A EPA concluiu que o glifosato não causa risco de cân-
cer para humanos”. 2013 Federal Register Notice (FR 25396, 
vol. 78, nº 84, May 1, 2013).

Desde o seu lançamento, o mercado desse produto cresceu 
continuadamente, e ele se tornou um importante componente 
dos sistemas de produção (VELINI et al., 2009), ajudando na 
implantação e viabilização do Sistema de Plantio Direto, não só 
no Brasil como em outros países do mundo. O plantio direto é 
um sistema de produção agrícola essencial para o uso susten-
tável do solo, pois reduz ou elimina os problemas de erosão 
e contribui com a preservação da fertilidade dos solos. Esse 
sistema de plantio reúne um conjunto de técnicas que visam 
diminuir a excessiva movimentação das camadas do solo que 
ocorre nos sistemas convencionais de plantio e que tem im-
pacto direto sobre a qualidade do solo, o que reduz substan-
cialmente o processo erosivo e facilita a penetração da água. 
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Contribuindo com o sistema do plantio direto, o uso de cul-
turas geneticamente modificadas tolerantes ao glifosato tem 
propiciado ao agricultor o seu uso em pós-emergência, uma 
vez que o herbicida pode ser aplicado sobre a cultura, respei-
tando os intervalos delimitados na bula do produto e quando 
os níveis de infestação por plantas infestantes compromete-
rem a sua produtividade. 

A cada ano, o uso de sementes transgênicas aumenta sistema-
ticamente no País. De 2010 a 2016, a taxa de adoção de varie-
dades geneticamente modificadas (GM) de soja passou de 75% 
para 96,5%. No caso do milho, os índices saltaram de 55% para 
88,4%; no do algodão, subiram de 26% para 78,3%. O algodão 
transgênico foi, inclusive, um dos grandes destaques dos últimos 
anos no Brasil, pois, em 2014, a taxa de adoção era de 66%, um 
aumento de 22,3 pontos percentuais na comparação com 2016. 

Principais benefícios da tecnologia do uso do glifosato na 
agricultura:

• Gera eficiência, simplicidade e flexibilidade.

• Minimiza risco com fitoxicidade devido à seletividade do 
produto nas culturas (soja, milho e algodão) 

• Reduz sensivelmente o uso de outros herbicidas mais tó-
xicos. 

• Simplifica o sistema de controle de plantas daninhas.

• Reduz nos custos com preparo do solo para plantio. 

• Gera economia de US$ 39 milhões em herbicidas.

• Aumenta a produtividade e o rendimento operacional das 
máquinas.

• Proporcionou a redução de 28,6 mil toneladas de defensi-
vos agrícolas nos últimos 10 anos.

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018196



Como consequência, a retirada do glifosato transformaria o 
Brasil, de imediato, em um importador de alimentos nova-
mente, uma vez que foi perdido há trinta anos. Segundo a Câ-
mara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja, do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), estima-se que 
haveria um impacto potencial de US$ 25 bilhões na balança 
comercial brasileira. 

O País teria que importar 44 milhões de toneladas de alimen-
tos para garantir o consumo da população. Isso sem levar em 
conta que a indústria de carnes estaria inviabilizada. Cabe 
ressaltar que a segunda safra de milho, hoje maior que a pri-
meira, se tornaria impossível, caso não se pudesse usar o gli-
fosato, e não teria como fazer o plantio direto. O impacto nos 
preços do milho e das carnes seria de grandes proporções, 
inclusive no mercado global.

Além dos problemas citados para a alimentação, com a neces-
sidade de importações, haveria uma explosão na inflação de 
alimentos, com impacto social e econômico. Só a soja empre-
ga cerca de seis milhões de pessoas direta e indiretamente.

Considerando os sistemas de produção adotados no Brasil e 
aqueles recomendados pela pesquisa para manutenção da 
sustentabilidade dos diversos agroecossistemas, o estabele-
cimento da relação risco x benefício para o uso de determina-
das tecnologias, como o uso de pesticidas (herbicidas, fungi-
cidas, inseticidas, acaricidas e nematicidas) se faz necessário. 
A análise geral dos diversos aspectos agroeconômicos do uso 
dos produtos à base dos ingredientes ativos citados leva à 
conclusão de que:

1. A suspensão do registro desses produtos, considerando 
apenas as culturas de soja, milho, cana-de açúcar e al-
godão, provocaria perda de produtividade (soja, 97,5%; 
algodão, 80,6% e milho, 28,2%) e grande impacto demo-
gráfico, atingindo mais de três mil municípios que têm a 
agricultura como a principal fonte de renda; 

2. O plantio direto, como alternativa de sustentabilidade na 
agricultura, necessita da manutenção dos herbicidas à 
base de glifosato para o controle de plantas daninhas nas 
diversas culturas recomendadas;

3. O manejo de plantas daninhas e a viabilidade econômica 
de culturas importantíssimas para a alimentação, utiliza-
das como fonte de amido (milho, arroz e trigo), fonte de 
proteína vegetal (soja e feijão) e agroenergia (cana-de-
-açúcar) dependem da presença dos herbicidas à base de 
glifosato na lista de produtos autorizados; 

4. Haverá um desabastecimento de produtos agrícolas, prin-
cipalmente, se os três ingredientes ativos indicados acima 
tiverem seu uso suspenso. 

5. A suspensão dos registros acarretará redução da produ-
ção agrícola e aumento de custos, com gravíssimas con-
sequências para a economia com estimativa de todos os 
impactos somados na ordem R$ 109,50 bilhões. 

6. Por fim, a suspensão dos registros e da sua comercializa-
ção, além do fim das avaliações para concessões de novos 
registros, pode acarretar sérios danos ao Brasil, uma vez 
que não está prevista e determinada nas normas legais 
estabelecidas para reavaliação de agrotóxicos, justamen-
te, por entender que os produtos foram aprovados inicial-
mente com base em dados e estudos que possibilitaram 
sua avaliação pelos órgãos competentes, para utilização 
na agricultura brasileira.
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Lista de prioridades para registro 
de defensivos agrícolas

o dia 31 de março de 2017, o Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento (Mapa) publicou a nova 
lista de  Prioridades  para o Registro de Defensivos 

Químicos para as lavouras brasileiras, no âmbito da Portaria 
163/15. Na pauta, estão 53 produtos e tecnologias para sa-
nidade dos vegetais, ranqueados como os de maior demanda 
de celeridade nos processos de análise técnica, uma vez que 
se mostram potencialmente mais eficientes para o controle fi-
tossanitário das pragas definidas pelo Ministério como as de 
maior risco às culturas agrícolas nacionais: bicudo-do-algo-
doeiro, ferrugem-da-soja, mofo-branco, lagarta helicoverpa, 
mosca-branca, nematoides e ervas daninhas resistentes.

As prioridades foram estabelecidas com o apoio das entida-
des representativas do setor algodoeiro, por intermédio da 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) e 
da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso 
(Aprosoja), que formaram um Grupo de Trabalho (GT) para 
essa finalidade. 

A nova relação do Mapa foi de grande relevância para os 
cotonicultores, na medida em que, ao eleger  prioridades, 
evita o dispêndio de tempo. As pragas elencadas como prio-
ritárias, mais que ameaçar a sustentabilidade do produtor 
rural, põem em risco a economia nacional, como é o caso 

BICUDO-DO-ALGODOEIRO, FERRUGEM-DA-SOJA, MOFO-BRANCO, LAGARTA HELICOVERPA, 
MOSCA-BRANCA, NEMATOIDES E ERVAS DANINHAS RESISTENTES FIGURAM ENTRE AS PRAGAS 
DE MAIOR RISCO ÀS CULTURAS AGRÍCOLAS NACIONAIS
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Segundo De Marco, essa era uma prioridade para o Mapa. Ele 
enfatizou os altos preços dos novos produtos. “Sabemos que 
pesquisa e desenvolvimento de novas moléculas e tecnolo-
gias têm custo, mas não adianta ter o produto por um preço 
muitas vezes maior do que os que estão no mercado, que vai 
onerar sua produção ainda mais”, argumenta. O assessor afir-
mou que, na gestão de Blairo Maggi, o Mapa constituiu um 
grupo de especialistas para analisar a lista de prioridades de 
registro sob o viés do produtor. Os cotonicultores, por inter-
médio da Abrapa e das suas associadas estaduais, acompa-
nharam de perto a questão, e, via Câmara Setorial do Algodão 
e Derivados (CSAD) e da Câmara Temática de Insumos Agro-
pecuários (CTIA), ambas do Mapa, têm estudado a fundo o 
problema e proposto soluções. 

“A burocracia é um dos fatores que tiram a competitividade 
do Brasil no mercado global. É importante destacar que o país 
é um dos poucos que têm a cadeia produtiva do algodão com-
pleta, desde os fornecedores de insumo até o consumidor 
final, que gera milhares de empregos e contribui significati-
vamente para a geração de riquezas da nação. Então, a sani-
dade na produção e a consequente qualidade da fibra têm de 
ser prioridades de Estado”, afirmou à época o presidente da 
Abrapa, Arlindo Moura, lembrando que, do desenvolvimento 
até chegar ao mercado, um produto novo leva pelo menos 
oito anos, enquanto concorrentes, como os Estados Unidos 
precisam de apenas três anos para completar o processo, e 
outros, na América do Sul, como Argentina, demoram em tor-
no de dois anos e meio, segundo o estudo que está sendo 
elaborado pela Câmara Temática de Insumos Agropecuários.

do bicudo-do-algodoeiro, que, se não controlado adequada-
mente, pode acarretar perdas totais nas lavouras de algo-
dão. Da mesma forma, a lagarta helicoverpa, cujo recente 
aparecimento trouxe prejuízos bilionários ao setor. O plano 
de manejo de pragas e ervas daninhas demanda um leque 
variado de produtos para evitar a resistência causada pelo 
uso intensivo e prolongado dos mesmos princípios ativos. 
A diversificação de defensivos no mercado também propor-
ciona um natural ajuste de preços, com redução no valor 
desses insumos, o que diminui o custo de produção e bene-
ficia todas as cadeias produtivas.

PRODUTORES DE ALGODÃO DEMANDAM 
CELERIDADE NO REGISTRO DE NOVAS MOLÉCULAS 
PARA COMBATER A RAMULÁRIA

A doença é específica do algodoeiro e chega a causar perdas 
de até 40% na produtividade das lavouras. Com a baixa efi-
ciência dos produtos que, atualmente, se encontram disponí-
veis no mercado, o fungo adquire resistência, comprometen-
do o seu combate. No biênio 2017-2018, a Abrapa trabalhou 
para incluir a doença na lista de prioridades de registros de 
defensivos do Mapa. A conquista veio em novembro de 2018.

Considerada a pior doença do algodoeiro, a ramulária é um 
pesadelo para o produtor e pode causar perdas de até 40% 
na produtividade das lavouras. Hoje, ela é um risco real para 
a cadeia produtiva do algodão no Brasil, pela falta de novas 
moléculas para o combate do fungo, cada vez mais resistente 
aos cerca de 70 produtos disponíveis no mercado. Obrigados 
a fazer em torno de sete aplicações por safra – quando a re-
comendação técnica é de que não se ultrapassem duas –, os 
cotonicultores demandaram do governo federal o registro de 
novos princípios ativos para o fungo Ramularia areola, hoje 
presente em todos os países produtores do mundo. 

A ramularia sequer fazia parte, até o final de 2018, da lista 
de emergência fitossanitária do Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa). Isso porque se trata de uma 
doença específica da cultura de algodão, enquanto a lista de 
prioridades contempla as que ocorrem em maior número de 
culturas. Em junho de 2017, a Associação Brasileira dos Pro-
dutores de Algodão (Abrapa) organizou uma reunião de traba-
lho no âmbito das Câmaras Setoriais do Mapa, com a presen-
ça do assessor especial do Ministério, Sérgio De Marco.

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Reunião da CTIA

199Ciência & Tecnologia: a chave para o desenvolvimento da cotonicultura nos trópicosABRAPA



ENCONTROS DE TRABALHO

A reunião, que aconteceu no auditório da Unidade Operacio-
nal da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro), em 
Brasília, foi convocada pela coordenação geral das Câmaras 
Temáticas do Mapa e seguiu a linha de outras que foram re-
alizadas para debater o tema, como a do dia 30 de maio de 
2017, promovida pela Associação Mato-Grossense dos Pro-
dutores de Algodão (Ampa) no Mato Grosso. 

Na Enagro, a pauta foi iniciada após o discurso de abertura pro-
ferido pelo vice-presidente da Abrapa, Júlio Cézar Busato. Na 
ocasião, Rafael Galbieri, do Instituto Mato-Grossense do Algodão 
(IMAmt), entidade mantida pela Ampa, apresentou a palestra Ce-
nário de Produção de algodão: Desafios no Manejo da Ramulária. 
A Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados 
abordou a Lista de Emergência Fitossanitária e a Competitividade 
do Algodão Brasileiro e a Necessidade da Cadeia, enquanto a Fun-
dação MT discorreu sobre a Performance de Controle Atual e as 
Implicações para o Manejo. Coube à consultoria MBAgro (MB As-
sociados) explanar sobre o Impacto Econômico do Baixo Controle 

da Ramulária. A programação contou ainda com um tour virtual 
sobre lavouras de algodão (Virtual Field Tour).

EM CAMPO CONTRA A RAMULÁRIA

No dia 4 de maio de 2018, na fazenda Pamplona, do grupo 
SLC Agrícola, em Cristalina (GO), a Abrapa participou do dia 
de campo sobre  ramulária, promovido pela Abrapa e pela 
empresa Basf, com participação de técnicos dos ministérios 
da Agricultura e do Meio Ambiente. O objetivo foi observar in 
loco o impacto da doença, o controle e a ineficiência dos pro-
dutos então existentes. Os técnicos puderam ver de perto o 
perigo e a agressividade do fungo. 

Dentre os impactos da ramulária na cadeia do algodão, des-
tacam-se a redução da produtividade da cultura, o aumen-
to no custo da produção em função do número crescente da 
aplicação de produtos, a perda no valor do produto devido à 
redução da qualidade da fibra, queda da rentabilidade do pro-
dutor, além dos impactos negativos sobre emprego, renda e 
arrecadação de impostos estaduais e federais.
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A lista tem o objetivo de determinar quais os produtos e tec-
nologias de controle terão prioridade na análise de seus pro-
cessos de registro e liberação comercial no País. Na IN, ficou 
determinado que as empresas que possuírem requerimentos 
de registro de produtos e tecnologias para as pragas e cul-
turas indicadas (já protocolados no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) deverão apresentar, em até cinco 
dias úteis, contados da publicação da Portaria, a relação dos 
processos correspondentes.

MAPA ATUALIZA LISTA DE PRAGAS 
PRIORITÁRIAS EM 2018

No dia 15 de outubro de 2018, o Ministério de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa) atualizou a lista de pragas de im-
portância econômica de maior risco fitossanitário para as culturas 
agrícolas no Brasil. A nova relação foi oficializada com a Instrução 
Normativa nº 112 (de 8 de outubro de 2018), publicada no Diário 
Oficial da União (DOU). Desta vez, com a inclusão da ramulária.

PRAGAS DE MAIOR RISCO FITOSSANITÁRIO E PRINCIPAIS CULTURAS AGRÍCOLAS IMPACTADAS

Cultura Impactada: Soja 
PRAGAS:  
Phakopsora pachyrhizi

Cultura Impactada: Soja, Algodão e Milho 
PRAGAS: 
Helicoverpa armigera 
Chrysodexis includens 
Heliothis virescens 
Anticarsia gemmatalis 
Spodoptera frugiperda

Cultura Impactada: Feijão, Tomate, Melão e Soja 
PRAGAS: 
Bemisia tabaci

Cultura Impactada: Soja, Algodão, Feijão e Trigo  
PRAGAS: 
Lolium multiflorum 
Conyza bonariensis 
Digitaria insularis 
Amaranthus palmeri

Cultura Impactada: Eucalipto e Pinus 
PRAGAS: 
Digitaria insularis 
Digitaria horizontalis 
Panicum maximum 
Brachiaria decumbens 
Brachiaria brizantha

Cultura Impactada: Algodão 
PRAGAS: 
Antonomus grandis  
Ramularia areola 

Cultura Impactada: Soja e Milho 
PRAGAS: 
Euchistus heros 
Dichelops melacanthus

Cultura Impactada: Mamão e Manga 
PRAGAS: 
Colletotrichum 
gloesporioides 
(podridão de póscolheita)

Cultura Impactada: Citros, Manga, Uva, Goiaba, 
Maçã, Pera, Pêssego, Nectarina, Melão, Melancia 
e Abóbora 
Pragas: 
Ceratitis capitata, 
Anastrepha grandis 
Anastrepha fraterculus 
Bactrocera carambolae

Cultura Impactada: Citros 
PRAGAS: 
Diaphorina citri 

Cultura Impactada: Tomate e Batata 
PRAGAS: 
Phytophthora infestans 
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Emergência fitossanitária
TRANSIÇÃO PARA O MANEJO CONVENCIONAL DA PRAGA HELICOVERPA ARMIGERA

Benzoato de Emamectina teve sua comercialização 
e uso liberados até o mês de julho de 2019. A deci-
são foi ratificada pela Portaria 44, de 2 de maio de 

2018, da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SDA/Mapa). 

A medida esclarece sobre os prazos para a comercialização 
de benzoato de emamectina e reitera que os estoques de pro-
dutos importados ainda em posse dos importadores, ou so-
bras de produtos já disponibilizados aos agricultores, deverão 
ser utilizados até o dia 30 de junho de 2019.

O inseticida é uma das principais ferramentas utilizadas no 
controle da lagarta  Helicoverpa armigera, praga agressiva, 
notificada pela primeira vez no País em 2013, com potencial 
para causar danos graves em várias culturas, principalmente 
nas de algodão, soja e feijão.

As alterações realizadas visaram dar maior clareza à destinação 
final das sobras e dos estoques de produtos devidamente auto-
rizados para uso no controle da praga H. armigera no Brasil. O 
surto dessa lagarta foi controlado devido às estratégias conjun-

tas de manejo preconizadas pela pesquisa, incluindo de maneira 
indissociável o uso do produto à base de benzoato de emamecti-
na. Com o registro definitivo dessa substância no Brasil, no final 
de 2017, passou-se a proceder a transição para o convívio com a 
praga, sem necessidade de uso de produtos emergenciais.

O registro definitivo da substância demonstrou que o produto 
é seguro sob as regras vigentes no Brasil e dentro das reco-
mendações de uso aprovadas, que são as mesmas já autori-
zadas na fase emergencial. Dessa forma, foram interrompi-
das as novas importações de produtos emergenciais, mas se 
permitiu que as propriedades identificadas pelos órgãos esta-
duais de defesa agropecuária, por meio de seus agricultores, 
pudessem ter acesso aos produtos até seu esgotamento.

A Abrapa entende que a utilização para a finalidade propos-
ta de controle de pragas é o melhor destino para os esto-
ques remanescentes, isso considerando todos os aspectos 
econômicos, ambientais e de segurança. Há ainda a possibi-
lidade de redistribuição desses estoques entre as Unidades 
da Federação com termo de uso e plano de aplicação devi-
damente aprovados.
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De olho no futuro 

urante o biênio, o GT de Tecnologia da Abrapa traba-
lhou intensamente para acompanhar e discutir com 
empresas do mercado as tecnologias que estavam dis-

poníveis e novos eventos que devem ser aprovados futuramente. 
Empenhou-se em avaliar uma estratégia de modernização para 

o sistema de rastreabilidade da Abrapa, via etiqueta do Sistema 
Abrapa de Identificação (SAI), considerando a possibilidade de 
introduzir chips no processo, que trariam informações que já es-
tão disponíveis no sistema da Abrapa, mas agregariam também 
dados sobre o deslocamento destes até o comprador final. 

A região dos cerrados, antigamente considerada imprópria 
para a agricultura e explorada essencialmente pela pecuária 
extensiva, transformou-se no grande expoente da agropecuá-
ria brasileira, graças ao uso de tecnologias modernas, no final 
do século passado. Contudo, hoje, a presença da agropecuá-
ria na região e o seu desenvolvimento estão sendo contesta-
dos do ponto de vista ambiental sob a evocação de diversos 
impactos negativos possíveis da atividade. Esse questiona-
mento abrange a cadeia produtiva do algodão, sem conside-
rar sua sustentabilidade econômica, social e ambiental.

No caso do algodão, a evolução da produção nitidamente 
se intensificou ao longo dos anos, sobretudo no Mato Gros-

SISTEMA DE INTELIGÊNCIA TERRITORIAL ESTRATÉGICA DOS CERRADOS DO BRASIL 
COM ÊNFASE NA COTONICULTURA
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so, Oeste da Bahia, com tendência à expansão para a área 
central do Bioma dos Cerrados, notadamente Goiás, Oeste da 
Bahia e Norte de Minas Gerais.

As vantagens comparativas de produção nessa área são di-
nâmicas. Elas certamente aumentarão com o crescimento da 
tecnologia, o adensamento da malha viária, a expansão dos 
complexos agroindustriais, além da evolução do mercado de 
trabalho e consumidor.

Tal expansão está dentro dos limites do segundo maior bio-
ma brasileiro, os Cerrados (22% do território nacional). Cerca 
de 70% dessa área é agricultável, favorecida principalmen-
te pelo clima (precipitação média anual entre 1.200 mm e 
1.800 mm, distribuída basicamente entre os meses de outu-
bro a abril), o que permite a implantação de diversas culturas 
(Kappes, 2012). Atualmente, a Embrapa Territorial é a res-
ponsável pela geração de conhecimento, tecnologias e ino-
vações geoespaciais para a agropecuária. As imagens dispo-
nibilizadas pelas dezenas de missões orbitais são essenciais 
na elaboração de zoneamentos, mapeamentos e monitora-
mentos do uso e da cobertura das terras, além de indicadores 
de sustentabilidade e competitividade, para contribuir com 
a disseminação de informações geoespaciais. Todavia, com 
a evolução da tecnologia computacional e a necessidade de 
constante atualização sistêmica, torna-se necessária a atuali-
zação dos equipamentos tecnológicos para que se obtenham 
os melhores resultados.

Os principais estados produtores de algodão estão inseridos 
no bioma Cerrado: Mato Grosso (18%), Goiás/DF (16%), Mi-
nas Gerais (16%) e Bahia (7%). Juntos, eles respondem por 
quase 60% de toda a ocorrência desse bioma. Segundo o 
censo agropecuário 2006 (IBGE), a área de estabelecimen-
tos rurais nesses estados ultrapassa 50%, considerando que 
em Goiás chega a quase 80%. Mais de 90% da cotonicultura 
nacional encontra-se nesse bioma.

Por isso, a Abrapa decidiu apoiar o projeto Sistema de Inte-
ligência Territorial dos Cerrados Brasileiros (SITE Cerrados) 
que ajude a superar a lacuna de informações sistematizadas 
sobre a cotonicultura no bioma Cerrado. Os dados de uso, 
ocupação e cobertura das terras nesses estados, identifica-
dos por diversos sistemas de monitoramento públicos e pri-
vados, serão levantados, ordenados, analisados e integrados 
ao SITE Cerrados, bem como outros dados de base territorial 
como as áreas destinadas à preservação nos imóveis rurais 
com base nas informações do Cadastro Ambiental Rural ou 
destinadas à proteção ambiental (Unidades de Conservação 
e Terras Indígenas).

Dimensões econômicas e suas dinâmicas temporais e espa-
ciais, sobretudo a riqueza e o desenvolvimento gerados pela 
cotonicultura e pela agricultura e seus desdobramentos na 
forma de indicadores sociais, também serão sistematizadas e 
analisadas no SITE Cerrados. Novas formas de disponibilizar 
e distribuir essas informações para os atores da agropecuária 
e da cotonicultura também serão desenvolvidas, tendo o SITE 
Cerrados como base. O SITE Cerrados, sob responsabilida-
de da Embrapa, deverá tornar-se uma referência nacional e 
internacional em informações sobre a agropecuária e cotoni-
cultura nesse bioma, nas suas mais diversas dimensões.

A Atualização do Sistema Computacional da Embrapa Territo-
rial trará grandes benefícios para a cadeia do Algodão e para 
o agronegócio e deverá permitir uma avaliação da pertinência 
real tanto dos impactos negativos imputados às atividades 
agropecuárias nos cerrados, como de seus impactos posi-
tivos, considerando indicadores do quadro natural, agrário, 
agrícola, socioeconômico e de infraestrutura e não apenas 
um ou outro aspecto da dimensão territorial do uso e ocupa-
ção das terras, além da emergência de uma nova narrativa, 
mais justa e adequada aos processos de desenvolvimento ru-
ral em curso na região.
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Abrapa e MackGraphe conversaram sobre estudo 
para a aplicabilidade do grafeno na cotonicultura

Após a segunda visita do presidente da Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Algodão (Abrapa), Arlindo de Azevedo 
Moura, e do diretor executivo da entidade, Marcio Portocar-
rero, às instalações do Centro de Pesquisa Avançada em Gra-
feno (MackGraphe) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
ocorrida em março de 2017, em São Paulo, uma nova etapa 
foi cumprida na aproximação entre produtores e cientistas 
para analisar as possíveis aplicações do grafeno na cotonicul-
tura. No dia 11 de abril, pesquisadores do MacGraphe vieram 
a Brasília para conhecer o Centro Brasileiro de Referência em 
Análise de Algodão (CBRA) e uma fazenda produtora da fibra, 
pertencente à empresa SLC Agrícola, em Cristalina (GO). 

O objetivo da visita foi apresentar ao grupo da Mackenzie o 
modo produção e a tecnologia adotada nos processos de cul-
tivo e beneficiamento do algodão, para estudar a possibilidade 
de agregar a eles o grafeno, o mais forte e impermeável ma-
terial do planeta, derivado do grafite. De acordo com Arlindo 
Moura, o elemento poderá ser incorporado tanto a máquinas e 
implementos agrícolas nas fazendas, quanto – em outra etapa 
da cadeia produtiva – à composição dos tecidos de algodão, 
conferindo a estes uma infinidade de atributos tecnológicos. 

“O grafeno, considerado o ‘novo silício’, já é uma realidade mui-
to próxima nas tecnologias de comunicação, como chips, fibras 
óticas etc. Na indústria têxtil, promete ser revolucionário na con-
cepção de tecidos inteligentes, capazes de monitorar a tempe-
ratura do corpo humano, a pressão arterial, o nível de colesterol 
de quem está usando etc. Temos um mundo a desbravar”, afir-
ma Moura, lembrando que a cotonicultura é uma das ativida-
des agrícolas que mais incorporam tecnologia. “Os parâmetros 
atuais de produção de algodão no Brasil são uma prova disso. 
Não seríamos o quarto maior produtor mundial se não fosse a 
pesquisa da Embrapa e de diversas instituições públicas e pri-
vadas, sobretudo universidades, que trabalharam em pesquisa 
e desenvolvimento de variedades adaptadas às condições de 
cerrado, transformando uma região desacreditada em um dos 
maiores polos de produção de algodão do mundo.”
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MackGraphe visita Fazenda Pamplona, em Goiás
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Os polinizadores atuam na manutenção dos ecossistemas 
naturais e agregam valor à agricultura mundial. A polinização 
é um serviço ecossistêmico essencial que possibilita a re-
produção das plantas e a produção de alimentos destinados 
aos seres humanos e aos animais. Enquanto na natureza os 
polinizadores garantem a reprodução das plantas com flores, 
na agricultura eles são responsáveis pelo aumento da produ-
ção e qualidade dos frutos e sementes das culturas. Uma vez 
que a produção de alimentos afeta diretamente a sociedade, 
grande parte do foco em temas de serviços de polinização 
está direcionada para os benefícios que a polinização animal 
traz à dieta humana. Assim, redução e/ou perda da produti-
vidade das plantas polinizadas e dos polinizadores afetarão a 
sobrevivência de ambos.

Globalmente, cerca de 90% das plantas com flores depen-
dem, pelo menos em parte, da polinização animal para se 
reproduzirem e se manterem no planeta. No que diz respei-
to à alimentação humana, a polinização animal beneficia a 
produção de 75% das culturas agrícolas mundiais. Somente 
no Brasil, aproximadamente 60% das culturas apresentam 
algum grau de dependência por polinização animal, incluin-
do frutíferas, leguminosas, oleaginosas e outras culturas com 
alto valor agregado, como a castanha-do-Brasil, o cacau e o 
café. Do ponto de vista monetário, o benefício que os polini-
zadores animais produzem foi estimado em cerca de US$ 12 
bilhões, ou seja, aproximadamente 30% do total da produção 
anual das culturas agrícolas beneficiadas. 

Entre os polinizadores mais importantes estão as abelhas, 
que representam 87% dos polinizadores que garantem par-
te da alimentação brasileira. Outros são morcegos, moscas, 
pássaros, besouros. Algumas culturas são polinizadas pelo 
vento. São estimadas cerca de 20.000 espécies em todo o 
mundo e no Brasil cerca 3.000 espécies de abelhas, entre as 
denominadas nativas, com e sem ferrão, sejam solitárias ou 
sociais. A mais conhecida é a abelha africanizada Apis mellife-
ra, distribuída por todo o território nacional, e que foi introdu-
zida no Brasil para produção de cera e hoje é muito conhecida 
pela produção de mel.

Apesar da sua enorme importância, pouco se sabe sobre as 
populações de insetos polinizadores nativos brasileiros, no-
tadamente as abelhas, a biodiversidade associada às cultu-
ras, sua ecologia, as doenças e contaminações entre eles e as 
possíveis consequências de seu declínio.

O que se sabe é que são vários os fatores que estão ameaçan-
do os polinizadores, como a redução da biodiversidade, doen-
ças dos insetos polinizadores, mudanças climáticas, expansão 
da fronteira agrícola, monoculturas e o uso de agrotóxicos.

Apoio a estudos de insetos polinizadores, biodiversidade e 
relações com a cultura do algodão e sistemas integrados
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Por isso, são essenciais estudos que possam preencher im-
portantes lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade 
de insetos polinizadores no País, principalmente as abelhas, 
por meio da geração de conhecimento nos diversos biomas 
brasileiros que subsidiem a avaliação de risco ambiental dos 
agrotóxicos em clima tropical, embasem a tomada de decisão 
regulatória a respeito desses produtos, bem como indiquem 
ações que possam mitigar perdas dos polinizadores.

É imprescindível, como parte dessa estratégia de estudos, o 
monitoramento de longo prazo dos insetos polinizadores e da 
polinização, a consideração dos efeitos indiretos e subletais 
na avaliação de riscos para uma gama de insetos polinizado-
res e não apenas para a Apis melífera, a avalição de risco de 
culturas geneticamente modificadas para insetos polinizado-
res, o manejo integrado de pragas, o incentivo à conservação 
e restauração dos serviços de habitats de polinizadores nas 
paisagens agrícolas e urbanas, pesquisas participativas para 
intensificar o uso de práticas de agricultura sustentável, diver-
sificada e ecologicamente correta, a valoração e aplicação de 
serviços ecossistêmicos associados à polinização, assim como 
o reconhecimento da polinização como insumo agrícola.

Adicionalmente, o conhecimento adquirido sobre es-
ses organismos e suas relações com os agroecossis-
temas brasileiros tem grande potencial de aplicação 
no aumento da produtividade agrícola brasileira, para 
diversas culturas dependentes ou não de polinizado-
res como melão, maçã, algodão, soja, girassol, entre 
muitas outras. 

Nesse sentido, durante o biênio, a Abrapa apoiou o pro-
jeto que é relevante para o desenvolvimento do setor 
algodoeiro, ao permitir que se conheça quem são os po-
linizadores e como se comportam na cultura do algodão 
para, a partir disso, elaborar planos de manejo que via-
bilizem a presença de uma fauna de polinizadores, em 
especial abelhas, rica e abundante nas culturas do al-
godão, tendo como consequência uma melhora na pro-
dução de fibras e sementes. Ações ligadas à difusão de 
informações, cursos de capacitação, cartilhas, palestras 
sobre os polinizadores, seu impacto na cultura, incorpo-
ração de boas práticas apícolas, incorporação de apiá-
rios poderão se tornar estratégias para os produtores e 
associações de cotonicultores em um futuro próximo.
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Parceria público-privada contra 
o bicudo-do-algodoeiro

COTONICULTORES, GOVERNO E COMUNIDADE CIENTÍFICA UNEM FORÇAS EM UMA INVESTIDA 
DE R$17,7 MILHÕES CONTRA A MAIS PERNICIOSA PRAGA DAS LAVOURAS DE ALGODÃO

assinatura de um Acordo de Cooperação Técnica 
entre a Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), o Instituto Mato-Grossensse 

do Algodão (IMAmt), a Embrapa e a Fundação Eliseu Alves, 
no valor aproximado de R$ 17,7 milhões, para o desenvol-
vimento de uma variedade de algodão transgênico resisten-
te ao bicudo-do-algodoeiro pode ser o primeiro passo para 
o Brasil galgar patamares mais altos no ranking dos maiores 
exportadores mundiais de algodão. O País ocupa o terceiro 
lugar nesse pódio, e, pela estimativa dos cotonicultores, pode 
alcançar o segundo, já na próxima safra. Para isso, erradicar 
a praga – que representa um acréscimo de cerca de 10%, ou  
US$ 250 por hectare, nos custos de produção – é uma prio-
ridade para cotonicultores, governo e iniciativa privada. A 

Parceria Público-Privada (PPP) foi estabelecida, no dia 6 de 
setembro de 2017, na sede da Embrapa, em Brasília. A Pla-
taforma do Algodão conta com a colaboração de instituições 
e empresas estrangeiras, como as universidades norte-ame-
ricanas Mississippi State University, Texas Tech University, e 
University of Pennsylvania, o Agricultural Research Service do 
Departamento da Agricultura dos Estados Unidos (ARS-US-
DA), e a empresa israelense Evogene Ltd.

Os recursos disponibilizados pelo IBA para a cooperação téc-
nica estão sendo utilizados para acelerar as pesquisas que 
já existem em desenvolvimento de plantas resistentes ao bi-
cudo e possibilitar a intensificação dos trabalhos, por meio 
da Plataforma do Algodão. Ela prevê etapas em curto, médio 
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e longo prazos, até que se chegue à planta definitiva, o que 
costuma levar de dez a 15 anos. No Acordo de Cooperação 
Técnica, cabe à Abrapa captar os recursos do IBA e repassá-
-los, conforme cronograma físico-financeiro, para a Fundação 
Eliseu Alves, responsável pela gestão do montante a ser utili-
zado pela Embrapa, e para o IMAmt, que executará parte do 
projeto. A Embrapa e a Abrapa constituíram um comitê gestor 
para elaborar um regimento interno, constituído por três re-
presentantes da Embrapa e três da Abrapa.

A cerimônia de assinatura contou com a presença do chefe 
de gabinete do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), Coaraci Castilho, representando o ministro 
Blairo Maggi, do então presidente da Embrapa, Maurício Lo-
pes, e do presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura. 
Também estiveram presentes o presidente executivo do Ins-
tituto Brasileiro do Algodão (IBA), Haroldo Cunha; o diretor 
do Instituto Mato-Grossense do Algodão (IMAmt), Alvaro Sal-
les; o diretor-presidente da Fundação Eliseu Alves, Alexan-
dre Barcellos; a diretora executiva da Embrapa, Lúcia Gatto; o 
chefe-geral da Embrapa Algodão, Sebastião Nascimento; e o 
diretor executivo da Abrapa, Marcio Portocarrero, entre diver-
sos membros da comunidade científica.

Em seu discurso, o presidente da Embrapa, Maurício Lopes, 
rememorou a história da atividade algodoeira no País, enfa-
tizando o período de migração para o Cerrado que, segundo 
ele, ressignificou a cotonicultura nacional. “Esse setor re-
presenta muito bem o que o Brasil se tornou: mais que uma 
nação agrícola, uma potência em agricultura no mundo, e é 
um orgulho para a Embrapa ter participado desse processo”, 

disse Lopes. “O Brasil já importou algodão, depois se tornou 
um grande produtor, até que veio o bicudo. A migração para o 
Cerrado representou uma retomada da nossa cotonicultura”, 
explica o presidente da Embrapa.

O presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura, disse 
que o incremento nas exportações brasileiras, com o comba-
te mais assertivo ao bicudo, pode fazer a cultura voltar a ser 
expressiva em estados como Alagoas, que já foi um grande 
produtor e processador da fibra, tanto que o algodão está até 
na bandeira do estado. “Mas não produziu um único capulho 
nas últimas safras, e o bicudo é uma das razões pela quais 
a atividade foi devastada em seu território. Com a volta des-
sas regiões à produção, mesmo com produtores de pequenas 
áreas, vamos contribuir para incrementar a oferta brasileira 
da fibra”, afirmou. Moura ressaltou que “o algodão não preci-
sa ser uma atividade de grandes produtores, mas precisa ser 
de cotonicultores tecnificados. E a tecnologia pode ser difun-
dida para os pequenos. Isso fará deles a grande commodity 
do Brasil”. 

MARCO HISTÓRICO

Possibilitado pelo aporte de recursos do Instituto Brasileiro 
do Algodão (IBA), o desenvolvimento de uma variedade re-
sistente ao bicudo será um marco na atuação do IBA. “Será, 
sem dúvida, um divisor de águas. Atualmente o bicudo é um 
problema quase exclusivo do Brasil, se considerarmos que se 
trata de uma praga que incide majoritariamente na América 
do Sul, e, nessa região, nosso país é o produtor que impacta 
na oferta mundial da fibra. Sendo assim, muito dificilmente 
haveria investimento internacional para buscar soluções. O 
êxito nessa iniciativa vai resultar em uma tecnologia exclusi-
vamente pensada para as nossas condições, que favorecerá 
diretamente a produtividade, a redução dos custos e, conse-
quentemente, a competitividade do Brasil no cenário mun-
dial”, afirma Haroldo Cunha, presidente executivo do IBA. 

Nas palavras do chefe de gabinete do Mapa, Coaraci Castilho, 
a Plataforma do Algodão representará um impacto positivo, 
tanto na produtividade quanto na geração de renda em toda 
a sua cadeia produtiva. “Iniciativas como esta precisam ser 
aplaudidas e incentivadas. As parcerias com o setor privado 
são fundamentais, na visão do ministro Blairo Maggi, para im-
pulsionar a ciência e a tecnologia em nosso país”, recomen-
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dou Castilho. O bicudo chegou ao Brasil há aproximadamente 
três décadas e é considerado o maior problema fitossanitário 
da cultura do algodão. 

A nova plataforma, segundo o diretor do Instituto Mato-Gros-
sense do Algodão (IMAmt), Alvaro Salles, representa um 
grande desafio. “O Brasil produzindo biotecnologia é algo que 
pode parecer impossível para muitas pessoas, que conside-
ram que isso é tarefa para multinacionais e instituições inter-
nacionais de pesquisa. Porém, há bastante tempo, nós temos 
observado que é factível, sim, e isso vai ser o contraponto, 
assim como um grande salto em tecnologia. Vários caminhos 
vão se abrir com esse projeto”, afirmou Salles.

ASSUMINDO O CONTROLE

Na maioria dos países produtores, o cultivo do algodoeiro 
demanda um intensivo controle de pragas. Vários eventos de 
algodoeiro GM com resistência a pragas da ordem Lepidóp-
tero (lagartas) foram desenvolvidos. No Brasil, dez eventos 
contendo genes ou combinações de genes eficazes contra 
as principais lagartas pragas do algodoeiro foram aprovados 
pela CTNBio. Contudo, nenhum dos eventos atualmente dis-
poníveis no mercado – seja no Brasil, seja no exterior – possui 
atividade contra e permite o controle do bicudo-do-algodoei-
ro (Anthonomus grandis Boheman), o principal inseto-praga 
da cultura algodoeira brasileira. 

Além de encarecer os custos de produção, o controle quími-
co não se mostra devidamente efetivo, uma vez que as lar-
vas permanecem inacessíveis às aplicações de inseticidas, 
pois têm hábito endofítico, ou seja, ficam dentro dos botões 
e maçãs. A eficiência já provada de plantas transgênicas no 
controle de pragas aponta para a possibilidade de desenvolvi-
mento de novas tecnologias de plantas transgênicas resisten-
tes ao bicudo, ainda inexistentes no mercado, mas que são de 
grande importância para a cotonicultura nacional.

A Plataforma de Desenvolvimento de Algodoeiro Transgênico 
Resistente ao Bicudo terá duração de cinco anos, que serão 
concluídos ao final de setembro de 2022. O volume de recur-
sos disponibilizados é de R$ 17.719.436,62, a ser investido 
na formação da equipe técnica do projeto, na reforma e cons-
trução de infraestruturas necessárias ao projeto, na compra 
de equipamentos e material permanente, na compra de insu-
mos e reagentes e em ações de pesquisa.

O projeto é estruturado em três objetivos específicos:

• A gestão dos recursos e da infraestrutura necessária ao 
alcance do objetivo;

• A identificação de novas moléculas para o desenvolvi-
mento de eventos transgênicos de algodoeiro resistentes 
ao bicudo;

• A obtenção de eventos transgênicos com alta resistência 
ao bicudo, aptos à liberação comercial.

GESTÃO DOS RECURSOS E DA INFRAESTRUTURA:

Durante o primeiro ano do projeto, foi constituída a equipe 
técnica necessária ao alcance dos objetivos da plataforma. 
Além do consultor técnico da Abrapa, foram contratados téc-
nicos, auxiliares e bolsistas que irão apoiar as atividades de-
senvolvidas pelas instituições executoras. 

As obras de adequação de infraestruturas incluem a cons-
trução de estufas e casas de vegetação, a extensão de la-
boratórios e prédios existentes, a reforma de laboratórios, 
e a aquisição de equipamentos para os laboratórios de 
biologia molecular e transformação genética, e de criação 
de insetos.Fo
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IDENTIFICAÇÃO DE NOVAS MOLÉCULAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE EVENTOS TRANSGÊNICOS:

As construções gênicas que são utilizadas nos experimentos 
de transformação genética comportam dois componentes 
principais: o “promotor” e o “gene de interesse”.

O gene de interesse é o responsável pela síntese das proteí-
nas – ou outras moléculas – que apresentam uma atividade 
larvicida ou adulticida contra o inseto-alvo. Por ser responsável 
pela síntese da toxina que permitirá o controle eficiente do in-
seto-alvo, o gene de interesse é um componente fundamental. 

A Embrapa Cenargen isolou um gene de Bacillus thuringiensis 
(cry10Aa) com eficiência para o controle do bicudo. Apesar 
de representar a melhor ferramenta atualmente disponível, a 
dose letal (DL50) dessa proteína para o bicudo-do-algodoeiro 
apresenta um valor bastante elevado, o que torna a identifica-
ção de novas moléculas com alta toxicidade para o bicudo de 
grande importância. 

No projeto da plataforma, novas moléculas com alta efici-
ência contra o bicudo estão sendo procuradas. Nas plantas 
transgênicas atualmente disponíveis, os genes utilizados são 
provenientes da bactéria entomopatogênica B. thuringiensis, 
mas outras vias existem. Diversos micro-organismos produ-
zem proteínas com potencial para o controle de pragas, e o 
IMAmt, junto com a empresa israelense Evogene, está explo-
rando essa via. 

A Evogene fornecerá novas moléculas isoladas de diversos 
micro-organismos que serão testados pelo IMAmt. Por sua 
vez, a Embrapa Cenargen está investigando uma nova linha 
de pesquisa – a do “silenciamento gênico via RNAi”. Nessa 
técnica, o gene de interesse codifica uma molécula que irá 
“apagar” um gene cuja função é fundamental para o desen-
volvimento das larvas. A perturbação do funcionamento des-
ses genes, essenciais ao desenvolvimento das larvas, levará 
a larva à morte. Por meio de estudos de bioinformática, a 
Embrapa Cenargen está identificando genes-alvo que serão 
utilizados em construções visando ao silenciamento de genes 
essenciais ao desenvolvimento das larvas. A identificação de 
genes codificando novas moléculas com alta atividade contra 
o bicudo permitirá o desenvolvimento de eventos transgêni-
cos mais eficientes.

A possibilidade de dispor de vários genes de interesse com 
eficiência comprovada permitirá a “piramidação” de molé-
culas ativas contra o mesmo inseto. Populações de insetos 
submetidas a uma pressão de seleção possuem a capaci-
dade de desenvolver uma resistência à molécula utilizada. 
A piramidação – ou co-expressão numa mesma planta – de 
duas ou mais moléculas com modos de ação diferentes é a 
forma mais adequada para minimizar o risco de selecionar 
populações de insetos resistentes. Nesse sentido, além de 
garantir um melhor controle do bicudo, a identificação de 
novas moléculas permitirá maximizar a sustentabilidade 
da tecnologia.

O promotor é um elemento genético utilizado para direcionar 
a expressão do gene de interesse. É ele que regula o nível de 
expressão do gene e define os órgãos e tecidos nos quais as 
moléculas de controle estarão presentes. No caso particular 
do controle do bicudo, é de interesse que as moléculas com 
atividade larvicida sejam expressas nos botões florais e em 
maçãs jovens, locais preferenciais de nutrição e desenvolvi-
mento das larvas. Não há, portanto, necessidade de que es-
sas moléculas sejam expressas em outros tecidos, tais como 
folhas, caule ou raízes. 

Por meio da parceria com a Evogene Ltd, o IMAmt está bus-
cando promotores com padrões de expressão desejáveis. Dez 
promotores já foram identificados por estudos de bioinformá-
tica, os quais estão sendo validados por meio de experimen-
tos de transformação genética e de expressão transitória. A 
Embrapa Cenargen e a Embrapa Algodão também estão par-
ticipando desse esforço. Já foram identificados promotores 
com níveis de expressão mais elevados que os dos promoto-
res atualmente utilizados em plantas transgênicas.

A disponibilização de um portfólio de promotores, cujos pa-
drões de expressão – tecidos, nível de expressão – terão sido 
definidos, permitirá a escolha dos mais adequados a serem 
utilizados nas construções gênicas.

A otimização das construções gênicas é um processo contí-
nuo que resultará dos resultados obtidos ao longo do projeto. 
Novos promotores, sobretudo novos genes serão identifica-
dos ao longo do projeto, utilizados para gerar novas combina-
ções gênicas cada vez mais eficientes. Esse processo conti-
nuado garantirá o sucesso do projeto.
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OBTENÇÃO DE EVENTOS TRANSGÊNICOS COM ALTA 
RESISTÊNCIA AO BICUDO:

Duas atividades complementares são necessárias ao alcan-
ce desse objetivo. Uma vez uma construção gênica elabora-
da, será realizado o processo de transformação genética, no 
qual as moléculas selecionadas serão inseridas no genoma 
do algodoeiro. Numa segunda etapa, as plantas regeneradas 
serão submetidas a bioensaios para verificação da eficiência 
no controle do bicudo.

A Embrapa Cenargen possui a capacidade de realizar expe-
rimentos de transformação genética em uma escala compa-
tível com experimentos de prova de conceito. Nessa etapa, 
serão testadas diversas combinações promotor-gene de inte-
resse, com o intuito de identificar aquelas combinações que 
apresentam uma eficiência no controle do bicudo.

Utilizando essa técnica de “Agrolística”, o Cenargen gerou no 
primeiro ano do projeto plantas transgênicas de algodoeiro, 
contendo o gene de B. thuringiensis cry10Aa, que mostraram 
altas taxas de mortalidade (até 80-100% de mortalidade) em 
bioensaios realizados no laboratório.

A obtenção de um evento elite, apresentando alta eficiên-
cia no controle do inseto-alvo, necessita que seja gerado um 
grande número de eventos independentes de transformação. 
Estima-se que seja necessário gerar dezenas – ou até uma 
centena – de eventos para que um evento elite seja obtido. 
Tendo isso em vista, o IMAmt montou uma plataforma de 
transformação via Agrobacterium tumefaciens. Essa metodo-
logia de transformação, que permite a geração de um grande 
número de eventos independentes de transformação nunca 
foi implementada na Brasil e ainda precisa ser aprimorada. O 
IMAmt conta com a participação de pesquisadores da França, 
dos Estados Unidos, e do Brasil para que a metodologia possa 
ser realizada de forma rotineira.

A avaliação da eficiência das plantas transgênicas produzidas 
por meio de bioensaios é realizada em três fases sucessivas. 
Em uma primeira etapa, os bioensaios são conduzidos no la-

boratório. Ovos de bicudo, oriundos de criações que utilizam 
uma dieta artificial, são implantados em botões florais das 
plantas a serem testadas. A taxa de emergência de insetos 
adultos é utilizada para avaliar a eficiência dos eventos.

Os eventos que apresentarem baixa emergência de adultos 
nessa primeira etapa serão levados para a segunda etapa, 
em que as plantas serão avaliadas em condições contro-
ladas. Plantas cultivadas em casas de vegetação, ou em 
gaiolas, são infestadas com fêmeas adultas acasaladas, 
e os botões florais com marcas de oviposição são levados 
ao laboratório para monitoramento da taxa de emergência 
de adultos.

A última fase de avaliação dos eventos será realizada em 
campo. Aqueles eventos que terão demonstrado altas ta-
xas de mortalidade nas fases preliminares serão utilizados 
para realizar experimento de campo, sob regime de libera-
ção planejada no meio ambiente (LPMA), conforme normas 
da CTNBio. Nessa etapa, além da eficiência do evento no 
controle do bicudo, poderá ser avaliado o potencial agronô-
mico e produtivo.

No fim do primeiro ano do projeto, sementes dos primeiros 
eventos de algodoeiro transformados com o gene cry10Aa 
com potencial para controle do bicudo-do-algodoeiro estão 
sendo repassadas pela Embrapa Cenargen aos demais par-
ceiros. Linhagens mostrando alta eficiência no controle do 
bicudo – com até 80-100% de mortalidade das larvas – em 
estudos de laboratório serão testadas em bioensaios de se-
gunda fase, com plantas confinadas em casas de vegetação 
ou gaiolas.

Com a realização desses ensaios, o primeiro ano foi uma 
etapa importante do projeto. É importante ressaltar que 
a plataforma deve continuar a gerar tecnologias cada vez 
mais eficientes. Esforços contínuos visando à identificação 
de novas moléculas e promotores são condições neces-
sárias para que a Plataforma possa garantir a geração de 
tecnologias que trarão soluções para o controle eficiente 
do bicudo.
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LIV 
SEVERINO

Chefe-Geral
Embrapa Algodão

sustentabilidade da produção de algodão no Bra-
sil depende do desenvolvimento de tecnologias 
capazes de sustentar a agricultura em condições 

tropicais, em que o ataque de pragas e doenças é muito in-
tenso. Com esse objetivo, a Abrapa construiu uma parceria 
com a Embrapa e diversas instituições de pesquisa no Brasil 
e em outros países, para criar a Plataforma do Algodão. Essa 
iniciativa tem não só o objetivo inicial de desenvolver um al-
godoeiro transgênico resistente ao bicudo, mas também o 
propósito de em longo prazo diversificar sua atuação para 
utilizar a biotecnologia no enfrentamento de outras pragas e 
doenças que ameacem nossa produção de algodão.

A produção de algodão no Brasil está em plena expansão e 
a expectativa é de que continue crescendo nos anos vindou-
ros. Essa expansão é um reflexo da grande capacidade dos 
produtores brasileiros em se organizar e juntar forças para 
superarem os grandes desafios. A Embrapa manifesta imen-
sa satisfação em fazer parte desse time e colaborar com o 
desenvolvimento de tecnologias inovadoras, no suporte à for-
mulação de políticas públicas e na antecipação de ameaças 
que ainda não estão claras no horizonte, mas que demandam 
uma preparação de longo prazo.

A estreita colaboração e a confiança que a Abrapa depositou 
em nossa instituição foram as principais razões para a ma-

terialização da Plataforma do Algodão e para diversas outras 
colaborações, tais como a rede de pesquisa em ramularia e 
a realização do Congresso Brasileiro de Algodão a cada dois 
anos, além de diversas oportunidades de colaboração com 
diversas Associações Estaduais. Olhando para o futuro, esta-
mos trabalhando firmemente para que todo esse apoio e con-
fiança se convertam em resultados que impactem fortemente 
a produção de algodão no Brasil. Cabe destacar a importância 
de que se abrir a uma colaboração é reconhecer que é preciso 
agir em parceria para atingir os objetivos comuns. Nesse in-
tuito, tem sido fundamental a aproximação com a Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão, com a qual estamos bus-
cando um profundo entendimento de quais são as colabora-
ções e responsabilidades de cada entidade e oferecendo nosso 
total apoio em prol do crescimento da cotonicultura nacional.

Estamos conscientes dos enormes desafios à frente, com a 
constante ameaça de pragas, doenças e plantas daninhas, 
dos entraves para abertura de novos mercados, da inten-
sa competição com países de grande tradição na produção 
de algodão e da importância de construir políticas públicas 
bem orientadas e eficientes. Olhamos para esse cenário fu-
turo com muito otimismo, pois podemos contar com grandes 
parceiros que já se mostraram capazes de enfrentar enormes 
desafios e estão dispostos a juntar forças e serem ainda mais 
fortes e bem-sucedidos.
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Qualidade  
A TODA PROVA



A Abrapa elegeu a qualidade nos resultados das análises laboratoriais e de 
classificação da pluma brasileira por High Volume Instrument (HVI) como 

prioridade, instituindo, para isso, o programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), 
cuja face mais visível é o Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 

(CBRA). Lançado para o mercado mundial em Liverpool, em 2016 – mesmo ano 
de conclusão das obras do CBRA –, o SBRHVI entrou em operação imediatamente 

após a inauguração do centro, e o biênio 2017-2018 foi crucial para dar início 
ao processo de parametrização e checagem de resultados em todos os 11 

laboratórios que integram o programa e para pôr à prova o próprio modelo. 
Ao final do biênio, a Abrapa pleiteou a certificação internacional do CBRA pelo 

renomado ICA Bremen, cumprindo para isso um longo passo a passo.

Qualidade
A TODA PROVA



Depoimento AXEL DRIELING
Membro do Conselho Executivo do ICA Bremen267

219 QUALIDADE A 
TODA PROVA

230 SAFRA-PILOTO – A PROVA 
DE FOGO DO SBRHVI/CBRA

245 SAFRA 2017-2018 – STANDARD BRASIL HVI 
OPERANDO A TODO O VAPOR
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Qualidade a toda prova

afra a safra, o Brasil vem incrementando a qualida-
de do seu algodão, como resultado dos investimen-
tos nas técnicas e tecnologias de produção e bene-

ficiamento, bem como na profissionalização da atividade. O 
mundo não questiona esse fato e reconhece, atualmente, o 
algodão brasileiro como um dos melhores do mercado global. 
A escalada da excelência resultou na valorização da pluma 
e na consequente melhoria da remuneração do cotonicultor.

Somada aos constantes avanços em produtividade e produ-
ção, assim como ao diferencial da sustentabilidade, a quali-
dade se tornou um lastro que sedimenta a posição de grande 
player do Brasil na oferta global da commodity. Entretanto, a 
reputação de origem de boa fibra não é suficiente para balizar 
as negociações com a pluma. Isso porque a qualidade, em 
algodão, não é uma abstração, mas algo que pode ser mensu-
rado com precisão, por meio de uma série de índices, aferidos 
por instrumentos altamente tecnológicos, entre os quais, o 
mais amplamente adotado é o High Volume Instrument (HVI). 
Esses indicadores são uma espécie de “linguagem” universal, 
que rege as transações em um mercado global, sem deixar 
margens para a diversidade de interpretações.

UMA RESPOSTA PARA O MUNDO

Ao lançar, em 2016, o programa Standard Brasil HVI (SBRH-
VI), em Liverpool, na Inglaterra, por ocasião do evento anu-
al da International Cotton Association (ICA), a Abrapa assu-
miu para o mercado o seu compromisso com a qualidade. O 
SBRHVI veio como uma resposta – dada ao longo de muitos 
anos e construída por muitas mãos – ao alerta recebido pela 
entidade em 2009, durante a edição da conferência da ICA 
daquele ano, quando compradores internacionais coloca-
ram em cheque a qualidade do algodão brasileiro recebido 
no destino, ante a que havia sido negociada. Àquela época, já 
se fazia, desde 2002, classificação por HVI no País, mas fal-
tavam padrões no processo e, consequentemente, harmonia 
nos resultados.

O SBRHVI é um programa estrategicamente elaborado e fun-
ciona de maneira integrada ao Sistema Abrapa de Identifica-
ção (SAI). Implantado pela entidade em 2004, para permitir 
a rastreabilidade do algodão brasileiro fardo a fardo, o SAI 
opera com etiquetas que possuem código de barras único, no 
qual estão contidas todas as informações relevantes sobre o 
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fardo ao qual se refere. Dentre elas, destacam-se estado de 
origem, safra, algodoeira, número da prensa e outros dados 
de interesse do comprador. Somadas, as inteligências desses 
dois programas favorecem a transparência, rastreabilidade e 
fidedignidade de informações, que resultam em mais segu-
rança nas transações com a fibra brasileira, tanto para quem 
compra, quanto para quem vende o produto.

SENSIBILIZANDO A CADEIA PRODUTIVA 
PARA UMA SOLUÇÃO

Até ser apresentado em Liverpool, muita coisa aconteceu an-
tes de o SBRHVI ganhar forma definitiva. A Abrapa tinha um 
problema e precisava trabalhar para resolvê-lo: uma missão 
que teria de ser colegiada e voltada não apenas para os labo-
ratórios brasileiros de classificação de fibra, mas também para 
produtores e usinas de beneficiamento de algodão e tradings. 
A elaboração do que viria a se tornar o programa SBRHVI teve 
como ponto de partida as reuniões, em 2010, para tratar dos 
padrões de classificação, com representantes dos laboratórios 
e da Associação Nacional de Exportadores de Algodão (Anea). 

No ano seguinte, a Abrapa convocou os laboratórios para falar 
sobre o projeto de qualidade que estava sendo desenhado, es-
treitando parcerias para as futuras etapas de implementação. 
Ainda em 2011, a Abrapa franqueou aos laboratórios uma con-
sultoria técnica especializada para que cada um deles pudes-
se avaliar os próprios processos operacionais e infraestrutura. 
Concluída essa fase de consultoria, os laboratórios receberam 
pareceres técnicos, junto com o Manual para Padronização da 
Classificação Instrumental desenvolvido conjuntamente pelo 
International Cotton Advisory Committee (Icac) e pela Interna-
tional Textile Manufacturers Federation (ITMF).

O EMBRIÃO

Em 2012, houve diversos encontros, em que se reuniram os 
laboratórios e o Grupo de Trabalho da Qualidade (GT de Qua-
lidade), nos quais começaram a ser traçadas as ações neces-
sárias ao desenvolvimento do projeto. Uma vez definidas, as 
bases do programa foram submetidas ao Conselho de Admi-
nistração da Abrapa. 

O projeto estabelecia que era preciso:

1. Implantar um laboratório central de referência, para pro-
duzir contraprovas para parte das amostras analisadas 
pelos laboratórios.

2. Criar um banco de dados da qualidade para que o mer-
cado pudesse obter as informações de origem sobre as 
características do algodão brasileiro.

3. Orientar os laboratórios para implantar e manter a padro-
nização de operações e processos.  
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O MODELO ADOTADO

A base do programa SBRHVI é o Manual para a Padronização 
da Classificação Instrumental do Algodão, publicado pelo In-
ternational Cotton Advisory Committee (Icac), Washington D. 
C. (EUA), e pela International Textile Manufacturers Federa-
tion (ITMF), Zurique, Suíça, editado por Axel Drieling e coau-
tor, com participação de diversos colaboradores, especialis-
tas em qualidade e classificação de algodão.

No segundo semestre de 2011, esse mesmo manual viria a 
ser distribuído aos laboratórios. Para estes e, especialmente, 
para a Abrapa, o programa SBRHVI tornara-se uma realidade. 
O manual continha um folder com a apresentação do programa 
e um pacote com instruções normativas, uma lei e um decreto, 
sobre a análise e classificação de fibra, enumerados a seguir:

LEI Nº 9.972, DE 25 DE MAIO DE 2000
Institui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e 
resíduos de valor econômico e dá outras providências.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63, DE 5 DE DEZEMBRO 
DE 2002
Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e de Qualidade 
para a Classificação do Algodão em Pluma e revoga a Norma 
de Identidade, Qualidade, Embalagem e Apresentação do Al-
godão em Pluma, contida na Portaria MA nº 55, de 9 de feve-
reiro de 1990.

DECRETO Nº 6.268, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2007
Regulamenta a Lei nº 9.972, de 25 de maio de 2000, que ins-
titui a classificação de produtos vegetais, subprodutos e resí-
duos de valor econômico e dá outras providências. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 46, DE 29 DE OUTUBRO 
DE 2009
Aprova o Regulamento Técnico de Cursos de Capacitação e 
Qualificação de classificadores de produtos de origem vege-
tal, seus subprodutos e resíduos de valor econômico.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 54, DE 24 DE NOVEMBRO 
DE 2011
Aprova os requisitos, critérios e prazos para autorizar, por 
meio de credenciamento, as pessoas jurídicas de direito pú-
blico ou privado a prestar ou executar serviços de classifica-
ção de produtos de origem vegetal, seus subprodutos e resí-
duos de valor econômico.
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Amostras de checagem

Caderno técnico do programa SBRHVI fornecido aos laboratórios com a 
tradução do manual para a Padronização da Classificação Instrumental do 
Algodão, publicado pelo International Cotton Advisory Committee (Icac)
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ADEQUAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Àquela altura, já se sabia que a IN 63 já não atendia mais às 
exigências das normas internacionais, estando ultrapassada. 
Era preciso alinhar legislação e realidade de mercado. A Abra-
pa procurou, em 2012, o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) para argumentar a favor da importância 
de atualizar a lei. Como se esperava, essa etapa demandaria 
tempo. Em 2015, a Abrapa participou de uma reunião nacional 
do conselho consultivo, com representantes de toda a cadeia 
produtiva, entre eles, produtores, laboratórios, indústria têxtil 
e Mapa. Definiu-se que haveria consulta pública e as suges-
tões que surgissem seriam acatadas e anexadas à atualização 
da IN. Em abril de 2016, após ser analisada juridicamente no 
Mapa, a IN 63 foi atualizada como IN 24 e publicada no Diário 
Oficial da União (DOU), passando a vigorar em 2017.

AS NORMAS DE FUNCIONAMENTO 
DO PROGRAMA SBRHVI

O Manual para a Padronização da Classificação Instrumental, 
necessariamente, teria de ser ajustado e alinhado às normas 
do programa SBRHVI. Por isso, em setembro de 2014, após 
a contratação de uma consultoria específica para trabalhar 
na consolidação das regras do programa, o GT de Qualidade 
reuniu-se para delinear as diretrizes gerais e orientar o espe-
cialista que ficaria encarregado de desenvolver a atividade.

As normas são um dos pontos cruciais do programa SBRHVI. 
Elas definem as diretrizes de todas as atividades que desenvol-
vem a classificação de algodão e o processo de rechecagem, 
desde a retirada de amostras na algodoeira, o envio para clas-
sificação, as análises nos laboratórios, o encaminhamento de 
amostras para o CBRA, a disponibilização dos resultados diários 
das amostras analisadas, as orientações com base nas reche-
cagens, a adesão dos atores – produtor, laboratório e trading 
– entre outros procedimentos e fluxos inerentes ao processo.

Em fevereiro de 2015, a Abrapa promoveu uma reunião do 
conselho consultivo, formado por gerentes de laboratórios e 
o consultor técnico de qualidade, Michael Hans, para definir 
as diretrizes e o regulamento do SBRHVI, em linha com as 
normas nacionais e internacionais já existentes.

CRIANDO A CULTURA DA QUALIDADE: OBJETIVOS, 
METAS E BASES DO PROGRAMA STANDARD BRASIL HVI

Garantir ao mercado, em especial à indústria têxtil, que a 
qualidade que se compra é a mesma que se recebe nas nego-
ciações do algodão brasileiro sempre foi uma meta da Abra-
pa, desde os fundamentos do SBRHVI. Mas esse não era o 
único objetivo. Para estabelecer um ambiente comercial de 
confiança e harmonia entre a oferta e a demanda, houve ne-
cessidade de criar a cultura de qualidade, partilhada entre to-
dos os agentes responsáveis pela classificação. 

Seria necessário:

• Reanalisar 1% das amostras processadas em cada unida-
de de equipamento HVI por safra.

• Dar transparência aos resultados de análises de HVI.

• Oferecer segurança ao mercado de que o resultado é con-
fiável.

• Promover a venda com suporte da classificação por HVI.

• Padronizar, orientar, treinar e monitorar os processos dos 
laboratórios brasileiros de HVI, reunidos em rede única.

Reunião do conselho consultivo para definir as diretrizes do manual para 
padronização da classificação HVI e o regulamento do programa SBRHVI
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AS BASES DO PROGRAMA SBRHVI

Tendo em vista o que se estabeleceu como objetivos e me-
tas, construíram-se as bases do programa SBRHVI. Para isso, 
levaram-se em consideração o perfil e as expectativas dos 
diferentes atores do processo: laboratório, produtor, trading 
comprador e as entidades que dão suporte operacional ao 
processo: Abrapa e associações estaduais.

• Operar em rede de modo que seja possível acessar e inserir para consulta os 
dados de classificação do algodão por ele analisado.

• Ter a rechecagem da análise e classificação de parte das amostras analisadas, 
para consolidação dos resultados para o mercado, bem como para diagnóstico e 
correção de eventuais não conformidades.

• Receber orientações sobre procedimentos e processos por meio de amplo mate-
rial informativo e visitas de acompanhamento e verificação.

• Ter o acompanhamento da performance de seus equipamentos de HVI, com o uso de 
procedimentos de avaliação e por meio de relatórios comparativos de desempenho.

• Divulgar para o mercado e ter acesso aos resultados das análises do seu algodão.
• Converter os resultados das análises em arquivos compatíveis com seus proces-

sos (pdf, excel ou txt) e ter uma visão panorâmica, por meio de estatísticas e 
comparativos do seu algodão.

• Montar, publicar, atualizar e fazer o download de fardos via sistema.
• Controlar o estoque e marcar o status dos seus fardos (disponível, publicado ou 

vendido), seguindo a dinâmica do mercado.
• Oferecer ao comprador uma ferramenta para consulta, via sistema (online), aos 

lotes dos seus fardos.

LABORATÓRIO

PRODUTOR
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• Converter os resultados das análises em arquivos compatíveis com seus proces-
sos (pdf, excel, txt) e ter uma visão panorâmica por meio de estatísticas e com-
parativos do seu algodão.

• Montar, publicar, atualizar e fazer o download, via sistema, de lotes do algodão 
já adquirido, cujos fardos tenham sido baixados pelo produtor em seu estoque.

• Controlar o estoque e marcar o status dos seus fardos (disponível, publicado ou 
vendido), seguindo a dinâmica do mercado.

• Oferecer ao comprador final uma ferramenta para consulta, via sistema, aos seus 
lotes de fardos.

• Ter acesso direto, além dos dados de origem, aos resultados de classificação dos 
fardos em seu poder, pela etiqueta do sistema Abrapa.

• Ter uma ferramenta de consulta das características do algodão contido em cada 
fardo, do produtor ou da trading, com quem estiver negociando.

• Converter os resultados das análises em arquivos compatíveis com seus proces-
sos (pdf, excel ou txt).

• Ter acesso direto, além dos dados de origem, aos resultados de classificação dos 
fardos em seu poder, pela etiqueta do Sistema Abrapa de Identificação (SAI).

TRADING

COMPRADOR FINAL/ 
INDÚSTRIA TÊXTIL
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OS TRÊS PILARES DE SUSTENTAÇÃO DO PROGRAMA SBRHVI

O SBRHVI fundamenta-se em três pilares, conforme o diagrama. Cada um deles tem uma função vital para o seu perfeito funcionamento:

zenadas, integradas e processadas, servindo de base para 
as decisões de compra e venda da fibra. Já a Orientação aos 
Laboratórios, seria uma espécie de “aparelho respiratório”, 
que areja todo o sistema, dando e recebendo feedbacks 
para a sua melhoria contínua. 

UM PROGRAMA FUNCIONAL E ESTRATÉGICO

Se o programa SBRHVI fosse entendido como um organismo 
vivo, o CBRA seria o “coração”, que checa, filtra, recebe e 
distribui informações entre os demais órgãos (os laborató-
rios) desse corpo; o Banco de Dados da Qualidade seria o 
“cérebro”, no qual as informações já verificadas são arma-

1. Visitas técnicas;

2. Guia de orientação;

3. Treinamentos; e

4. Feedback diário.

Banco de dados da qualidade

Integração e comunicação com 
SAI/Sinda/ABR

Publicação das características 
intrínsecas e extrínsecas

Transparência via Portal da Abrapa

Orientação aos 
laboratórios

1.1. Programa Algodão CBRA de Checagem

1.2. Programa Algodão de Reteste

1.3. Programa Algodão Brasileiro 
de Verificação Interna

1.4. Programa Interlaboratorial Brasileiro

1.5. Certificação ICA Bremen

3º Pilar
Orientação aos 
laboratórios participantes

2º Pilar
Banco de dados da qualidade 
do algodão brasileiro

1º Pilar
CBRA
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1º PILAR
O CBRA

No dia 6 de dezembro de 2016, a Abrapa inaugurou o Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Algodão, o CBRA, o mais 
visível dos três pilares que compõem o programa SBRHVI. 
Trata-se do laboratório central de verificação e padroniza-
ção dos processos classificatórios do algodão brasileiro, que 
atua para garantir a qualidade e a credibilidade dos resulta-
dos aferidos nos diversos laboratórios participantes do pro-
grama. Ele é resultado de um investimento de R$ 9 milhões, 
de um total de cerca de R$ 50 milhões investidos em todo o 
Programa de Qualidade, valor que inclui, além da sua estru-
tura, os investimentos feitos nos demais laboratórios pelas 
associações estaduais, com recursos do Instituto do Algodão 
Brasileiro (IBA). 

O Centro está situado em uma área de aproximadamente 
dois mil metros quadrados, no mesmo prédio que, atual-
mente, sedia a Abrapa e o IBA. Ele conta com duas má-
quinas de HVI que podem analisar, cada uma delas, 800 
amostras por dia, e tem capacidade instalada para checar 
até duas vezes a safra atual de algodão no Brasil. Todo o 
ambiente é controlado para garantir as condições de tem-
peratura e umidade ideais para a classificação.
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Inauguração do Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão - CBRA

Edifício Abrapa

Sala de análise instrumental de HVI Sala de condicionamento de amostras - esteira Condicionamento passivo de amostras
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2º PILAR
O banco de dados da qualidade do algodão brasileiro

Concentra todos os dados de análise e classificação do algo-
dão brasileiro, integrando laboratórios, produtores, tradings, 
compradores e associações estaduais em uma plataforma 
acessível por chaves de acesso personalizadas. O banco de 
dados se une a outros programas da Abrapa, como o Sistema 
Abrapa de Identificação (SAI) e o programa Algodão Brasi-
leiro Responsável (ABR), todos eles, sob o guarda-chuva do 
Sistema Nacional de Dados do Algodão (Sinda). 

A implantação do Banco de Dados da Qualidade, funcionando 
em conjunto com o SAI e o ABR, permitiu o funcionamento 
dos laboratórios de análise em rede, a otimização das infor-
mações, o melhor gerenciamento destas, e possibilitou que 
diversas operações sejam realizadas em “tempo real”, como 
a escolha por sorteios just in time de amostras para recheca-
gens e o feedback diário destas para os laboratórios. 

Graças ao banco de dados, pode-se ter uma visão panorâmi-
ca da qualidade do algodão produzido nas fazendas (voltada 
para o produtor) e em cada estado (voltada para a estadual). 
Os laboratórios podem acompanhar e monitorar o desempe-
nho dos seus equipamentos de HVI online e, com a chave de 
acesso, o comprador final consulta os lotes que deseja adqui-
rir. Essa chave dá acesso à informação e à interação comercial 
entre produtores e tradings, permitindo a montagem, publi-
cação, atualização e o download de lotes de fardos, tudo isso, 
de forma personalizada, com acessos exclusivos, intransferí-
veis e invioláveis.
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Sala de preparação de amostras - laboratório participante do programa
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De nada adiantaria todo o esforço na criação do programa 
SBRHVI e na preparação de um moderno e bem equipado 
laboratório central, se os conceitos-chave do programa e as 
melhorias propostas para cada etapa das operações de aná-
lise e classificação não fossem partilhados por todos os labo-
ratórios que compõem o programa. 

O terceiro pilar compreende a orientação aos times que tra-
balham nessas estruturas nos estados, sejam elas perten-
centes a empresas particulares, sejam elas cooperativas ou 
associações estaduais de produtores. 

A orientação é feita por meio de atividades práticas e teóri-
cas; da confecção e disponibilização de material informati-
vo, como guia e manuais, além de treinamentos realizados 
com as equipes dos laboratórios, nas próprias estruturas e 
no CBRA. Também fazem parte do terceiro pilar as visitas de 

3º PILAR
Orientação aos laboratórios participantes
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verificação, com aplicação de checklist. Tudo isso foi intensi-
vamente feito ao longo do biênio 2017-2018, conforme será 
apresentado neste capítulo.

Visita de orientação técnica ao laboratório da Agopa

Axel Drieling do ICA Bremen orienta equipe do CBRA
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Quais são e onde se localizam os laboratórios de HVI no Brasil 

LABORATÓRIO MUNICÍPIO ESTADO EQUIPAMENTOS DE HVI

Abapa Luís Eduardo Magalhães BA 9

Agopa Goiânia GO 4

Ampasul Chapadão do Sul MS 4

Kuhlmann Sapezal MT 10

Kuhlmann Rondonópolis MT 4

Kuhlmann/Cooami Sorriso MT 6

Cooperfibra Campo Verde MT 7

Kuhlmann Roda Velha BA 3

Minas Cotton / Amipa Uberlândia MG 2

Sementes Petrovina Pedra Preta MT 1

Unicotton Primavera do Leste MT 8

Total: 11 laboratórios e 58 máquinas

Mapa da qualidade

Bahia
LABS: 2
HVI EQUIPS: 12

Minas Gerais
LABS: 1
HVI EQUIPS: 2Goiás

LABS: 1
HVI EQUIPS: 4

Mato Grosso do Sul
LABS: 1
HVI EQUIPS: 4

Mato Grosso
LABS: 6
HVI EQUIPS: 37

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018
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Safra-piloto – a prova 
de fogo do SBRHVI/CBRA

S
e, em 2016, o desafio foi lançar o SBRHVI e o CBRA, 
sem dúvida, grandes conquistas da cotonicultura 
brasileira, 2017 foi a vez de, como se diz no jargão 

operacional, colocá-los para “rodar” e aprimorá-los. Os traba-
lhos começaram imediatamente após a inauguração do CBRA.

VISITA E TREINAMENTO USDA

Nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2017, a Abrapa visitou o la-
boratório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA), em Memphis, para conhecer o exemplo americano. 
Treinamento e visita foram muito importantes para definir o mo-
delo de checagem que seria adotado pelo programa SBRHVI. 
Inicialmente, estava prevista a checagem dos resultados do al-
godão dos produtores após a análise ter sido feita no laboratório 
de origem. Esse modelo, contudo, demonstrou-se inexequível, 
por conta da logística para o envio das amostras para o CBRA, 
cujo prazo teria de ser de 24h. Além disso, o tamanho da amos-
tra enviada, se não estivesse dentro dos padrões, poderia invia-
bilizar o programa e a sua credibilidade. 

MUDANDO DE ESTRATÉGIA 

Após a visita e os contatos realizados, sugeriu-se que o CBRA 
produzisse amostras de referência dentro do padrão interna-
cional de 230 gramas, o que garantiria maior confiabilidade 
de resultados. Assim que os laboratórios analisassem essas 
amostras de checagem, teriam o resultado imediatamente, 
desde que estivessem integrados em um sistema.

O novo modelo foi apresentado para o Grupo de Trabalho 
da Qualidade (GTQ) e aprovado em assembleia no dia 29 de 
março de 2017.

OS PROGRAMAS DO SBRHVI/CBRA

A consultoria ICA Bremen feita de 8 a 10 de junho de 2017 
foi importante para validar o modelo de checagem e definir 
alguns parâmetros estatísticos com base nas primeiras aná-
lises realizadas pelo CBRA, em conjunto com uma assessoria 
em estatística. Toda a análise se baseou no método utilizado 
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Visita ao laboratório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), em Memphis
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no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. 
Para determinar o modelo estatístico, além da experiência do 
especialista Axel Drieling, a Abrapa contou com a assessoria 
da empresa Inferir, especializada no tema. 

Ficaram definidos os seguintes programas:

1. Programa Algodão CBRA de Checagem

2. Programa Algodão de Reteste

3. Programa Algodão Brasileiro de Verificação Interna

4. Programa Interlaboratorial Brasileiro

PILAR 1
Execução dos 4 programas e preparação para certificação 
na safra-piloto

1. PROGRAMA ALGODÃO CBRA DE CHECAGEM

• O CBRA prepara amostras no padrão internacional e as en-
via para os laboratórios participantes no padrão nacional;

• Os laboratórios inserem o algodão de checagem a cada 
200 amostras comerciais analisadas;

• Os laboratórios recebem o feedback assim que validam os 
resultados da análise.

ALGODÃO DE CHECAGEM NA SAFRA-PILOTO:

Para preparar o algodão de checagem foi preciso adquirir 
fardos com pouca variação entre eles. A compra dos fardos 
aconteceu no final de abril e a entrega, no início do mês de 
maio. A preparação consistiu em abri-los e dividi-los em 
mantas. Estas, por sua vez, foram separadas em doze partes, 
representando amostras de aproximadamente 230 gramas 
(padrão internacional). Essas passaram por análises nos HVIs 
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do CBRA, seis em cada máquina, e, por meio de cálculos esta-
tísticos (médias, desvios e teste de hipótese) e tolerâncias in-
ternas – definidas na consultoria do Instituto Bremen (Fibre) 
e pela empresa contratada em Brasília –, foram aprovadas ou 
reprovadas como algodão de checagem. Esse procedimento 
se fez necessário para garantir a confiabilidade das amostras.

É importante considerar que, diferentemente do modelo 
americano, os laboratórios que integram o programa SBRHVI 
têm máquinas de marcas e modelos diversos. A maioria é Us-
ter, modelo HVI1000, mas também existem Uster Spectrum 
e Uster HVI900, além de Premier ART, ART 2 e ART3. Entre-
tanto, ao se compararem as marcas, verificou-se que todas 
possuem confiabilidade aceitável. 

Durante o programa, na safra-piloto 2016-2017, já foi possível 
observar uma evolução na confiabilidade. Muitos laboratórios 
se esforçaram para isso. As dificuldades mostraram-se maio-
res na mensuração das características de micronaire, Rd e +b. 

2. PROGRAMA ALGODÃO DE RETESTE 

Consiste em realizar a análise do algodão do produtor por es-
colha aleatória. O laboratório faz o ensaio e depois escolhe 
uma amostra ao acaso para ser enviada ao CBRA. Este exe-
cuta o ensaio em duas máquinas diferentes e encaminha o 
resultado da checagem de volta para o laboratório, que vai 
verificar a conformidade dos resultados.

Durante a safra de 2016-2017, utilizaram-se 11.621 amos-
tras de checagem, o que equivale à verificação de 2.324.200 
fardos de produtores. Essas amostras tiveram sua produção 
de acordo com a previsão dos laboratórios. No entanto, houve 
atrasos verificados em alguns laboratórios, e outros não utili-
zaram as amostras. 

De acordo com orientação da consultoria ICA Bremen, as 
checagens são realizadas somente nas características micro-
naire, comprimento, resistência e uniformidade. No estudo, 
contou-se também com a assessoria estatística para fazer os 
cálculos de validação.

Para garantir a confiabilidade dos resultados do CBRA, esta-
beleceu-se o peso mínimo de 80 gramas e quatro ensaios em 
cada máquina HVI. Os cálculos estatísticos utilizaram médias, 
desvios e aplicação do método de Grubbs. 

UHML
93%

UI
96%

Str
92%

Rd
84%

+b
91%

Confiabilidade

Acima de 75% Entre 60% e 75% Abaixo de 60%Índices de confiabilidade do total de 11.621 amostras.

Mic
89%
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Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018

Amostras de reteste vindas de laboratório participante do programa
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Durante a safra-piloto 2016-2017, houve 2016 análises de 
reteste. Surgiram muitas dificuldades na execução desse 
programa, principalmente, no que tange ao tamanho das 
amostras. Além disso, também aconteceram problemas de 
manuseio mal-feito, contaminações, extravios de etiqueta e 
dúvidas no momento dos ensaios. A equipe do CBRA tem pre-
ocupação com o tamanho das amostras, pois da forma como 
as tem recebido, já se sabe que não será possível alcançar 
grandes volumes de reteste no modelo atual. 

 3. PROGRAMA ALGODÃO DE VERIFICAÇÃO INTERNA

• O CBRA produz amostras de algodão brasileiro para os la-
boratórios utilizarem na sua verificação interna.

• Além da calibração obrigatória, com o algodão-padrão 
USDA, os laboratórios podem fazer verificações interme-
diárias com uma referência nacional.

Esse algodão de origem nacional deve ser utilizado pelos la-
boratórios participantes do Programa SBRHVI para verifica-
ções internas em seus equipamentos de análise de fibras. O 
algodão é fornecido com os resultados e desvios das princi-
pais características (comprimento, uniformidade, resistência, 
micronaire, grau de reflexão, grau de amarelamento, índice 
de fibras curtas e impurezas). 

A certificação ICA Bremen recomenda a utilização do algodão 
de verificação interna pelo menos duas vezes por turno. Con-
tudo, ele não deve ser utilizado como algodão de calibração, 
o qual é fornecido pelo USDA.

Para preparar o algodão de verificação interna, o CBRA iden-
tifica alguns fardos cujos desvios atendam aos requisitos e a 
tolerâncias necessárias, conforme o procedimento do progra-
ma de certificação ICA Bremen. 

ALGODÃO DE RETESTE NA SAFRA-PILOTO:

Programa Algodão de 
Reteste - safra 2016-2017

Micronaire
87%

Resistência
85%

UHML
83%

Uniformidade
80%
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Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018

Ensaio de algodão de reteste realizado em duas máquinas no CBRA
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ALGODÃO DE VERIFICAÇÃO INTERNA NA SAFRA-PILOTO:

Em 2017, foram produzidos 121,1 quilos de algodão de verificação, enviados aos laboratórios e também utilizados pelo CBRA. 
Esse algodão permite uma checagem mais rápida e objetiva e reduz o consumo de algodão de calibração, que é obrigatório.

CARACTERÍSTICAS
VALOR DO ALGODÃO 

DE VERIFICAÇÃO
DESVIOS  
(limites)

LIMITES

- +

Comprimento (UHML) 29,51 0,020 polegadas / 0,508 mm 29,002 30,018

Uniformidade (%UI) 82,99 1 81,99 83,99

Resistência (gf/tex) 30,95 1,5 29,45 32,45

Micronaire (índice) 4,60 0,1 4,50 4,70

Rd 82,45 1 81,45 83,45

+b 11,74 0,5 11,24 12,24

SFI 8,69 VALOR DE TESTE

Área % 0,10 0,10% (valor de teste) 0,01 0,20

Count 9,21 5 (valor de teste) 4,21 14,21

Referência do algodão: 22

Validade: consumir na safra 2016-2017
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Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018

Produção de Algodão Brasileiro de Verificação Interna para envio aos laboratórios participantes
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Amostra de Algodão Brasileiro de Verificação Interna
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4. PROGRAMA INTERLABORATORIAL BRASILEIRO

O Programa Interlaboratorial Brasileiro segue o modelo do 
Round Test do CSITC e conta com a participação do Instituto 
Senai, de Blumenau, e do Instituto Bremen (Fibre). Progra-
mas interlaboratoriais são ferramentas para que os labora-
tórios possam avaliar o desempenho de seus equipamentos 
e garantir que as máquinas estão dentro da média/mediana.

INTERLABORATORIAL BRASILEIRO NA SAFRA-PILOTO: 

Na safra 2016-2017, houve uma rodada de teste de uma amostra. 

5. CERTIFICAÇÃO ICA BREMEN –  
PREPARAÇÃO NA SAFRA-PILOTO

Além do programa SBRHVI, Axel Drieling também verificou a 
estrutura do CBRA em relação à certificação ICA Bremen. Ao 
final de sua visita, ele avaliou o CBRA apto a buscar a certifi-
cação e orientou os técnicos da Abrapa no preenchimento do 
questionário preliminar e na organização da documentação 
necessária para esse processo. Para tal, são necessárias evi-
dências de uma safra, além de participação nas rodadas de 
teste do Icac Task Force on Commercial Standardization of 
Instrument Testing of Cotton (CSITC).

Desde a inauguração, o CBRA já participava dos round tests 
do CSITC, item obrigatório para a certificação ICA Bremen. 
À medida que se desenvolviam, os processos de checa-
gem, reteste, a produção do algodão de verificação interna 
e o programa interlaboratorial, a documentação e o modelo 
de sistema de gestão de qualidade, baseado na norma NBR 
ISO/IEC 17025, começaram a tomar forma.

RESULTADO I - PROGRAMA INTERLABORIAL 
BRASILEIRO (50 MÁQUINAS - 1 AMOSTRA)

Média 0,534

Mediana 0,443

Melhor 0,190

Pior 1,149

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018
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AXEL 
DRIELING

Especialista
Centro Global de Testagem e Pesquisa do Algodão (ICA Bremen)

PING-PONG

uando conquistar a certificação internacional, o 
CBRA entrará para o seleto grupo de 11 laborató-
rios do gênero no mundo, distribuídos na China, na 

Austrália, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, na 
Grécia, no Uzbequistão e na África do Sul.

Perguntamos as impressões do especialista acerca de tudo o 
que havia visto em sua primeira visita às instalações do CBRA, 
em 2017, os pontos de melhoria e o passo a passo da certifi-
cação. Confira nesta entrevista as suas respostas.

QUAIS AS SUAS IMPRESSÕES GERAIS SOBRE O 
PROGRAMA DE QUALIDADE DA ABRAPA E O CBRA?

Confesso que fiquei muito impressionado com o que vi. Per-
cebi que houve um grande planejamento por trás, com aten-
ção aos detalhes técnicos, como isolamento térmico, dutos 
de ar-condicionado, e o isolamento da sala de equipamen-
tos. Tudo foi concebido de maneira muito cuidadosa, fazen-
do com que o Centro se torne um modelo para os outros la-
boratórios do Brasil e também um exemplo de boas práticas 
para aqueles interessados em comprar o algodão brasileiro, 
os que tiverem a chance de conhecer o nível de excelência 
desse laboratório. 

A ABRAPA TEM COMO META A CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL. COMO ISSO SE DÁ?

Não é um processo fácil, porque o ICA Bremen só certifica 
laboratórios muito bons. Nossos testes são intensos e in-
cluem muitos passos, com uma série de avaliações. A cer-
tificação começa com o “pedido”.  Isso feito, o laboratório 
tem de responder a um longo questionário. Antecipadamen-
te, nós já solicitamos uma série de dados. Pelo menos cin-
co pessoas vão analisar essa documentação. Isso feito, se 
concluirmos que o laboratório está indo no caminho certo 
de uma possível certificação, damos o segundo passo, e fa-
zemos a auditoria presencial.

Após essa visita, produzimos um relatório, com as eventuais 
não conformidades grandes e pequenas, assim como as reco-
mendações. Traçamos um plano e indicamos ao laboratório 
quanto tempo e os passos necessários para resolver as não 
conformidades. Aí, sim, estabelecemos um prazo viável. O re-
latório dos auditores será passado a um comitê maior, que 
irá analisar as recomendações e acompanhar o que será feito 
depois disso. O laboratório que está pedindo a certificação 
internacional tem de participar de quatro rodadas interlabo-
ratoriais do CSITC. 
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QUAL A MENSAGEM MAIS IMPORTANTE QUE 
O SENHOR GOSTARIA DE PASSAR PARA OS 
LABORATÓRIOS QUE INTEGRAM O SBRHVI?

Há duas mensagens principais: a primeira é sobre a importân-
cia do gerenciamento da qualidade, por isso a relevância do 
programa SBRHVI, e as ações que aconselho aos laboratórios  
adotar para melhorar o dia a dia de resultados e como eles 
podem, entre si, discutir medidas que farão com que , con-
juntamente, melhorem na avaliação dos resultados de análi-
se do algodão. A mensagem é que é importante que todos os 
laboratórios busquem, continuamente, melhorar os métodos 
de avaliação do algodão e a nossa participação nas visitas ao 
Brasil serve para ajudar, com recomendações a fazerem isso, 
aperfeiçoarem no dia a dia as avaliações.  

O SENHOR SUGERIU UMA RODADA INTERLABORATORIAL 
BRASILEIRA, INCLUSIVE COM A PARTICIPAÇÃO DO ICA 
BREMEN. COMO ISSO PODE AJUDAR NA QUALIDADE DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESSES LABORATÓRIOS?

Em primeiro lugar, é preciso reforçar que uma rodada nacional 
não irá substituir a internacional para efeito de classificação 
dos laboratórios. A participação nas rodadas internacionais é 
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importante porque os laboratórios locais conseguem medir-se 
segundo uma “régua” internacional. A rodada local brasileira 
é importante para os laboratórios perceberem se estão traba-
lhando no mesmo nível, com resultados equiparáveis – como 
deveriam ser – para que os que estiverem fora dessa curva 
hoje possam se ajustar. Mas uma coisa não substitui a outra. 
Entre todos os planos já executados, eu diria que o mais impor-
tante é o programa de algodão de reteste, juntamente com o 
programa de checagem de amostras. Claro que a rodada local 
e o algodão de verificação também são passos importantes. 

SUA VISITA RESULTOU DE ANTEMÃO EM UMA ALTERAÇÃO 
SIGNIFICATIVA DA LOGÍSTICA DAS AMOSTRAS DE 
CHECAGEM. COMO SE DEU A CONCLUSÃO DE QUE SERIA 
PRECISO ALTERAR A FREQUÊNCIA DE CHECAGEM A CADA 
100 PARA CADA 200 VEZES, COM AS AMOSTRAS OFICIAIS?

Essa mudança foi resultado de três dias de discussões muito 
intensas entre mim, as equipes da Abrapa e do CBRA, além 
dos estatísticos que a associação contratou para ajudar na 
avaliação dos dados em busca de concluir o que era possí-
vel, o viável e o desejável. O resultado disso foi uma mudan-
ça logística importante, não algo aleatório, mas com inputs 
de diferentes partes interessadas.

Axel Drieling do ICA Bremen durante consultoria no CBRA Axel Drieling do ICA Bremen durante consultoria no CBRA
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PILAR 2
Testando o banco de dados na safra-piloto

A experiência diária e o início das primeiras checagens com os laboratórios apontaram 
para a necessidade de ajustes no programa, tão logo ele passou a funcionar. Durante a 
safra-piloto, trabalhou-se em ambiente de homologação, para testar todas as chaves 
de acesso ao sistema. Foi uma fase importante também para pôr à prova as integra-
ções com os demais sistemas dos programas da Abrapa, do SAI, do Sinda e do ABR.

SAI

SINDA

ABR/BCI

SISTEMA SBRHVI

DADOS PRODUTOR

USINA

LABORATÓRIO

DADOS DE QUALIDADE

Transação comercial  
Produtor/trading/comerciante

Algodão de Checagem, Algodão 
de Verificação Interna e Programa 
Interlaboratorial, Convite Adesão

Convite 
ADESÃO

Convite 
ADESÃO

Transação comercial 
e-mail link acesso

Transação 
comercial

Algodão 
de Reteste

Envio de amostra 
para análise

PRODUTOR

COMPRADOR

TRADING/ 
COMERCIANTE

ASSOCIAÇÃO 
ESTADUAL

LABORATÓRIOS DE 
CLASSIFICAÇÃO TECNOLÓGICA

Transparência no Portal

Integração dos sistemas com o SBRHVI

Homepage do portal Abrapa, 
com link de acesso ao 
rastreamento de fardos

http://www.abrapa.com.br/Paginas/
rastreabilidade/rastreamento-de-fardo.aspx

Código SAI
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1º WORKSHOP DE MELHORES PRÁTICAS DE LABORATÓRIOS DE HVI E ORIENTAÇÕES PARA A PRIMEIRA SAFRA DE 
OPERAÇÃO DO PROGRAMA STANDARD BRASIL HVI (SBRHVI)

• Práticas de laboratório

• Programa de certificação ICA Bremen

Na ocasião, Drieling se disse impressionado com o que viu no 
CBRA: “É evidente que houve um planejamento detalhado por 
trás desta estrutura, com atenção a detalhes técnicos, como iso-
lamento térmico, dutos de ar-condicionado e isolamento da sala 
de equipamentos. Tudo foi concebido de maneira muito cuida-
dosa”, afirmou o especialista, ressaltando que esse cuidado faz 
com que o CBRA se torne um exemplo para os outros labora-
tórios do Brasil e também um parâmetro de boas práticas para 
aqueles interessados em comprar o algodão brasileiro. “Se os 
compradores tiverem chance de conhecer o nível de excelência 
que este laboratório alcança, isso pesará muito sobre a sua opi-
nião”, concluiu.

Nos dias 12 e 13 de junho de 2017, encerrando a tempora-
da de uma semana do especialista Axel Drieling no Brasil, 
que incluiu uma imersão no CBRA, a Abrapa realizou o 1º 
Workshop da Qualidade, com a participação de represen-
tantes de todos os laboratórios integrantes do SBRHVI, que, 
à época, eram 13.  A oficina fez parte dos preparativos para 
a certificação internacional do laboratório de referência. O 
programa contemplou:

• Apresentação do ICA Bremen e de outras organizações

• Características do algodão nas fases de produção e pro-
cessamento

• Análise do algodão e Instrumentos

• Rodadas interlaboratoriais de verificação

PILAR 3
Investimento em capacitação durante a safra-piloto   
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1º workshop da Qualidade com a participação de representantes de todos os laboratórios participantes do SBRHVI

VISITAS TÉCNICAS DE ORIENTAÇÃO – SAFRA-PILOTO

Como parte do terceiro pilar do programa SBRHVI, de orientação aos laboratórios, a Abrapa deu início, em setembro de 2017, 
à agenda de visitas de verificação dos laboratórios de HVI em seis estados. A iniciativa faz parte do “terceiro pilar” do programa 
Standard Brasil HVI. Nessa etapa, foram, ao todo, 12 laboratórios e 57 equipamentos conferidos nos estados de Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Mato Grosso e São Paulo. 
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18 de setembro
Laboratório da Associação 
Goiana dos Produtores 
de Algodão (Agopa)

20 de setembro
Laboratório da Associação 
Mineira dos Produtores 
de Algodão (Amipa)

22 de setembro
Laboratório da Associação 
Sul-Mato-Grossense 
dos Produtores de 
Algodão (Ampasul) 

26 de setembro 
Centro de Análise de Fibras 
de Algodão da Associação 
Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abapa)

RHUDSON ASSOLARI
Gerente do laboratório da Agopa

Sempre há oportunidade de melhorias. 

Controle de qualidade é algo que nunca 

está concluído definitivamente.

ANICÉZIO RESENDE
Gerente da Minas Cotton

Essa visita técnica nos possibilitou enxergar 

detalhes que, muitas vezes, quem está no dia a 

dia do processo não percebe. Foi muito positiva. 

JOSÉ LÚCIO SILVA MATOS
Gerente do laboratório

Sempre trabalhamos com foco na 

excelência. Agora estamos nos guiando 

pelas recomendações da Abrapa, por 

meio do SBRHVI, para aperfeiçoarmos 

em tudo o que pudermos. 

SÉRGIO ALBERTO BRENTANO
Gestor do laboratório da Abapa
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27 de setembro 
Laboratório da Kuhlmann 
em Roda Velha, distrito 
de São Desidério - Bahia

3 de outubro
Município de Primavera 
do Leste - Unicotton

4 de outubro
B3 Brasil Bolsa Balcão –  
Rondonópolis

EVERSON TROSHINSKI
Gestor do laboratório Kuhlmann

Algumas mudanças de implementação 

foram sugeridas na visita. O SBRHVI gera 

maior segurança para o mercado.

2 de outubro
Cooperfibra – Campo Verde

CLECIANO  MOREIRA
Encarregado do Laboratório HVI

ADELAR DAHMER
Diretor executivo da Unicotton

O SBRHVI, em todos os seus fundamentos, 

é o diferencial que precisávamos nesse 

mercado internacional do algodão.

ALMIR ROBERTO  VARJÃO
Gerente
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10 de outubro
B3 Brasil Bolsa 
Balcão – Sorriso

12 de outubro
Kuhlmann Sapezal

17 de outubro
B3 Brasil Bolsa 
Balcão – São Paulo

RENATO MARINHO
Gerente

GESSAGNO PEREIRA
Gerente

HIDEKO TSUKIDE NABAS
Gerente dos laboratórios da 

B3 Brasil Bolsa Balcão
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5 de outubro
Laboratório da Petrovina, 
fazenda Farropilha em 
Pedra Preta - MT 

MÁRCIO FERREIRA PAZ
Gerente

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

[ 01 ]   LOGO VERSÃO PADRÃO

[ 01 ]   LOGO VERSÃO PADRÃO

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018242



EVOLUÇÃO DOS LABORATÓRIOS BRASILEIROS COMPROVADA NO HISTÓRICO DAS VISITAS DE VERIFICAÇÃO

Em 2012, quando houve a primeira visita técnica promovida 
pelo SBRHVI, pelo consultor técnico Michael Hans Jorg Ru-
ckriem, 19 laboratórios faziam classificação de fibra no Bra-
sil, dos quais dois não realizavam análises diretamente para o 
produtor. (FBET e Comfio).

Em 2017, o número de laboratórios que atendiam a produto-
res de algodão chegou a 17, passando, atualmente, para 11, 
uma redução de 30%. 

Quanto às máquinas de HVI cadastradas nos laboratórios, an-
tes de o programa iniciar a checagem, eram 63, caíram para 
58 na safra 2017-2018, uma redução de 10%, explicada por 
problemas ou obsolescência em alguns desses instrumentos.

Ao compararmos o relatório da visita em 2012 com o da sa-
fra-piloto, verificam-se melhores estrutura e gestão desses 
laboratórios. 

A lista aplicada baseou-se no manual de padronização de clas-
sificação do CSITC e ICCTM, no programa de certificação ICA 
Bremen, nas normas de segurança e na Instrução Normativa 
nº 24 (IN 24) do Mapa. Possui 42 itens e o resultado alcançou 
uma média de atendimento de 79,8%, na safra-piloto.

Todos os 12 laboratórios atenderam ao requisito obrigatório 
do programa, porém há diferenças significativas na gestão. 
Apenas um deles possui certificação NBR ISO 9001.

PONTOS PARA MELHORIA:

GESTÃO
Os laboratórios precisam evoluir em um sistema 
de gestão baseado na norma NBR ISO/IEC 
17025, visando à padronização do processo.

MONITORAMENTO DA CLIMATIZAÇÃO
Ainda necessita ser mais efetivo e deve-se 
ter procedimentos para eventuais desvios.

ALGODÃO DE VERIFICAÇÃO INTERNA
Não há evidências de utilização na maioria 
dos laboratórios. Com o programa SBRHVI, 
este será mais um item que irá auxiliar 
na credibilidade dos resultados. 

PROGRAMA 
INTERLABORATORIAL BRASILEIRO
Irá contribuir para a definição dos parâmetros 
nacionais e para a verificação de conformidade, 
somando-se ao round test do CSITC.

TAMANHO DA AMOSTRA
Evoluir para um tamanho de amostra que 
dê maior confiabilidade aos resultados. 

O nível em que se encontram os laboratórios brasileiros – 
com o atendimento aos requisitos essenciais do programa 
– permite que o SBRHVI avance. Trata-se de um processo 
contínuo e progressivo de aprimoramento técnico e padroni-
zação dos processos, mas, só assim, se pode dar credibilida-
de e confiabilidade aos resultados. Com a implantação de um 
sistema de gestão de qualidade e continuidade do programa, 
isso será possível. No entanto, há dois aspectos fundamentais 
para a constância dos propósitos: a produção em detrimento 
da qualidade do serviço e a confiabilidade da amostra. Visita técnica - monitoramento da temperatura e umidade
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SAFRA-PILOTO: LIÇÕES APRENDIDAS

Os laboratórios mostraram-se muito receptivos ao SBRHVI. 
O programa Algodão CBRA de Checagem demonstrou que, 
apesar dos diversos fatores capazes de afetar a confiabili-
dade dos dados, foi possível alcançar resultados satisfató-
rios para o primeiro ano de safra-piloto e que, certamente, 
auxiliará na constância e no aprimoramento dos laborató-
rios que aderirem a ele.

O Programa Algodão de Reteste exigirá um esforço não 
somente dos laboratórios, mas no processo produti-
vo, desde a definição da variedade a ser plantada até a 
amostra chegar ao laboratório. 

O tamanho e o manuseio da amostra também serão fun-
damentais para melhorar a taxa de aprovação e para que 
se possa realizar o ensaio completo.

O Programa Algodão de Verificação Interna e o Programa 
Interlaboratorial são ferramentas que darão maior credi-
bilidade a todos os laboratórios.

A visita de orientação técnica e as capacitações também 
serão importantes para o alinhamento de todos os labo-
ratórios e a padronização dos processos internos.

A contribuição da consultoria do especialista do ICA Bremen 
foi determinante para a assertividade do programa SBRHVI 
e para validar o CBRA na busca da certificação internacional 
por este instituto. Além disso, também teve muita impor-
tância para a implantação do Sistema de Gestão da Quali-
dade (SGQ), baseado na norma NBR ISO IEC 17025. Desse 
modo, será mandatório que todos os laboratórios também 
busquem a implantação de um SGQ.

Percentual de atendimento - lista de verificação (VDCL) - safra 2016-2017

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018
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a safra 2017-2018, depois de 
um exercício inteiro de opera-
ção-piloto com muitos ajustes 

de rota, era chegada a hora de colocar o 
programa a toda prova e ter efetivo e ple-
no funcionamento com a participação dos 
produtores e compradores de algodão 
brasileiro. Uma safra para valer. 

Safra 2017-2018 – Standard Brasil HVI 
operando a todo o vapor

N
1º PILAR – AMPLIANDO A ASSERTIVIDADE DAS ANÁLISES 

DE HVI DO ALGODÃO BRASILEIRO

1. PROGRAMA ALGODÃO CBRA DE CHECAGEM – SAFRA 2017-2018
Até o fechamento desta publicação, foram utilizadas 29.033 amostras de checa-
gem, o que equivale a 5.806.600 fardos dos produtores que passaram por che-
cagem. A expectativa, até o final da safra, que ainda está em curso, é ter cerca de 
sete milhões de fardos checados.  

Mic
94%

UHML
96%

Confiabilidade

Acima de 75% Entre 60% e 75% Abaixo de 60%Índices de confiabilidade do total de 24.215 amostras. 
(Parcial safra 2017-2018)

+b
87%

Rd
83%

Str
95%

UI
98%

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018

Comparativo de checagem da safra 2016-2017 x  2017-2018

Safra 2016-2017 Safra 2017-2018
*Parcial

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018
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Esta foi, sem dúvida, uma grande safra, 
durante a qual o programa de checagem 
auxiliou os laboratórios a manter a confor-
midade das máquinas no período de aná-
lise, garantindo a regulagem e limpeza de 
seus equipamentos. 

Feedback diário 

Com o programa de checagem, os laboratórios têm feedback diário de seus equi-
pamentos, o que lhes permite a tomada de decisões e ajustes, quando necessário. 
Na safra 2017-2018, todos os laboratórios de análise de algodão participaram, 
efetivamente, do programa e fizeram uso dessa ferramenta.

2. PROGRAMA ALGODÃO DE 
RETESTE – SAFRA 2017-2018
O programa algodão de reteste tem sido 
um grande desafio, porque ainda não se 
conseguiu que responsáveis pela con-
fecção das amostras atendam rigorosa-
mente ao tamanho padrão especificado 
pela IN 24. O não cumprimento dificulta a 
reprodutibilidade. A boa notícia é que, du-
rante as mobilizações realizadas com pro-
dutores, na safra 2017-2018, esse tema 
foi abordado e se percebeu que estes es-
tão se conscientizando da importância de 
respeitar a instrução normativa.

Tela do sistema SBRHVI - Feedback diário - resultado de uma máquina em um dia de trabalho

Programa Algodão de 
Reteste - safra 2017-2018*

Micronaire
89%

Resistência
90%

UHML
78%

Uniformidade
87%

Quantidade de amostras: 810 Data de atualização: 02/10/2018

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018
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ABRAPA ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DO CUMPRIMENTO DA IN 24

Pouco antes de começar a colheita da safra 2017-2018, 
a Abrapa reforçou, entre produtores e usinas de benefi-
ciamento, seu trabalho de conscientização para o cum-
primento dos parâmetros estabelecidos pela Instrução 
Normativa nº 24 (IN 24), durante a confecção das amos-
tras de algodão para classificação por HVI. 

A entidade disparou uma comunicação por e-mail 
marketing detalhando a IN 24 e o porquê da obser-
vância aos requisitos ser crucial para o bom resultado 
das análises, e, consequentemente, para o sucesso 
do programa SBRHVI.

No Brasil, a IN 24 definiu que as amostras devem ter 
150 gramas. Esse é o tamanho mínimo necessário à 
classificação por HVI. O padrão internacional é de oito 
onças, aproximadamente, 230 gramas. 

O manuseio correto das amostras também fez parte 
do material de comunicação. De acordo com o artigo 
20 da norma, os procedimentos para amostragem do 
algodão em pluma deverão obedecer aos seguintes 
requisitos:

I. A retirada das amostras poderá ser feita manual-
mente ou mecanicamente.

II. As amostras devem ser manuseadas de forma que 
elas não se descaracterizem ao longo do processo 
de coleta. Elas serão acondicionadas em pacotes 
(malas), em dois jogos: um para a classificação visu-
al e manual e outro para a classificação tecnológica, 
conforme o caso.

III. Para a classificação tecnológica, visual e manual, 
cada fardo será cortado em dois lados opostos. De 
cada um desses lados, deverá ser retirada uma su-
bamostra de, no mínimo, 150 gramas, totalizando 

300 gramas. As duas suba-
mostras resultantes são re-
presentativas do fardo. Na 
sequência, cada uma de-
las será partida ao meio, 
no sentido longitudinal, e 
adicionada à metade da 
amostra retirada do outro 
lado do fardo, formando 
duas amostras de traba-
lho: uma para a classi-
ficação tecnológica e a 
outra para classificação 
visual e manual.

IV. Para a classificação 
apenas tecnológica 
(HVI) ou apenas visual 
e manual, cada fardo 
será cortado em dois 
lados opostos. De 
cada um desses la-
dos, deverá ser reti-
rada uma subamos-
tra de, no mínimo, 
75 gramas, geran-
do duas subamos-
tras representati-
vas do fardo. Essas 
serão adicionadas, formando, 
assim, uma amostra de trabalho.

V. As amostras de trabalho mencionadas nos incisos 
III e IV deverão ter um tamanho mínimo, variando 
de 25 a 30 centímetros de comprimento, de 13 a 
15 centímetros de largura, de 8 a 13 centímetros 
de espessura (profundidade) e de 150 gramas de 
massa, no mínimo.

E-mail Marketing
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3. PROGRAMA ALGODÃO BRASILEIRO DE VERIFICAÇÃO INTERNA – SAFRA 2017-2018
Quem usa o algodão de verificação interna para o ajuste e calibração dos equipamentos, testemunha os benefícios, conforme 
comprovam os depoimentos dos gestores de laboratórios das estaduais, durante a safra 2017-2018:

JOSÉ LUCIO SILVA MATOS
Laboratório Ampasul

Para nós, a adoção do algodão de verificação interna foi de 
suma importância, pois, por meio dele, reduzimos a quantida-
de diária de calibrações das máquinas. O processo de análise 
é muito complexo e abrange diversos fatores e itens que, por 
vezes, levavam os nossos funcionários a questionar se o algo-
dão ou o aparelho estariam corretos. Ao adotarmos o algodão 
de verificação, pudemos sanar todas essas dúvidas, dando 
mais agilidade ao processo de análise. 

RHUDSON SANTO ASSOLARI MARTINS
Laboratório Agopa

O algodão de checagem é uma ferramenta muito importan-
te para o dia a dia do laboratório. Além de evitar calibrações 
desnecessárias, nos dá uma garantia a mais de precisão nos 
equipamentos. Estamos usando a checagem, no mínimo, duas 
vezes por turno e arquivando em uma pasta de checagem, pas-
sando a usar a calibração uma ou, no máximo, duas vezes por 
semana. Esperamos sempre contar com esse algodão de che-
cagem, porque já faz parte do nosso controle de qualidade e 
nos dá uma segurança maior nas nossas análises.

ANICÉSIO RESENDE
Minas Cotton

Além de poder contar com o algodão de checagem, que está 
sendo para nós, gestores de laboratórios, um avanço na me-
lhoria e na confiança da qualidade das nossas análises, tam-
bém temos o algodão de verificação interna, que é de suma 
importância para os laboratórios de análise de fibra de al-
godão. Aqui no laboratório, checamos a calibragem das má-
quinas HVI passando essas amostras de verificação até duas 
vezes, ou mais, por dia, antes de calibrar as máquinas e du-
rante os testes. Com isso, ganhamos tempo e também econo-
mizamos em algodão padrão de calibração, que é um algodão 
importado e muito caro para os laboratórios. Quando só veri-
ficamos a calibração das máquinas de HVI, e não precisamos 
calibrar novamente, mantemos a mesma leitura das análises 
anteriores dos lotes dos clientes. Ficamos seguros e tranqui-
los, repassando resultados das análises de fibras de algodão, 
com qualidade e credibilidade, aos nossos clientes. 

SÉRGIO ALBERTO BRENTANO
Centro de análise de fibras de algodão

O algodão de verificação interna é de grande importância para 
que o laboratório possa aferir, diariamente, seus equipamentos 
ao início de cada turno de trabalho com amostras do algodão 
brasileiro. Isso é muito importante, por representar a realidade 
da nossa fibra. Esse algodão se tornou uma ferramenta indis-
pensável para que o laboratório tenha referências de fibras na-
cionais em suas aferições e, assim, possa reproduzir resultados 
com maior credibilidade e confiabilidade. Tudo isso é importante 
para valorização do algodão brasileiro nos mercados.

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018248



4. PROGRAMA INTERLABORATORIAL BRASILEIRO – SAFRA 2017-2018

Duas rodadas do programa inter-
laboratorial estão previstas para a 
safra 2017-2018. Já na primeira, 
quando comparada à da safra-pi-
loto, verificou-se uma redução da 
média, demonstrando que os labo-
ratórios estão melhorando a cada 
safra. O quadro abaixo evidencia 
essa constatação.

Comparativo interlaboratorial brasileiro
ESTATÍSTICA 2016-2017 2017-2018
Rodada I I
Média geral 0,53 0,46
Mediana 0,44 0,40
Melhor 0,19 0,19
Pior 1,15 1,41

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018

CÓDIGO DO INSTRUMENTO

Mic
Índice

UHML
Polegadas

UI
%

STR
gf/tex

Rd
%

+b
grau

Valor de referência
Algodão 1 4,232 29,356 81,847 29,321 83,084 8,863

Algodão 2 3,525 29,063 82,236 29,404 81,371 8,885

Média de todos 
os dias

Algodão 1 4,264 29,390 81,218 28,979 82,828 8,768

Algodão 2 3,577 29,080 81,854 28,879 81,484 8,814

Distância da 
referência

Algodão 1 0,032 0,034 -0,629 -0,342 -0,257 -0,095

Algodão 2 0,052 0,018 -0,382 -0,525 0,114 -0,071

Média absoluta 
das distâncias

0,042 0,026 0,505 0,434 0,185 0,083

Fator de escala 0,100 0,508 1,000 1,500 1,500 0,500

Índice de avaliação 
por característica 0,42 0,05 0,51 0,29 0,12 0,17

Relevância da 
característica 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Índice de 
avaliação geral 0,26

Programa Interlaboratorial Brasileiro 2017-2018
Rodada 1/2018

Fonte: Abrapa-SBRHVI - Novembro/2018
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5. CERTIFICAÇÃO ICA BREMEN
Com a revisão da norma NBR ISO/IEC 17025, em dezembro 
de 2017, todos os procedimentos do SGQ do CBRA, criados 
desde a sua inauguração, foram atualizados.

Durante a segunda visita de orientação da consultoria ICA 
Bremen, em 28 e 29 de maio de 2018, processos de gestão 
mais robustos e incremento da qualificação profissional dos 
trabalhadores do laboratório foram os principais avanços per-
cebidos por Axel Drieling, do Centro Global de Testagem e 
Pesquisa do Algodão (ICA Bremen). Já havia evidências para 
solicitar uma auditoria de certificação do CBRA. Assim sendo, 
em 19 de junho, oficializou-se a intenção. 

Faltava, contudo, a auditoria interna de qualidade, realizada 
nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2018 pelo Senai de Blume-
nau, pelos auditores Sidney Laureano Volpato, do Senai Crici-
úma-SC (Líder), e Sérgio da Costa Vieira, do Senai Blumenau 
II-SC. Apesar de o sistema ainda estar em evolução, a audi-
toria auxiliou na preparação para a certificação ICA Bremen. 
Vários documentos tiveram de ser revisados e adequados.

DEPOIS DE UM ANO DE PREPARATIVOS, 
O CBRA É AUDITADO PARA CERTIFICAÇÃO 
INTERNACIONAL ICA BREMEN
Houve três visitas em dois anos, mas nenhuma tão espera-
da quanto a dos dias 7 e 8 de novembro de 2018, quando 
Axel Drieling, do Centro Global de Testagem e Pesquisa do 
Algodão (ICA Bremen), dessa vez, acompanhado do gerente 
do departamento de operações da International Cotton As-
sociation (ICA), Robert Jiang, retornou ao Brasil para audi-
tar o Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 
(CBRA) para a certificação internacional pelo ICA Bremen. A 
instituição tem referência mundial e congrega o Bremen Fibre 
Institute (Fibre) e o Bremen Baumwollboerse (BBB). 

A auditoria incluiu a apuração minuciosa de uma série de itens 
estruturais, instrumentais e operacionais, que tiveram de ser 
cumpridos no processo. Conquistando a chancela do institu-
to, o laboratório central, terceiro pilar do programa Standard 
Brasil HVI (SBRHVI), passa a fazer parte de um seleto grupo 
de apenas 11 laboratórios no mundo, certificados pela mais 
importante instituição de testagem de resultados de HVI. 

Segundo Drieling, na sua primeira vinda, em junho de 2017, 
ainda como consultor, o objetivo foi preparar o CBRA para a 
certificação, antes mesmo de o centro começar a operar ple-
namente: “Os HVIs estavam funcionando, mas, naquele pon-
to, ainda não se sabia, de fato, quais eram as atividades do 
CBRA e como fazê-las.  Estávamos construindo um caminho a 
seguir. Meu papel foi dar recomendações para isso”, explica. 

Em seu retorno ao Brasil, em maio de 2018, Axel Drieling che-
cou os procedimentos já com o CBRA trabalhando e verificou 
que  “as premissas do laboratório eram muito boas”. Drieling 
conta que, àquela etapa, uma vez constatado que as reco-
mendações iniciais haviam sido executadas, discutiram outras 
questões, como os níveis de tolerância a serem aplicados. Des-
sa vez, o reforço para o aprimoramento foi na importância da 
implementação de um Sistema de Gestão de Qualidade. 

Seis meses depois, já na auditoria, etapa final antes da expe-
dição ou não do certificado, o especialista afirma que todos 
os pontos ligados à gestão já haviam sido cumpridos. “São 
41 procedimentos e 48 formulários, e agora podemos dizer 
que o sistema de gestão está consolidado”, afirma. Segundo 
Drieling, entre a auditoria e uma resposta definitiva do ICA Auditoria interna de qualidade, agosto de 2018

Consultoria ICA Bremem
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Bremen, serão cerca de três a quatro semanas. E, se con-
quistar a certificação, o laboratório será submetido a audi-
torias regulares, a primeira depois de três anos.  

A certificação era uma meta da Abrapa desde o projeto do 
CBRA – que já foi planejado dentro dos padrões de quali-
dade de instalações para a chancela – porque ela agrega 
atributos à fibra que são intangíveis, como a credibilidade. 
Outra vantagem da certificação é que ela contribui para a 
harmonia entre a oferta e demanda nas negociações com 
a pluma, e reduz os riscos de controvérsias. “Mas o foco 
principal da Abrapa é, claramente, o fortalecimento do seu 
programa SBRHVI e, com isso, consequentemente, promo-
ver o algodão brasileiro, assegurando o resultado das suas 
análises de HVI”, especifica. 

Sobre o que mais o impressionou durante todo o 
processo, Axel Drieling lista três pontos. “Primeiro, 
as instalações do CBRA. Realmente foram dados 
grandes passos, já com vistas à certificação. E es-
ses pré-requisitos devem ser amplamente utiliza-
dos”, disse. O segundo ponto que ele destaca é a 
equipe. “É impressionante o conhecimento que eles 
têm sobre qualidade, resultado de testes, e também 
a habilidade para lidar com números”. Nenhuma 
pergunta ficou sem resposta imediata, ressalta o 
especialista. Por fim, Axel Drieling afirma que tam-
bém merece menção, nessas três visitas, o nível do 
sistema de gestão da qualidade implantado. “Ele 
começou um pouco tarde, mas alcançou um nível 
muito bom”, conclui.

*Até o fechamento desta edição, a Abrapa aguardava os procedimentos 
internos do ICA Bremen em relação à auditoria feita no CBRA. Os gestores da 
entidade estavam muito otimistas em relação ao resultado da auditoria.
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2º PILAR – CONSOLIDAÇÃO DO BANCO DE DADOS E MOBILIZAÇÃO MACIÇA DOS PRODUTORES

Na safra 2017-2018, todos os sistemas da Abrapa – SAI, 
Sinda, ABR/BCI e SBRHVI – foram efetivamente integrados. 
Além das mobilizações com produtores, laboratórios e tra-
dings, houve os treinamentos de operação do sistema para 

Para que o SBRHVI possa funcionar plenamente, é preciso o 
empenho de laboratórios, produtores e tradings. Em 2018, a 
Abrapa empreendeu uma verdadeira maratona nos estados 
que fazem parte da iniciativa e, com o apoio das estaduais, 
alertou para a importância da confiabilidade nos resultados 
das análises de fibra por HVI e da transparência nos proces-
sos transacionais, para a credibilidade do algodão brasileiro. 
Na oportunidade, reforçou a necessidade da observância do 
tamanho das amostras para classificação, que são enviadas 
ao CBRA, para realização do programa Algodão de Reteste.

as associações estaduais e para os laboratórios participan-
tes. Uma equipe de suporte se preparou para auxiliar as as-
sociações estaduais, laboratórios e produtores a operar no 
sistema SBRHVI.

Em Mato Grosso do Sul, a mobilização aconteceu no dia 10 
de maio, na sede da Ampasul. Para o diretor executivo da es-
tadual, Adão Hoffmann, o resultado foi muito positivo, tanto 
em público, quanto em conscientização. “Podemos dizer que 
quase toda a cadeia produtiva do algodão do estado, pratica-
mente todas as fazendas, além de algodoeiras e consultores, 
estiveram representados. Acredito que vamos ter uma adesão 
bem significativa ao SBRHVI”, disse.  

Maratona de mobilizações para adesão ao SBRHVI  
na safra 2017-2018
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Mobilização de produtores do Mato Grosso do Sul em Chapadão do Sul
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No dia 8 de junho, no auditório da Bahia Farm Show, em Luís 
Eduardo Magalhães, na Bahia, a Abrapa reuniu os cotonicul-
tores, tradings e representantes de laboratórios.  O encontro 
com o público foi aberto pelo conselheiro consultivo e ex-pre-
sidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen Rodrigues, que des-
tacou os ganhos reais que a credibilidade nos resultados das 
análises de HVI traz, não apenas para a imagem do algodão 
brasileiro, mas para a remuneração do cotonicultor. Jacobsen 
acredita que, em médio prazo, os produtores possam conse-
guir cerca de R$ 500 a mais por hectare de algodão.

Minas Gerais recebeu a mobilização da Abrapa no auditório 
da Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), 
no dia 14 de junho. Ela é muito importante para os cotonicul-
tores, pois eles passam a compreender a logística do SBRH-
VI, especialmente, do sistema. Agora, sabendo melhor como 
funciona, é começar a trabalhar, disse o executivo. Para o 
gerente do laboratório, Anicésio Resende, a oportunidade de 
tirar dúvidas dos produtores tornou a reunião muito eficaz. 
Sempre existe um ou outro produtor com alguma resistência; 
com receio de divulgar seus dados. Mas, aqui em Minas, acho 
que todo mundo vai aderir, depois de conhecer melhor o pro-
grama, afirmou. 

A mobilização chegou a Goiás, no dia 14 de agosto, na sede 
da Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa). De 
acordo com o presidente da Agopa, Carlos Moresco, o SBRHVI 
se tornou fundamental para a credibilidade do algodão brasi-
leiro. “Para que o programa alcance o resultado esperado, é 
preciso que o produtor se engaje. Ele é o principal interessado 
e pode conquistar ganhos reais, financeiros, pela valorização 
do seu algodão”, explica Moresco. 

Entre os dias 22 e 26 de outubro, a Abrapa empreendeu uma ro-
dada de mobilizações do programa Standard Brasil HVI (SBRH-
VI) no maior estado cotonicultor do País, Mato Grosso. Duran-
te as reuniões em Mato Grosso, o diretor executivo da Abrapa, 
Marcio Portocarrero, e o gerente de Qualidade, Edson Mizoguchi, 
ressaltaram a importância da adesão e do cumprimento dos re-
quisitos do programa para um público formado por cotoniculto-
res e técnicos dos laboratórios, nos municípios de Campo Verde, 
Primavera do Leste, Rondonópolis, Sorriso e Sapezal. 

Marcio Portocarrero explicou as vantagens do programa para 
produtores e tradings, já que, além de padronizar e verificar 
os resultados das análises e classificação HVI, o SBRHVI per-
mite a formação de lotes de algodão com características simi-
lares e conta com consultoria do Centro Global de Testagem e 
Pesquisa do Algodão (ICA Bremen).

Na opinião de Gustavo Pinheiro Berto, presidente do Núcleo 
Regional Centro, que assistiu à apresentação no auditório da 
Cooperfibra, em Campo Verde, o programa é uma ferramenta 
interessante que pode ajudar na comercialização, além de pro-
porcionar maior segurança aos produtores e, futuramente, as-
segurar um mercado mais cativo para a pluma brasileira, disse.
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Mobilização de produtores da Bahia, em Luís Eduardo Magalhães, durante o 
Bahia Farm Show

Mobilização de produtores de Minas Gerais em Uberlândia

Mobilização de produtores de Mato Grosso em Campo Verde
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Renato Marinho, da Kuhlmann, empresa responsável por três 
laboratórios de classificação HVI em Mato Grosso, considera o 
programa SBRHVI fundamental e com grande potencial de ga-
nho para os produtores. Segundo ele, a falta de normatização nas 

3º PILAR – INVESTINDO CADA VEZ MAIS NA FORMAÇÃO DAS EQUIPES

TREINAMENTOS
Antes do início dos trabalhos para a safra 2017-2018, os la-
boratórios receberam convite para participar de dois impor-
tantes treinamentos:

MANUTENÇÃO DE HVI 
Entre os dias 5 e 8 de março, a Abrapa promoveu mais uma 
rodada de treinamentos com os profissionais de análises ins-
trumentais nos laboratórios de análise de fibra que atendem 
aos cotonicultores brasileiros. O workshop em manutenção 
Uster HVI M1000 aconteceu no Centro Brasileiro de Referên-
cia em Análise de Algodão (CBRA), em Brasília, ministrado 
pelo engenheiro sênior da Uster, Jim Pope. A Uster Technolo-
gies é líder global em controle de qualidade têxtil, da fibra ao 
tecido, uma das principais marcas de instrumentos HVI para 
análise de algodão. 

análises HVI gera resultados diferentes e insegurança na hora da 
comercialização. A ideia do programa é normatizar isso para que 
haja mais confiabilidade em situações de análise e classificação 
da pluma e, consequentemente, na negociação, comentou.

A manutenção é considerada um tópico muito importante para 
a qualificação dos laboratórios, por isso, na opinião do gestor 
de Qualidade da Abrapa, Edson Mizoguchi, o workshop repre-
sentou um grande avanço. O curso foi prático e todos os parti-
cipantes puderam acompanhar e realizar atividades. Jim Pope 
elogiou a estrutura do CBRA e trouxe algumas informações téc-
nicas que irão dar mais credibilidade ao nosso trabalho e tam-
bém dos laboratórios, concluiu o gestor.
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Mobilização de produtores de Mato Grosso em Primavera do Leste Mobilização de produtores de Mato Grosso em Sorriso

Mobilização de produtores de Mato Grosso em Campo Novo do ParecisMobilização de produtores de Mato Grosso em Rondonópolis

Workshop em manutenção Uster HVI 1000
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Curso de atualização e capacitação de  
classificadores de algodão em pluma

Pluma, promovido pela Associação Goiana dos Produtores 
de Algodão (Agopa), com presença de 27 classificadores de 
nove estados brasileiros. O curso, auditado, foi ministrado na 
Casa do Algodão, em Goiânia, chancelado e homologado pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 
Na ocasião, Mizoguchi explanou sobre o programa Standard 
Brasil HVI.

De acordo com Mizoguchi, o treinamento teve como tônica a 
Instrução Normativa de número 24 (IN 24), uma atualização 
da antiga IN 63, que estabelece o regulamento técnico do al-
godão em pluma, definindo o seu padrão oficial de classifica-
ção, com os requisitos de identidade e qualidade, amostra-
gem, assim como o modo de apresentação e a marcação ou 
rotulagem, nos aspectos de classificação do produto. O curso 
abordou a classificação manual, visual e instrumental. 

Entre os dias 3 e 6 de abril, o gestor do Programa de Qua-
lidade da Abrapa, Edson Mizoguchi, participou do Curso de 
Atualização e Capacitação de Classificadores de Algodão em 

II Workshop de melhores práticas de laboratório  
HVI e orientações para a segunda safra de operação  
do programa Standard Brasil HVI (SBRHVI)

Em 30 de maio de 2018, Axel Drieling, consultor da ICA Bre-
men volta a treinar as equipes que operam nos laboratórios 
de HVI participantes do programa. O treinamento teve como 
foco o manual de padronização e classificação instrumental 
do algodão publicado pelo Icac e ITMF, o programa de cer-
tificação ICA Bremen, o sistema de gestão de qualidade, a 
interpretação do round test do CSITC e as principais práticas 
utilizadas nos laboratórios de HVI, visando à padronização de 
itens essenciais para uma boa reprodutibilidade dos equipa-
mentos para a safra 2017-2018.

TREINAMENTOS INTERNOS
Para atender ao Sistema de Gestão de Qualidade do CBRA, 
de acordo com a NBR ISO/IEC 17025:2017, foram realizados 
internamente diversos treinamentos operacionais.
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Curso de atualização da IN 24 para classificadores de algodão na sede da Agopa

II Workshop de melhores práticas de laboratório HVI
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Visitas técnicas de orientação – safra 2017-2018

Como item essencial do programa que compõe o terceiro pilar, cumpriram-se as visitas técnicas de orientação para a safra 2017-
2018, a fim de verificar a adequação e a operação dos laboratórios.

AMPASUL
A Abrapa visitou o laboratório de classificação de fibras da Ampasul, na safra 
2017-2018, em 11 de maio.  Um dos pontos mais frisados pelo gestor do pro-
grama de qualidade, durante a verificação, foi o cumprimento das dimensões 
especificadas pela Instrução Normativa de Número 24 (IN 24), publicada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

KUHLMANN RODA VELHA
Cumprindo a agenda de visita aos laboratórios, no dia 6 de junho, a Abrapa 
esteve na unidade da Kuhlmann Roda Velha. Everson Troschinski iniciava os 
preparativos para a safra 2017-2018.

ABAPA
No Centro de Análise de Fibras de Algodão da Abapa, em 7 e 8 de junho, a 
Abrapa foi recebida  pelo gerente, Sérgio Brentano, e pelo supervisor, Renato 
Possato. Na ocasião foi apresentado o programa SBRHVI para os seus co-
laboradores. O laboratório implantou o sistema Chiller nas suas centrais de 
climatização, melhorando o seu controle de temperatura e umidade.

AMIPA
Em 15 de junho, aplicou-se a lista de VDCL no laboratório de HVI da Minas 
Cotton. Segundo Resende, é fundamental para a checagem dos procedimen-
tos. “Nós, que estamos no processo no dia a dia, muitas vezes deixamos pas-
sar alguma inconformidade, não tão visível.   A lista nos ajuda a enxergar as 
melhorias que precisam ser feitas”, explicou.

AGOPA
Em 13 de agosto, a Abrapa também realizou uma visita técnica de orientação 
ao laboratório da Agopa, como parte do terceiro pilar do programa SBRHVI. “O 
que pudemos confirmar foi a evolução constante do laboratório da Agopa e o 
comprometimento da sua equipe na implantação de um sistema de gestão de 
qualidade”, afirmou Mizoguchi.
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COOPERFIBRA
No dia 22 de outubro, foi a vez do laboratório da Cooperfibra passar pela veri-
ficação. Além do coordenador de HVI, Cleciano Silva Moreira, também acom-
panhou a visita o consultor José Antonio Sestren. Segundo Cleciano, a presen-
ça do consultor visa aprimorar o sistema de qualidade da Cooperfibra, a partir 
dessas visitas.

 

UNICOTTON
Na Unicotton, em Primavera do Leste, a visita foi acompanhada pelo diretor, 
Jaisson Vavassori; pelo gerente Valmir Lana; e pelos funcionários Grasiele 
Scalco e Cesar Cordeiro. A Unicotton é certificada NBR ISO 9001, o que facili-
ta a verificação da gestão.

 

LABORATÓRIOS KUHLMANN 
(RONDONÓPOLIS, SAPEZAL E SORRISO)
Durante as visitas de orientação técnica feitas aos laboratórios da Kuhlmann, 
nas cidades de Rondonópolis (24/10), Sapezal (27/10) e Sorriso (29/10), a 
Abrapa foi recebida pelo coordenador geral Renato Marinho e seus respectivos 
gerentes Almir Varjão (Rondonópolis), Gessagno Pereira (Sapezal) e Romário 
Mattos (Sorriso). O laboratório em Sorriso pertence à Cooperativa Mercantil e 
Industrial dos Produtores de Sorriso (Cooami), gerenciado pela Kuhlmann, na 
safra 2017-2018. De acordo com Renato Marinho, “as visitas técnicas são de 
suma importância para podermos padronizar os procedimentos entre os la-
boratórios participantes do programa SBRHVI e levar mais conhecimento aos 
gestores. Sabemos do desenvolvimento e know- how adquirido pelo CBRA com 
relação aos procedimentos de análises e precisamos objetivar que haja um 
nivelamento dos laboratórios cujo parâmetro seja o CBRA e que se baseie nas 
melhores práticas e futuras certificações que serão obtidas pelo laboratório 
de referência. Sendo assim, as visitas técnicas devem ser encaradas como um 
dos pilares mais importantes do programa”.

PETROVINA
A visita ao laboratório da Petrovina foi acompanhada pelo gerente Marcio Paz, 
pela responsável pelo laboratório, Cintia Karlla Gonçalves Ribeiro, e pelo téc-
nico, Juliano Nogueira. Trata-se de uma unidade pequena que atende aos re-
quisitos do programa.
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Após a rodada de verificações técnicas em todos os laboratórios 
participantes do programa SBRHVI, na safra 2017-2018, a Abrapa notou 
o esforço e as melhorias empreendidas a cada ano. Há muito trabalho 
pela frente. Não há dúvida de que o programa de checagem vem em boa 
hora, pois permite um monitoramento constante dos equipamentos.

CADERNO DE ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

Conforme descrito anteriormente neste capítulo, o caderno 
técnico foi revisado, atualizado e entregue para todos os la-
boratórios participantes do programa SBRHVI, já com a in-
clusão da IN 24. O manual de padronização do CSITC passou 
por atualização em março deste ano; o procedimento para a 
certificação ICA Bremen foi traduzido para o português e ado-

tado por todos os países de língua portuguesa. Foram 
traduzidas as normas ASTM utilizadas para a análise 
instrumental de HVI. A Abrapa encaminhou o caderno 
para as principais instituições de ensino têxtil do País, 
para que possa servir de referência para os profissio-
nais em formação.

Revisão do caderno técnico do Programa SBRHVI
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Repercussão nacional e internacional do programa SBRHVI

longo comprimento das fibras (um parâmetro sobre o qual é 
possível ter controle em função do fato de que 95% da produ-
ção no país é irrigada) e pela alta produtividade. “Não temos 
subsídios governamentais, por isso toda a cotonicultura pre-
cisa ter eficiência”, lembrou o pesquisador.

As limitações do HVI na pesquisa sobre qualidade de fibras 
foi o tema do professor Brendan Kelly, coordenador do Labo-
ratório de Fenômenos de Algodão da Universidade de Tecno-
logia do Texas, nos Estados Unidos. Ele demonstrou os pro-
tocolos e instrumentos que o seu laboratório vem adotando 
para possibilitar a análise de variáveis não observadas pelo 
equipamento HVI (High Volume Instrument), ligadas ao im-
pacto do processamento no comprimento das fibras. “Os pro-
dutores necessitam de dados para melhorar a qualidade de 
sua produção e para isso mais informação do que o HVI está 
oferecendo no momento”, finalizou o professor. 

O exame do programa de qualidade do algodão no Brasil ficou a 
cargo do pesquisador Jean Louis Belot, do Instituto Mato-Gros-
sense do Algodão (IMAmt) e do gestor do Programa de Qualida-
de Standart Brasil HVI (SBRHVI ) da Abrapa, Edson Mizoguchi.

Na sua apresentação, Jean Louis Belot, destacou que os pro-
dutores brasileiros, além de venderem para as indústrias na-
cionais, atendem aos mercados da Ásia, onde predomina o 
uso de tecnologia de ponta. “Precisamos sempre melhorar a 
qualidade de nossa produção para não termos deságio nesses 
mercados. Para isso, investimos em variedades resistentes a 
pragas e melhoria do manejo do solo, o que reflete diretamente 
na qualidade da fibra”, disse o pesquisador do IMAmt. 

Já Edson Mizoguchi deu destaque ao SBRHVI, desenvolvido 
pela Abrapa, com foco na qualidade, por meio da padroniza-
ção da classificação instrumental do algodão e da informa-
tização desses dados. Nossa meta é que, no futuro, o com-
prador possa consultar os dados originais do HVI no próprio 
sistema ou via portal da Abrapa.

PROGRAMA SBRHVI É APRESENTADO NA PLENÁRIA QUE DISCUTIU MELHORES PRÁTICAS DE MANEJO  
E QUALIDADE DO ALGODÃO DURANTE O 11º CBA

O 11º Congresso Brasileiro do Algodão, em Maceió/AL, em 
seu último dia, primeiro de setembro, contou com plenárias 
que trataram dos temas Melhores Práticas de Manejo (BMP) e 
Reflexões sobre a Qualidade do Algodão, tendo como base as 
experiências do Brasil, da Austrália e dos Estados Unidos. As 
discussões contaram com a participação de especialistas dos 
três países que apresentaram o resultado dos trabalhos feitos 
para promover o desenvolvimento da cotonicultura.   

Uma das plenárias possibilitou uma visão das estratégias 
usadas no Brasil, na Austrália e nos Estados Unidos para a 
melhoria da qualidade e valorização da pluma. Principal cien-
tista do Programa de Fibras Avançadas e Indústrias Químicas 
da CSIRO (Organização de Pesquisa Industrial e Científica 
da Commonwealth), Stuart Gordon falou sobre o programa 
de qualidade do algodão australiano. De acordo com ele, a 
produção australiana se destaca, dentre outras coisas, pelo 

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Plenária do 11º Congresso Brasileiro do Algodão em Maceió-AL
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Promovida pelo Fiber Institute Bremen e pela Bolsa de 
Algodão de Bremen, em 2018, a conferência aconteceu 
entre os dias 21 e 23 de março. O evento é um fórum, 
realizado a cada dois anos, de discussão da matéria-prima, 
desde o cultivo até o produto têxtil. A conferência expõe os 
mais recentes resultados de pesquisa com seus benefícios 
práticos, fornece informações sobre o cultivo responsável 
do algodão, o cultivo de sementes, a modificação biotecno-
lógica das sementes e sua aplicação. Na ocasião, apresen-
taram-se processos inovadores para o desenvolvimento de 
produtos de algodão e equipamentos, bem como assuntos 
sobre o comércio e a logística da fibra.

Diante de uma plateia formada por representantes e especialis-
tas da cadeia produtiva do algodão de todo o mundo, reunidos na 
Conferência Internacional do Algodão, em Bremen, na Alemanha, 
a Abrapa, por intermédio do conselheiro consultivo e presidente do 
IBA, Haroldo da Cunha, demonstrou a iniciativa da entidade para a 
valorização da fibra e o fortalecimento da imagem do Brasil como 
origem de qualidade de pluma e confiança em análise por HVI.  

Cunha falou sobre o programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), seu fun-
cionamento, os resultados alcançados na safra piloto, 2016-2017, e 
os passos que estão sendo dados rumo à certificação internacional 
do Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA).

Abrapa apresenta SBRHVI na 34ª Conferência Internacional  
de Algodão de Bremen

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Haroldo Cunha apresenta SBRHVI na 34ª Conferência Internacional de Algodão de Bremen
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Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018

SAFRA FARDOS ANALISADOS
2012-2013 5.598.098
2013-2014 6.414.399
2014-2015 7.254.375

2015-2016 4.536.325

2016-2017 7.417.913

2017-2018* 8.019.227
Total 39.240.337

Tão importante quanto mostrar a qualidade da safra que está sendo comer-
cializada, é apresentar os resultados comparativos de várias safras, uma ma-
neira de provar que qualidade não deve ser ocasional, mas uma constante 
na cultura do nosso algodão, oferecendo maior segurançaaos compradores.

As estatísticas evidenciadas a seguir, considerando resultados das safras de 
2012-2013 a 2017-2018, representam a média das características intrín-
secas do total de fardos analisados em cada safra, atestando em números 
a qualidade do algodão brasileiro. Ressalte-se que a quantidade de fardos 
da safra 2017-2018 ainda é parcial, porém, mesmo assim, o total das seis 
safras se aproxima da impressionante casa de 40 milhões de fardos.

SAFRAS 2012-2013 A 2017-2018

A qualidade do algodão é expressa pelas características 
intrínsecas e extrínsecas da pluma. Sete delas são mais 
relevantes para o comprador, que, como ponto de parti-
da de negociação, precisa conhecer os valores mensura-
dos nos indicadores de micronaire (Mic), resistência (Str), 
comprimento (UHML), uniformidade (UI), índice de fibras 
curtas (SFI) e cor (Rd e +b).

Na safra 2017-2018, os valores aferidos até 5 de novembro – re-
ferentes a 8.019.227 fardos analisados – apontam bons índices 
em todos os indicadores, comprovando que a fibra brasileira tem 
qualidade à altura para atender aos mais exigentes comprado-
res. Com o programa Standard Brasil HVI procura-se garantir 
que os resultados dessa safra estão mais confiáveis, com mais 
credibilidade e transparência.

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS DO ALGODÃO BRASILEIRO

*Parcial
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Nas faixas de valores mais importantes deste indicador – 3,5 a 4,9 (faixa premium) – a média é superior a 95%. 

O resultado fica ainda melhor ao se observar que em nenhuma das safras a média esteve abaixo de 93%, mostrando 
regularidade e bom desempenho.

Na safra 2017-2018, a faixa premium é de 97%.

Micronaire – Mic (índice)

< 3,0 3,0 A 3,4 3,5 A 3,6 3,7 A 4,2 4,3 A 4,5 4,6 A 4,9 > 4,9

 2012-2013 0,20% 2,40% 6,90% 62,50% 21,60% 5,90% 0,50%

 2013-2014 0,20% 7,00% 13,70% 63,10% 13,70% 2,20% 0,10%

 2014-2015 0,10% 3,80% 11,30% 63,70% 15,80% 4,90% 0,40%

 2015-2016 0,02% 1,45% 5,16% 50,85% 27,05% 14,11% 1,35%

 2016-2017 0,04% 2,02% 12,19% 49,75% 20,98% 13,36% 1,67%

 2017-2018 (Parcial até 05/11) 0,06% 1,52% 8,20% 53,29% 21,79% 14,26% 0,89%
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Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018
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A resistência da fibra brasileira, em faixa ideal com valores acima de 27 gf/tex, apresenta um índice médio superior a 97%. Um bom resultado 
para a indústria têxtil, para a qual esse indicador é da mais alta importância. Nas safras 2017-2018, esse índice é de 97,9%.

Em comprimento médio de fibra, o algodão brasileiro também apresenta bons números. Nos valores superiores a 1,08 – padrão mínimo exigi-
do pela indústria –, são verificados índices acima de 92% por safra. Na média das últimas duas safras, o percentual é de 94,9%.

Resistência – Str (gf/tex)

Comprimento de fibra – UHML (polegadas)

< 24,0 24,0 A 26,9 27,0 A 27,9 28 A 32,0 > 32,0

 2012-2013 0,10% 2,80% 11,10% 80,60% 5,40%

 2013-2014 0,00% 3,30% 12,40% 79,00% 5,30%

 2014-2015 0,01% 3,00% 16,00% 77,29% 3,70%

 2015-2016 0,02% 1,78% 9,44% 74,00% 14,76%

 2016-2017 0,00% 2,04% 9,50% 76,80% 11,66%

 2017-2018 (Parcial até 05/11) 0,01% 2,56% 12,20% 76,01% 9,22%
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< 0,99 0,99 A 1,02 1,03 A 1,04 1,05 A 1,07 1,08 A 1,10 1,11 A 1,13 1,14 A 1,20 > 1,20

 2012-2013 0,00% 0,20% 0,30% 1,30% 12,00% 35,50% 46,50% 4,20%

 2013-2014 0,00% 0,20% 0,60% 1,80% 14,00% 36,30% 44,40% 2,70%

 2014-2015 0,00% 0,12% 0,70% 7,10% 29,40% 31,58% 30,10% 1,00%

 2015-2016 0,04% 0,36% 1,04% 6,18% 20,33% 26,94% 41,18% 3,93%

 2016-2017 0,00% 0,05% 0,24% 6,49% 21,16% 28,10% 39,40% 4,57%

 2017-2018 (Parcial até 05/10) 0,01% 0,07% 0,31% 3,10% 16,53% 27,03% 45,38% 7,56%

Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018

Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018
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A boa regularidade apresentada em outros indicadores repete-se na uniformidade da fibra brasileira. A média das últimas quatro safras está 
próxima de 90% nos valores ideais, acima de 80% de uniformidade. Na última safra de 2017-2018, esse índice é de 88,5%.

O índice de fibras curtas é considerado, hoje, o mais importante pela indústria, para a produção de fios de qualidade. O algodão brasileiro vem 
apresentando um desempenho crescente em relação a esse indicador, ou seja, nos valores abaixo de 10, a média das últimas quatro safras se 
aproxima de 72%. É um resultado muito comemorado pelos produtores, que buscam a cada ano melhorar o desempenho a fim de suprir com 
qualidade as necessidades do mercado. Na safra 2017-2018, o percentual abaixo de 10% foi de 72,6%.

Uniformidade de Fibra – UI (%)

Índice de Fibras Curtas – SFI (%)
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< 77,0 77,0 A 79,9 80,0 A 82,9 83,0 A 85,0 > 85,0

 2012-2013 0,00% 12,20% 71,50% 15,70% 0,60%

 2013-2014 0,00% 13,10% 70,70% 15,70% 0,50%

 2014-2015 0,09% 13,20% 73,90% 12,60% 0,21%

 2015-2016 0,04% 10,35% 68,99% 20,16% 0,46%

 2016-2017 0,09% 8,97% 75,09% 15,52% 0,34%

 2017-2018 (Parcial até 05/11) 0,09% 11,43% 71,51% 16,68% 0,30%
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< 4,1 4,1 A 6,0 6,1 A 8,0 8,1 A 10,0 10,1 A 14,0 > 14,0

 2012-2013 0,00% 0,30% 14,00% 57,00% 28,60% 0,10%

 2013-2014 0,00% 0,30% 15,40% 52,50% 31,40% 0,40%

 2014-2015 0,00% 0,10% 10,00% 50,90% 38,90% 0,10%

 2015-2016 0,01% 0,40% 15,74% 53,85% 29,63% 0,37%

 2016-2017 0,01% 0,37% 10,28% 58,84% 30,30% 0,19%

 2017-2018 (Parcial até 05/11) 0,01% 0,82% 21,70% 50,04% 27,00% 0,43%

Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018

Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018
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O grau de refletância, ou grau de branco do algodão, é outra característica que a indústria busca e valoriza muito. Bom para o Brasil, cuja fibra 
é reconhecida mundialmente por sua cor predominantemente branca. Nos valores acima de 75, os índices são superiores a 80%. Na safra 
2017-2018, esse índice é de 90,5%.

Tão importante quanto a refletância, o grau de amarelamento é a característica que compõe, junto com a primeira, o grau de cor do algodão.  
A fibra brasileira também apresenta regularidade satisfatória nessa característica, em cujos resultados predominam valores abaixo de 9, com 
a boa média de 90% nas últimas seis safras. Na safra 2017-2018, esse índice é de 92%.

Grau de Refletância – Rd (%)

Grau de Amarelamento – +b (grau de amarelamento)

< 65,0 65,0 A 69,9 70,0 A 74,9 75,0 A 79,9 > 79,9

 2012-2013 0,30% 1,80% 17,50% 56,90% 23,50%

 2013-2014 0,20% 4,90% 23,40% 48,30% 23,20%

 2014-2015 0,40% 1,00% 15,00% 58,70% 24,90%

 2015-2016 1,20% 3,19% 14,02% 50,90% 30,68%

 2016-2017 0,30% 2,20% 14,86% 44,06% 38,58%

 2017-2018 (Parcial até 05/11) 0,11% 0,61% 8,81% 52,71% 37,75%
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< 7,1 7,1 A 8,0 8,1 A 9,0 9,1 A 10,0 10,1 A 11,0 11,1 A 12,0 > 12,0

 2012-2013 26,20% 41,00% 24,00% 6,70% 1,30% 0,50% 0,30%

 2013-2014 22,10% 43,80% 27,00% 6,20% 0,70% 0,10% 0,10%

 2014-2015 14,00% 37,30% 34,40% 12,30% 1,60% 0,30% 0,10%

 2015-2016 10,68% 40,27% 35,20% 11,44% 1,99% 0,31% 0,13%

 2016-2017 12,41% 44,79% 32,46% 7,92% 1,93% 0,36% 0,14%

 2017-2018 (Parcial até 05/11) 13,69% 46,03% 32,46% 6,49% 0,98% 0,24% 0,11%
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Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018

Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018
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98% 97% 97% 88% 73% 90% 92%
Mic
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(<9)
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*Parcial até 05/11

Indicadores da safra 2017-2018*

Fonte: Laboratórios Brasileiros de HVI, elaboração Abrapa - Novembro/2018
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 O programa SBRHVI, com todas as suas atividades, 
é excelente para garantir resultados de testes do algodão 
confiáveis e reprodutíveis, compreendendo e satisfazendo 
as demandas do mercado mundial algodoeiro 

AXEL  
DRIELING

Membro do Conselho Executivo
ICA Bremen

GARANTINDO OS RESULTADOS DE TESTES PARA O 
ALGODÃO BRASILEIRO

ara fornecer algodão na cadeia de valor agregado, 
tanto para consumo interno quanto para exporta-
ção, sem dúvida é importante produzir uma fibra 

de boa qualidade. Entretanto, isso não basta. Além disso, é 
importante garantir a entrega do algodão e garantir que seja 
de acordo com a qualidade contratada. Para tanto, é neces-
sário conhecer e fornecer a qualidade dos fardos de algodão 
com dados de teste validados e reproduzíveis. Ciente disso 
e de que essa é uma tarefa complexa para a estrutura brasi-
leira, que não possui sistema de qualidade do algodão feito 
pelo governo, mas por empresas privadas e laboratórios, a 
Abrapa iniciou há cerca de dez anos o desenvolvimento des-
te programa. Este programa garantiria a validade dos resul-
tados de teste para o algodão brasileiro com o objetivo de 
oferecer credibilidade e transparência para instrumentalizar 
os resultados de testes desenvolvidos nos laboratórios bra-
sileiros. O programa é chamado de SBRHVI.

O SBRHVI tem três pilares, cada qual muito importante:

• Criação de um centro de referência para testagem do algo-
dão em Brasília: CBRA

• Criação de um banco de dados, inclusive resultados de tes-
tes para todos os fardos da produção brasileira de algodão

• Apoio técnico para determinados laboratórios no Brasil

Para o Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algo-
dão (CBRA), a Abrapa concebeu e construiu um laboratório 
novo e moderno em Brasília, localizado no Núcleo Ban-
deirante, com estrutura ideal em termos de design e com 
equipamentos muito bons. Esse laboratório iniciou suas 
operações em dezembro de 2016, há dois anos, portan-
to. O CBRA possui dois instrumentos de HVI e ambos são 
exclusivamente utilizados para as atividades de referência 
e não para qualquer outra classificação diária do algodão. 
Neste momento, durante o biênio 2017-2018, todas as ati-
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vidades concretas do CBRA  foram desenvolvidas, elabora-
das e implementadas.

O CBRA começou sua participação nos Testes da Rodada CSI-
TC, conduzidos pelo ICAC, Faserinstitut Bremen e USDA-AMS, 
no início de 2017, obtendo uma avaliação externa independen-
te e neutra, além de provar sua habilidade de testar amostras 
com poucos desvios a partir de resultados referenciais interna-
cionais, desde o início.

A primeira atividade dentro do CBRA para o SBRHVI é o pro-
grama de Verificação de Amostragem do Algodão. O CBRA 
vem criando amostras de testes com valores conhecidos e 
fornecendo-as a todos os laboratórios de classificação de HVI 
sem nomear os resultados de testes. Cada laboratório testa 
uma amostra a cada duas horas, a cada 200 amostras. Com a 
comparação automática entre os resultados do laboratório e 
do resultado do Centro de Referência do CBRA, todos os labo-
ratórios recebem informações contínuas e imediatas acerca 
de qualquer desvio entre seus resultados e os níveis de re-
sultado dos testes válidos. O CBRA analisa os dados e avalia 
a reprodutibilidade de todos os laboratórios em todos os dias 
operacionais. Essa atividade é ativa e totalmente operacional 
e os resultados de reprodutibilidade são promissores.

A atividade dois é a retestagem de um subconjunto de amos-
tras que têm um sido testadas nos laboratórios de classi-
ficação de HVI anteriormente. Por um lado, a retestagem 
é a única atividade que permite a verificação de todos os 
aspectos do real desempenho diário do laboratório quanto 
às amostras e aos resultados efetivos, e é, portanto, parte 
extremamente importante e indispensável do programa. Por 
outro lado, essa atividade é difícil de implementar. Os labo-
ratórios estão espalhados em todo o Brasil e leva vários dias 
e os custos são altos para o transporte dessas amostras até 
o CBRA a tempo – o feedback é de um único dia, é difícil ou 
até mesmo impossível de atingir. Porém, com a combinação 
das atividades um e dois, os laboratórios têm recebido re-
torno instantâneo, assim como uma checagem completa de 
seu desempenho. Agora os laboratórios podem coletar as 
amostras para alguns dias e transportá-las até o CBRA de 
maneira adequada e eficaz. Essa atividade é desenvolvida e 
iniciada, embora ainda haja problemas a serem resolvidos 
para sua completa implementação, que são, por exemplo, 
manter um tamanho de amostra suficiente para retestagem, 

evitando amarelamento, e uma escolha adequada de 
amostras do ponto de vista estatístico.

Na terceira atividade, o CBRA cria e fornece a verificação do 
algodão brasileiro in-house para os laboratórios. Isso per-
mite que ele verifique a calibração de seus instrumentos 
de maneira frequente, durante cada dia de testagem, com 
base no algodão brasileiro comprovado.

Paralelamente aos programas de testagem da rodada inter-
nacional como as Rodadas do CSITC, o CBRA  começou a ati-
vidade quatro com os testes da Rodada Nacional em 2017, 
que inclui agora todos os instrumentos ativos de todos os la-
boratórios de classificação brasileiros, assim como os do Se-
nai e do ICA Bremen. Esse programa mostra a variação real 
entre os instrumentos para o algodão brasileiro e torna-se 
um indicador de precisão para todos os laboratórios.

Além da implementação de todas essas atividades, a 
equipe do CBRA começou a criar um sistema para o pro-
grama de gestão de qualidade, inclusive para a testagem 
do algodão,  assim como para todas as outras atividades 
do CBRA. Essa gestão da qualidade, bem elaborada, in-
clui cerca de 40 procedimentos de qualidade e quase 50 
formulários necessários. O CBRA atualmente prepara-se 
para certificação ISO 17025 para todas as suas atividades 
laboratoriais e já passou por uma auditoria externa preli-
minar, em agosto de 2018.

Além da certificação ISO 17025, o CBRA se candidatou 
para a certificação ICA Bremen. Com uma auditoria bem-
-sucedida na primeira semana de outubro, a ICA Bremen dá 
agora os passos finais para que a certificação definitiva seja 
concedida antes do final do biênio 2017-2018.

Para o pilar dois, criou-se um banco de dados de quali-
dade, para que os laboratórios possam fazer o upload de 
seus resultados de testes para todos os fardos de algodão 
brasileiros e cada nível de usuário pode obter acesso es-
pecífico aos dados.

Enquanto todas as atividades anteriores estão focadas na 
Abrapa e no CBRA, é importante que todos os laborató-
rios de classificação HVI no Brasil também estejam direta-
mente ligados. A Abrapa/CBRA estão:
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• organizando e conduzindo treinamentos para todos os la-
boratórios com instrutores internos e externos

• visitando os laboratórios para entender as situações e para 
dar feedback específico e útil, assim como consultoria

• fornecendo feedback de reprodutibilidade frequente aos 
laboratórios.

Com esse apoio, será possível garantir a adequabilidade de 
todos os laboratórios brasileiros que estejam ligados à clas-
sificação do algodão brasileiro, assim como contemplar os 

problemas especificamente daqueles que venham a ter defi-
ciências durante a reprodutibilidade dos dados.

Em suma, o biênio 2017-2018 tem sido intensivo do ponto de 
vista do desenvolvimento, da elaboração e implementação de 
atividades desdobráveis para o programa SBRHVI e, conse-
quentemente, vem seguindo o planejamento que se iniciou há 
dez anos. O programa SBRHVI, com todas as suas atividades, 
é excelente para garantir resultados de testes do algodão con-
fiáveis e reprodutíveis, compreendendo e satisfazendo as de-
mandas do mercado mundial algodoeiro. Nós, da ICA Bremen, 
estamos felizes em apoiar todas essas atividades.

 O sucesso do programa SBRHVI irá construir a confiança 
no algodão brasileiro em todo o mundo e os produtores 
devem tirar proveito dos benefícios que dele advierem 
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A sustentabilidade é um dos quatro grandes compromissos da 
Abrapa, junto com a qualidade, a rastreabilidade e a promoção do 

algodão do Brasil. Ao adotar uma mentalidade sustentável, o Brasil 
se consagrou o maior fornecedor mundial de algodão licenciado pela 

ONG suíça BCI. No biênio 2017-2018, aproximadamente 30% de toda 
a fibra licenciada pela BCI saíram de lavouras brasileiras. A BCI é um 
programa global presente em 23 países e referência internacional em 

licenciamento de algodão produzido, que tem por base três pilares: 
ambiental, social e econômico.

Na safra 2017-2018, a Abrapa celebra a maior produção de pluma 
certificada desde a criação do programa, assim como a maior área 

– 1,6 milhão de toneladas, colhidas em 920,379 hectares. Alcançar 
esse status exigiu dos cotonicultores nacionais a adoção de uma 
mentalidade orientada para a melhoria constante, um processo 

liderado pela associação. O avanço sustentável tem em sua base o 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), gerido pela Abrapa, 

e que, desde 2013, atua em bechmarking com a BCI, visando ao 
incremento progressivo das boas práticas nas fazendas de algodão.

Algodão
SUSTENTÁVEL
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Sustentabilidade: a base de uma 
cotonicultura feita para durar

cotonicultura brasileira passou por diversas fases e 
migrou por muitas regiões – do litoral ao sertão –, 
até chegar ao cerrado, onde tem se consolidado em 

um modelo tecnificado e moderno, desde o final dos anos de 
1980. Foi nesse bioma que a produção de algodão abriu uma 
nova página em sua história e vem alcançando marcas notá-
veis, em produção, produtividade e qualidade de pluma. Essas 
conquistas, contudo, se devem muito mais a uma mudança de 
paradigma do que de localização geográfica.

No novo modelo, volume de produção não é uma meta que 
termina em si. Outros objetivos se impõem, como a longe-
vidade da atividade como negócio; a eficiência na produção 
– refletida nos seus altos índices de produtividade –; o uso ra-
cional dos recursos ambientais, humanos e financeiros; a boa 
remuneração do cotonicultor e a geração de renda e bem-es-
tar no local onde a produção se desenvolve.

Todas essas premissas se resumem em um só conceito, o da 
sustentabilidade, pelo qual empreendimentos feitos para du-

rar são aqueles que, no uso dos recursos, satisfazem às neces-
sidades do presente sem comprometer as gerações futuras, e 
têm por base três pilares, o ambiental, o social e o econômico.

A absorção do conceito de sustentabilidade representou a 
diferença entre a extinção da cotonicultura no Brasil e a ele-
vação do País ao grupo dos grandes players mundiais na pro-
dução da commodity. Isso só foi possível graças à adoção de 
boas práticas agronômicas, à incorporação de tecnologias e 
ao aprimoramento dos processos de produção e gestão.
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DIVERSIDADE COMO ESTRATÉGIA AGRONÔMICA

Uma das principais mudanças no modelo de cotonicultura pra-
ticado no cerrado, em comparação aos anteriores, foi a substi-
tuição da monocultura por uma matriz produtiva diversificada, 
na qual a commodity é consorciada, principalmente, à soja e 
ao milho, o que possibilita a alternância entre eles. A técnica 
da rotação de cultura preserva o solo, otimiza o uso dos insu-
mos agrícolas, como fertilizantes, e traz outras vantagens eco-
nômicas, como o balanceamento do plantio de acordo com as 
condições de preço de mercado e custo de produção de cada 
um dos cultivos. A alternância entre os cultivos também que-
bra o ciclo de pragas e doenças do algodoeiro que põem em 
risco as lavouras e aumentam o custo de produção.

No passado, as sucessivas safras de algodão nas mesmas 
áreas, aliadas ao uso de técnicas inadequadas, terminaram 
por compactar o solo e promover o crescimento populacional 
descontrolado do bicudo-do-algodoeiro, inviabilizando a ati-
vidade nas áreas tradicionais de cotonicultura, como o sertão 
nordestino. No novo paradigma de cotonicultura implemen-
tado no cerrado, o algodão arbustivo, de cultura perene, foi 
substituído pelo herbáceo, com a erradicação das lavouras 

após cada colheita. Essa decisão foi necessária para o mode-
lo de rotação de culturas e contribuiu para a sustentabilidade 
do algodão no bioma.

BOAS PRÁTICAS

O plantio direto na palha também integra o mix de práticas 
sustentáveis na cotonicultura do Brasil. Trata-se de uma téc-
nica sustentável na qual o Brasil é líder mundial. Ela consiste 
em deixar a palha da safra anterior no solo, para criar uma co-
bertura de matéria orgânica e evitar que a terra seja revolvida, 
com o arado, por exemplo. Isso preserva o solo e a microfau-
na que habita nele, evitando sua exaustão.

RECUPERAR PARA CRESCER

Junto das demais culturas cultivadas nesse modelo de matriz 
produtiva, o algodão também ajuda a manter o patrimônio 
natural do cerrado, ao ocupar áreas de antigas pastagens e 
incorporar tecnologias avançadas em cultivares, máquinas e 
insumos para intensificar e tornar mais eficientes a produção 
e o uso dos recursos naturais. Assim, menos aberturas de no-
vas áreas são necessárias para o avanço agrícola.
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REGADO PELA CHUVA

As condições climáticas do cerrado favoreceram o plantio 
do algodão em regime de sequeiro, sem irrigação artificial. 
Apenas 4% das lavouras de algodão do País são irrigadas, 
e, ainda assim, o algodão brasileiro se destaca pelo desem-

penho nas plantações. Quando considerada a produção não 
irrigada, o Brasil é o campeão mundial de produtividade de 
algodão. No cômputo geral, é o quinto lugar. Perde para Aus-
trália, Israel, Turquia e China, nessa ordem, que fazem uso 
intensivo da irrigação artificial. Alguns deles, em 100% de 
suas plantações.

96% 4%
do algodão brasileiro 
é produzido em 
regime de sequeiro
(água da chuva)

do algodão 
produzido no 
país é irrigado

Maior produtividade do 
mundo em regime de 
sequeiro (safra 2017-2018)

1.671 kg/ha

Ranking de produtividade por país – safra 2017-2018

Fonte: ICAC - Cotton this month, Setembro/2018 - Elaboração Abrapa

Austrália
2,008

Israel
1,853

Turquia
1,817

China
1,758

Brasil
1,671

Produtividade(kg/ha)
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VERDE CONSERVADO

Nas propriedades produtoras de algodão no cerrado, a pre-
servação da mata nativa excede os 20% determinados por 
lei nas Reservas Legais (RL), e a conservação das Áreas de 
Preservação Permanente (APP), como topos de morro, vere-
das e matas ciliares, é rigorosamente cumprida. Sem obser-
var os aspectos legais, o Brasil não teria como ser o quarto 
maior produtor de algodão mundial nem o terceiro maior ex-
portador, nesta safra.

De acordo com dados levantados pela Embrapa Territorial, 
a agricultura no cerrado é fonte não de desmatamento, mas 
de conservação, porque converteu áreas de pastagens em la-
vouras. Nos últimos 17 anos, a perda de vegetação nativa do 
cerrado foi de 0,25% ao ano. Nesse percentual não está ape-
nas a agricultura. Também o compõem outros fatores, como a 
expansão das cidades e da malha rodoviária. Em contraparti-
da, a agricultura pujante do cerrado, na qual o algodão se des-
taca na geração de riquezas, resultou em aumento de renda e 
de produção de alimentos e fibras nesse período.
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O benchmarking ABR/BCI é coordenado em todo o território 
nacional pela Abrapa, implantado e executado pelas asso-
ciações estaduais de produtores que a compõem. Ele tem 
sido um fator de diferenciação da fibra do Brasil e contribui, 
somado a outras iniciativas da associação, para o fortaleci-
mento da imagem do algodão brasileiro e o reconhecimento 
do País como origem sustentável de algodão.

O ABR, assim como a BCI, tem como fundamento o incremen-
to progressivo das boas práticas sociais, ambientais e econô-
micas nas unidades produtivas de algodão. Elas lastreiam os 
três pilares da sustentabilidade.

2005
IAS: 

iniciativa 
regional em 
Mato Grosso

2009
Psoal: 

iniciativa da Abrapa 
para atender aos 
demais estados

2010
BCI: 

início do 
licenciamento 

da BCI no Brasil

2012
ABR: 

unificação do IAS 
e Psoal em um 
protocolo único

2013 
2014 
2015 
2016
2017
2018

ABR/BCI: 
benchmarking

Safra  
2017-2018

Produção 
de pluma 
certificada 
ABR alcançou 
79% da safra 
nacional.

Breve histórico do Programa de Sustentabilidade – Benchmarking ABR/BCI

O programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR) e o benchmark 
com a Better Cotton Initiative (BCI): 
sinônimo de sustentabilidade
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O pilar social é centrado na saúde, na segurança e no bem-es-
tar do trabalhador.

Foi o primeiro foco do ABR e conta com amparo legal:

• 100% alinhado com a legislação trabalhista brasileira (CLT)

• 100% alinhado com a Norma Regulamentadora 31 (NR 31)

• 100% alinhado com as normas da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT)

• 0% em trabalho infantil e trabalho análogo a escravo, in-
digno ou degradante

São garantidos ao trabalhador:

• Registro em carteira de trabalho, salário justo, folgas se-
manais e férias remuneradas

• Moradia, alimentação, transporte, atendimento médico e 
estrutura para descanso, lazer e convivência

• Não discriminação e direito de associação.

OS TRÊS PILARES

PILAR SOCIAL
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Alicerçado no desempenho ambiental e nas boas práticas 
agrícolas, esse pilar promove a relação saudável entre o ho-
mem e a natureza, com foco na exploração correta dos recur-
sos naturais.

São metas prioritárias:

• Manter a biodiversidade no sistema de produção por meio 
de medidas eficazes contra a contaminação do meio am-
biente, visando à proteção de nascentes, de cursos e re-
servas de água e à preservação da fauna e da flora nativas. 

• Cuidar da qualidade do ar e zelar pela saúde e fertilidade 
do solo.

• Proteger os trabalhadores contra a exposição aos agentes 
químicos utilizados nas lavouras.

PILAR AMBIENTAL
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Proteção e preservação de 
nossos principais biomas

O programa ABR é totalmente alinhado com o Novo Código Florestal 
Brasileiro e com a política oficial de ocupação e uso do solo, cujo 
objetivo é a proteção e a preservação de nossos principais biomas, 
especialmente a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica.

Amazônia

Caatinga

Cerrado

Mata Atlântica

Pampa

Pantanal
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PILAR ECONÔMICO

O algodão sustentável, sob o prisma do pilar econômico, é 
aquele que remunera o cotonicultor, motivando-o a continuar 
na atividade. O programa ABR parte da premissa de que boas 
práticas ambientais e sociais contribuem para a consolidação 
e a prosperidade do negócio.

Destacam-se como exemplos:

• A legalidade dos contratos de trabalho evita custos com 
processos trabalhistas.

• Zelar pela saúde e segurança mantém o trabalhador moti-
vado, ativo e produtivo.

• Proteger o solo, utilizando curvas de nível, plantio direto na 
palha, entre outros meios, garante a produtividade e pre-
serva a terra para novos plantios e para as futuras gerações.

A Abrapa e as associações estaduais oferecem um vasto con-
teúdo de formação em gestão sustentável e capacitação téc-
nica para melhorar o desempenho das unidades produtivas. 
Nesse escopo, o conteúdo econômico é um dos principais fo-
cos para a compreensão dos benefícios, inclusive financeiros, 
de uma produção fundamentada nos três pilares.
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1. Diagnóstico
Levantamento das condições da unidade 
produtiva em relação aos quesitos da 
sustentabilidade, uma espécie de pré-auditoria.

ETAPAS PARA PARTICIPAÇÃO, CERTIFICAÇÃO 
ABR E LICENCIAMENTO BCI

A certificação ABR é o resultado de três etapas principais, das 
quais a primeira é um diagnóstico da unidade produtiva, se-

2. Correção
Correção dos itens não 
conformes apontados 
no diagnóstico.

3. Certificação
Resultado da aprovação em 
auditoria externa realizada por 
certificadora independente.

guido por uma correção de não conformidades e, por último, 
a auditoria propriamente dita. Todas essas etapas são ampa-
radas por normas de conduta imersas em oito critérios que, 
em conjunto, consolidam os pilares do programa na prática 
da produção de algodão sustentável.

Critério 1 Contrato de trabalho

Critério 2 Proibição de trabalho infantil*

Critério 3 Proibição de trabalho análogo a escravo, indigno ou degradante*

Critério 4 Liberdade de associação sindical

Critério 5 Proibição de discriminação de pessoas

Critério 6 Segurança, saúde e meio ambiente do trabalho rural

Critério 7 Desempenho ambiental

Critério 8 Boas práticas agrícolas

Critérios de certificação ABR e licenciamento BCI:

*Os critérios 2 e 3 são de conformidade total obrigatória, ou seja, deve-se cumprir 
100% das normas de conduta estabelecidas nessa seção da lista de certificação.
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ABR + BCI: ALINHAMENTO SUSTENTÁVEL

A Better Cotton Initiative (BCI) é referência internacional em li-
cenciamento de algodão produzido sob os parâmetros da sus-
tentabilidade. É um programa global que está presente em 21 
países, e sua chancela tem sido cada vez mais um diferencial 
de mercado, neste momento em que há um evidente incre-
mento de procura por produtos produzidos em bases sociais, 
ambientais e economicamente corretas, como consequência 
da conscientização do consumidor final. O benchmark estabe-
lecido com a BCI, em 2013, expandiu o alcance da pluma sus-
tentável do Brasil, país que hoje garante em torno de 30% do 
algodão licenciado pela organização no mundo.

O produtor que adere ao ABR pode, automaticamente, optar 
por ser, também, licenciado pela BCI. A adesão aos progra-
mas é voluntária, e, ao fazê-la, ele se compromete a cumprir 
um rígido protocolo de boas práticas agrícolas nas suas fa-
zendas, que contempla 224  itens, só na fase de verificação 
para diagnóstico que antecede a certificação, e outros 178 

+

para a finalização do processo, que culmina com a expedição 
do certificado e a consequente emissão dos selos que serão 
fixados nos fardos.

Esses requisitos abarcam desde os aspectos gerenciais dos 
empreendimentos agrícolas até o cumprimento da legislação 
brasileira ambiental e trabalhista, considerada uma das mais 
avançadas do mundo. Incluem, ainda, a observância das nor-
mas de segurança do trabalho, a proibição da mão de obra 
infantil e de trabalho forçado ou análogo a escravo, além da 
proteção ao meio ambiente, com aplicação de boas técnicas 
agronômicas na produção da commodity.

AUDITORIAS

Por intermédio das associações estaduais, o processo é ope-
racionalizado nas fazendas e inclui visitas para diagnóstico 
e verificação em campo. A certificação é feita por auditorias 
externas e de credibilidade internacional, com altos índices 
de idoneidade no cenário brasileiro e no exterior. Essas em-
presas receberam, nas safras 2016-2017 e 2017-2018, trei-
namentos em protocolo de normas de conduta, uma vez que 
essas são elaboradas e constantemente atualizadas pelos 
membros do Grupo de Trabalho de Sustentabilidade.

Treinamento de empresas certificadoras na Fazenda Pamplona
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EMPRESAS CERTIFICADORAS

Desde 1950, a ABNT atua na avaliação da 
conformidade e dispõe de programas para 
certificação de produtos, sistemas e rotulagem 
ambiental. Essa atividade está fundamentada em 
guias e princípios técnicos internacionalmente 
aceitos e em uma estrutura técnica e de auditores 
multidisciplinares, pautadas por credibilidade, 
ética e reconhecimento dos serviços prestados.

Fundado em abril de 2001, o GenesisGroup é o resultado de 
um grupo de trabalho iniciado em 1997 e coordenado pelo 
departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 
do Instituto Genesis, com a participação de universidades, 
comunidades científicas, associações de produtores e centros de 
pesquisa, nacionais e internacionais, com o objetivo de desenvolver 
soluções e programas baseados em princípios de qualidade e 
sustentabilidade nos setores de agroalimento e agroenergia.

Estabelecida em 1878, a SGS transformou 
o comércio de grãos na Europa, oferecendo 
serviços inovadores de inspeção agrícola. A SGS 
é líder mundial em inspeção, verificação, testes 
e certificação. Reconhecidos como referência 
mundial em qualidade e integridade, contam 
com mais de 85.000 funcionários e mais de 
1.800 escritórios e laboratórios no mundo todo.
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EVOLUÇÃO CONTÍNUA

Para receber o Certificado e o Selo de Conformidade do ABR e 
o licenciamento da BCI, o produtor/gestor da unidade produtiva 
precisará atingir níveis mínimos de conformidade, que vão au-
mentando a cada safra. Na primeira, o atendimento aos critérios 
estabelecidos é de 85%; na segunda safra, de 87%; na terceira, 

de 89%; e, a partir da quarta safra, ele terá de cumprir, no míni-
mo, 90% das exigências, se quiser receber a certificação e o li-
cenciamento. Esse fundamento do programa auxilia na melhoria 
contínua dos processos internos das unidades produtivas parti-
cipantes, refletindo em um desempenho crescente a cada safra.

NÚMEROS ANIMADORES

Na safra 2017-2018, 79% da pluma produzida no Brasil 
foram certificados pelo programa ABR e 75% licenciados 
pelo BCI. No período, o País produziu 2 milhões de tone-
ladas de pluma, em  1,2 milhão de hectares de lavouras, 
segundo a Conab.

No ciclo 2017-2018, com o aumento da área plantada de al-
godão no Brasil, o programa Algodão Brasileiro Responsável 
certificou 920.379 hectares, equivalentes a 78% da área total 
do País.

CAMINHO SEMPRE AVANTE

Para a Abrapa, cada conquista em sustentabilidade, como o 
incremento da área de algodão coberta pelo ABR e pelo BCI 

e também a redução nos índices não conformes, tem grande 
valor. Mas a associação entende que o trabalho pela sustenta-
bilidade é perene, e que os pilares que mantêm essa iniciativa 
são construídos no dia a dia. Para tanto, é preciso que o coto-
nicultor continue firme no propósito da produção sustentável, 
em que prevaleçam as boas relações sociais e trabalhistas; 
a saúde e a segurança ocupacional e o respeito ao meio am-
biente. E que ele também supere, a cada nova safra, a sua 
performance nos processos de diagnóstico e certificação, au-
mentando, gradualmente, o seu nível de conformidade, em 
um ciclo de melhoramento contínuo da produção.

Mais do que um conjunto de regras e de compromissos assina-
dos, a sustentabilidade é uma questão de convicção. Ela passa, 
primeiro, por princípios e valores de cada pessoa e é expressa 
diariamente, nas pequenas e grandes atitudes, presentes no 
local de trabalho, no convívio familiar e em sociedade.

Evolução da conformidade
Simulação em condição ideal:
Certificação da UP em todas as safras de adesão.

85%
de conformidade 

nos critérios 
1, 4, 5, 6, 7 e 8

87%
de conformidade 

nos critérios 
1, 4, 5, 6, 7 e 8

89%
de conformidade 

nos critérios 
1, 4, 5, 6, 7 e 8

90%
de conformidade 

nos critérios 
1, 4, 5, 6, 7 e 8

A partir desta 
safra, deverá 
ser mantida a 
conformidade 

mínima de 90% 
para a obtenção 

de novas 
certificações.

CONFORMIDADE 
MÍNIMA

1ª safra de 
certificação

CONFORMIDADE 
MÍNIMA

2ª safra de 
certificação

CONFORMIDADE 
MÍNIMA

3ª safra de 
certificação

CONFORMIDADE 
MÍNIMA

4ª safra de 
certificação Itens obrigatórios dentro da conformidade 

mínima em todas as safras: 
Todos os itens CMP (Critérios 

Mínimos de Produção).

Critérios de conformidade total obrigatória 
para certificação em todas as safras: 

Critério 1: Proibição de Trabalho Infantil. 
Critério 2: Proibição de Trabalho Análogo 

a Escravo, Indigno ou Degradante.

Fonte: Abrapa - ABR - novembro/2018
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O passo-a-passo da certificação ABR e licenciamento BCI

1º PASSO:
Convite à unidade produtiva e 
assinatura do Termo de Adesão 
ABR com opção, também, 
ao licenciamento BCI.

A Adesão ao processo 
de licenciamento BCI 
deve ser feita única e 
exclusivamente por 
meio desse Termo de 
Adesão, em que se 
considera obrigatória 
a sinalização de uma 
das opções a seguir:

Adesão ao Licenciamento BCI: 
(    ) SIM (    ) NÃO

2º PASSO:
Visita de diagnóstico 
e aplicação da lista 
Verificação para 
Diagnóstico da 
Propriedade (VDP), 
realizada pela 
equipe técnica da 
associação estadual.

4º PASSO:
Solicitação de 
auditoria externa e 
visita para aplicação 
da lista Verificação 
para Certificação da 
Propriedade (VCP), 
realizada por uma 
auditoria externa 
independente, 
credenciada 
pela Abrapa.

5º PASSO:
Aprovação pela 
auditoria externa e 
certificação ABR, 
seguida de liberação 
para produção e 
aplicação do selo 
ABR nos fardos da 
safra certificada.

OPÇÃO POR IR ALÉM
Se o produtor optou pelo licenciamento BCI 
quando assinou o Termo de Adesão ABR, a 
unidade produtiva também recebe a licença 
BCI e é incluída no sistema de rastreamento 
do algodão sustentável da entidade, chamado 
Better Cotton Tracer (BCT). Nesse caso, a 
unidade produtiva compromete-se a fornecer 
à BCI os índices de resultados, de caráter 
sigiloso, compreendendo dados do uso de 
água, fertilizantes e defensivos, além de dados 
da safra e participação em treinamentos.

3º PASSO:
Correção dos itens não 
conformes apontados 
na visita de diagnóstico 
e elencados no 
formulário Plano 
de Correção das 
Não Conformidades 
(PCNC).

Safra 2017/2018
Crop 2017/2018

Certificado ABR/ABNT nº:

Produtor/Grupo:
Grower/Group

ABR/ABNT Certificate #

1/2

NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE E DECLARAÇÃO ÉTICA DE COMPROMISSO COM A 
PRÁTICA DA SUSTENTABILIDADE  
 
Anexo II do Regulamento
UNIDADE PRODUTIVA

www.abrapa.com.br/sustentabilidade

MUNICÍPIO

NOME

Representante nomeado:

E-MAIL

E-MAIL

PRODUTOR/GRUPO

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

ESTADO

FUNÇÃO

TELEFONES (DDD/Nº)

TELEFONES (DDD/Nº)

Por meio do presente termo, a unidade produtiva/grupo/produtor acima identificada solicita sua adesão ao 
Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR, autorizando a equipe técnica da Associação Estadu-
al e os auditores da certificadora contratada, devidamente credenciados e identificados, a proceder à ve-
rificação de campo em sua unidade produtiva e no escritório responsável pela documentação dos recur-
sos humanos e constatar através da (1) lista de Verificação para Diagnóstico da Propriedade (VDP) e  
(2) lista de Verificação para Certificação da Propriedade (VCP), para a safra 2017/2018, o cumprimento 
dos princípios legais e constantes do Regulamento do Programa ABR, visando à obtenção do Certificado 
Algodão Brasileiro Responsável.

A unidade produtiva/grupo/produtor, autoriza também o uso pela Associação Estadual de imagens digitaliza-
das das conformidades e adequações executadas na unidade produtiva.

SAFRA 
2017/2018

www.abrapa.com.br/sustentabilidade

TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA ALGODÃO BRASILEIRO RESPONSÁVEL – ABR 
COM OPÇÃO DE ADESÃO AO LICENCIAMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE BETTER 
COTTON – BCI – SAFRA 2017/2018

SAFRA 
2017/2018

BASE CONCEITUAL E LEGAL:
Legislação Trabalhista - CLT e LTR
Convenções da OIT
Segurança do Trabalho – Saúde ocupacional - Meio Ambiente do Trabalho (NR31)
Código Florestal Brasileiro

Sumário
Informações gerais sobre a unidade produtiva/fazenda 
Lista de aplicação - 8 Critérios
1. CONTRATO DE TRABALHO
2. PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL
3. PROIBIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVO - CONDIÇÕES DEGRADANTES OU INDIGNAS
4. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL
5. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS
6. SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (NR31)
7. DESEMPENHO AMBIENTAL
8. BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS

VERIFICAÇÃO PARA DIAGNÓSTICO DA PROPRIEDADE - VDP
LISTA DE APLICAÇÃO – ANEXO I DO REGULAMENTO

SAFRA 
2017/2018

 PLANO DE CORREÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES (PCNC) - SAFRA 2017/2018 /  ANEXO III DO REGULAMENTO

Nº DO PROCESSO ABR:

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL:

UNIDADE PRODUTIVA:

GRUPO EMPRESARIAL:

PROPRIETÁRIO (    ):

OUTROS (    ):

ARRENDATÁRIO (     ):

MUNICÍPIO:

REPRESENTANTE:

DATA:   

VERIFICADOR:

CNPJ:

CEI:

1/4

SAFRA 
2017/2018

VERIFICAÇÃO PARA CERTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE - VCP
LISTA DE APLICAÇÃO – ANEXO IV DO REGULAMENTO

BASE CONCEITUAL E LEGAL:
Legislação Trabalhista - CLT e LTR
Convenções da OIT
Segurança do Trabalho – Saúde ocupacional - Meio Ambiente do Trabalho (NR31)
Código Florestal Brasileiro

Sumário
Informações gerais sobre a unidade produtiva/fazenda 
Lista de aplicação - 8 Critérios
1. CONTRATO DE TRABALHO
2. PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL
3. PROIBIÇÃO DE TRABALHO ANÁLOGO A ESCRAVO - CONDIÇÕES DEGRADANTES OU INDIGNAS
4. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO SINDICAL
5. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE PESSOAS
6. SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO (NR31)
7. DESEMPENHO AMBIENTAL
8. BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS
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GRUPO DE TRABALHO DE SUSTENTABILIDADE

O GT de Sustentabilidade é responsável pela condução es-
tratégica do programa ABR nacionalmente. Trata-se de um 
comitê formado por representantes da Abrapa e das asso-

ciações estaduais participantes, que atuam para a melhoria 
constante do programa. Conforme demanda, o GT se reúne 
na sede da Abrapa, em Brasília.

Reunião GT de Sustentabilidade, 3, 4 e 5 de abril de 2018

Reunião GT de Sustentabilidade, setembro de 2017

Reunião do GT de Sustentabilidade para aprovação do 
novo protocolo ABR, 3 e 4 de julho de 2018
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REUNIÕES DE MOBILIZAÇÃO

Para falar sobre os benefícios e explicar o funcionamento do 
programa ABR a cada safra, a Abrapa e as sete associações 
estaduais participantes fazem reuniões com os produtores. O 
objetivo é angariar mais adesões ao ABR/BCI.

INDO AONDE O PRODUTOR ESTÁ: AS REUNIÕES DE 
MOBILIZAÇÃO E AS VISITAS DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA 
E DE CREDIBILIDADE

Apresentação dos programas de sustentabilidade da Abrapa no 16º Encontro dos 
Cotonicultores Paulistas, Holambra II/SP, abril 2018.
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Abapa e Abrapa realizam visita de verificação técnica na 
Fazenda Horita, em Luís Eduardo Magalhães-BA, junho 2018
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VISITAS DE VERIFICAÇÃO TÉCNICA  
E CREDIBILIDADE

Uma vez feitas as mobilizações nos sete estados participan-
tes, os produtores que aderem ao programa ABR recebem as 
visitas de verificação técnica e credibilidade, realizadas nas 
fazendas pelas associações estaduais. Essas têm por meta 

Abrapa, BCI e Abapa visitam projeto dos pequenos 
produtores em Carinhanha e Iuiu na Bahia, julho de 2018
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monitorar as atividades nas unidades produtivas e fazer o ali-
nhamento dos critérios requeridos nas normas de conduta 
para a certificação. Em algumas delas, partes interessadas no 
programa ABR podem acompanhar, como é o caso de repre-
sentantes da Better Cotton Initiative (BCI), que participam das 
atividades em campo, no âmbito dos procedimentos de licen-
ciamento BCI. 
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Apresentação do programa ABR na conferência mundial da BCI - 2017

PROGRAMAS DE SUSTENTABILIDADE 
DESENVOLVIDOS PELA ABRAPA SÃO APRESENTADOS 
EM EVENTOS INTERNACIONAIS

CONFERÊNCIA MUNDIAL DA BETTER 
COTTON INITIATIVE (BCI) - 2017

Durante dois dias, Berlim, na Alemanha, sediou importantes 
discussões sobre sustentabilidade na cotonicultura. Apro-
ximadamente 500 representantes dos mais diversos elos 
dessa cadeia produtiva reuniram-se na Conferência Mun-
dial da Better Cotton Initiative (BCI), nos dias 17 e 18 de 
maio de 2017. O Brasil, maior fornecedor mundial de algo-
dão licenciado BCI, se fez presente no evento por intermé-
dio da Abrapa, que, desde 2013, estabeleceu um acordo de  
benchmarking com a entidade internacional, ampliando o 
alcance do seu programa Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR). Na safra 2015-2016, 81% da produção brasileira 
obtiveram a certificação ABR, e 71% foram licenciados 
pela BCI.

A Abrapa ministrou duas palestras no evento, nas quais apre-
sentou seu papel institucional de representante dos cotoni-
cultores, assim como os programas que desenvolve em sus-
tentabilidade, qualidade, rastreabilidade, além do movimento 
Sou de Algodão, de esclarecimento do público consumidor 
para as vantagens da matéria-prima e fomento do consumo 
no mercado interno. À frente das apresentações, o então res-
ponsável pela área de sustentabilidade da associação, Fer-
nando Rati, que participou dos painéis Unindo Forças em Prol 
do Aumento da Oferta de Algodão Sustentável e Incorporando 
Sustentabilidade na Produção Mundial de Algodão.

“Tivemos um papel muito importante nessa conferência mun-
dial, de mostrar aos outros países, para as principais lideran-
ças e tradings, que sustentabilidade é para nós uma prioridade. 
Buscamos a melhoria contínua dos nossos protocolos de cer-
tificação, escutando o mercado para saber qual a demanda e o 
que é necessário para adequar o nosso planejamento estraté-
gico nesse sentido”, ressaltou Fernando Rati.

O evento iniciou com a apresentação do CEO da Better Cotton  
Initiative, Alan McClay, que mostrou a evolução da oferta de 
algodão BCI no mundo, desde a safra 2010-2011 até 2015-
2016, e, também, a meta de alcançar cinco milhões de produ-
tores BCI. Segundo McClay, a entidade internacional trabalha 
para que 30% do total de algodão produzido mundialmente 
sejam licenciados BCI até 2020 (na safra 2015-2016, 12% 
da oferta global de algodão é BCI, o correspondente a 2,6 mi-
lhões de toneladas de pluma).

O painel Unindo Forças em Prol do Aumento da Oferta de 
Algodão Sustentável foi moderado pelo gerente mundial de 
programas da BCI, Corin Wood-Jones, e, além da Abrapa, 
participaram como palestrantes o CEO da Cotton Austrá-
lia, Adam Key, e o conselheiro da Aid by Trade Foundation 
(Cotton Made In Africa), Christoph Kaut. A apresentação 
realizada pela Abrapa pautou-se na importância do ben-
chmarking entre o programa Algodão Brasileiro Respon-
sável (ABR) e a BCI, firmado em 2013, além dos principais 

A força da sustentabilidade 
no Brasil e no mundo
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resultados alcançados nos sete estados participantes do 
programa de sustentabilidade da Abrapa desde o início 
da parceria.

O painel Incorporando Sustentabilidade na Produção Mundial 
de Algodão foi moderado pelo gerente mundial de programas 
da BCI, Corin Wood-Jones, e, além do gestor de sustentabi-
lidade da   Abrapa, Fernando Rati, teve como palestrantes o 
diretor da Israel Cotton, Johnathan Spenser, e a responsável 
pela gestão da BCI na China, Sherry Wu.

Em sua apresentação, Rati explanou sobre o programa de 
rastreabilidade do algodão brasileiro, conhecido como Sis-
tema Abrapa de Identificação (SAI),  o Standard Brasil HVI 
(SBRHVI), e o movimento Sou de Algodão. Segundo o gestor 
da Abrapa, a integração entre os vários programas desenvol-
vidos pela associação chamou atenção do público.

“Participar de eventos como esse é fundamental para o forta-
lecimento do algodão brasileiro. Contribui para a divulgação da 
nossa fibra e para a boa reputação do setor. Os players perce-
bem, assim, o quanto somos comprometidos, profissionais e 
transparentes na produção dessa commodity. Nós acreditamos 

que nenhum negócio que se pretenda bem-sucedido e dura-
douro tem como alcançar essa meta sem pensar em sustenta-
bilidade econômica, social e ambiental. Esse é o nosso jeito de 
pensar e de agir”, afirmou o presidente da Abrapa, Arlindo de 
Azevedo Moura.

I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO PROJETO 
CADEIA DO ALGODÃO BRASIL – OIT

O Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), condu-
zido pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), teve destaque em 8 de junho de 2017, na progra-
mação do I Seminário Internacional do Projeto Cadeia do Al-
godão Brasil – OIT, que visa à promoção do trabalho decente 
em países produtores de algodão na África e América Latina. 
O evento foi realizado conjuntamente com o curso Cadeias 
Globais de Fornecimento para o Desenvolvimento Sustentá-
vel e o Trabalho Decente, no Centro Internacional de For-
mação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 
Turim, na Itália, durante toda a semana, em um total de 40 
horas. O ABR foi apresentado para um público de 32 pesso-
as, oriundas de 12 países, representantes de cadeias produ-
tivas diversas, dentro e fora do agronegócio.

Participantes do I Seminário Internacional do Projeto Cadeia do Algodão Brasil - OIT
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O objetivo do seminário, co-organizado pelo Governo do Bra-
sil, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) 
e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), foi forta-
lecer o conhecimento acerca das cadeias globais de forneci-
mento, desenvolvimento sustentável e trabalho decente, além 
de fomentar a interação entre o público ligado ao Projeto Ca-
deia do Algodão Brasil – OIT.

O então gestor de Sustentabilidade da Abrapa, Fernando Rati, 
apresentou o caso de sucesso do Programa ABR, certificação 
nacional de sustentabilidade na produção, gerenciada pela 
Abrapa, que, desde 2013, opera em benchmarking com a en-
tidade internacional Better Cotton Iniciative (BCI).

A ênfase do seminário foi as relações de trabalho na cadeia 
de valor, e o algodão ganhou um espaço de destaque, gra-
ças ao grande número de pessoas envolvidas no trabalho 

em todas as fases, desde o plantio até o ponto de venda. O 
ABR foi tomado como uma referência mundial positiva, que, 
ao ser apresentado aos integrantes de outras cadeias, pode 
inspirar programas semelhantes. “O fundamento do ABR 
são os pilares da sustentabilidade – o social, o ambiental e 
o econômico. Com as melhores práticas em cada uma des-
sas bases, tem-se uma cadeia produtiva com capacidade de 
prosperar como negócio e gerar valor ao longo do caminho”, 
explicou o gestor.

ABRAPA NO COTTONUP GUIDE

A Abrapa passou a fazer parte do CottonUp Guide – A prac-
tical guide to sourcing more sustainable cotton, que é o Guia 
Prático para se Buscar Algodão Sustentável no Mundo. Essa 
é uma fonte de pesquisa muito conhecida na cadeia interna-
cional do algodão.
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Até 2020, a Better Cotton Initiative (BCI) almeja alcançar 
cinco milhões de produtores de algodão no mundo, com pro-
dução de 8,2 milhões de toneladas de algodão licenciado e 
o Brasil ocupa um lugar de destaque para o cumprimento 
dessa meta. O País participa, atualmente, com mais de 30% 
do montante chancelado pela organização suíça, que foi da 
ordem de 3,262 milhões de toneladas, na safra 2017-2018.

A meta se baseia não em um desejo aleatório da ONG, mas no 
atendimento às demandas resultantes de um comportamen-
to de consumo orientado nessa direção. Como dito no capítulo 
de abertura deste relatório, o algodão é uma das mais impor-
tantes fibras têxteis, utilizado há milênios pela humanidade. 
Seu cultivo garante a subsistência de aproximadamente 250 
milhões de pessoas ao redor do globo e a sustentabilidade, 
assegurada pelo licenciamento BCI, representa processos 
produtivos e retornos melhores para os cotonicultores, para o 
meio ambiente, para o futuro do setor e da população. A data 
de 2020 também coincide com o prazo assumido por grandes 
marcas mundiais do varejo para apenas consumir algodão li-
cenciado BCI em seus produtos.

O Brasil e o compromisso com 
as metas mundiais da BCI

Afinada com essa meta, a Abrapa reforça o seu compromisso 
com a sustentabilidade, trabalhando para aumentar continua-
mente o número de produtores adeptos do protocolo ABR/
BCI. Trata-se de um esforço que tem em vista uma melhoria 
geral nos índices ambientais, sociais e econômicos da coto-
nicultura brasileira, com evidente retorno para o cotonicultor.

O Brasil representa 18% de toda a área mundial licenciada 
pela BCI, que foi de 3,309 milhões de hectares em 2017-
2018. No País, a cotonicultura é caracterizada pela produção 
em larga escala, por isso, no ranking mundial por número de 
produtores de algodão, os cotonicultores brasileiros apare-
cem em 10º lugar.

Esses valores colocam o Brasil como parceiro estratégico 
para os objetivos da BCI. Desde a safra 2014-2015, o Bra-
sil tem sido o maior fornecedor de Better Cotton do mundo. 
Portanto, o caminho do crescimento do algodão sustentável 
passa pelas lavouras brasileiras.

Visita do presidente do conselho da BCI à Abrapa - novembro/2018
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Better Cotton Initiative no mundo - safra 2016-2017

Projetos BCI

Projetos Benchmarking

Brasil (ABR)
PRODUÇÃO: 1.050.000 ton.
ÁREA PLANTADA: 607.000 ha
PRODUTIVIDADE: 1,7 mil ton. x ha

→ 1º LUGAR em produção de algodão 
BC no mundo com 1.050.000 
toneladas na safra 2017-2018

→ 2º LUGAR em área cultivada com 607.000 
ficando atrás apenas da CMiA/SCS, que 
representa um conjunto de países na África

China
PRODUÇÃO: 932.000 ton.
ÁREA PLANTADA: 401.000 ha
PRODUTIVIDADE: 2,3 mil ton. x ha

Índia
PRODUÇÃO: 325.000 ton.
ÁREA PLANTADA: 501.000 ha
PRODUTIVIDADE: 0,6 mil ton. x ha

Paquistão
PRODUÇÃO: 316.000 ton.
ÁREA PLANTADA: 359.000 ha
PRODUTIVIDADE: 0,8 mil ton. x ha

CMiA/SCS

PRODUÇÃO: 320.000 ton.
ÁREA PLANTADA: 1.182.000 ha
PRODUTIVIDADE: 0,2 mil ton. x ha

Burkina Faso
Camarões
Costa do Marfim

Gana
Moçambique 
Tanzânia

Uganda
Zambia
Zimbabue

Fonte: Relatório anual BCI - 2017
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A sustentabilidade do algodão 
brasileiro em números
Na safra 2017-2018, houve aumento de 35% de área planta-
da com algodão certificado, em relação à anterior, resultando 
em uma área total de 920.379 hectares. O volume de pluma 
certificada pelo programa Algodão Brasileiro Responsável 

(ABR) foi de 1.583.823 toneladas. Diante de tal desempe-
nho, 79% da produção nacional foram certificados pelo ABR 
e 75% licenciados pela BCI.

Bahia
ÁREA PLANTADA: 191.611 ha
PRODUÇÃO: 377.776 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.971 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 830.104

Goiás
ÁREA PLANTADA: 26.517 ha
PRODUÇÃO: 44.210 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.667 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 157.129

Maranhão
ÁREA PLANTADA: 20.489 ha
PRODUÇÃO: 34.728 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.694 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 167.533

Minas Gerais
ÁREA PLANTADA: 18.762 ha
PRODUÇÃO: 33.728 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.797 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 0

Mato Grosso do Sul
ÁREA PLANTADA: 22.662 ha
PRODUÇÃO: 41.811 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.845 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 204.042

Mato Grosso
ÁREA PLANTADA: 636.260 ha
PRODUÇÃO: 1.044.303 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.641 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 4.035.412

Piauí
ÁREA PLANTADA: 4.077 ha
PRODUÇÃO: 7.265 ton.
PRODUTIVIDADE: 1.782 kg/ha
SELOS ABR EMITIDOS: 32.000

Distribuição e números do algodão 
sustentável no Brasil – Safra 2017-2018

ABR + BCI

ABR

Fonte: Sistema Nacional de dados do Algodão, safra 2017/2018 - Elaboração Abrapa
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ÁREA PLANTADA

Após certa estabilização na safra 2016-2017, a safra 2017-2018 
apresentou forte crescimento em área cultivada de algodão no 
Brasil, chegando a um incremento próximo de 23% em relação a 
2015-2016. Na safra 2017-2018, o programa ABR representou 

78% da área total de algodão, o equivalente a 1.174.700 hecta-
res, recorde nacional em área plantada certificada.

A área plantada com certificação ABR teve destaque na safra 
2017-2018, com 920.380 mil hectares, número 35% maior 
que o encontrado na safra 2016-2017.

Área plantada (ha) – safra 2011-2012 a 2017-2018
1.000.000

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

0

619.126

408.918

210.208

469.744

281.456

188.288

805.443

745.412

60.031

676.041

623.451

52.590

675.880

596.963

78.916

682.279

599.704

82.574

920.379

876.686

43.693

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Certificadas BCI ABR

Fonte: Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR/novembro 2018 – Elaboração Abrapa

PRODUÇÃO DE PLUMA

Acompanhando os números referentes à área plantada no 
território nacional, a produção apresentou crescimento de 
31% na safra 2017-2018, em comparação à de 2016-2017. 
A produção de algodão sustentável certificada ABR na safra 

2017-2018 não só apresentou crescimento nas três últi-
mas safras, mas também demonstrou fortalecimento de 
produção comparativamente a 2016-2017, alcançando 1,6 
milhão de toneladas de algodão em pluma certificada, con-
tra uma produção de 1,2 milhão de toneladas no ano de 
comparação.

Produção em pluma (ton.)– safra 2011-2012 a 2017-2018

1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000

800.000
600.000
400.000
200.000

0

878.656
753.608

1.128.000 1.042.431 1.043.131
1.190.212

1.583.823

553.556
432.303

11.000 79.708 130.273 137.555 74.426
325.100 321.305

1.117.000
962.723 912.875

1.052.657

1.509.397

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Certificadas BCI ABR

Fonte: Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR/novembro 2018 – Elaboração Abrapa
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OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO

Embora a adesão ao ABR/BCI venha crescendo ao longo das 
safras, ainda há consideráveis espaços para crescimento. E 
são, justamente, essas lacunas o foco da Abrapa. 

Piauí, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, principal-
mente, apresentam um maior índice de áreas ainda não cer-
tificadas, o que representa oportunidades para o desenvol-
vimento do programa.

OPORTUNIDADES PARA CERTIFICAÇÃO ABR E BCI

Fonte: Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR/novembro 2018 – Elaboração Abrapa

Área plantada - safra 2017-2018

Produção em pluma (Brasil)

Bahia Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Piauí

27%
20%

8%
25% 25%

18%

43%73%
80%

92%
75% 75% 82%

57%

Certificadas ABR e BCI Não certificadas

Fonte: Programa Algodão Brasileiro Responsável – ABR/novembro 2018 – Elaboração Abrapa

Não Certificadas ABR ABR + BCI
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A legislação brasileira vem passando por diversas mudanças 
nos últimos tempos. O melhor exemplo disso é o novo Código 
Florestal, a Legislação sobre o Licenciamento Ambiental das 
Fazendas e a Reforma Trabalhista, que inovaram na criação 
de mecanismos de comando e controle, bem como de acom-
panhamento e fiscalização das atividades que utilizam recur-
sos ambientais e são exercidas em firmas que empregam de-
zenas de colaboradores, na cidade ou no campo.

Diante desse dinamismo das leis no Brasil, a Abrapa contra-
tou consultorias para promover a atualização do protocolo do 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) para opera-
ção a partir da safra 2018-2019.

O programa ABR passou por uma revisão geral qualitativa 
para se alinhar com as leis do Brasil no âmbito trabalhista, 
ambiental e com as normas regulamentadoras de segurança 
do trabalho, além da inclusão de novas práticas agrícolas e 
recomendação de uso de novas tecnologias. Como exemplo, 
podemos citar a agricultura de precisão e o aumento da área 
de refúgio de 5% para 20% nas lavouras de algodão. 

As adequações nas listas de verificação e certificação incluem 
todos os critérios:

1. Contrato de trabalho;

2. Trabalho infantil;

3. Trabalho análogo a escravo, degradante ou indigno;

4. Liberdade de associação sindical;

5. Proibição de discriminação de pessoas;

6. Segurança, saúde ocupacional e meio ambiente do trabalho;

7. Desempenho ambiental;

8. Boas práticas agrícolas.

Safra 2018-2019 – Um ABR ainda 
mais alinhado com os princípios da 
sustentabilidade
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No âmbito TRABALHISTA, houve revisão dos itens, de acordo 
com as seguintes legislações:

• Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT);

• Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017 (Reforma Traba-
lhista);

• Medida Provisória nº 808, de 14 de novembro de 2017;

• Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 
Penal); 

• Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 (Lei do Trabalho Rural);

• Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Traba-
lho, em especial as NR’s nº 12 e 31; 

• Portarias e Instruções Normativas do Poder Executivo, 
em especial do Ministério do Trabalho, como a Portaria nº 
1.293, de 28 de dezembro de 2017; e Instrução Norma-
tiva nº 139, de 22 de janeiro de 2018, que dispõem sobre 
os conceitos de trabalho análogo a escravo.

Aos temas sobre a nova legislação trabalhista, 
incluíram-se itens ligados ao atendimento do 
sistema  e-Social. Este  moderniza processos de 
prestação de contas de empregados, cujas em-
presas devem realizá-los e apresentá-los aos 
quatro órgãos e entidades do governo federal: a 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a 
Caixa Econômica Federal (CEF), o Instituto Na-
cional do Seguro Social (INSS) e o Ministério do 
Trabalho (MTB).  Outro item contemplado foi a 
possibilidade de contratação de trabalhadores 
terceirizados e temporários  em conformidade 
com a nova Legislação e Normativas do Trabalho.
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Na esfera AMBIENTAL, houve revisão das seguintes legislações:

• Código Florestal – Lei nº 12.651/2012;

• Política Nacional de Recursos Hídricos – Lei nº 9.433/1997;

• Lei de Crimes Ambientais – Lei nº 9.605-1998;

• Lei nº 6.938/1981;

• Decreto 8.235 de 2014;

• Decreto 7.830 de 2012;

• Resoluções 302, 303 de 2002, 237 de 1997, 416 de 
2009, 357 de 2005, e 334 de 2003, do CONAMA;

• Instrução Normativa 2 de 2014, do Ministério do Meio 
Ambiente;

• Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305 de 
2010;

• Resolução 16 de 2001, do Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos (CNRH);

• Lei nº 7.802 de 1989;

• Decreto nº 5.472 de 2005;

• Decreto nº 4.074 de 2002.

Nessa atualização, consideraram-se diversas normas de ca-
ráter regional, devido à abrangência do programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR), uma vez que é aplicado em 
sete estados da federação.

Nesse processo, destacaram-se alguns pontos como a exi-
gência de:

• Comprovação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) das pro-
priedades certificadas;

• Inclusão da comprovação efetiva de implantação de 20% 
de áreas de refúgio com o plantio de variedades conven-
cionais  nas lavouras de algodão cultivadas com sementes 
transgênicas;

• Tratamento adequado e a não incineração dos   resíduos 
sólidos gerados dentro das propriedades;

• Monitoramento da qualidade da água para consumo hu-
mano;

• Comprovação de práticas de manejo que maximizem a 
qualidade da fibra produzida nas fazendas;

• Utilização da agricultura de precisão.
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 A história da revitalização da indústria algodoeira 
brasileira precisa ser compartilhada de modo mais amplo 
com o mundo todo e nós, da BCI, desejamos fortalecer 
nossa parceria com a Abrapa nos anos vindouros 

BARRY 
CLARKE

Presidente
Conselho da Better Cotton Initiative (BCI)

BCI E ABRAPA: SOMOS DE ALGODÃO

Como muitos de vocês, sinto orgulho de vestir uma ca-
misa que diz Sou de Algodão.

Também tenho orgulho como presidente do Conselho 
da Iniciativa Better Cotton em fazer a introdução do re-
latório e parabenizar Arlindo de Azevedo Moura, no mo-
mento em que se despede como presidente da Abrapa.

A Iniciativa Better Cotton (BCI) tem sido parceira da sus-
tentabilidade junto da Abrapa desde 2010. O início da 
parceria começou logo após o lançamento da BCI como 
iniciativa global no ano anterior. Temos uma finalidade 
simples, porém ambiciosa. A BCI pretende transformar 
a produção algodoeira mundial, ao desenvolver o Better 
Cotton, seu principal produto sustentável. A BCI existe 
para tornar a produção algodoeira melhor para os pro-
dutores, o meio ambiente e o futuro do setor.

O sistema padrão do Better Cotton é uma abordagem holística para a 
produção de algodão sustentável que cobre os três pilares da susten-
tabilidade: ambiental, social e econômico. Também são esses os fortes 
pilares do programa da Abrapa no Algodão Brasileiro Responsável (ABR).

Já que o Brasil é um dos principais produtores de algodão do mundo, 
a BCI tem o prazer de formar uma parceria estratégica com a Abrapa 
com base no padrão Better Cotton global junto com o programa da 
Abrapa de Algodão Brasileiro Responsável (ABR). Isso significa que 
os produtores brasileiros que atendam aos padrões da ABR também 
poderão escolher se licenciar como produtores de Better Cotton –  e 
a maioria deles o faz.

Ambas as organizações têm objetivos similares e podem olhar em 
retrospecto um período de colaboração de sucesso. Conforme se 
aproxima o término do ano de 2018, podemos ver que tanto a BCI 
quanto a Abrapa evoluíram bem rumo a seus objetivos.
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Entre os 1.400 associados da BCI estão as mais famosas 
marcas e varejistas do mundo, assim como organizações de 
produtores, fornecedores e fabricantes e organizações da so-
ciedade civil. Durante a colheita 2017-2018, quase 20% de 
toda a produção algodoeira global será Better Cotton, produ-
zida por 1,7 milhão de produtores licenciados em 22 países. 
Então, estamos bem encaminhados para a nossa meta de 
2020 de atingir 30% da produção global com Better Cotton.

Na Abrapa, todos podem se orgulhar de que o Brasil agora 
se tornou o maior produtor de Better Cotton licenciado do 
mundo, com produção acima de um milhão de toneladas na 
colheita de 2016-2017. Esse é um feito excepcional para os 
produtores de algodão do Brasil, para a Abrapa e para as suas 
10 associações, cada qual tendo contribuído para a expansão 
contínua das práticas sustentáveis de produção de algodão 
em todo o País.

Especificamente, eu gostaria de reconhecer a liderança do 
presidente, Arlindo de Azevedo Moura, e de seu diretor exe-
cutivo, Márcio Portocarrero. Na minha visita recente à nova 

sede da Abrapa em Brasília, fiquei impressionado com o pro-
gresso no controle de qualidade, marketing e rastreabilidade, 
assim como na sustentabilidade.

O sucesso do Brasil em aumentar a produção e tornar o uso 
do solo mais eficiente é impressionante, com um enorme 
esforço de melhorar as condições trabalhistas e sociais dos 
agricultores e dos pequenos produtores em todo o País.

A história da revitalização da indústria algodoeira brasileira 
precisa ser compartilhada de modo mais amplo com o mun-
do todo e nós, da BCI, desejamos fortalecer nossa parceria 
com a Abrapa nos anos vindouros. Acreditamos que a parce-
ria entre a BCI e a Abrapa sirva aos melhores interesses de 
todos na cadeia de valor algodoeira desde os produtores até 
os varejistas, passando pelas marcas e pelos consumidores.

Nossas prioridades para a parceria começam com a conclu-
são do alinhamento entre a ABR e o Novo Padrão Revisado 
de Better Cotton e com o envolvimento ativo da Abrapa no 
desenvolvimento de nossa estratégia global para 2030. 

 Ao mesmo tempo em que agradeço ao Arlindo 
por seus serviços para o algodão sustentável como 
presidente da Abrapa, espero, no futuro, manter próxima 
a colaboração entre a BCI e a Abrapa na melhoria 
contínua para atender aos interesses dos produtores de 
algodão e suas comunidades em todo o planeta. 
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 Da fibra à passarela: os desafios da busca 
pela sustentabilidade integrada ao longo de toda 
a cadeia têxtil e de confecções brasileira 

MARCO ANTONIO 
BRANQUINHO JUNIOR

Diretor-Presidente
Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira

SUSTENTABILIDADE DO ALGODÃO BRASILEIRO

Neste momento em que a Associação Brasileira dos Produ-
tores de Algodão (Abrapa) se prepara para a transição da sua 
diretoria, a Cia de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira, Cedro 
Têxtil, empresa brasileira com mais de 146 anos de atuação 
ininterrupta no nosso País, sente-se honrada em poder mani-
festar seus cumprimentos ao presidente Arlindo de Azevedo 
Moura pela condução da entidade no biênio 2017-2018. 

Na conclusão do seu mandato, somos testemunhas de que 
a sequência de esforços da Abrapa na promoção do melhor 
manejo da cultura do algodão, na ênfase no combate a pragas 
e doenças, na orientação pela utilização de tecnologias de 
ponta e na adoção dos materiais genéticos mais adequados 
foram e vem sendo, desde a sua fundação em 1999, a esco-
lha mais acertada para impulsionar a cotonicultura brasileira. 

Os números das últimas safras apontam para um crescimen-
to sustentado da produção, chegando próximo de 2 milhões 
de toneladas de algodão em pluma na safra 2017-2018. Em 
breve o Brasil será o segundo maior exportador mundial des-

te “ouro branco”, com capacidade de abastecer o mercado 
mundial com excelência em qualidade e credibilidade. 

É justamente nesse sentido que fazemos um destaque es-
pecial às palavras do presidente Arlindo apresentadas no 
Anuário Brasileiro do Algodão 2018: Se queremos dobrar a 
produção, temos de fazer isso de forma sustentável: social, 
ambiental e economicamente falando.  

O Brasil, que se destaca por ser o maior fornecedor de algo-
dão sustentável do mundo, tem o desafio de estender esse 
conceito da sustentabilidade – social, ambiental e econômi-
ca – para todos os elos da sua cadeia têxtil e de confecções, 
de forma equilibrada e equânime, e fazer dele a base da sua 
competitividade. Afinal de contas, a cadeia têxtil brasileira so-
mente será competitiva se todos os seus elos – cotonicultura, 
indústria, confecção e varejo – forem igualmente competiti-
vos, da fibra à passarela.

A cotonicultura brasileira já conquistou seu espaço como 
player relevante no mercado global e serve de referência para 
os demais elos da cadeia. Estes, por sua vez, têm caracterís-
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 Se queremos dobrar a produção, temos de fazer 
isso de forma sustentável: social, ambiental e 
economicamente falando 

ticas e desafios específicos para poderem fazer da susten-
tabilidade um elemento efetivo de competitividade. No caso 
específico dos elos de indústria e confecção, temos ainda um 
longo caminho a percorrer, e que na maioria das vezes está re-
lacionado com fatores além dos portões das nossas fábricas.

Se por um lado, a cotonicultura brasileira segue padrões in-
ternacionais, como os determinados pelo programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) – que inclui a Better Cotton 
Initiative (BCI), o Sistema Abrapa de Identificação (SAI) e o 
Standard Brasil HVI (SBRHVI) – que qualificam e valorizam o 
produto brasileiro dentro de um contexto global, por outro, a 
indústria e as confecções brasileiras convivem com um am-
biente de assimetria concorrencial, onde padrões socioam-
bientais, aos quais nossas empresas estão sujeitas, não en-
contram os devidos paralelos em outros países produtores de 
têxteis no mundo.

No Brasil, nossas indústrias operam dentro de um rígido con-
texto normativo socioambiental que visa à preservação do 
meio ambiente e às melhores condições de trabalho para os 
nossos colaboradores, de acordo com regras internacionais 
preconizadas por instituições como a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) e pelos compromissos climáticos dis-
postos no Acordo de Paris (ONU). 

Entretanto, os artigos têxteis produzidos em outras partes do 
mundo, especialmente na Ásia, que concorrem com os pro-
dutos brasileiros dentro e fora do nosso País, normalmente 
fazem uso de práticas antagônicas a qualquer conceito de 
sustentabilidade. São empresas que se utilizam, na maioria 

das vezes, de condições de trabalho análogas à escravidão e 
de processos produtivos sem o devido manejo das emissões 
atmosféricas, dos efluentes líquidos e dos resíduos sólidos 
característicos dos processos de produção têxtil, para reduzir 
seus custos e possibilitar práticas predatórias de concorrên-
cia em todos os mercados do mundo. Isso sem falar na larga 
escala de subsídios que mascaram o verdadeiro custo de pro-
dução desses processos. 

As soluções para essas questões são complexas e vão levar 
muito tempo para se concretizarem. Entretanto, a boa notícia 
é que já existem esforços em curso para desenvolver a inte-
gração da cadeia têxtil brasileira e dela fazer a nossa melhor 
vantagem competitiva. 

Na integração ambiental, o movimento Sou de Algodão, por 
exemplo, é uma iniciativa concreta da Abrapa nesse sentido, 
que promove o uso da fibra do algodão por meio da intera-
ção com o consumidor final, com o varejo e com as indústrias 
e confecções. Igual destaque, no aspecto social, merece a 
Associação Brasileira do Varejo Têxtil com Programa Abvtex, 
que representa o esforço setorial das redes varejistas para 
a implantação das melhores práticas de compliance entre 
seus fornecedores e subcontratados com foco no combate 
ao trabalho análogo ao escravo e infantil na cadeia de valor 
do varejo de moda. A Associação Brasileira da Industria Têxtil 
e de Confecção, (Abit) também tem seu papel relevante na 
atuação transversal de diversos comitês setoriais que bus-
cam a defesa e o desenvolvimento da indústria nacional, com 
ênfase especial na aplicação dos princípios da inovação aos 
nossos modelos de negócio.
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Podemos e precisamos, porém, avançar, especialmente nos 
aspectos de integração econômica. Aqui, acreditamos que 
cada elo deve conhecer profundamente os fatores de suces-
so do elo seguinte para que, assim, possa contribuir de for-
ma efetiva para esse. Quando o elo seguinte se fortalece, ele 
puxa a atividade econômica do elo anterior e reforça os atri-
butos de sustentabilidade da cadeia produtiva.

Exemplificando, em termos práticos, toda a vez que o cam-
po investe para assegurar fibras de boa qualidade, dentro de 
padrões preestabelecidos, ele está contribuindo para que a 
indústria possa trabalhar em suas unidades industriais com 
maior estabilidade: produtividade, eficiência e qualidade. 
Isso contribui significativamente para redução dos  custos de 
produção, possibilitando a oferta de produtos a preços muito 
mais competitivos no mercado interno e nas exportações. 

Da mesma forma, os esforços das associações de produtores 
para ampliar e aprimorar a classificação dos tipos de algo-

dão ofertados impactam diretamente na logística de abaste-
cimento das fábricas. A maior assertividade da classificação 
implica programações de embarque mais acertadas, com lo-
tes menores fluindo mais rapidamente para os consumidores, 
dentro de uma perspectiva just-in-time, que é altamente be-
néfica para equalização da necessidade de capital de giro das 
empresas. No mesmo sentido, as indústrias devem colaborar 
para que as confecções sejam capazes de abastecer o varejo 
com uma velocidade nunca antes vista, reduzindo seus pra-
zos de entrega e apresentando produtos com elevado grau de 
confiabilidade em termos dos seus parâmetros de qualida-
de. É o fenômeno do fast-fashion começando nos talhões dos 
campos e terminando nas vitrines das lojas.

E é assim, inspirados por uma visão de futuro que tem a sus-
tentabilidade como pilar para a garantia de melhor qualidade 
de vida para as gerações futuras, que nós devemos buscar 
também as melhores práticas ambientais, as justas condições 
de trabalho e a maior competitividade dos nossos negócios. 

 Juntos e integrados, podemos ir mais longe e  
fazer muito mais 
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No biênio 2017-2018, a Abrapa somou conquistas voltadas para a ênfase dos diferenciais de 
posicionamento de mercado do algodão brasileiro, implementando novas ferramentas de gestão 

ou trabalhando por políticas públicas e instrumentos legais para mitigar os entraves à ampla 
produção. Dentre os feitos celebrados nesse sentido, destacam-se o reajuste do preço mínimo – 
que vinha defasado há três anos –, os avanços na renegociação de dívidas para cotonicultores 

da região do Matopiba  e do Centro-Oeste, as inovações no Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA), alcançadas no biênio anterior e aprimoradas neste, e a integração entre 

o Sistema Nacional de Dados do Algodão (Sinda), o Sistema Abrapa de Identificação (SAI), o 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e o Standard Brasil HVI (SBRHVI).

Diferenciais
DE POSICIONAMENTO 

DE MERCADO



Depoimentos WILSON VAZ DE ARAÚJO
Secretário de Política Agrícola do Mapa

LUCILIO ROGERIO APARECIDO ALVES
Prof. Dr. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Universidade de São Paulo (USP)

JOAQUIM BENTO DE SOUZA F. FILHO
Prof. Senior. Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Universidade de São Paulo (USP)

DR. MARCOS FAVA NEVES
Professor Titular das Faculdades de Administração da USP,  

em Ribeirão Preto e da FGV, em São Paulo
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Renda, comercialização e informação

A IMPORTÂNCIA DA REMUNERAÇÃO PARA A 
SUSTENTABILIDADE DO NEGÓCIO

remuneração é a mola que impulsiona qualquer 
atividade econômica. Na cotonicultura, ela está 
diretamente relacionada com os movimentos de 

crescimento e retração de área, e, consequentemente, com 
o volume de produção. Embora seja uma commodity, isto é, 
seu preço é definido pelo mercado e não por quem o produz, 
a remuneração do algodão também está ligada a fatores em 
maior ou menor intensidade controláveis, como a gestão dos 
custos de produção, as estratégias de comercialização e a 
existência de instrumentos legais que permitam aumentar a 
competitividade da fibra no mercado nacional e internacional, 
capazes inclusive de mitigar eventuais prejuízos causados por 
reveses climáticos e ataques de pragas. 

A atuação da Abrapa tem sido fundamental para o incremento 
e a manutenção da rentabilidade da cotonicultura. No âmbito 
das relações institucionais, a associação trabalha nas esferas 
legislativa e governamental por uma política agrícola favorá-

vel aos investimentos na produção e à boa comercialização 
da safra. Da mesma forma, luta por uma infraestrutura mais 
eficiente para o escoamento da produção e o transporte dos 
insumos agrícolas. Nesse ponto, além de reforçar a necessi-
dade de portos, linhas marítimas frequentes para os princi-
pais destinos da fibra, estradas e segurança, no ano de 2018, 
ganhou relevância na pauta de prioridades da Abrapa o custo 
do frete rodoviário, que subiu exponencialmente após a volta 
do tabelamento, como resultado da histórica greve dos cami-
nhoneiros que parou o País, no mês de maio.

Parte integrante do “pilar econômico” que lastreia uma co-
tonicultura pensada para se perpetuar ao longo do tempo, a 
rentabilidade do produtor figura entre os objetivos principais 
de todos os programas institucionais da Abrapa, voltados 
para a qualidade, a rastreabilidade, a promoção ou a susten-
tabilidade da fibra. Este capítulo está dividido em três fren-
tes de atuação: Renda, Comercialização e Informação. Todas 
elas retornam em mais remuneração para o produtor, o que 
permite a ele não apenas permanecer em atividade, como 
avançar nela.

A
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REAJUSTE DO PREÇO MÍNIMO DO ALGODÃO EM PLUMA

PORTARIA Nº 935, DE 19 DE JUNHO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere 
o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo 
em vista o disposto no § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 79, 
de 19 de dezembro de 1966, alterado pela Lei no 11.775, 
de 17 de setembro de 2008, e o que consta do Processo 
no 21000.017694/2018-21, resolve:

Art. 1º Publicar os preços mínimos para as culturas de ve-
rão, regionais e sementes, válidos para a safra 2018-2019 
e 2019, relacionados nos Anexos I e II desta Portaria, fixa-
dos pelo Conselho Monetário Nacional por meio do Voto 
51/2018 - CMN, de 25 de maio de 2018.

Art. 2º Os preços mínimos de que trata esta Portaria são 
estabelecidos em favor dos produtores.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

BLAIRO MAGGI

s valores de Preço Mínimo do algodão fo-
ram reajustados pelo Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 

pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), no dia 20 
de junho de 2018, depois de três anos sem qualquer 
aumento. A Abrapa entende e defende que o Preço 
Mínimo seja atualizado a cada ano, isso porque ele é 
a referência para importantes programas do governo 
na concessão de crédito agrícola e também subven-
ção e apoio à comercialização em anos ruins. 

Apesar do mais recente reajuste, o Preço Mínimo 
ainda está abaixo do de custo, mesmo do que é de-
finido pela Conab, que já está aquém do custo real. 
Como em 2017-2018 o mercado esteve disposto 
a comprar, o câmbio manteve-se valorizado, e não 
houve necessidade de programas de subvenção e 
apoio à comercialização, a disparidade entre Pre-
ço Mínimo e custo de produção não teve impacto 
significativo para o produtor. Contudo, esse valor 
descasado da realidade da produção representa 
um risco, na medida em que distorce os montantes 
necessários ao crédito, à avaliação da capacidade 
de pagamento, e também aos aportes para as even-
tuais subvenções e seguros agrícolas. 

Foco em renda

O

Fonte: http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/06/2018 
&jornal=515&pagina=6&totalArquivos=64
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A Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) é um ins-
trumento de comercialização de apoio à renda do produtor 
rural, que fortalece o mercado da fibra nacional e, conse-
quentemente, reflete de forma positiva na economia do País. 
O preço do algodão em pluma diminuiu 6%, em 2016-2017, 
e aumentou 15%, em 2017-2018, passando de R$ 56,22 por 
arroba para R$ 64,42.

• Custo de produção, Rondonópolis-MT/Produtividade con-
siderada: 1.502 kg/ha;

• Preço R$/@;

• Algodão tipo 41, folha 4 – cor estritamente abaixo da mé-
dia (strict low middling);

• Dólar americano (compra): Taxa de câmbio livre/Fim de 
período anual.

Usando a análise dos indicadores do gráfico acima, podemos 
destacar alguns pontos:

1. É gritante a disparidade entre a evolução do Preço Mínimo 
(PM) do algodão no decorrer dos anos agrícolas, em com-

O gráfico a seguir apresenta a evolução dos principais indica-
dores do Preço Mínimo, nos últimos 16 anos, e permite uma 
análise comparativa abrangente e muito útil para o setor.

paração com os custos de produção praticados no Brasil. 
Desde o ano de 2006, os custos de produção da fibra são 
superiores ao preço adotado pela Política de Garantia do 
Preço Mínimo utilizada, e esse descompasso é crescente 
a cada ano. Como agravante, o preço físico de venda ainda 
esteve abaixo do preço mínimo, entre os anos de 2007 e 
2009, impactando negativamente o setor produtivo, pois 
não era suficiente para suprir o valor de mercado, nem 
tampouco para cobrir o custo de produção. A partir de 
2013, a trajetória dos custos, que vinha oscilando, sempre 
acima do preço mínimo, teve uma ascensão contundente 
por conta do reforço nas medidas de proteção de culti-
vos, demandado pelo ataque de pragas nas lavouras, com 
destaque para a lagarta helicoverpa. Esse crescimento 
nos custos chegou ao ápice em 2016, quando inverteu a 
trajetória, estabilizando-se em 2017 e 2018.

Fonte: Conab/Cepea-Esalq/Banco Central do Brasil - Elaboração Abrapa

Evolução do custo de produção, preço mínimo, preço 
físico e valor do dólar – Período de 2003 a 2018
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2. Nesta análise histórica, há influência do dólar em relação 
aos custos de produção do algodão, especialmente pelo 
fato de os insumos como defensivos agrícolas (herbicidas, 
inseticidas, fungicidas, entre outros), fertilizantes e óleo 

ANTIGAS E NOVAS CONQUISTAS NO CRA

O Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA) é um ins-
trumento de captação de recursos destinados a financiar 
transações do mercado do agro. Ele é emitido com lastro em 
recebíveis originados de negócios entre produtores rurais ou 
entre suas cooperativas e terceiros. Vale, inclusive, para fi-
nanciamentos ou empréstimos para produção, comercializa-
ção, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insu-
mos agropecuários ou máquinas e implementos utilizados na 
produção agrícola. O CRA é considerado um produto de renda 
fixa e funciona como um penhor, com juros e riscos mais bai-
xos do que os das operações de crédito tradicionais. 

Há cerca de três anos, a Abrapa recorreu à Secretaria de Políti-
ca Agrícola (SPA) do Mapa, argumentando em favor da neces-
sidade de haver a possibilidade de atrelar tanto o CRA quanto 
a Cédula de Produto Rural (CPR) a moedas estrangeiras. No 
caso da produção de algodão, a mais corrente delas, que é o 
dólar. Até então, CRA e CPR tinham de ser convertidos: o pro-
dutor tomava um empréstimo em dólar e dava uma garantia 
– um papel – em real, e o tomador o convertia em dólar.

“Se havia oscilação de câmbio, o produtor sempre perdia”, diz 
o diretor executivo da Abrapa, Marcio Portocarrero. Segundo 
ele, o objetivo era ter uma só moeda, para o empréstimo e 
para a garantia. “Se captou em dólar, o produtor dá uma ga-
rantia em dólar. Em uma eventualidade de não conseguir pa-
gar, e se o dólar tiver caído, o tomador não faz a atualização. 
Em 30 de agosto de 2016, aprovou-se a Medida Provisória 
725 no Plenário da Câmara dos Deputados, após consenso 
entre a iniciativa privada e o governo federal. Para o setor, foi 
uma conquista.

diesel serem altamente atrelados à moeda norte-ameri-
cana. O comportamento dos custos em relação ao dólar, 
principalmente, a partir de 2010, reforça a afirmação, já 
que os dois indicadores estão fortemente correlacionados.

NOVAS MUDANÇAS NO CRA

Em agosto de 2018, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
publicou em seu site a Instrução CVM 600, que regulamenta 
as ofertas públicas de distribuição dos Certificados de Recebí-
veis do Agronegócio (CRA). A norma introduz um novo marco 
regulatório, estabelecendo regras e procedimentos a serem 
adotados para emissão e distribuição de CRA pelas compa-
nhias securitizadoras, quando ofertadas publicamente.

A Instrução CVM 600 entrou em vigor a partir de 31 de ou-
tubro de 2018. A norma define os direitos creditórios que 
podem compor o lastro de uma emissão pública de CRA, 
permitindo, expressamente, a possibilidade de emissão de 
debêntures, desde que fique comprovada a vinculação do 
destino dos recursos captados para o produtor rural.

O texto estabelece que o regime fiduciário seja instituído em toda 
oferta pública registrada de CRA, com a constituição de patrimô-

Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) em moeda estrangeira com correção cambial
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nio separado. Além disso, definiram-se as condições que delimi-
tam os CRAs que podem ser adquiridos por investidores de varejo 
e os critérios adicionais para a proteção desses investidores.

A instrução também aborda outros aspectos, como deveres e 
vedações dos principais prestadores de serviços que atuam 
na emissão, incluindo a própria companhia securitizadora, e 
os procedimentos mínimos para a realização de assembleias 
gerais de investidores.

Outro ponto de destaque foi a obrigatoriedade de elaboração e 
de auditoria das demonstrações financeiras individuais dos pa-
trimônios em separado, assim como a necessidade de as infor-
mações previstas na Instrução CVM 480 serem divulgadas em 
relação a cada emissão que conte com patrimônio separado.

As mudanças mais relevantes sobre a minuta objeto de audi-
ência pública foram:

• exclusão da obrigação de as companhias securitizadoras 
aportarem recursos próprios para assegurar a cobrança 
dos créditos inadimplidos.

• possibilidade expressa do produtor rural emitir títulos de 
dívida para fins de composição de lastro do certificado.

• alteração da periodicidade de comprovação dos recur-
sos pelo agente fiduciário de trimestral para semestral.

• alteração da periodicidade do informe trimestral para 
mensal, tanto para CRA quanto para CRI.

• possibilidade de as companhias securitizadoras fazerem 
ofertas públicas sem a contratação de instituições inter-
mediárias até o valor de R$ 100 milhões, desde que pos-
suam estrutura interna compatível para distribuição de 
valores mobiliários.
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Entre os anos de 2013 e 2016, a região do Matopiba, for-
mada pelas áreas de cerrado do Maranhão, de Tocantins, do 
Piauí e da Bahia sofreu uma das mais dramáticas secas da 
sua história recente de ocupação agrícola, estimada em cerca 
de 35 anos. Antes desse período, algo parecido só havia sido 
registrado entre os anos de 1958 e 1962. A estiagem severa 
trouxe graves consequências para os cotonicultores da região 
e refletiu na produção nacional de pluma, uma vez que o Ma-
topiba abriga o segundo maior produtor de pluma do Brasil, 
a Bahia. Os efeitos das sucessivas quebras de safra atingiram 
todos os cotonicultores, mas foram especialmente sentidos 
por aqueles que, antes de 2013, investiram mais arrojada-
mente na aquisição de terras e expansão de área plantada. 
Nas safras 2014-2015 e 2015-2016, o Matopiba respondeu 
por, respectivamente, 32% e 22% do total de pluma produ-
zida pelo País. 

No caso da Bahia, que sofreu com problemas climáticos por 
quatro safras consecutivas, a queda na produção relativa à 
safra 2014-2015 foi de 43%. Tocantins e Maranhão, respecti-
vamente, contabilizaram 30% e 4% de perdas na safra 2015-
2016, e o Piauí registrou quebra de, aproximadamente, 86% 
no mesmo período.

Após a reivindicação da Abrapa e de instituições parceiras defen-
soras do setor produtivo, o Conselho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou, em 14 de setembro de 2016, a renegociação de dívi-
das de produtores do Centro-Oeste, Espírito Santo e da região 
do Matopiba. A renegociação só poderia ser feita nos municípios 
onde houvesse sido decretada situação de emergência ou estado 
de calamidade pública, por causa de seca ou estiagem, a partir 
de primeiro de janeiro de 2015 no Espírito Santo, e, a partir de 
primeiro de outubro de 2015, nos outros estados contemplados.

De acordo com o vice-presidente da Abrapa e presidente da As-
sociação Baiana dos Produtores de Algodão, Júlio Cézar Busato, 
a sucessão de uma boa safra e uma excelente, respectivamente, 
em 2016-2017 e 2017-2018, contribuiu para reduzir o nível de 
endividamento dos produtores e para recuperar a área plantada 
que havia retraído no período. A expectativa é de que, com outro 
ótimo desempenho nas lavouras em 2018-2019, os cotonicul-
tores do Matopiba poderão zerar os passivos gerados pela seca 
e voltar a crescer. “A prorrogação das dívidas é, sem dúvida, mui-
to importante. Quem mais sofreu nesse período foi justamente 
quem mais acreditou e investiu na região e que nunca havia visto 
nada parecido em três décadas. A própria produção está dando 
conta de pagar essas dívidas”, afirma Busato. 

Renegociação de dívidas para produtores rurais da 
região do Matopiba, Centro-Oeste e Espírito Santo
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REMEMORANDO AS CONDIÇÕES:

O CMN autorizou a prorrogação de operações de cré-
dito rural de custeio com vencimento no mesmo ano 
e parcelas vencidas ou vincendas em 2016, inclusive 
aquelas prorrogadas por autorização do próprio CMN, 
das operações de:

a. custeio e investimento em municípios abrangidos 
pelo Plano de Desenvolvimento Agropecuário do 
Matopiba (Bahia, Piauí, Maranhão e Tocantins) e do 
estado do Espírito Santo;

b. investimento, em municípios da região Centro-Oeste.

O prazo de reembolso foi de até cinco anos para custeio 
e até um ano após o vencimento final do contrato de fi-
nanciamento para custeio prorrogado e investimento. 
A renegociação se aplica às operações de crédito rural 
contratadas nos municípios onde tenha sido decreta-
da situação de emergência ou estado de calamidade 
pública em decorrência de seca ou estiagem a partir 
de primeiro de janeiro de 2015 no estado do Espírito 
Santo, e, a partir de primeiro de outubro de 2015, nos 
demais estados, com reconhecimento pelo Ministério 
da Integração Nacional, e poderá ser formalizada até 
31 de dezembro de 2016.

Um dos momentos mais críticos do ano de 2018 aconteceu 
a partir do dia 21 de maio, quando uma greve dos caminho-
neiros autônomos foi anunciada em nível nacional. A pauta 
de reivindicações da categoria incluía redução do preço do 
óleo diesel, isenção de pedágio de eixos suspensos e cria-
ção de um marco regulatório para os caminhoneiros. Nos 
primeiros dias de paralisação, a sociedade foi simpática aos 
grevistas e mesmo a Abrapa entendia como justas as de-
mandas do setor, uma vez que o preço do diesel não apenas 
sofre reajustes frequentes, como esses aumentos não têm 
previsibilidade qualquer, o que impacta em todas as cadeias 
produtivas do agro. 

A greve, contudo, se alongou muito além do sustentável, cau-
sando, já nos primeiros dias, o desabastecimento nas cida-
des. Alimentos, remédios e combustíveis começaram a faltar 
nos pontos de venda, e, nas estradas bloqueadas, cargas vi-
vas começaram a morrer. A Abrapa se manifestou em repúdio 
aos grevistas, pedindo a volta da categoria ao trabalho para 
o bem do País. Àquela época, o setor algodoeiro estava na 

Greve dos caminhoneiros de 2018 e a volta do 
tabelamento do frete
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iminência de uma grande safra de algodão, então estimada 
em 1,9 milhão de toneladas de pluma, e os estados que já 
haviam iniciado a colheita sofreram, ainda que não tão inten-
samente, as consequências da greve, com problemas no be-
neficiamento e na comercialização do algodão já colhido na 
safra 2017-2018. 

Os prejuízos foram gerais. Só de perdas imediatas, a Associa-
ção Brasileira de Proteína Animal (ABPA) contabilizou R$ 3,15 
bilhões, fora os custos extras que se somaram, para a reorga-
nização do setor. O movimento, que não tinha um comando 
claro, se espalhou nos 24 estados e no Distrito Federal, le-
vando alguns deles a decretar estado de calamidade pública 
ou de emergência.

TABELAMENTO DO FRETE: O RETROCESSO

A pior consequência da greve dos caminhoneiros, contudo, 
veio depois do caos, com a Lei nº 13.703/18, que instituiu a 
Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de Car-
gas, uma das reivindicações dos caminhoneiros atendidas 
pelo governo, basicamente, o tabelamento do frete. O texto 
não fixou os valores, mas criou as regras para que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) definisse o piso. 

O tabelamento, instrumento que remonta a períodos muito difí-
ceis enfrentados pelo Brasil nos anos de 1980, na versão atual,  
representa um aumento de 100% no custo de transporte de 
cargas e insumos agrícolas. Ele acaba com a possibilidade de 
negociação do frete de retorno, característico da logística no 
agro, em que o caminhão que escoa a safra faz o caminho de 
volta carregado de insumos, como fertilizantes e defensivos 
que serão utilizados para o plantio da safra seguinte. 

Com o tabelamento do frete, o preço pago será sempre o mí-
nimo na ida e na volta, mesmo que o caminhão retorne va-
zio. A medida – tomada às pressas para acabar com a greve, 
no cenário de total descontrole – compromete a competitivi-
dade brasileira em todas as cadeias produtivas, inclusive na 
têxtil, que, segundo a Abit, teve de rever suas previsões após 
a paralisação, com impactos expressivos nos resultados  
de 2018.

A estratégia adotada pelo setor consiste em instruir os órgãos 
competentes sobre os impactos econômicos e sociais do ta-
belamento do frete, para que esses elaborem pareceres con-
tra essa medida, e, por fim, transmitir ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) argumentos técnicos suficientes para o julga-
mento da Corte no Plenário. Tramita na Câmara dos Deputa-
dos o Projeto de Lei n° 75, de 2018, que regula o transporte 
rodoviário de cargas. O projeto, considerado marco regulató-
rio do setor, institui normas para o transporte rodoviário de 
cargas em território nacional. Atualmente, a matéria está na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sob a relatoria do 
senador Romero Jucá, para emitir relatório. O projeto ainda 
passará pelas comissões de Serviços de Infraestrutura (CI), e 
de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC).

Fonte: Senado Federal

Atividade Legislativa

Projeto de Lei da Câmara n° 75, de 2018

Autoria:  Câmara dos Deputados

Iniciativa:  Presidência da República

Ementa:

Institui normas para regulação do transporte rodoviário de cargas; altera as Leis nºs 10.833, de 29 de dezembro de
2003, 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), 13.103, de 2 de março de 2015, 11.442, de 5 de
janeiro de 2007, e o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); revoga os Decretos-Lei nºs 284, de
28 de fevereiro de 1967, 1.438, de 26 dezembro de 1975, 1.582, de 17 de novembro de 1977, as Leis nºs 7.290, de 19 de
dezembro de 1984, 10.209, de 23 de março de 2001, 12.667, de 15 de junho de 2012, e dispositivos da Lei nº 11.442, de
5 de janeiro de 2007; e dá outras providências.

Explicação da Ementa:

Regulamenta o transporte rodoviário nacional e internacional de cargas, inclusive de produtos
perigosos, dispõe sobre a responsabilidade no transporte de cargas e estabelece infrações e
penalidades pelo descumprimento das normas aplicáveis.

Assunto:

Data de Leitura:

Econômico - Viação e transportes

26/06/2018

Em tramitação

-Decisão: 10/07/2018 - Comissão de Assuntos
Econômicos (Secretaria de Apoio à
Comissão de Assuntos Econômicos)

Último local:

-Destino: Último estado: 10/07/2018 - MATÉRIA COM A
RELATORIA

Relatoria atual: Relator: Romero Jucá

Relatoria:

CAE - (Comissão de Assuntos Econômicos)

Relator(es):

Senador Romero Jucá

Despacho:

N° 1 (Despacho inicial)

(SF) CI - Comissão de Serviços de Infraestrutura

(SF) CCJ - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

(SF) CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

TRAMITAÇÃO

10/07/2018 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

MATÉRIA COM A RELATORIASituação:

Distribuído ao Senador Romero Jucá, para emitir relatório.Ação:

28/06/2018 CAE - Comissão de Assuntos Econômicos

AGUARDANDO DESIGNAÇÃO DO RELATORSituação:

Matéria aguardando distribuição.Ação:
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 O Brasil está colhendo sua maior safra de algodão 
da história, com dois milhões de toneladas produzidas. 
Não se pode deixar de mencionar também a colheita 
de três milhões de toneladas de caroço, importante 
fonte de proteína para o arraçoamento animal 

s últimos dois anos foram de recuperação de preços 
no mercado de algodão e, após um forte ajuste na 
área de plantio em 2016-2017, quando se foram 

plantados 939 mil hectares, os produtores atingiram 25% a 
mais em 2017-2018. As perspectivas para 2018-2019 são 
novamente positivas e, segundo a Conab, pode-se alcançar 
um novo crescimento de 21%.

Em 2017-2018, o Brasil está colhendo sua maior safra de al-
godão da história, com dois milhões de toneladas produzidas. 
Não se pode deixar de mencionar também a colheita de três 
milhões de toneladas de caroço, importante fonte de proteína 
para o arraçoamento animal. O Brasil se tornou, nesta safra, o 
quarto maior produtor e o terceiro maior exportador mundial 
de algodão em pluma. Os últimos números do Departamento 

de Agricultura dos EUA (USDA) indicam que seremos o se-
gundo maior exportador do produto em 2018-2019, com um 
total de 1,2 milhão de toneladas vendidas no exterior.

Esses números mencionados são muito auspiciosos e, se fôs-
semos buscar as razões para isso, seguramente a capacida-
de técnica e de gestão dos produtores brasileiros seria, com 
muita probabilidade, o maior fator do sucesso do setor. Essa 
excelência vai muito além dos trabalhos na lavoura, abran-
gendo a estocagem e a comercialização do produto até atingir 
o mercado externo.

Na lavoura, um número é suficiente para demonstrar a capa-
cidade técnica e de gestão do produtor, 1.708 kg de pluma 
por ha de produtividade, superando em 68% a dos Estados 

O AVANÇO DA PRODUÇÃO DE ALGODÃO NO BRASIL: SAFRAS 2016-2017 E 2017-2018

O
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Unidos, que atinge 1.014 kg/ha. A produtividade na Argentina 
se situa entre 500 e 600 kg/ha, praticamente a mesma do 
Brasil em meados dos anos 90, quando nossa produção no 
Cerrado começou a se estruturar. Nossa produção, que é de 
sequeiro, tem produtividades próximas à da cultura irrigada 
da Austrália (1.931 kg/ha) e Turquia (1.853 kg/ha).

Outra característica importante a ser mencionada é que mais 
da metade do algodão plantado no Mato Grosso, estado que 
reponde por 70% da produção nacional, se dá como segunda 
safra. Como no caso do milho no mesmo estado, isso, nessa 
dimensão, não tem paralelo no mundo.

Na comercialização, a sofisticação do produtor nos mostra 
que a venda antecipada, por meio de contratos futuros, é prá-
tica generalizada.

Assim, a tão sonhada proteção de preços (hedge) é realizada 
no mercado de forma racional e com cálculo econômico.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
tem, dentro dos limites financeiros do governo federal, apoia-
do de forma clara o setor. A política agrícola, com ênfase no 
crédito rural e nos preços mínimos, atua no sentido de mitigar 
os custos do crédito no País e os riscos de preços que existem 
na lavoura do algodão. No custeio da lavoura, o produtor pode 

tomar até R$ 3 milhões com taxas de juros de 7% ano; nos 
investimentos em máquinas, o programa Moderfrota permite 
tomar recursos para compra de tratores, implementos e co-
lheitadeiras à taxa de juros de 7,5% ao ano.

A conquista do mercado externo tem sido feita com missões 
privadas capitaneadas pelos próprios produtores e sua repre-
sentação nacional (Abrapa) e estaduais e a participação tam-
bém dos exportadores. Em consonância com essa atuação do 
setor, o Mapa tem hoje, entre seus principais objetivos, a con-
quista de novos mercados e a ampliação dos já conquistados, 
estando o ministro à frente de diversas missões internacio-
nais, notadamente para países asiáticos. Como já menciona-
do, o Brasil deverá se tornar em 2018-2019 o segundo maior 
exportador mundial, considerando que o principal destino de 
nossas vendas externas é a Ásia, notadamente Vietnã (prin-
cipal importador), Indonésia, China, Coreia do Sul e Taiwan.

A alta dos preços no mercado interno, a partir de março de 
2015, tem garantido rentabilidade positiva ao produtor de 
algodão, fazendo com que a Política de Garantia de Preços 
Mínimos do Mapa não tenha sido acionada desde 2014. 
Mas, mesmo assim, o Preço Mínimo, reajustado em 15% 
para 2018-2019 e baseado no custo variável de produção 
(R$  64,42/15 kg), é um significativo suporte para o produtor 
em caso de forte queda nos preços internacionais.

 A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, 
juntamente com suas afiliadas estaduais, tem sido o principal 
órgão institucional do setor privado na interlocução com 
o Mapa, para implementar as políticas mais importantes 
de apoio ao setor. Nesse sentido, nos congratulamos 
com o excelente encerramento da gestão do biênio 
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SAI – SISTEMA ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO

Sistema Abrapa de Identificação (SAI) foi lançado 
em 2003, especificamente em Mato Grosso, com o 
objetivo de rastrear os fardos produzidos no estado. 

A partir de 2004, o SAI se estendeu aos demais estados as-
sociados à Abrapa. A partir daquele momento, tornou-se pos-
sível a identificação, em escala nacional, da origem da pluma 
brasileira por meio da leitura do código de barras da etiqueta 
afixada aos fardos do algodão beneficiado.

A identificação por código de barras também facilita o tra-
balho de classificação por High Volume Intrument (HVI), um 
recurso importante para a distinção das amostras enviadas 
pelas algodoeiras para a classificação visual e análise nos la-
boratórios de HVI distribuídos pelo Brasil.

Mesmo com a notoriedade do avanço da rastreabilidade dos 
fardos de algodão, a Abrapa buscou, em 2007, agregar um 
contingente maior de informações ao SAI para se aproximar 
da realidade das algodoeiras no Brasil e produzir estatísti-

cas relevantes para a melhoria dos processos internos. Foi 
criado, assim, o SAI Virtual, sistema concluído em 2009, 
com todas as melhorias preconizadas, principalmente em 
relação ao atendimento aos usuários (algodoeiras, associa-
ções estaduais, gráficas credenciadas e Abrapa). Em com-
plemento, o novo sistema proporcionou às algodoeiras um 
maior controle interno com o levantamento simultâneo do 
histórico das etiquetas.

Em 2013, a Abrapa ampliou a consulta de rastreamento dos 
fardos pelo portal da associação ou pelo aplicativo SAI dispo-
nível na plataforma IOS.

Na safra 2017-2018, a rastreabilidade dos fardos passou por 
atualização e aprimoramento para a integração no novo sis-
tema Sinda, ABR, SBRHVI e SAI, permitindo a transparência 
das informações consolidadas em cada um dos sistemas. 
A nova consulta de fardos pode ser feita pelo portal Abrapa 
(www.abrapa.com.br) e provê as seguintes informações:

Foco em comercialização
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DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA SAI:

DADOS ORIUNDOS DOS SISTEMAS SINDA E ABR:

DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA SAI:

DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA SBRHVI:

DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA SBRHVI:

Fonte: Sinda, SAI, ABR e SBRHVI. www.abrapa.com.br/Paginas/rastreabilidade/rastreamento-de-fardo.aspx
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Informações de remoção
Fonte: Helvetica Bold – 12pt

Numeração das etiquetas

Lote de autorização do pedido
(números dos fardos)

Informações de
contato da ABRAPA

Fonte: Helvetica Bold – 8pt
www.abrapa.com.br

Fonte: Helvetica Bold – 10pt

+55(61) 3028-9700
Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Data de autorização do pedido
Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Número de autorização do pedido
Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Código F: 
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código de barras (principal)
Formato: 97x33 mm

Fonte: Helvetica Bold – 20pt (iniciais)

Fonte: Helvetica Regular – 16pt 

Marca da ABRAPA
Versão monocromática, com 3,6cm

Sigla do estado da usina

Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Código de barras auxiliar
Formato: 87x15mm

Numeração completa
da etiqueta

Feita pelo próprio sistema.
Sugestão de fonte: Helvetica Regular – 12pt 

Código E: 
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código D: 
Destacado na usina de 

Inserido dentro do fardo.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código C: 
Destacado na usina 

Inserido dentro do fardo.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código B: 
Destacado na usina 

Acompanha amostra

B • Fonte: Helvetica Bold – 26pt
HVI • Fonte: Helvetica Bold – 7pt

Código A: 
Destacado na usina 

Acompanha amostra

A • Fonte: Helvetica Bold – 26pt
VISUAL • Fonte: Helvetica Bold – 7pt

Observação:
As serrilhas e meio-cortes estabelecem seis secções transversais destacáveis, 
de altura 30 mm, a partir da extremidade inferior da etiqueta. A proteção de 
adesivos na etiqueta BOPP também deve ser destacável. A etiqueta de polietileno 
(PEAD) deverá ser guepe. Não existe espaço entre as etiquetas sequenciadas.

Fonte: Helvetica Bold – 14ptFonte: Helvetica Bold – 14pt

Fonte: Helvetica Bold – 38pt

A
ut

. 1
16

6 
 d

e 
17

/1
2/

20
15

Lo
te

 a
ut

. 0
69

00
1 

a 
07

10
00

F

E

D

C

B
H

VI

A

VI
SU

A
L

00 078985384014114514

UF

w
w

w
.a

br
ap

a.
co

m
.b

r
+5

5(
61

) 3
02

8-
97

00

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

00 0 789853946 1 411451 4

NÃO REMOVER DO NOT REMOVE

LOGO DA FAZENDA / ALGODOEIRA
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Sistema Abrapa de Identificação
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Fonte: Helvetica Bold – 8pt
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Fonte: Helvetica Bold – 20pt (iniciais)

Fonte: Helvetica Regular – 16pt 

Marca da ABRAPA
Versão monocromática, com 3,6cm
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Fonte: Helvetica Bold – 8pt

Código de barras auxiliar
Formato: 87x15mm

Numeração completa
da etiqueta

Feita pelo próprio sistema.
Sugestão de fonte: Helvetica Regular – 12pt 

Código E: 
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código D: 
Destacado na usina de 

Inserido dentro do fardo.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código C: 
Destacado na usina 

Inserido dentro do fardo.
Fonte: Helvetica Bold – 26pt

Código B: 
Destacado na usina 

Acompanha amostra

B • Fonte: Helvetica Bold – 26pt
HVI • Fonte: Helvetica Bold – 7pt

Código A: 
Destacado na usina 

Acompanha amostra

A • Fonte: Helvetica Bold – 26pt
VISUAL • Fonte: Helvetica Bold – 7pt

Observação:
As serrilhas e meio-cortes estabelecem seis secções transversais destacáveis, 
de altura 30 mm, a partir da extremidade inferior da etiqueta. A proteção de 
adesivos na etiqueta BOPP também deve ser destacável. A etiqueta de polietileno 
(PEAD) deverá ser guepe. Não existe espaço entre as etiquetas sequenciadas.

Fonte: Helvetica Bold – 14ptFonte: Helvetica Bold – 14pt

Fonte: Helvetica Bold – 38pt
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LOGO DA FAZENDA / ALGODOEIRA
e outras informações

Sistema Abrapa de Identificação

EVOLUÇÃO DE FORMATO E 
LAYOUT DA ETIQUETA
Com a integração do Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI), todas as informações so-
bre a origem da pluma passaram a constar na 
etiqueta afixada ao fardo. Entre outros dados, 
ela informa a algodoeira que beneficiou o al-
godão, o número da prensa que gerou o fardo 
e o número do fardo. A etiqueta contém, tam-
bém, seis seções destacáveis, utilizadas, en-
tre outras aplicações, na classificação visual 
e na análise por HVI.

Buscando a melhoria constante do processo 
de rastreamento, a adequação às solicitações 
das algodoeiras e a eliminação de possíveis fa-
lhas humanas durante o manuseio, em junho 
de 2012, a Abrapa mudou o layout da etiqueta, 
com destaque para o aumento da largura, que 
passou a comportar um código de barras tam-
bém mais largo para proporcionar melhor visua-
lização da numeração dos fardos quando empi-
lhados na área de produção.

Com a finalidade de avaliar o novo padrão de 
identificação, foram realizados vários testes 
de leitura, colagem e resistência de mate-
rial na Fazenda Pamplona, da empresa SLC 
Agrícola, localizada em Cristalina, no esta-
do de Goiás. Na oportunidade, responsáveis 
da Abrapa puderam verificar se, no dia a dia 
de uma algodoeira, as melhorias realmente 
atendiam a todas as expectativas.

Atualmente, a etiqueta é produzida em duas 
versões: em polietileno, para costura ou 
amarração ao fardo, e em BOPP adesivo, para 
colagem no fardo. Tem 11 centímetros de lar-
gura e 31 centímetros de altura total, incluin-
do as seis seções destacáveis, utilizadas para 
identificar as amostras enviadas aos labora-
tórios de classificação (individuais por fardo) 
e muito úteis para manuseio e controle, tanto 
pela algodoeira como pelo comprador.
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SISTEMA ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO  
(SAI) EM NÚMEROS

De acordo com informações extraídas da base de dados do 
SAI, na safra 2017-2018, foram registradas 207 algodoeiras 
ativas no Brasil.

Elas estão distribuídas por dez estados e têm capacidade de 
beneficiar 100% da produção nacional de algodão.

Um dado importante a destacar é o número de prensas por 
estado. Na safra 2017-2018, registrou-se um total de 355 
prensas no Brasil, 60% delas localizadas em Mato Grosso, 
estado com a maior produção de pluma, e 22% na Bahia, se-
gundo produtor.

A base informa também a capacidade de fardos por hora, em 
cada estado. A capacidade total é de 6.430 fardos por hora, 
considerando que Mato Grosso e Bahia, juntos, respondem 
por 82%, com 5.301. Outro dado importante é o peso médio 
do fardo, que varia por estado, desde 179 kg, em Minas Ge-
rais, até 203 kg, no Maranhão.

MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL E DE 
PRODUÇÃO DA ETIQUETA DO SISTEMA 
ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO

Em 2016, as algodoeiras e gráficas receberam 
o Manual de Identidade Visual e de Produção 
da Etiqueta do Sistema Abrapa de Identificação, 
também disponível em versão digital no por-
tal da entidade. Ele foi criado pela Abrapa para 
definir a construção e aplicação da marca SAI e 
aprimorar a padronização da etiqueta em termos 
de formato, material, qualidade, cor, impressão e 
outros requisitos.

O Manual trata também da identificação de rolos, 
molhos e caixas e instrui sobre a comunicação de 
envio das etiquetas, visando melhorar o atendimen-
to e a comunicação entre a gráfica e a algodoeira.
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Bahia
ALGODOEIRAS: 43
ETIQUETAS: 2.471.069

Goiás
ALGODOEIRAS: 15
ETIQUETAS: 296.001

Maranhão
ALGODOEIRAS: 3
ETIQUETAS: 155.061

Tocantins
ALGODOEIRAS: 5
ETIQUETAS: 28.000

Minas Gerais
ALGODOEIRAS: 11
ETIQUETAS: 263.685

São Paulo
ALGODOEIRA: 1
ETIQUETA: 0

Mato Grosso do Sul
ALGODOEIRAS: 7
ETIQUETAS: 263.685

Mato Grosso
ALGODOEIRAS: 119
ETIQUETAS: 7.024.830

Roraima
ALGODOEIRA: 1
ETIQUETAS: 9.000

Piauí
ALGODOEIRAS: 2
ETIQUETAS: 48.000

Distribuição das algodoeiras ativas no Brasil – safra 2017-2018

MT MSGO MA RRBA TOMG PI SP

Fonte: Sistema Abrapa de Identificação - SAI/novembro 2018 – Elaboração Abrapa
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SOLICITAÇÃO DE ETIQUETAS

Na safra 2016-2017, das 207 algodoeiras ativas, 164 solicitaram etiquetas 
do Sistema Abrapa de Identificação (SAI), representando 79% do total. Já 
para a safra 2017-2018 das 207 algodoeiras ativas, 190 solicitaram etiquetas 
no SAI, o que corresponde a 92% do total.

Mato Grosso concentra o maior número, com 119 algodoeiras ativas, e 94% 
destas solicitaram etiquetas na safra 2017-2018, totalizando 7.024.830 – 
46% a mais que a quantidade solicitada na safra anterior – representando 
67% de todas as etiquetas pedidas em nível nacional.

Em seguida vem a Bahia, com 43 algodoeiras ativas, considerando que 39 
delas solicitaram 2.471.069 de etiquetas na safra 2017-2018, número cor-
respondente a mais de 58% em comparação à safra anterior.

No total dos dois estados, 151 algodoeiras registraram pedidos na safra 
2017-2018, representando 79% de todas elas com pedidos em nível nacio-
nal e totalizando 9.495.899 de etiquetas, correspondentes a 90% do total na-
cional, que foi de 10.540.646, número 48% maior que o da safra 2016-2017, 
seguindo o aumento registrado na produção de pluma.

Total de algodoeiras ativas, prensas, capacidade de fardo por hora e peso 
médio de fardo (Kg) por estado - safra 2017-2018

ESTADO ALGODOEIRAS PRENSAS CAPACIDADE (FARDOS/HORA) PESO MÉDIO DE FARDO (KG)

Bahia 43 78 1.626 203

Goiás 15 24 334 201

Maranhão 3 6 120 203

Minas Gerais 11 15 200 179

Mato Grosso do Sul 7 9 127 200

Mato Grosso 119 213 3.675 202

Piauí 2 2 35 200

Roraima 1 1 190 190

São Paulo 1 2 60 200

Tocantins 5 5 63 204

TOTAL 207 355 6.430 201

Fonte: Sistema Abrapa de Identificação - SAI/novembro 2018 – Elaboração Abrapa
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Fonte: Sistema Abrapa de Identificação (SAI)/novembro 2018 – Elaboração Abrapa

Fonte: Sistema Abrapa de Identificação - SAI/novembro 2018 – Elaboração Abrapa

Total de algodoeiras solicitantes de etiquetas por estado  
safras 2016-2017 e 2017-2018

Total de etiquetas solicitadas por estado  
safras 2016-2017 e 2017-2018
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CADASTRO DE ALGODOEIRA NO SISTEMA ABRAPA DE IDENTIFICAÇÃO (SAI)

Para operar com o SAI, a algodoeira precisa ser cadastrada no sistema. É um processo simples, que começa pela GS1 Brasil, a em-
presa de automação responsável pela geração dos códigos e do número de registro de cada algodoeira.

1. Passo
Contatar a GS1 Brasil e 
solicitar o cadastramento 
para obter o código GTIN-
13 (padrão Abrapa).

2. Passo
Receber da GS1 Brasil a sequência numérica de nove dígitos 
que será usada para a geração de etiquetas. Essa sequência, 
juntamente com dígito de extensão, faz com que o cadastro 
seja único – ele é a carteira de identidade da algodoeira.

3. Passo
Enviar a 
documentação e a 
marca da algodoeira 
para a Abrapa.
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Foco em informação

C
riado, em setembro de 2013, para centralizar e inte-
grar as informações sobre o algodão brasileiro entre 
a Abrapa e suas estaduais, o Sistema Nacional de Da-

dos do Algodão (Sinda) é o grande banco de dados da cotonicul-
tura nacional. Alimentado pelas associações estaduais, ele con-
tém informações cadastrais, voluntariamente disponibilizadas 
pelos produtores, acerca da produção, unidades produtivas e 
culturas cultivadas. Sua cobertura é expressiva e também cres-
cente, uma vez que os cotonicultores têm se conscientizado da 
importância dos dados para a elaboração e manutenção de es-
tratégias assertivas para o fortalecimento do setor. 

No biênio 2017-2018, o Sinda ganhou novas aplicações que 
o fizeram ainda mais relevante. Ele passou a integrar os pro-
gramas Standard Brasil HVI (SBRHVI), Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR) e o Sistema Abrapa de Identificação (SAI), 
otimizando as funções de cada um deles, e, em retorno, tor-
nando-se ainda mais “inteligente”. A integração demandou 
esforços e recursos, até que se chegasse ao desenho que 
melhor atendesse às demandas do produtor.

O Sistema Abrapa de Identificação (SAI) está voltado exclusi-
vamente para garantia da rastreabilidade dos fardos. Por meio 
deste, são cadastradas as algodoeiras, prensas, emitidas as 
etiquetas com código de barras e os selos ABR para unidades 
produtivas certificadas no programa. Todas essas informações 
foram vinculadas na base de dados do novo Sinda e algumas 
delas podem ser consultadas diretamente no Portal Abrapa.

O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é de-
pendente exclusivamente dos cadastros realizados no 
atual Sinda. Na safra 2017-2018, o programa passou por 
melhorias, com a remodelagem do processo de certifica-
ção ABR e licenciamento BCI das unidades produtivas, 
para garantir a integração dos dados com os demais sis-
temas. A plataforma ABR formaliza e dá autonomia para 
as associações, em esfera estadual, e para a Abrapa, em 
âmbito nacional, para gerenciar todo o processo de cer-
tificação, que vai desde o convite e a adesão do produtor/
unidade produtiva ao programa de certificação, a aplica-
ção das listas VDP pela estadual e VCP pela certificadora, 
até a liberação para aquisição de Selo ABR em sistema 
SAI pelo produtor/unidade produtiva.

Ao passar a abrigar o programa Standard Brasil HVI 
(SBRHVI), criou-se um ambiente em que o produtor, com 
o uso de uma chave de acesso exclusiva e personaliza-
da, pode permitir que o comprador final ou trading vejam 
exatamente os resultados originais de HVI dos fardos. 
Isso contribui para transações comerciais mais harmô-
nicas e para o consequente fortalecimento da imagem 
do algodão do Brasil. O SAI, agora também integrado ao 
Sinda, foi incrementado, passando a fornecer em suas 
etiquetas, além dos tradicionais dados para rastreamen-
to de origem e beneficiamento do algodão, acesso às in-
formações de análise e classificação da pluma, inseridas 
via SBRHVI.
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COMO O SINDA FUNCIONA 

1. DADOS ORIUNDOS DO SISTEMA SAI:

Os cadastros de produtores, de grupos de produtores e de 
unidades produtivas foram readaptados na nova plataforma 
do Sinda, tendo como principal foco a individualização destes. 
Tal fator agrega maior confiabilidade no registro dos dados 
e possibilita maior assertividade no cruzamento de informa-
ções entre os cadastros da plataforma e os demais sistemas. 

O novo Sinda trouxe maior interface e concentração de infor-
mações, estreitando o contato entre os produtores, grupos de 
produtores e as associações estaduais resultando na redu-
ção do trabalho paralelo e acelerando o acesso à informação. 
Outro ponto de destaque que vale ressaltar para nova versão 
do Sinda é o registro de todo banco de dados ser realizado 
por safra que permite consultas por série histórica. O registro 
de produtores é individualizado mediante cadastro de CPF e/
ou CNPJ, este também é acompanhado de informações rele-
vantes para o contato direto com o produtor como endereço, 
telefone, celular, e-mail, dentre outras. 

Os grupos de produtores são cadastrados a partir dos registros 
dos produtores. A individualização do grupo é feita através da 
composição de produtores que o formam. Nome do grupo, as-
sociação e e-mail são informações relevantes no cadastro de 
grupo de produtores, pois permitem a identificação e um con-
tato mais assertivo por parte da associação  estadual. 

O cadastro de unidades produtivas traz dados como latitude, 
longitude, cidade, endereço, cep, bairro, e-mail, área de al-
godão, área total da propriedade, entre outros. Mas é com as 
matrículas (registro oficial da propriedade) que a individuali-
zação da unidade produtiva é garantida. É também no regis-
tro da unidade produtiva que se realiza o vínculo do gestor 
da propriedade, ou seja, o produtor ou o grupo de produtores 
que a gerencia. 

Tela do Sinda para cadastro de cotonicultor

Tela do Sinda para cadastro de grupo de produtores

Tela do Sinda para cadastro de unidade produtiva
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2. HABILITAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA SAFRA VIGENTE

Após o cadastro e/ou atualização dos registros de produtores, 
grupo de produtores e unidades produtivas no sistema Sinda, 
a associação estadual realiza a liberação destas para operação 
nos demais sistemas SAI, ABR e SBRHVI, por meio da “habili-
tação para operação na safra vigente”. Com a unidade produ-
tiva habilitada, toda a rastreabilidade da safra é estabelecida.

3. CADASTRO DE CULTURAS

O cadastro de culturas também foi atualizado na nova pla-
taforma do Sinda. O foco de culturas é manter o cadastro de 
plantio por unidade produtiva de forma detalhada em que se 
realize o lançamento de registros por área estimada e reali-
zada, safra a safra, com destaque para a cultura do algodão, 
apesar das demais também serem cadastradas. 

Fazem parte do cadastro de culturas:

• a área de algodão 

• a área de algodão safra adensada

• a área de algodão safrinha 

• a área de algodão de safrinha adensada

• a área de algodão irrigado, 

• área de algodão irrigado adensado

• produtividade e produção de pluma

Além da opção de registro de outras culturas como milho, soja 
ou outras que estiverem sendo cultivadas na unidade produtiva. 

Tela do Sinda para cadastro de culturas 

No cadastro de culturas estimado, o sistema indica o registro 
de cada área da safra anterior demonstrando um compara-
tivo entre o que foi plantado na safra passada e o que está 
sendo cadastrado em estimativa de plantio. Já em culturas 
realizado, o sistema indica o registro de cada área lançada 
em culturas estimado e realiza um comparativo com o que foi 
efetivamente plantado (Culturas realizado).
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Números do Sinda - safra 2017-2018

Bahia Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso 
do Sul

Mato Grosso Piauí TocantinsSão Paulo Outros

Sinda Conab

Fonte: Sistema Nacional de Dados - Sinda/Conab /outubro 2018 - Elaboração Abrapa
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100% 100% 100%
3% 8%

43%

66%

100%

Estado
Área de 

Algodão  no 
Sinda (ha)

Área de Algodão 
Conab (ha)

Bahia 239.844 263.700

Goiás 32.003 33.000

Maranhão 22.300 22.300

Minas Gerais 25.000 25.000

Mato Grosso do Sul 30.400 30.400

Mato Grosso 711.740 777.800

Piauí 4.077 7.200

São Paulo 1.956 5.700

Tocantins 1.668 2.800

Outros - 6.800

TOTAL 1.069.663 1.174.700

Fonte: Sistema Nacional de Dados - Sinda/Conab /outubro 2018 - Elaboração Abrapa

4. NÚMEROS DO SINDA EM SUA PRIMEIRA 
SAFRA, APÓS REFORMULAÇÃO E INTEGRAÇÃO 
COM OS DEMAIS SISTEMAS

O Sinda detém o cadastro de 91% de toda a área plantada de 
algodão no Brasil, na safra 2017-2018, que foi de 1,2 milhão 
de hectares. A base da Conab foi utilizada no comparativo e 
de acordo com o levantamento e seguindo a distribuição por 
estado temos o Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul 
com 100% da área registrada no Sinda seguidos por Goiás, 
Mato Grosso e Bahia com 97%, 92% e 91% respectivamen-
te, Tocantins com 60%, Piauí 57% e São Paulo com 34%. Os 
demais estados que cultivam algodão como Roraima, Ceará, 
Rio Grande do Norte e Paraíba ainda não fazem parte do ca-
dastro do sistema Sinda e representam juntos 0,6% do total 
de área. Todo esse alcance é fruto do trabalho e dedicação 
contínuos das associações estaduais em conjunto com a 
Abrapa para garantir a rastreabilidade e confiança na cadeia 
produtiva do algodão. 
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5. MAPA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE ALGODÃO CADASTRADAS NO SINDA - SAFRA 2017-2018

Fonte: Sistema Nacional de Dados do Algodão - Sinda/outubro 2018 - Elaboração Abrapa

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018334



Indicador do algodão CEPEA/ESALQ – prazo de 8 dias
CENTAVOS R$/LP VAR./DIA VAR./MÊS PRAZO PGTO. (DIAS)

23/11/2018 293,89 -0,24% -0,41% 8,00

22/11/2018 294,61 -0,29% -0,17% 8,00

21/11/2018 295,47 -0,07% 0,13% 8,00

20/11/2018 295,69 0,06% 0,20% 12,65

19/11/2018 295,50 -0,35% 0,14% 9,69

Fonte: CEPEA

* Nota: preços de algodão pluma, tipo 41-4, posto na mesorregião da cidade de São Paulo. O prazo médio de pagamento se refere à média de 
dias para pagamento dos negócios com prazos, considerados para o cálculo. Todos os valores que atendem aos critérios estatísticos foram con-
vertidos para pagamento em 8 dias com base na taxa de desconto NPR. Nota1: No dia 1 de junho de 2018, o Indicador foi arbitrado.
Conversões:
1 libra-peso = 0,453597 quilo
De libra-peso para arroba: multiplique o preço em reais por 33,069
De arroba para libra-peso: divida o preço em reais por 33,069.
De libra-peso para quilo: multiplique o preço em reais por 2,2046
De libra-peso para tonelada: multiplique o resultado obtido em quilo por 1.000

Média móvel dos últimos três indicadores – prazo de 8 dias
CENTAVOS R$/LP VAR./DIA VAR./MÊS

23/11/2018 294,66 -0,20% -0,15%

22/11/2018 295,26 -0,10% 0,05%

21/11/2018 295,55 -0,12% 0,15%

20/11/2018 295,91 0,07% 0,27%

19/11/2018 295,71 0,05% 0,21%

16/11/2018 295,56 0,21% 0,16%

COTAÇÃO DO ALGODÃO

O indicador de preços do algodão, publicado diariamente 
pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 
(Cepea) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 
(Esalq- USP), é a maior referência de preço físico da fibra no 
Brasil. O índice Cepea-Esalq é também utilizado no processo 
de liquidação de contratos futuros da Bolsa de Mercadorias e 
Futuros de São Paulo (BM&FBovespa).

A cotação tem como base de cálculo a média aritmética dos va-
lores praticados no mercado interno do algodão tipo 41, folha 4 – 
cor estritamente abaixo da média – strict low middling (antigo tipo 
6, fibra 30/32mm, sem característica). Uma série de agentes da 
cadeia produtiva do algodão é contatada por telefone diariamen-
te, para que o levantamento de preços e prazos de pagamento 
praticados no mercado seja o mais coerente e realista possível.

Fonte: CEPEA
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A Abrapa financia a coleta de informações e a publicação do 
indicador Cepea-Esalq, ciente de que é de sua importância 
para o cotonicultor brasileiro e para um melhor desempenho 

da cadeia produtiva do algodão. O indicador também está dis-
ponível para consulta diária no portal da Abrapa, permitindo 
ainda o download da série de preços da pluma desde 1996, 
ano em que teve início a publicação.

Em 2016, Abrapa e Cepa-Esalq reuniram-se para discutir 
melhorias na divulgação do indicador e mudanças na estru-
tura do layout. Como resultado da reunião, o índice de preços 
do algodão ganhou uma nova estrutura de comunicação e ti-
veram aperfeiçoamento alguns processos internos com foco 
no vínculo com a área de cotações do portal da Abrapa.

Ao analisar o período de preços à vista da pluma, entre janeiro 
de 2017 e novembro de 2018, nota-se que o indicador, que 
era de aproximadamente 274 centavos de reais por libra-pe-
so em janeiro de 2017, alcançou, em junho de 2018, o pata-
mar de 378 centavos de reais por libra-peso, representando 
um incremento de 38% ao longo do período.

Fonte: Cepea-Esalq, 2017 e 2018 – Elaboração Abrapa

Histórico de preços do algodão em pluma  
período 2017-2018 (até novembro)
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 Há uma relação inversa entre os estoques 
disponíveis a cada mês e os preços de comercialização. 
Isso justificou, portanto, as reações de preços no Brasil 
de forma mais intensa no segundo trimestre de 2018 
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 PREÇOS VOLTAM AO PATAMAR DE 2011, 
EXCEDENTES SERÃO DESAFIADORES

om demanda firme, especialmente do mercado ex-
terno, as cotações de algodão tiveram acréscimos 
expressivos nas últimas duas safras, contribuindo 

para que a cultura apresentasse expressiva melhora de ren-
tabilidade. Como resultado, a área cultivada se elevou e deve 
continuar crescente. Nos últimos anos, na média o clima fa-
voreceu a boa produtividade agrícola e a oferta teve um salto 
de quase 56% em dois anos. 

A oferta interna crescente, por si só, seria motivo de pressão 
sobre preços. Entretanto, nos últimos dois anos, pelo menos, 
houve elevação de preços do petróleo, o que contribuiu para 
que a indústria têxtil mundial elevasse a demanda por fibras 
naturais, especialmente o algodão, em detrimento de fibras 
artificiais e sintéticas. Com isso, a relação estoque final/consu-
mo mundiais da fibra passou a ser de 65,2% em 2017-2018, 
contra 95,2% registrados em 2014-2015. Consequentemen-
te, as cotações da fibra subiram no mercado internacional. O 
Índice Cotlook A, por exemplo, passou de um patamar de US$ 
0,6543/lp em março de 2016, para mais de US$ 0,98/lp em ju-
lho de 2018, também com variação de quase 50% no período. 

Para o Brasil, acrescenta-se a desvalorização do Real em re-
lação ao dólar, o que contribuiu para elevar a paridade de im-
portação, não deixando espaço para pressão sobre os preços 
internos. De fev/17 a ago/18, a taxa de câmbio R$/US$ subiu 
32,4%, por exemplo.

Nas temporadas 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, o Bra-
sil produziu, no agregado, 4,38 milhões de toneladas, gerando 
uma disponibilidade doméstica de 5,43 milhões de toneladas 
(estoque inicial + produção + importação) – vale observar que 
a pluma de cada safra chega ao mercado em maior intensida-
de a partir de agosto de cada ano: para as safras citadas, por-
tanto, vale o período de ago/15 e jul/18. No mesmo período, o 
consumo interno ficou em 2,17 milhões de toneladas, criando 
um excedente de 3,27 milhões de toneladas. Desse total, 2,47 
milhões foram exportados e 795,7 mil toneladas ficaram em 
estoques, ou seja, os estoques desses três anos, no agregado, 
equivaleram a cerca de um ano de consumo interno.

Ao avaliar os três anos em detalhes, as exportações acumula-
das a cada ano-safra (entre agosto de um ano e julho do ano 
seguinte – para 2016-2017, por exemplo, de ago/17 a jul/18) 
superaram os excedentes domésticos. Isso fez, portanto, 
com que os estoques de passagem caíssem. Como resultado, 
as médias de preços de cada ano-safra subiram.

Além disso, ao considerar o fluxo de oferta e demanda mensal, 
cálculos do Cepea indicam que, pelo menos teoricamente, nos 
segundos trimestres dos últimos seis anos houve escassez de 
produto no mercado interno, os mais expressivos registrados 
nos últimos três anos. Vale ressaltar que há uma relação in-
versa entre os estoques disponíveis a cada mês e os preços de 
comercialização. Isso justificou, portanto, as reações de preços 
no Brasil de forma mais intensa no segundo trimestre de 2018.

A temporada 2017-2018, porém, em que grande parte da plu-
ma será comercializada entre ago/18 e jul/19, e a 2018-2019, 
a qual deve ser transacionada especialmente entre ago/19 e 
jul/20, indicam grandes desafios em termos de comerciali-
zação e de preços, especialmente para produtores. Primeiro, 
vale considerar o lado positivo: os preços de contratos futuros 
da bolsa Ice Futures (Nova Iorque) não sinalizam alterações 
expressivas de preços nos próximos dois anos, pelo menos. 
Entretanto, ao longo das semanas as médias acabam sendo 
pressionadas, não só pela sinalização de maior oferta mundial, 
mas também pelas pressões sobre o preço de petróleo, o que 
reduz o custo de fibras artificiais e sintéticas.

Os desafios se iniciam neste segundo semestre de 2018, ano 
em que a disponibilidade interna chegará a 2,27 milhões de 
toneladas, a maior desde 2011-2012. Para amenizar a situa-
ção, serão necessárias exportações crescentes e, certamente, 
recordes. Entretanto, há necessidade de exportar cerca de 250 
mil toneladas somente nos meses de novembro e dezembro 
de 2018, para atingir a estimativa de um milhão de toneladas 
em 2018, conforme previsto pela Conab. Se efetivado, já serão 
recordes. Mesmo assim, as exportações serão inferiores aos 
excedentes internos, elevando os estoques finais.

Para 2019, a disponibilidade interna chegará a 2,82 milhões 
de toneladas, um novo recorde. Mesmo que durante o ano 
as exportações atinjam 1,33 milhão de toneladas, núme-
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ro previsto pela Conab, os estoques no final de 2019 serão 
equivalentes a quase um ano de consumo interno, ou seja, 
novamente para 2019 as exportações ficarão inferiores aos 
excedentes domésticos, ajudando a elevar os estoques finais. 

Se os dados se concretizarem, os estoques de passagem no 
final de 2019 deverão ser recordes. Esse será o reflexo de dois 
anos seguidos de exportações previstas abaixo do excedente 
interno. Aqui está o desafio para produtores. Como há relação 
inversa entre estoque e preço, as cotações internas poderão 
ser pressionadas. Isso somente não ocorrerá de forma ex-
pressiva se, por exemplo: a) as exportações dos próximos 14 
meses, pelo menos, forem bem superiores às estimadas até 
o momento; ou b) a paridade de exportação voltar a encontrar 
sustentação nos preços externos e/ou na taxa de câmbio.

De qualquer forma, os maiores desafios estarão com os no-
vos entrantes na atividade. Podem ser citados os desafios 
iniciais em relação a crédito, devido ao alto custo da cul-
tura, assim como os aspectos técnicos, que abrangem uso 
adequado de variedades, fertilizantes e controle fitossani-
tário, visando à boa produtividade e à qualidade de pluma, 
a custo competitivo. Porém, não deve ser deixado de lado o 
gerenciamento da contratação de máquinas para realizar a 
colheita e unidades beneficiadoras de terceiros, para que se 
tenha a pluma em momento e condições adequadas para 
comercialização. A própria comercialização é outro desafio 
para os entrantes.

Fonte: Cepea-Esalq, 2017 e 2018

Evolução dos preços médios mensais nominais e reais 
(deflacionados pelo IGP-DI) – período jul/1996 e out/2018 – 
Indicador de preços do algodão em pluma Cepea/ESALQ

ju
l/9

6
ja

n/
97

ja
n/

99

ja
n/

01

ju
l/9

7

ju
l/9

9

ju
l/0

1

ja
n/

98

ja
n/

00

ja
n/

02

ju
l/9

8

ju
l/0

0

ju
l/0

2
ja

n/
03

ju
l/0

3
ja

n/
04

ja
n/

05

ja
n/

06

ju
l/0

4

ju
l/0

5

ju
l/0

6

ju
l/0

7

ja
n/

09

ju
l/1

0

ju
l/1

3

ja
n/

12

ja
n/

15

ju
l/1

6

ja
n/

18
ju

l/1
8

ja
n/

07

ju
l/0

8

ja
n/

10

ja
n/

13

ju
l/1

1

ju
l/1

4

ja
n/

16

ju
l/1

7

ja
n/

08

ju
l/0

9

ju
l/1

2

ja
n/

11

ja
n/

14

ju
l/1

5

ja
n/

17

650,00

450,00

200,00

550,00

350,00

100,00

600,00

400,00

150,00

500,00

250,00

300,00

50,00

625,00

425,00

175,00

525,00

250,00

325,00

75,00

575,00

375,00

125,00

475,00

225,00

275,00

25,00
0,00

Indicador - centavo R$/1p - nominal Indicador - centavo R$/1p - deflacionado

Ce
nt

av
os

 d
e R

$/
lp

339Diferenciais de Posicionamento de MercadoABRAPA



 A cadeia produtiva de algodão depende de ferramentas 
de gestão eficazes, criatividade na solução de problemas, 
disposição para mudança, quando necessário, 
e colaboradores motivados 

DR. MARCOS 
FAVA NEVES

Professor Titular
Faculdade de Administração da USP em Ribeirão Preto e da FGV, em São Paulo

omo ter um comportamento mais em-
preendedor e de liderança na cadeia do 
algodão? Este artigo é um resumo, um 

material de trabalho para alterar o comportamento 
individual e o comportamento da organização, bus-
cando nesses objetivos ser mais orientados pela 
demanda e com disposição para a mudança.

Romper a acomodação é fundamental, e, para isso, segue na pri-
meira parte do artigo uma coleção de perguntas a serem usadas 
como reflexões individuais e eventos de discussão interna em 
grupos maiores, para gerar ideias e implementá-las. Basicamen-
te, a sequência de um líder inovador pode ser dividida em três 
blocos, a saber: 1 – Conhecimento (Saber o que Realizar); 2 – 
Atitude (Querer Realizar) e 3 – Habilidade (Saber Realizar).

AS EMPRESAS DE ALGODÃO CADA VEZ MAIS LÍDERES E INOVADORAS

C
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ETAPAS QUESTÕES DE REFLEXÃO E DEBATE PARA MELHORIAS

1. Conhecimento 
(Saber o que Realizar)

• Como melhorar a nossa capacidade de aprendizado e intelectual? 
• Como combater a obsolescência, a acomodação e aumentar a nossa relevância?
• Como melhorar as habilidades cognitivas (agilidade de aprendizado, pensamento 

crítico, solução de problemas, gestão de riscos); sociais (inteligência emocional, 
capacidade de influenciar, colaboração, transparência e ética) e técnicas/digitais? 

• Como criar tempo para aprender mais? 
• Que novas soluções podem ser adotadas com mais simplicidade e que cortem etapas?
• O que a tecnologia vai fazer no modelo de negócios atual?

2. Atitude 
(Querer Realizar)

• Que comportamentos eu quero na minha organização?
• Como combater a resistência à mudança? 
• Temos o que precisamos para trabalhar e resolver os problemas?
• Como adaptar as inovações em gestão com as restrições legais vigentes no Brasil? 
• Estamos separando um tempo para questionar por que fazemos assim e como melhorar?  
• Estamos jogando para vencer ou para não perder?
• Como medir para termos produtividade (unidades de saída x unidades de entrada)?

3. Habilidade 
(Saber Realizar)

• Como melhorar a cultura da organização e seu conhecimento pela equipe? 
• Como criar um sentimento de propriedade nos colaboradores?
• Como melhorar a capacidade de análise de dados da equipe?
• Como fazer com que as pessoas se comprometam com as 

propostas de solução de problemas, para melhorar a característica 
de execução, fazer acontecer e medir os resultados?

• Como compensar esses comportamentos de solução de problemas?
• Como monitorar os novos modelos de comunicação, socialização, conhecimento, 

trabalho e aprendizado com feedbacks imediatos à equipe? 
• Como mudar a mentalidade para gestão do capital humano 

(aquisição, crescimento e manutenção e otimização)?

Ferramenta de Comportamento do Empreendedor e Líder

A segunda parte deste texto fala da necessidade de criar margens em um ambiente onde os mercados vão crescer, mas os preços 
tendem a se manter os mesmos. Para esse processo de criação de margens, é preciso pensar criativamente em dez grandes itens, 
que também se relacionem entre si. E aqui os 10 itens estão transformados em mais uma ferramenta de trabalho:

Fonte: Elaboração da Ferramenta: Prof. Marcos Fava Neves
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Ferramenta para Construção de Margens

Itens de trabalho para construção de margens Como melhorar em cada item? (debater e preencher)

1. Preços Recebidos pelos Produtos

2. Volumes de Produção

3. Custo como % da Receita

4. Overhead como % da Receita

5. Giro de Estoques

6. Políticas para Postergar Pagamentos

7. Políticas para Antecipar Recebíveis

8. Ações para Reduzir Erros

9. Ações para Melhorar o Modelo de Negócios

10. Ações para Alocar Pessoas Corretas no Local Correto

• Como melhorar a produtividade agrícola?
• Como melhorar o capital humano?
• Como melhorar a eficiência operacional e sinergia agrícola 

e/ou industrial?
• Como melhorar a gestão do negócio?
• Como promover contínua redução dos custos?
• Como otimizar o uso dos ativos?

• Como acrescentar novos produtos ao portfólio?
• Como melhorar a gestão financeira?
• Como pensar e implementar inovações tecnológicas?
• Como melhorar o relacionamento com a sociedade?
• Como fomentar demanda pelos produtos já existentes no 

setor?

Especificamente no negócio do algodão, existem essas preocupações que aqui foram transformadas em perguntas de trabalho e cons-
tituem os elementos com que se pode lutar para construir margens especificamente na cadeia produtiva:

Finalmente, fica a proposta de um método a ser aplicado nas empresas para conseguirem inovar e melhorar o comportamento, 
tanto individual como coletivo. 

Fonte: Elaboração da Ferramenta: Prof. Marcos Fava Neves
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Método: Inovação, Adoção de Tecnologia e 
Novos Modelos de Negócios na Cadeia do Algodão

1. Estar disposto a adotar um modelo de liderança e 
soluções criativas de problemas na cultura organi-
zacional. Fortalecer a equipe com talentos na área 
digital. Trabalhar a ferramenta das perguntas mos-
tradas acima. 

2. Estabelecer um Benchmarking Colaborativo (em 
rede) para encontrar boas práticas, no ganha-ga-
nha entre empresas do setor.

3. Construir nas usinas ecossistemas de negócios in-
tegrados (redes verticais e horizontais)  que criam 
oportunidades em modelos de cooperação. 

4. Digitalizar: captura, mensuração e gestão de dados, 
entregando informações aos participantes do ecos-
sistema, melhorando a eficiência, compartilhamen-
to de dados e melhoria das conexões.

5. Fazer acontecer. 

Como conclusão, destaca-se a importância de separar um 
tempo para pensar no futuro, criar, desafiar, conversar, apren-
der com os outros e em ambientes diferentes. Aqui tem-se um 
resumo executivo para que se possam usar como ferramenta 
de trabalho muitas coisas aprendidas. As ferramentas estão no 
texto. Agora, ao trabalho para criar e melhorar sempre.

Parabéns à atual Diretoria da Abrapa, bem como a seu time, 
liderado pelo Arlindo de Azevedo Moura, por ter conseguido 
implementar muitas inovações na cadeia do algodão. Que a 
próxima gestão possa se basear ainda mais nas dicas dadas 
neste artigo para a melhoria contínua. 
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INTERLOCUÇÃO PARA 
O FORTALECIMENTO DA 

COTONICULTURA BRASILEIRA



Dentro e fora do Brasil, a Abrapa promove, defende e articula em favor do algodão brasileiro, 
contextualizando a atividade produtiva em seu papel social, político, econômico e ambiental, 

ressaltando os diferenciais competitivos da nossa pluma ante a indústria e o consumidor final. 
Contribui também para minimizar o descompasso entre a legislação brasileira, especialmente a 

trabalhista e a ambiental perante a Câmara e o Senado Federal, para consolidar o status do Brasil 
de grande player na cotonicultura global, conquistado e mantido ao longo das últimas décadas, 

bem como fortalece vínculos de cooperação com os diversos países. Esse trabalho é potencializado 
pelas parcerias que a associação estabelece com diversas entidades, governamentais ou não, que 

ampliam o alcance de suas ações, respaldam e potencializam resultados. 
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Interlocução para o fortalecimento 
da cotonicultura brasileira

enhum setor é forte o suficiente para se fechar em 
si mesmo, principalmente, em uma economia glo-
balizada. Essa vertente da comunicação institucio-

nal assume uma importância estratégica na Abrapa, pois, por 
meio do relacionamento com os Poderes Públicos, com as 
demais instituições representativas de classe, nos vários elos 
da cadeia produtiva e muitos âmbitos da sociedade, a entida-
de tem pavimentado o caminho de uma cotonicultura forte. 

O papel da representatividade passa necessariamente pela 
defesa do setor, compromisso primeiro e razão pela qual a 
associação foi criada. Perante os poderes Executivo e Legis-
lativo, a Abrapa contribui para a criação de políticas públicas 
alinhadas com a necessidade dos produtores e para dirimir os 
entraves à produção, o que, não raramente, resulta em bene-
fícios para todo o agro.

No campo da diplomacia, com ações estratégicas, a asso-
ciação reafirma a posição de grande player conquistada pelo 

Brasil, para expandir e manter seus mercados, sempre com 
arrojo e ética. Nesse sentido, organiza missões internacio-
nais, busca referências para aprimorar o desempenho das la-
vouras do País e mostrar ao mundo a moderna e profissional 
agricultura brasileira, que sempre impressiona os visitantes.
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Missão Vendedores 2018 - Turquia

Audiência pública que debateu a Lei Kandir
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Ao mesmo tempo, a entidade ajuda a abrir as portas da cotonicultura brasileira à cooperação, inspirando outros países a trilhar os 
próprios caminhos, principalmente, no continente sul-americano. Tudo isso exige conhecimento, planejamento e capacidade de 
interlocução. Este capítulo apresenta um resumo dessas ações.
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Produtores colombianos e representantes da Agência Brasileira de Cooperação

Em Santiago/Chile, diretor executivo da Abrapa participa da III reunião ampliada do Projeto +Algodão – fortalecimento do setor algodoeiro por meio da cooperação Sul-Sul 
(FAO/ABC e MRE)
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Relações 
institucionais 
com o Poder 

Executivo



ela importância do ministério na gestão das políti-
cas públicas de estímulo ao agro e na regulação e 
normatização dos serviços vinculados à produção 

agrícola, as relações institucionais com o Mapa são priori-
tárias para a Abrapa. O biênio 2017-2018 foi marcado por 
conquistas importantes na pasta e também por batalhas que 
ainda estão em andamento. Entre as conquistas, tem-se a 
introdução da Mancha da Ramulária na lista de prioridades 
do ministério, que estabelece a ordem de urgência nos pro-
cessos de registros de defensivos agrícolas no Brasil, e o rea-
juste do Preço Mínimo do Algodão, que vinha há três anos se 
mantendo. É importante ressaltar a disponibilidade e o amplo 
apoio do ministro Blairo Maggi, responsável pela pasta no biê-

nio, para atender aos cotonicultores e trabalhar com eles para 
o desenvolvimento do setor.

Dentre as batalhas em curso, não contra o Mapa, mas com a 
sua ajuda, destaca-se a modernização do sistema de regis-
tros de defensivos, prevista no Projeto de Lei de nº 6.299/02, 
que precisa ser votado para assegurar a plena produção de 
alimentos e fibras da agricultura tropical e a competitivida-
de do agro nacional. No capítulo Ciência e Tecnologia deste 
relatório, o leitor poderá conhecer em detalhes o trabalho da 
Abrapa pela inclusão da ramulária na lista de prioridades e 
também o que tem sido feito até aqui para a modernização do 
registro de defensivos no Brasil. 

P

Ministério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento (Mapa)
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Em Brasília, na sede do Mapa, o presidente da Abrapa participa de audiência com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi
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A Abrapa esteve presente no lançamento do Plano Agrícola e Pe-
cuário 2017-2018, anunciado pelo presidente Michel Temer e 
pelo o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo 
Maggi, no dia 7 de junho de 2017, no Palácio do Planalto. De 
acordo com o Governo Federal, aquele foi o plano de maior volu-
me de recursos, até então, para financiar a agricultura brasileira. 
Divulgaram-se R$ 190,25 bilhões em crédito rural para médios e 
grandes produtores, disponíveis entre primeiro de julho daquele 
ano e 30 de junho de 2018. Aliado ao aumento de recursos, o 
Governo Federal reduziu, entre um e dois pontos percentuais, os 
juros das operações. A taxa para custeio de pequenos e médios 
produtores ficou em 7,5% ao ano, ante 8,5% no último Plano Sa-
fra. Já para os demais, ela saiu de 9,5% para 8,5% ao ano.

“A queda nas taxas de juros está alinhada com o que esperáva-
mos, e é coerente com a tendência geral da economia, de baixa 
da inflação e redução de juros definida pelo Conselho Monetário 
Nacional. As novidades ficaram por conta do volume maior de 
crédito e de um substancial aumento nos recursos destinados 
ao Seguro Rural. Isso prova que o governo está consciente da 
importância, cada vez mais evidente, do agronegócio para a eco-
nomia brasileira”, disse o presidente da Abrapa, Arlindo de Aze-
vedo Moura.

Do total de crédito disponibilizado no Plano Safra 2017-
2018, R$ 149,2 bilhões foram para financiamento com juros 
controlados e R$ 39,1 bilhões, livres.  Uma das mudanças 
mais expressivas se deu nos recursos destinados ao Seguro 
Rural, que teve incremento de 37,5%, saindo de R$ 400 mi-
lhões, em 2016-2017, para R$ 550 milhões em 2017-2018.

Os juros para o programa Moderfrota, para o financiamen-
to de máquinas e implementos agrícolas, caíram de 8,5% 
ao ano, no Plano Safra anterior, para 7,5%, edição, com um 
montante de R$ 9,8 bilhões dotado para essa finalidade.  Já 
o Inovagro dispôs de R$ 26 bilhões para projetos de inova-
ção e tecnologia.

“A maior dotação de recursos foi muito importante, uma 
vez que beneficia não apenas o produtor, mas a indústria e 
a sociedade. O Plano também avançou ao manter o limite 
por CPF. Para uma cultura como a do algodão, esse incre-
mento foi um avanço”, disse o vice-presidente da Abrapa, 
que representou a instituição na solenidade, Júlio Cézar 
Busato. Os limites de financiamento ficaram em R$ 1,5 
milhão para os médios produtores (Pronamp) e em R$ 3 
milhões para os demais.

Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018
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Embora não suficientes para a demanda individual do cotoni-
cultor brasileiro e o fato de haver disparidade entre os recursos 
anunciados e os efetivados, por dificuldades de acesso, o Plano 
Agrícola e Pecuário 2018-2019, anunciado em 6 de junho de 
2018, pelo presidente da República, Michel Temer, contou com 
o apoio do setor algodoeiro, representado pela Abrapa, segun-
do a qual o modelo de cultivo da pluma no Brasil, que consorcia 
soja e milho, otimiza o uso do crédito federal.

De acordo com a associação, atualmente o crédito oficial re-
presenta em torno de 20% do custeio da produção. Cerca de 
30% do financiamento vêm da venda antecipada às tradin-
gs, outros 30% são oriundos da indústria de químicos e fer-
tilizantes, e o restante, eventualmente, provém do produtor, 
com recursos próprios. “Pelo PAP, o limite individual de cré-
dito é de R$ 3 milhões ao ano, suficientes para o plantio de 
394 hectares da commodity. Ainda assim é um recurso muito 
importante no mix de crédito do cotonicultor”, observou o di-
retor executivo da Abrapa. 

Em seu discurso, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento, Blairo Maggi, afirmou que a necessidade de fi-
nanciamento do agro brasileiro é calculada em, aproxima-
damente, R$ 390 bilhões. “Nosso Plano Safra apresenta R$ 
191 bilhões. Isso significa que estamos menos dependentes 
do crédito agrícola oficial, e que hoje, praticamente, 50% da 
produção nacional são aportados graças à chegada de outros 
agentes para financiar o agronegócio, com a política correta e 
responsável de redução de taxa de juros. Mostra claramente 
que, dentro do setor agropecuário brasileiro, os produtores 
também estão se capitalizando”, afirmou.

DIVISAS

Segundo Maggi, o agronegócio, em 2018, trará para o país 
US$ 97,3 bilhões, um aumento de U$ 9,3 milhões em relação 
ao último ano. “Nosso saldo da balança comercial passará de 
US$ 83 bilhões de dólares. Esse é o setor que tem dado ao 
País o suporte necessário para enfrentar a grande crise que 

Plano Agrícola e Pecuário 2018-2019

CUSTEIO DA PRODUÇÃO VENDA ANTECIPADA VENDA ANTECIPADA RECURSOS PRÓPRIOS

30% 30%20% 20%+ ++
CRÉDITO OFICIAL 

representa em torno de
FINANCIAMENTO 

por meio de tradings
INDÚSTRIA DE QUÍMICOS 

E FERTILIZANTES
PRODUTOR

Mix de crédito do cotonicultor

Lançamento do Plano Agrícola 2018-2019
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vivemos, que se movimenta com ciência, tecnologia, conhe-
cimento e determinação”, enfatizou o ministro, lembrando ao 
presidente que, se não fosse a agricultura, a pecuária e todo o 
agronegócio, as dificuldades do governo seriam maiores.

NOVA LINHA

Na ocasião, Blairo Maggi anunciou a disposição do governo de 
criar uma linha de financiamento com prazos de dez a doze 
anos e dois anos de carência, para socorrer os produtores que 
tiveram problemas específicos em determinadas áreas do se-
tor agrícola. “Nessa modalidade de socorro não terá subsídio. 
As taxas serão TLP (Taxa de Longo Prazo) mais 4,7% ao ano. 
É uma demonstração de que estamos atentos para não deixar 
que aconteça igual no passado, quando tivemos de fazer uma 
renegociação imensa, que trouxe problemas para os produ-
tores e custou caro para a nação brasileira. Interferir nesses 
pontos no momento correto é o que pretendemos”, concluiu.

RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

“O governo tem de estar à altura do extraordinário sucesso 
que é o agronegócio. Hoje estamos renovando o nosso com-
promisso com o campo brasileiro, que faz do Brasil essa po-
tência agrícola. Os recursos anunciados estimulam a produ-
ção e impulsionam o crescimento da economia brasileira”, 
destacou o presidente da República, Michel Temer, em sua 
fala, mencionando o retorno que recebe dos líderes mundiais.

“Nossa agricultura virou sinônimo de produtividade, efici-
ência, de segurança alimentar e eu sou testemunha disso. 
Quando converso com líderes de vários países, ouço elogios 
frequentes ao agro brasileiro e também ao trabalho da Em-
brapa. Tudo isso se fez com respeito à natureza, sem as di-
vergências do passado entre a produção e o respeito ao meio 
ambiente”, relatou. Temer elogiou o trabalho do ministro Blai-
ro Maggi e o entusiasmo dos setores agrícolas que o apoiam 
na criação e execução de políticas para o desenvolvimento do 
agronegócio do País.

TECNOLOGIA NO ALGODÃO

Segundo Temer, apoiar o produtor rural é incentivar a inova-
ção tecnológica. “Um tempo atrás, Blairo me levou para co-
lher algodão no Mato Grosso. Lá ele me colocou numa máqui-
na e me disse para colher. Eu não sabia como, e ele me disse: 
aperta esse botãozinho que a máquina faz tudo! A máquina 
colhia e já ensacava”, lembrou o presidente, referindo-se às 
tecnologias que incluem satélites e GPS, e a capacidade de 
enfardar o algodão, já que os capulhos são colhidos na pró-
pria lavoura. “Esse avanço na tecnologia gera empregos para 
milhares de pessoas no campo e na cidade”, reconheceu.

O PAP

No custeio, em relação à safra anterior, o PAP representou in-
cremento de 1,5%. O total de R$ 191 bilhões tem 80% de 
recursos com juros controlados, equivalentes a R$ 118,8 bi-
lhões. Para investimento, são 40 bilhões a juros controlados.

Expansão da capacidade de armazenagem e inovação tec-
nológica (PCA e Inovagro) foram prioridade pelo sexto ano 
consecutivo. Os programas terão, respectivamente, R$ 2,15 
bilhões e R$ 1,15 bilhão, com taxa de juros de 6,0% ao ano.
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Plano Safra Banco do Brasil (BB)

Representada pelo conselheiro consultivo e tesou-
reiro Eduardo Logemann, a Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa) acompanhou, 
no dia 11 de julho de 2017, o lançamento do Pla-
no Safra 2017-2018 do Banco do Brasil (BB), cujo 
montante foi de R$ 103 bilhões, com redução de 
um ponto percentual nas taxas de juros das linhas 
de custeio, investimentos e comercialização da agri-
cultura empresarial. A solenidade teve presença do 
presidente Michel Temer e dos ministros Henrique 
Meirelles, da Fazenda, e Blairo Maggi, da Agricultu-
ra. Do total ofertado, R$ 11,5 bilhões foram desti-
nados às empresas da cadeia do agronegócio e R$ 
91,5 bilhões, aos produtores e cooperativas.

O evento comemorou a revisão da Conab para o 
volume da produção agrícola brasileira, de 230 mi-
lhões de toneladas para 237 milhões de toneladas 
em 2017-2018. O valor anunciado para esta safra 
foi, segundo o presidente do Banco do Brasil, Paulo 
Caffarelli, 30% maior do que o ofertado na última, 
quando o BB liberou R$ 72 bilhões para o financia-
mento. Os recursos já estão disponíveis desde o dia 
3 de julho, início da safra 2017-2018.

AUTONOMIA 

Segundo Henrique Meirelles, o Brasil estava saindo da recessão e entran-
do em novo ciclo de estabilidade econômica, com a retomada da produ-
ção industrial, dos empregos e o aumento no consumo de bens de capital. 
Blairo Maggi destacou a liberdade conferida pelo governo para que o seu 
ministério tome as medidas necessárias “para fazer a agricultura andar”. 
Em seu discurso, o presidente, Michel Temer, afirmou que o seu governo 
deu autonomia para que os diferentes setores desenvolvam as suas ativi-
dades. “Isso permitiu que fizéssemos um ano em um mês, aprovando as 
reformas necessárias à retomada do crescimento da economia”, concluiu.

ALENTO

Para Eduardo Logemann, o volume alocado no Plano Safra do BB é o 
prenúncio de um grande ano agrícola. “Creio que os juros poderiam ser 
mais adequados, equiparados ou mesmo inferiores à Selic, mas saber 
que há recursos já é um grande alento. Isso impacta no ânimo do pro-
dutor, num contexto favorável, de preços reagindo e câmbio adequado. 
Os agricultores estão recompondo suas dívidas e se preparam para, se 
São Pedro ajudar, chegar a 240 milhões de toneladas de grãos e algo-
dão”, afirmou Logemann, enfatizando o agro como o sustentáculo da 
economia brasileira, responsável por 22% do PIB e dos empregos, e 
por 40% das exportações do País.
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No dia 3 de maio de 2017, Abrapa a participou, em Brasília, 
da reunião de avaliação e balanço do Plano Agro+, coorde-
nada pelo ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to, Blairo Maggi, com a presença do coordenador nacional 
do Plano, o secretário executivo do Mapa, Eumar Novacki. 

O Plano Agro+ visa à desburocratização no Ministério para 
a simplificação de vários processos, como a importação e a 
exportação, contribuindo para a competitividade do agro-
negócio brasileiro, para a ampliação de mercados, entre 
outras frentes.

Em cerimônia no Palácio do Planalto, no dia 12 de dezembro 
de 2017, o presidente Michel Temer e o ministro Blairo Maggi 
lançaram o selo Agro+ Integridade e firmaram o Pacto pela 
Integridade com empresas e entidades do agronegócio re-
presentadas pela Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA). A Abrapa se fez representar na ocasião.

O Selo Agro Mais Integridade é o prêmio de reconhecimen-
to às empresas que adotam práticas de governança e ges-
tão (compliance) capazes de evitar desvios de conduta e de 
fazer cumprir a legislação, em especial, a Lei Anticorrupção 
(Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013). O Pacto pela Inte-
gridade representa compromisso na implementação de po-
líticas internas, procedimentos e regras anticorrupção. Visa 

ainda à participação de toda a sociedade, a fim de que atos 
ilícitos sejam impedidos e repudiados por todos, não só pela 
autoridade pública.  Essas iniciativas são desdobramentos do 
Plano Agro+, lançado pelo ministro Blairo Maggi em agosto 
de 2016, com o objetivo de melhorar o fluxo de informações, 
implementar a desburocratização, a simplificação de normas 
e modernização de operações do agronegócio brasileiro. 

Já em 2017, o Agro+ concluiu 830 ações que contribuíram 
para agilizar as atividades do setor. Blairo Maggi destacou que 
o Agro Mais Integridade “é um instrumento novo de gestão, 
que abre cada vez mais o mercado do Brasil para que seja 
reconhecido pela sua agricultura e pecuária, pelo desenvolvi-
mento na área da pesquisa nesses setores”, afirmou.

Reunião do Plano Agro + 

Abrapa prestigia lançamento do selo Agro+ Integridade do Mapa 

Cerimônia de lançamento do selo Agro+ Integridade
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As câmaras têm um calendário fixo de reuniões, esta-
belecido em até quatro por ano, quando seus membros 
debatem as matérias que afetam ou podem vir a afe-
tar o desenvolvimento e o crescimento do agronegócio 
brasileiro, identificando entraves que possam interferir 
no desenvolvimento do setor produtivo e impactar a 
renda do produtor rural, para apontar soluções, desde 
a produção até a comercialização. Delas saem propos-
tas que orientam as políticas públicas para elaboração 
de instrumentos e mecanismos técnicos, econômicos 
e financeiros para o agronegócio brasileiro. 

Neste biênio, a CSAD debateu, entre outros assuntos, os 
entraves logísticos para escoamento da safra de algo-
dão diante da redução de contêineres ocasionada pela 
diminuição das importações brasileiras, decorrente ain-
da dos recentes anos de recessão econômica. Também 
houve debates sobre temas como os riscos sanitários e 
econômicos do fomento à cotonicultura orgânica, e a in-
clusão da mancha da ramulária como doença de risco 
fitossanitário prioritário.

Para discutir questões de interesse das cadeias produtivas do agro 
brasileiro, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) criou, em 2006, as Câmaras Setoriais e as Câmaras Temá-
ticas, importantes fóruns de interlocução entre o Governo Federal 
e os setores de produção agropecuária. Na época em que foram 
criadas, eram ao todo 16 Setoriais e sete Temáticas. Atualmente, 
elas somam 32 Setoriais e seis Temáticas. Desse total, a Abrapa já 
presidia duas, a Câmara Setorial do Algodão e Derivados (CSAD) e a 
Câmara Temática dos Insumos Agropecuários (CTIA), e, em 2017, 
passou a ocupar uma cadeira como membro efetivo da Câmara Te-
mática de Agricultura Sustentável e Irrigação (CTASI).

É composta de representantes de órgãos e entidades ligados à 
cadeia produtiva do algodão e, nos últimos anos, tem sido presi-
dida pela Abrapa, no biênio 2017-2018, pelo presidente Arlindo 
Moura. Dessa câmara saem os dados do andamento da safra em 
curso, as previsões para a seguinte e ainda os dados de exporta-
ção e de consumo da pluma na indústria nacional, entre outros, 
o que faz desse foro uma das fontes mais requisitadas pelas edi-
torias de agro e economia dos principais veículos nacionais de 
imprensa. 

Câmaras setoriais e temáticas do Mapa

Câmara Setorial do Algodão e Derivados (CSAD)

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018358



O resumo dos processos discutidos na CSAD estão no quadro a seguir:
DEMANDA SITUAÇÃO ATUAL

Inclusão da mancha da ramulária 
como doença de risco fitossanitário

Processo SEI 
21000.032550/2017-54

No dia 15 de outubro de 2018, o Mapa atualizou a lista de pragas de importância 
econômica de maior risco fitossanitário para as culturas agrícolas no Brasil. A nova 
relação foi oficializada com a Instrução Normativa nº 112 (de 8 de outubro de 2018), 
publicada no Diário Oficial da União (DOU). Desta vez, com a inclusão da ramulária.

Calendário e zoneamento para 
cultivo do algodão 2ª safra.

Processo SEI 
21000.042418/2007-11

Mapa/SPA – Portarias nº 202 a 219 de 22 de agosto de 2018*

Aprovado o Zoneamento Agrícola de Risco Climático para a cultura de algodão 
herbáceo, ano-safra 2018-2019, para o Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, 
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Rondônia, Roraima e Tocantins.

* O Paraná não foi contemplado e está pedindo revisão do Zoneamento.

Riscos fitossanitários para a 
cotonicultura brasileira diante da 
produção de algodão orgânico

Processo nº 
21000.052559/2017-41

Foram encaminhadas duas cartas ao Mapa. A Secretaria de Defesa 
Agropecuária manifestou sua preocupação e encaminhou a demanda para a 
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário, que ainda não se manifestou. 
A questão continuava em aberto, até o fechamento desta publicação.

(*) Novo subsídio do governo 
dos EUA, que conflita com o 
acordo feito com o governo 
americano para extinção deste.

Processo SEI 
21000.0734/2018-46

[PENDENTE – DAC/SRI] - Ofício Abrapa – Presidência/007-2018, de 28/2/2018 
dirigido ao ministro Blairo Maggi e Memo 16/2018/ACST/MAPA, de 1º/3/2018.

EM TRAMITAÇÃO INTERNA 8/3/2018 (DAC/SRI)
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Nova Subvenção para Algodão

Conaway memoraliza o resultado da legislação orçamentária 
suplementar chamado de seed cotton, ou seja, a fibra/caroço, 
antes do beneficiamento, dentro do Título I da Farm Bill, que 
trata dos programas de seguro ARC/PLC.   Produtores teriam 
que decidir entre o antigo programa STAX ou escolher o ARC 
ou PLC para toda a duração da próxima Farm bill. A maioria dos 
Republicanos e Democratas apoia a inclusão de algodão, me-
nos aqueles que trabalham contra qualquer subvenção.

Os programas ARC e PLC foram estabelecidos pela Farm Bill 
de 2014 (para soja, milho, trigo e, agora, caroço de algodão).

A área plantada de algodão para pagamentos de programas 
agrícolas seria igual a 80% da área plantada da base genérica 
atual do agricultor ou o volume médio de acres/hectares de 
algodão plantados dos anos-safra 2009-2012. Evidentemen-
te, o efeito dessas regras e a nova subvenção proporcionarão 
um maior estímulo para plantar nas terras marginais, a fim de 
maximizar as indenizações.

A versão da nova lei agrícola (Farm Bill) emenda o Título I 
de Commodities para incluir o caroço de algodão como tal. 
Farm Bill é o nome popular dado à legislação estadunidense, 
geralmente renovada a cada quatro anos, que possui como 
objetivo consolidar em um único documento os programas de 
política agrícola do Departamento de Agricultura dos EUA.

O presidente do Comitê de Agricultura da Câmara dos Re-
presentantes, Michael Conaway (Republicano), do estado do 
Texas, distrito-produtor de algodão, apresentou a primeira ver-
são do projeto de lei para a nova Farm Bill, H.R. 2. O projeto de 

AGRICULTURE LOSS COVERAGE (ARC)

(Seguro de perda rasa para receita-rentabilidade x preço)

O programa ARC está ligado a nível do condado e paga “in-
denizações” do diferencial entre a renda esperada e a atual 
baseado nos preços do mercado. Os pagamentos da ARC são 
emitidos quando a receita média da safra do condado para 
certa commodity é menor do que o preço de referência esta-
belecido pelo ARC e USDA.

  PRICE LOSS COVERAGE (PLC)

(Seguro de perda rasa baseado no preço)

Os pagamentos do programa de PLC são emitidos quando o 
preço efetivo de determinada commodity é menor do que o 
de referência para esta. O preço efetivo é igual ao maior preço 
médio no mercado ou a taxa média nacional de empréstimo 
(marketing loan).

O projeto de lei define um preço de referência para o caroço 
de algodão em 36,7 centavos por libra. Os produtores de al-
godão terão uma oportunidade única de atualizar o rendimen-
to médio do pagamento de algodão no início do ano que vem. 

Produtores não pagam nenhum prêmio ou taxa pela participação nesses programas.
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Câmara Temática dos Insumos Agropecuários (CTIA)

ma da situação e 12 recomendações para desburocratizar 
o sistema de registro e fortalecer a posição do Brasil como 
player, já que o tempo até que uma molécula nova possa 
entrar no mercado, entre os seus principais concorrentes, é 
muito menor. O acompanhamento do PL 6.299/02 (Nova Lei 
dos Defensivos) está constantemente no radar da Câmara. O 
tópico encontra-se descrito em detalhes no capítulo de Ciên-
cia e Tecnologia desta publicação. 

A CTIA foi instalada em julho de 2004, como uma câmara se-
torial. Contudo, devido à grande transversalidade de temas 
de que trata, por decisão unânime, passou a ser uma câmara 
temática. Atualmente, ela é conduzida pelo vice-presidente 
da Abrapa e presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato. Esse é o 
espaço de discussão de grande parte dos entraves ao desen-
volvimento do agronegócio nacional. 

Dentre as muitas pautas que figuraram no centro das aten-
ções da CTIA no período dos últimos dois anos, destaca-se a 
modernização do sistema de registros de defensivos quími-
cos no Brasil. Um grupo de trabalho foi formado para levan-
tar informações sobre o uso dos químicos agrícolas no País 
e o que representaria em termos de competitividade para o 
agro brasileiro a celeridade na inclusão de novas moléculas 
no mercado. E, em contrapartida, avaliar o risco que a morosi-
dade traz para a defesa fitossanitária brasileira e, consequen-
temente, para a economia. 

Ao final de seis meses de trabalho, o GT entregou ao ministro 
da Agricultura, Blairo Maggi, um vasto dossiê com o panora-
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Outros tópicos em discussão no âmbito da CTIA:

• Criação da Reserva da Biosfera do Cerrado – o ato amplia 
a área de preservação do Cerrado para 74 milhões de hec-
tares, inviabilizando a produção agrícola e impactando a 
economia nacional e de diversos municípios. 

• Greve dos caminhoneiros/aumento do custo do frete com 
os pisos mínimos de frete rodoviário (tabelamento).

• PL sobre PIS/Cofins no valor agregado do setor.

Outro ponto de atenção foi o risco trazido pelas propostas de 
mudanças à Lei Complementar de número 87 (Lei Kandir), 
que isenta da incidência do Imposto sobre Circulação de Mer-
cadorias e Serviços (ICMS) as exportações de produtos não 
industrializados. Da mesma forma, o Convênio 100/97 tam-
bém foi assunto prioritário da CTIA, que celebrou a sua reno-
vação até o dia 30 de abril de 2019. Para a Abrapa, a notícia 
resultou de um grande trabalho em defesa da manutenção do 
desconto, articulado no âmbito da Câmara Setorial de Insu-
mos Agropecuários (CTIA), perante a Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) e os governos estaduais. Todos os temas 
aqui elencados estão detalhados na seção Relações Institu-
cionais com o Poder Legislativo.
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Abrapa assume cadeira na Câmara Temática 
de Agricultura Sustentável e Irrigação do Mapa

No dia 19 de fevereiro de 2017, a Abrapa se tornou membro 
efetivo da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irri-
gação (CTASI) do Mapa, aprovada por unanimidade durante 
a 29ª reunião ordinária da entidade, na sede do Ministério. 
“Temos plena certeza de estarmos cumprindo a nossa mis-
são institucional quando ampliamos a representatividade da 
cotonicultura brasileira nesses espaços de discussão e de-
cisão acerca dos grandes temas do setor e do agronegócio”, 
afirmou o presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura. 
Ele enfatizou que a entidade também participa de diversos 
conselhos, como o da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), do Instituto Pensar Agro (IPA), ligado à Fren-
te Parlamentar da Agropecuária (FPA), e a Câmara Consultiva 
do Algodão da Bolsa de Mercadorias e da Bolsa Brasileira de 
Mercadorias (BBM).

Durante a reunião em que assumiu o posto de membro na 
CTASI, a Abrapa apresentou o conceito e os resultados alcan-
çados pelo programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR).

A Abrapa participou da cerimônia de posse do novo presiden-
te da Embrapa, Sebastião Barbosa, no dia 10 de outubro de 
2018. O ex-presidente do órgão, Maurício Lopes, transmitiu o 
cargo ao sucessor em solenidade no Salão Nobre do Palácio 
do Planalto, com a presença do presidente da República, Mi-
chel Temer, dos ministros da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (Mapa), Blairo Maggi, e da Casa Civil, Eliseu Padilha 
e do secretário executivo do Mapa, Eumar Novacki. Ao tomar 
posse, Barbosa destacou o importante papel da Embrapa, 
que, com suas 42 Unidades Descentralizadas, atuando de 
Norte a Sul, aqui e no exterior, foi uma das instituições res-
ponsáveis pela mudança do Brasil do patamar de importador 
para exportador de alimentos.

“Hoje o Brasil exporta não só alimentos e fibras, mas conheci-
mento, tecnologia, produtos e serviços para outros países lo-
calizados nos trópicos. Temos papel fundamental na garantia 
da segurança alimentar do planeta. Dispomos de melhor co-

nhecimento do nosso território e nos orgulhamos do esforço 
que fizemos para a sua conservação, usando apenas o míni-
mo necessário para uma agricultura tão eficiente, competitiva 
e sustentável”, afirmou o novo presidente da Embrapa.

Posse na Embrapa
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Relações 
institucionais 
com o Poder 
Legislativo



O

Abrapa prestigia posse da diretoria da FPA – 2017

trabalho da Abrapa na Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) é constante e cada vez mais 
próximo. Dessa forma, a entidade tem contribuído para minimizar o descompasso entre as leis 
brasileiras e a realidade no campo, por meio da argumentação, do levantamento das deman-

das do setor para os parlamentares e do acompanhamento das matérias nos trâmites entre os Poderes. 
A FPA é composta de mais de 230 membros, entre deputados federais e senadores, e foi criada com o 
objetivo de estimular a ampliação de políticas públicas para desenvolver o agro nacional.

A cotonicultura brasileira, por intermédio da Abrapa e de 
suas associadas, se fez presente no dia 14 de fevereiro de 
2017, na cerimônia de posse da nova diretoria da Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA), que passou a ser presidida 
pelo deputado Nilson Leitão (PSDB-MT), sucessor do depu-
tado Marcos Montes (PSD-MG). O evento teve participação 
do presidente da República, Michel Temer, dos ministros da 
Agricultura, Blairo Maggi; do Meio Ambiente, Sarney Filho; do 
Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra; da Casa Civil, 
Eliseu Padilha; e da Secretaria de Governo, Antônio Imbas-
sahy, além dos governadores de Mato Grosso, Pedro Taques, 
e Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; 111 deputados e 
16 senadores. Entre os aproximadamente 800 convidados, 
estavam líderes classistas, políticos e empresários de todos 
os setores do agronegócio brasileiro.

Em seu discurso, Michel Temer enfatizou o entusiasmo do agricul-
tor brasileiro e o papel deste na sustentação da economia nacio-
nal. Destacou a necessidade de criar as condições para acelerar a 
produção agrícola, por meio da desburocratização, da simplifica-
ção do sistema tributário e de reformas como a trabalhista.

“Quando nós, no governo, dizemos que o Brasil tem rumo, a 
primeira direção para a qual olho é, exatamente, a agricultura, 
o agronegócio”, afirmou Temer. O presidente recordou que o 
primeiro apoio que teve em seu governo veio dos agricultores, 
por intermédio da FPA. “Eu vejo que os senhores colocam a 
alma no seu trabalho. Por isso nós teremos uma safra excep-
cional”, disse o presidente, em relação à safra de grãos 2016-
17, estimada em 219 milhões de toneladas.

AVANÇOS IMINENTES

Para o presidente da Abrapa, Arlindo Moura, o prestígio dado pelo 
Governo Federal à posse do deputado Nilson Leitão na FPA ace-
nou positivamente para a possibilidade de avanços nos temas 
prioritários do agronegócio nacional. “Precisamos rever urgente-
mente a legislação trabalhista que hoje apena tanto o emprega-
dor, quanto o trabalhador rural, ao tratar como se fosse de uma 
só natureza o trabalho no campo e na cidade, sem considerar as 
especificidades de cada um deles”, considera Arlindo Moura. 

O presidente da Abrapa lembrou também a necessidade da 
segurança jurídica para o empreendedor rural, o que deman-
da, entre outras iniciativas, que se façam valer o Novo Códi-
go Florestal Brasileiro e o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
“Também precisamos rever o marco legal sobre defensivos 
agrícolas que permitirá maior agilidade nos processos de 
registro e, consequentemente, possibilitará aos agricultores 
acesso a produtos modernos, mais eficientes e com custo 
menor”, disse o presidente da Abrapa.
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A deputada Tereza Cristina assumiu a presidência da Frente Parlamen-
tar Agropecuária (FPA), em cerimônia de posse realizada no dia 10 de 
fevereiro de 2018, em Brasília, junto com a nova diretoria que gere a 
entidade em 2018. A Abrapa prestigiou a solenidade. Tereza Cristina 
deixou o cargo de vice-presidente, que ocupou em 2017, e assumiu o 
lugar do deputado Nilson Leitão, que passou a ser o líder do PSDB na 
Câmara. Ela é engenheira agrônoma, graduada na Universidade Federal 
de Viçosa (MG). No Mato Grosso do Sul, ocupou, como gerente execu-
tiva, as secretarias do Planejamento, Agricultura, Indústria, Comércio 
e Turismo. Em 2017, ocupou a liderança do PSB na Câmara dos De-
putados. Ao final do ano de 2018, foi indicada ao cargo de ministra da 
Agricultura do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. O ano também 
foi marcado por sua contundente atuação na defesa do PL 6.299/02.

elevação do Preço Mínimo do algodão pela Conab, 
de R$ 54,90/arroba para R$ 74,76/arroba. O valor 
foi calculado de acordo com os custos atuais de 
produção commodity em um estudo assinado pela 
Abrapa, Cepea/USP e CNA. Outra demanda, entre 
os cinco tópicos levantados pela entidade, com 
base nas informações colhidas de suas dez associa-
ções estaduais, foi a liberação do crédito denomina-
do “extra teto” para grandes produtores, com juros 
equivalentes ao do crédito rural. 

 Instrumento direcionador das políticas públicas, o 
Plano Safra diz respeito, principalmente, às linhas 
de crédito disponíveis para a agricultura e é lançado 
anualmente. A Comissão Nacional de Política Agrí-
cola da CNA ouviu diversos setores do agro em seis 
workshops realizados em todas as cinco regiões do 
Brasil, além do Matopiba. As demandas levantadas 
foram consolidadas em um documento, entregue 
ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi.

Abrapa prestigia posse da diretoria da FPA – 2018

COTONICULTORES APRESENTAM DEMANDAS PARA 
O  PLANO SAFRA 2017-2018

Em reunião na Comissão Nacional de Política Agrícola da Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), no dia 27 de março de 2017, 
a Abrapa apresentou as propostas do setor algodoeiro para o Plano 
Agrícola e Pecuário 2017-2018 – o Plano Safra –, previsto para ser lan-
çado pelo Governo Federal até junho daquele ano. Entre os pleitos, a 

Workshops Plano Safra
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fevereiro de 2018

Reunião na CNA – debate Plano Safra
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Audiências Públicas na Câmara e no Senado Federal

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA, ABRAPA CONTESTA COBRANÇA DO FUNRURAL SOBRE RECEITA BRUTA  
DO PRODUTOR PESSOA FÍSICA

“Taxar a renda bruta significa tributar os insumos agropecuá-
rios. E é graças a eles, a essas tecnologias, que se deve gran-
de parte do sucesso do setor e das práticas que garantem a 
conservação do meio ambiente e a viabilidade econômica do 
negócio. Taxar a renda bruta é ignorar que os agricultores bra-
sileiros têm o compromisso de se superar em todas as safras 
para serem competitivos”. Essas considerações, a respeito da 
constitucionalidade da cobrança da Contribuição Social Ru-
ral, o Funrural, sobre a renda bruta do produtor pessoa física 
foram feitas pelo vice-presidente da Abrapa e presidente da 
Abapa, Júlio Cézar Busato, durante a Audiência Pública reali-
zada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Se-
nado Federal, no dia 3 de maio de 2017. Busato representou 
a Abrapa na ocasião, compôs a mesa e foi expositor. 

Representantes das diversas associações estaduais ligadas 
à associação estiveram presentes na audiência, que  atendeu 
aos requerimentos de n.º  350/2017, de autoria do deputa-
do Luis Carlos Heinze  (PP/RS) e outros, e de n.º 351/2017, de 
autoria do deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), que ocorreu no 
Auditório Petrônio Portela, do Senado Federal, em Brasília-DF.

Desde que o STF julgou constitucional, no dia 30 de março de 
2017, o pagamento do Funrural, a Abrapa tem se posicionado 
contra o tributo, que vai de encontro à decisão tomada pelo 
próprio STF em 2010, quando o imposto foi julgado inconsti-
tucional. Busato ressaltou em sua fala a insegurança jurídica 
causada pela mudança de posicionamento do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), que, além de instituir um novo tributo, 
cuja natureza tem sido questionada, gerou um grande passi-
vo para o produtor rural, tanto para os que – amparados por 
ações judiciais contra o pagamento do Funrural – deixaram 
de pagar a contribuição previdenciária, quanto para os que a 
depositaram em juízo.
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A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 
participou, no dia 4 de outubro de 2017, como palestrante, 
da audiência pública que debateu as propostas de mudanças 
na Lei Complementar de número 87 (Lei Kandir), que isenta 
da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) as exportações de produtos não industriali-
zados. A reunião ocorreu na Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, convocada pelo presidente da Comissão Mista Especial 
da Lei Kandir, o deputado Arnaldo Jordy. Representada pelo 
advogado tributarista Gustavo Guilherme Arrais, a Abrapa ar-
gumentou que a lei foi fundamental para o crescimento da 
economia nos estados de agronegócio forte. Além disso, res-
saltou a geração de valor da cotonicultura em toda a cadeia 
produtiva, além da natureza do comércio de commodities 
agrícolas, cujos preços são definidos internacionalmente e 
não permitem ao produtor o repasse de custos.

Uma eventual revogação da Lei Kandir, segundo Arrais, seria 
um desestimulador da produção, na medida em que passaria 
ao produtor rural um custo de, no mínimo, 13% sobre as suas 
vendas. “Acontece que não é o cotonicultor quem define o 
preço do seu produto. É sempre o mercado menos o frete e o 
imposto. No momento em que ele exporta, arca sozinho com 

esse custo e não pode repassá-lo para o valor produto, como 
em outras áreas do comércio. E eu desconheço um produtor 
rural que tenha margens de 13%”, disse. 

EFEITO REVERSO

Um dos reflexos danosos adicionais da tributação de ICMS 
sobre as exportações seria a perda de competitividade para 
o país e a concentração da atividade nos produtores de maior 
porte, com poder de barganha maior e mais disponibilidade 
de capital para continuar atuando. “Isso é prejudicial para 
todo o sistema e, no fim das contas, os estados que pensam 
em revogar a lei para aumentar a sua arrecadação teriam uma 
perda de receita”, argumenta. 

O representante da Abrapa ressalta que o agro, e, principal-
mente, o algodão trazem muito valor agregado. “Aumentam 
o PIB da região, geram empregos, incorporam maquinarias 
agrícolas e outras tecnologias. Sobre tudo isso, há recolhi-
mento de ICMS. Depois da Lei Kandir, os estados em que a 
agricultura é a principal atividade cresceram muito mais do 
que a média nacional. Isso fica muito evidente, por exemplo, 
no estado do Mato Grosso”, ilustrou Arrais. 

Abrapa defende manutenção da Lei Kandir em Audiência 
Pública na Câmara dos Deputados
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Organização representativa sem fins lucrativos, o Instituto 
Pensar Agropecuária (IPA) foi criado por meio do acordo de 
cooperação técnica entre entidades do setor agropecuário, 
entre elas a Abrapa, com o objetivo defender os interesses da 
agricultura e prestar assessoria técnica à Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA). 

Criado no ano de 2011, o IPA tem papel singular no processo 
de institucionalização da agenda do setor, com o objetivo de 
garantir o respaldo técnico, e das ações específicas que tra-
mitam no Congresso Nacional, além de promover a interlocu-
ção com os poderes Judiciário e Executivo. 

Atualmente, é composto de 40 entidades do setor produtivo 
agropecuário, responsáveis por levantar agendas de debates 
e questões sobre o setor, funcionando como canal interlocu-
tor entre as entidades produtoras rurais e os parlamentares 
ligados à causa. 

Desse modo, o IPA cumpre o propósito de representar a ca-
deia agropecuária brasileira perante as três esferas do poder 
(Legislativo, Executivo e Judiciário), como responsável por di-
vulgar informações do que é interesse do setor com transpa-
rência e alcance social, para que o entendimento do processo 
seja alcançado pela sociedade. 

A Abrapa não apenas tem contribuído para tornar efetivo o tra-
balho do IPA, mas também exercido protagonismo em ques-
tões cruciais, cujo alcance, ao propor e implementar soluções 
que impactam positivamente na cotonicultura, beneficia todo 
o agro do Brasil. A entidade é coordenadora de diversas pau-
tas prioritárias dentro das comissões temáticas do IPA. 

AGENDA POSITIVA

O Brasil passa por um período de transformações estruturais 
que fragilizam a ordem pública e a segurança jurídica. Este 
momento, marcado pelas crises econômica e política, requer 
o constante aperfeiçoamento das relações do Estado com 
a Sociedade. Nesse contexto, e com o intuito de apresentar 
contribuições ao setor agropecuário, fomentando o debate 
dos principais entraves ao pleno desenvolvimento do agrone-
gócio nacional, a Abrapa, junto com o Instituto Pensar Agro-
pecuária (IPA) e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), 
colabora para a formação da agenda positiva do setor, assim 
como para o processo de formulação, implementação e ava-
liação de políticas para o desenvolvimento do País.

A Abrapa e o Instituto Pensar Agropecuária – IPA
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Destacam-se, a seguir, as proposições e os pleitos de 
interesse da Abrapa separados por pautas temáticas:

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

PL 3.729/04 na Câmara e PLS 168/18 no Senado, que “dispõe sobre o licenciamento ambien-
tal, regulamenta o inciso IV do § 1º do art. 225 da Constituição Federal”. Os projetos visam 
conferir maior efetividade ao instrumento regulatório da Política Nacional de Meio Ambiente, 
melhorando a qualidade da gestão ambiental e o ambiente de negócios, a fim de trazer maior 
segurança jurídica e desburocratização ao processo de licenciamento. O PL 3.729/04 encon-
tra-se em discussão no Congresso Nacional desde 2004 e aguarda ser pautado no plenário da 
Câmara dos Deputados, para ser encaminhado ao Senado Federal. 

Já no Senado, o PLS 168/18 aguarda o parecer do relator na Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania (CCJC), e depois passará pela análise da Comissão de Meio Ambiente, em 
decisão terminativa. Posteriormente, a proposta ainda passará na Câmara dos Deputados. 

AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI’S)/CÓDIGO FLORESTAL

Em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade de vários dispositivos 
que conferiram mais segurança jurídica aos produtores rurais. A decisão se deu no julgamento 
de cinco processos: Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 42 e Ações Diretas de In-
constitucionalidade (ADIs) 4901, 4902, 4903 e 4937, todos de relatoria do ministro Luiz Fux.

Assim, o Programa de Regularização Ambiental (PRA) e o marco temporal de 22 de julho de 
2008, previstos no Novo Código, foram declarados constitucionais. Dessa forma, o “infrator” 
não será punido por desmatamentos causados antes dessa data, desde que se cadastre no 
Programa para compensar o dano causado.

Também foram julgados válidos: Cota de Reserva ambiental (CRA), cômputo das Áreas de Pre-
servação Ambiental (APPs) no cálculo da Reserva Legal do Imóvel, e condicionamento legal 
do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para cessão de crédito agrícola.

Apesar do julgamento representar uma vitória do setor produtivo, na prática, a regularização 
ambiental do imóvel esbarra na burocracia do CAR, que ainda está pendente. Isso porque o 
prazo para proprietários e posseiros rurais fazerem o CAR se encerra em 31/12/2018.

Apenas após a inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais com 
passivo ambiental relativo às APP, RL e áreas de uso restrito poderão solicitar a adesão ao PRA 
dos Estados e do Distrito Federal.

Meio Ambiente
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PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRAS)

O tema tem sido acompanhado e apoiado pela Abrapa para dar celeridade à apresentação 
dos Programas de Recuperação Ambiental (PRA) pelos estados. Isso porque a regularização 
de muitas propriedades está condicionada aos PRAs, considerados estes de responsabilidade 
dos estados. O prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) termina no 
dia 31 de dezembro de 2018. 

COTA DE RESERVA AMBIENTAL (CRA)

Proposta nos artigos 44 e 50 do novo Código Florestal, a CRA é um título de compensação de 
reserva legal de imóveis deficitários dessas áreas, que estão obrigados a regularizar sua situa-
ção ambiental. O tema tem sido discutido com entidade do setor agropecuário e com o Serviço 
Florestal Brasileiro (SFB) para a apresentação de uma proposta de decreto ao Executivo. O 
texto de decreto está pronto e aguarda a manifestação da Casa Civil. A proposta foi alinhada 
com o SFB e o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e aguarda publicação no DOU dos acórdãos 
do julgamento das ADIs do Código Florestal a respeito da definição de “identidade ecológica” 
para compensação de Reserva Legal. 

PROGRAMA DE CONVERSÃO DE MULTAS AMBIENTAIS

Previsto no artigo 42 do Novo Código Florestal, o Programa de Conversão de Multas objetiva 
regularizar a situação dos produtores multados por desmatamentos em áreas vedadas, ante-
riores a 22 de julho de 2008. 

No final de 2017, foi editado o Decreto Federal nº 9.179/17, que modificou os artigos 139 e 
seguintes do Decreto nº 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas e 
regulamenta o processo administrativo ambiental no âmbito federal. O novo decreto criou o 
“Programa de Conversão de Multas Ambientais emitidas por órgãos e entidades da União in-
tegrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama)”, cujos procedimentos para con-
versão da multa foram depois regulamentados pelas Instruções Normativas Ibama 06/2018 
e ICMBio 02/2018.
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PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

Estabelecido no Novo Código Florestal com o objetivo de incentivar produtores a conservar 
proporções maiores que as obrigatórias pela legislação ambiental, o programa garante renda 
pela preservação completa das áreas que poderiam ser destinadas à produção rural. Entre os 
mecanismos previstos estão: pagamento ou incentivos por serviços ambientais, compensa-
ção pelas medidas de conservação ambiental, e incentivos para comercialização, inovação e 
aceleração das ações de recuperação. Com isso, o Novo Código Florestal autoriza o Governo 
Federal a instituir o programa bem como seus mecanismos de ação, o que deve ser feito por 
meio de um decreto.

Nesse sentido, tramita na Câmara dos Deputados o PL 312/2015 de autoria do deputado Ru-
bens Bueno (PPS/PR), que cria a política de remuneração. O projeto foi aprovado na Comissão 
de Agricultura da Câmara, com parecer favorável à proposta do deputado Evair de Melo (PP/
ES). Atualmente, a proposta aguarda parecer do relator deputado Ricardo Tripoli (PSDB/SP) na 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). 

REESTRUTURAÇÃO DO CONAMA

Desde sua criação, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) assumiu um perfil com-
pletamente diferente do qual foi proposto no início. Atualmente, o órgão conta com mais de 
100 conselheiros, número muito superior quando da sua criação. Grande parte dos conselhei-
ros, do atual modelo do conselho, é de indicação puramente política, desviando totalmente do 
objetivo técnico para o qual foi criado. Há iniciativa por parte da FPA para pressionar o Poder 
Executivo a revisar as Resoluções publicadas pelo órgão, tendo em vista que muitas delas ge-
ram duplas interpretações para temas que já possuem legislações suficientes. Em outra frente, 
os parlamentares da FPA têm utilizado a sustação dessas normas por meio de Projetos de 
Decretos Legislativos (PDC) como forma de pressão política para a reavaliação das Resoluções. 

POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO CERRADO

Tramita no Senado Federal o PLS 214/2012, que institui a Política de Desenvolvimento Sus-
tentável do Cerrado, com o objetivo de proteger o bioma e promover o crescimento econômico 
com responsabilidade ambiental. O projeto foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Refor-
ma Agrária (CRA), apoiado pela FPA, na forma do relatório da Comissão com as treze emendas 
apresentadas. Atualmente o projeto encontra-se na Comissão de Meio Ambiente (CMA), sob a 
relatoria do senador José Medeiros (PODE/MT), em decisão terminativa. 
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CADASTRO AMBIENTAL RURAL EM SUBSTITUIÇÃO AO ATO 
DECLARATÓRIO AMBIENTAL

O PL 7611/2017 autoriza a apresentação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) para fins de 
apuração da área tributável de imóvel rural. O mérito do Projeto de Lei encontra-se na mo-
dernização do sistema, na redução da burocracia e na agilização das informações, oferecendo 
ao produtor rural, quando da apuração de seu ITR, a possibilidade de utilização de um instru-
mento que já lhe é exigido pelo Código Florestal.

Atualmente, o projeto encontra-se aguardando parecer do relator deputado Assis do Couto 
(PDT-PR) na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS). Posterior-
mente, o projeto passará por mais três comissões: de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural (CAPADR); Finanças e Tributação e Constituição (CFT) e Justiça e de 
Cidadania (CCJC).

INCLUI O CERRADO E A CAATINGA ENTRE OS BIOMAS CONSIDERADOS 
PATRIMÔNIO NACIONAL

PEC 504/2010 – A PEC se encontra na pauta do Plenário da Câmara dos Deputados e a orien-
tação do setor agropecuário aos deputados é pela retirada desse assunto sempre que pautada.

Essa inclusão significa um risco ao processo produtivo no campo, visto que a medida limitará 
o uso agrícola e pecuário de todas as terras desses biomas, definindo as atividades que pode-
riam ser desenvolvidas nessas áreas. Além disso, vincula competência exclusiva ao MMA para 
decidir sobre a liberação de uso de terras nos biomas, o que inviabilizaria toda a agropecuá-
ria dos cerrados e da caatinga brasileira.

Recentemente, a Comissão Brasileira do Programa Homem e Biosfera (Cobramab), no âm-
bito do Ministério do Meio Ambiente, deliberou sobre a Revisão dos Limites da Reserva da 
Biosfera do Cerrado. A atual proposta, que passa a cobrir 37% do bioma, com 74.467.671,22 
hectares, simplesmente despreza a existência de atividades agropecuárias, sua dimensão e 
localização dentro do polígono proposto. A proposta será encaminhada para o Ministério de 
Relações Exteriores para posteriormente ser apresentada junto com o Programa O Homem 
e a Biosfera, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). 

A Abrapa questiona o estudo apresentado por ser insuficiente e não representar a realidade 
da ocupação do cerrado. O estudo desconsidera a conservação ambiental em áreas privadas 
e a sua relevância para a conservação do bioma. Essas inconsistências poderão trazer sérios 
problemas econômicos e sociais às populações residentes no cerrado. 
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FUNRURAL

A polêmica Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural) ressurgiu em março de 
2017, após o posicionamento do STF, no qual interpretou como constitucional a cobrança do 
imposto incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural. 

Após grandes embates no Congresso, vetos e derrubadas de vetos, foi promulgada a Lei nº 
13.606/2018, que permite pagar o passivo com uma entrada de 2,5% sobre o débito bruto, 
e o saldo sem multa, correção e honorários, em até 176 parcelas de 0,8% do faturamento do 
ano anterior, corrigido pela Selic. A lei criou um regramento para o tributo a partir de janeiro 
de 2018, baixando a alíquota do INSS de 2% para 1,2%, isentando as transações entre produ-
tores, permitindo a opção pelo pagamento de 20% sobre a folha a partir de janeiro de 2019. 
Para o produtor pessoa jurídica, baixou de 2,5% para 1,7%. 

Até o fechamento deste relatório, a adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) 
podia ser feita até 10 de outubro de 2018, visto que tramitava no Congresso Nacional a Medida 
Provisória 834/18, que prorrogava até 30 de outubro de 2018 o prazo de adesão ao PRR (a 
medida aguardava a instalação da Comissão pelo Congresso para deliberarem sobre a MP, pos-
teriormente esta precisava ser votada pelo Plenário da Câmara e do Senado até o dia 10/10/18). 

Além disso, há a MP 842/18 (Crédito Rural – dívidas do Pronaf), na qual foi inserido dispositivo 
que prorroga o prazo de adesão ao Funrural até o dia 31 de dezembro de 2018. Essa MP foi 
aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 4/9 e precisa ser votada no plenário 
do Senado Federal para então ser promulgada (prazo de vigência da MP 842/18 – 5/11/18).

Ao ressaltar a força do setor perante o Congresso Nacional, vale mencionar a participação da 
Abrapa na defesa e interlocução com os parlamentares para a derrubada dos vetos à Lei n 
13.606/18, que institui o programa de parcelamento para a dívida do Funrural. Entre os prin-
cipais itens defendidos pela entidade, estavam a redução em 100% dos juros da dívida pas-
siva e a redução da alíquota de 2,5% para 1,7% aos produtores rurais Pessoa Jurídica, como 
aconteceu para Pessoa Física. A medida trouxe maior segurança jurídica para os produtores e 
melhores condições para renegociação das dívidas do Funrural. 

CONVÊNIO ICMS/ 100/97

Vigora, atualmente, o Convênio ICMS 100/97, que reduz a base de cálculo do imposto nas opera-
ções interestaduais, em 60% para os agroquímicos, sementes e produtos veterinários, e, em 30%, 
na base de cálculo para farelos, tortas de soja e canola, além do milho para a alimentação animal.

Tal incentivo foi prorrogado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em ou-
tubro de 2017, até 30 de abril de 2019, após ampla mobilização da Abrapa e da Frente Par-
lamentar da Agropecuária (FPA) perante os governadores e secretários de Agricultura e da 
Fazenda estaduais.

Política Agrícola
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Segundo Arlindo Moura, presidente da Abrapa, a não renovação do convênio elevaria o custo 
de todas as commodities, mas no algodão, em específico, cerca de 10% a 12% do custo seria 
elevado, retirando a vantagem que o Brasil possui em relação a outros países. 

Vale ressaltar que, em outubro de 2017, a Procuradoria-Geral da República encaminhou pare-
cer ao Supremo Tribunal Federal (STF) opinando pela suspensão de incentivos fiscais concedi-
dos aos agrotóxicos. O processo, relatado pelo ministro Edson Fachin, questiona duas normas 
tributárias que concedem benefícios aos defensivos agrícolas.

O caso chegou ao STF a pedido do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) por meio de uma 
ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5553). O processo questiona o Decreto nº 7.660/11, 
que concede isenção de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) aos defensivos agríco-
las e o Convênio 100/97 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

A ação, que está nas mãos do ministro Edson Fachin, ainda não possui data para ser votada, 
mas poderá ser pautada a qualquer momento e prejudicar o agronegócio brasileiro – sobretu-
do o setor do algodão – que conta com custos mais elevados.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

PLS 370/2012, PLS 76/2015, PLS 624/2015 e PLS 18/2016 – Alteram a Lei que regula a 
recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, 
para conferir maior segurança aos negócios jurídicos firmados com empresa em recuperação 
judicial. Os projetos poderiam ser apensados por tratarem do mesmo tema e, em relatório, 
incluir o produtor rural como beneficiário da Lei nº 11.101/2005.

• PLS 370/2012 – a proposta aguarda a designação de um relator na Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania (CCJC) no Senado Federal;

• PLS 76/2015 – o projeto está sob a relatoria da senadora Simone Tebet, para reexame da 
matéria, na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal;

• PLS 624/2015 – o senador Ivo Cassol, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária (CRA), avocou a relatoria do projeto após a devolução do relatório pelo senador 
Waldemir Moka.

• PLS 18/2016 – o Substitutivo ao PLS 18 de 2016, aprovado pela Comissão de Assuntos 
Econômicos, foi remetido à Câmara dos Deputados, onde se encontra aguardando que se 
estabeleça a Comissão Temporária pela Câmara dos Deputados – PL 8.238/2017.
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PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO

PLC 212/2015 – Dispõe acerca da constituição de imóvel rural ou fração dele como patrimô-
nio de afetação; e institui a Cédula Imobiliária Rural (CIR). O projeto permite que o proprietário 
rural dê apenas parte do imóvel como garantia na tomada do empréstimo, comprometendo 
apenas a área equivalente ao valor financiado. Atualmente, o proprietário do imóvel tem que 
dar toda a propriedade como garantia, mesmo que o valor do financiamento seja expressi-
vamente inferior. O objetivo é simplificar, agilizar e ampliar o acesso ao crédito por parte do 
produtor rural, bem como criar soluções para o sistema tradicional de financiamento das ati-
vidades desenvolvidas no campo. O projeto cria, também, a CIR, título de crédito civil, líquido, 
certo, passível de execução extrajudicial. A ideia é que ela sirva de garantia da fração oferecida 
para retirada do empréstimo e deverá ser registrada em sistema de liquidação financeira de 
ativos administrados por entidade autorizada pelo Banco Central. A matéria está pronta para 
ser votada no plenário da Câmara. Se aprovada, seguirá para sanção presidencial.

NOVO MANUAL DE CRÉDITO RURAL

PL 10.499/18 – O projeto busca modernizar o arcabouço legal que regra o crédito rural, de 
modo a torná-lo mais consentâneo com os tempos atuais. Fruto de esforço desenvolvido em 
parceria com a Frente Parlamentar da Agropecuária e diversos especialistas ligados ao agro-
negócio nacional, nos setores público e privado, a proposta busca conferir ao crédito rural 
normas legais capazes de absorver demandas inovadoras no modo de produtores rurais se 
relacionarem e transacionarem com instituições financeiras. O PL aguarda o parecer do relator 
na Comissão de Agricultura da Câmara (CAPADR) e posteriormente passará pelas Comissões 
de Finanças e Tributação (CFT) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

INSTITUI A CÉDULA DE PRODUTO RURAL

PL 7.734/2017 – O Governo Federal editou a Medida Provisória 725/2016 no Plano Safra 
16/17 autorizando a emissão de CRA e CDCA em moeda estrangeira. Logo após a publicação 
dessa medida, verificou-se que ela deveria ser aperfeiçoada, o que resultou no envio para o 
Congresso do PL 7.
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734/2017

Trata do processo final de regulamentação, no qual visa permitir que os produtores rurais emi-
tam e negociem, oferecendo CPR’s referenciadas em moeda estrangeira.

O PL visa detalhar procedimentos previstos na Lei n° 11.076/2004, que dispõe sobre o CDA, o 
Warrant Agropecuário, o CDCA, a LCA, o CRA; e a Lei n° 8.929/1994 que instituiu a CPR, dando 
nova redação que permite a emissão das CPRs em moeda estrangeira.

O PL tramita em regime de urgência na Câmara dos Deputados, e deverá ser apreciado pelas 
Comissões de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), de 
Finanças e Tributação (CFT), e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). Atualmente, o 
projeto aguarda o parecer da relatora, deputada Tereza Cristina (PSB-MS), na CAPADR.

RENEGOCIAÇÃO DAS DÍVIDAS DOS PRODUTORES RURAIS ATINGIDOS PELA 
ESTIAGEM DA REGIÃO NORDESTE

PLS 354/14 – Esse PL se encontra em fase final de tramitação e enfrenta resistência na área 
econômica do governo, que alega que o perdão de dívidas impacta nas contas do Governo 
Federal, vindo a afetar o teto dos gastos públicos aprovado pelo Congresso Nacional.

Na última rodada de audiências, os bancos solicitaram um tempo para apresentar uma propos-
ta, pois alguns aspectos previstos no texto do PL entram em procedimentos administrativos.

A Abrapa, juntamente com o IPA/FPA, sugeriu que fosse acrescentada redação ao texto, es-
tendendo a medida a todas as regiões do País onde houve problemas de estiagem.

Atualmente, a proposta (PL 8.676/2017) aguarda o parecer do relator, dep. Valadares Filho (PSB/
SE), nas Comissões de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CIN-
DRA) da Câmara dos Deputados. Posteriormente, o PL deverá ser apreciado pelas Comissões de 
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR), Finanças e Tributação 
(CFT) e Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), antes de retornar para o Senado. 
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LEI DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Atualmente, a principal pauta que dimensiona esse tema é o Projeto de Lei 6.299/2002 do 
senador licenciado Blairo Maggi, que trata da modernização da Lei de Defensivos Agrícolas. O 
projeto, que tramitou em Comissão Especial na Câmara dos Deputados, com parecer favorável 
do deputado Luiz Nishimori (PR/PR), pelo texto substitutivo do deputado Covatti Filho (PP/RS), 
aguarda votação no Plenário da Câmara. O texto ainda passará pela análise do Senado, sua 
Casa iniciadora. Esse assunto está detalhado no capítulo Ciência e Tecnologia deste Relatório 
de Gestão. 

INCLUI NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS ROUBO, FURTO, RECEPTAÇÃO E 
CONTRABANDO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

PL 2.079/2015 – Do ponto de vista legal, a proposta visa incluir o tipo penal de roubo, furto, 
recepção e contrabando de defensivos agrícolas, seus componentes e afins no rol de crimes 
hediondos. Essa conduta delitiva não atinge apenas os proprietários das fazendas de agro-
negócios, mas a própria economia, que ainda é movida, em grande parte, pelo agronegócio. 
Atualmente, a proposta se encontra na última etapa legislativa na Câmara dos Deputados, 
pronta para votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde tem parecer favorável 
para aprovação. Se aprovada, segue para o Senado.

PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO PARA AUTORIZAÇÃO DAS HIDROVIAS 
(PDCS 118, 119 E 120 DE 2015)

Os PDCs autorizam o aproveitamento dos recursos hídricos, mediante Estudo de Viabilidade 
Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) das hidrovias que especifica. As obras para construção 
e aprimoramento das hidrovias descritas na proposição são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável da região, viabilizando o escoamento da produção e o abastecimento da população 
local. Dessa forma, será possível o crescimento social e econômico nos municípios abrangidos. 
A Abrapa tem trabalhado para aprovar os requerimentos de urgência no plenário da Câmara dos 
Deputados, com intuito de dar celeridade à tramitação dos PDC’s no Congresso Nacional. 

TABELAMENTO DO FRETE

A Lei nº 13.703/18, que instituiu a Política de Preços Mínimos do Transporte Rodoviário de 
Cargas, foi proposta com o objetivo de mitigar falhas de mercado no transporte rodoviário de 
cargas. Essa foi uma das reivindicações dos caminhoneiros atendidas pelo governo, após a 
greve de maio de 2018. O texto não fixou os valores, mas criou as regras para que a Agência 
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) defina o piso.

Defesa Sanitária 

Infraestrutura 
e Logística
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Não há dúvidas de que o tabelamento imposto por lei é ruim para a sociedade brasileira e 
para o produtor rural, em razão do impacto dessa medida sobre a economia nacional e da 
insegurança jurídica sem precedentes que afetará os produtores. Especificamente no setor 
agropecuário, isso trará impacto direto na competitividade das exportações e nos preços dos 
alimentos para a população (Logística do Agronegócio: Oportunidade e Desafios, Esalq-LOG).

A estratégia adotada pelo setor neste momento consiste em instruir os órgãos competentes 
sobre os impactos econômicos e sociais do tabelamento do frete, para que esses elaborem 
pareceres contra o tabelamento, e, por fim, transmitir ao Supremo Tribunal Federal (STF) ar-
gumentos técnicos suficientes para o julgamento da Corte no Plenário. 

Sobre esse ponto, tramita na Câmara dos Deputados o PL 75, de 2018, que regula o trans-
porte rodoviário de cargas. O projeto, considerado marco regulatório do setor, institui normas 
para o transporte rodoviário de cargas em território nacional. Atualmente, a matéria está na 
Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), sob a relatoria do senador Romero Jucá, para emi-
tir relatório. O projeto ainda passará pelas comissões de Serviços de Infraestrutura (CI), e de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). 

AQUISIÇÃO DE TERRAS POR EMPRESAS BRASILEIRAS COM 
MAIORIA DO CAPITAL ESTRANGEIRO

Disciplina a aquisição e o arrendamento de imóveis por pessoas estrangeiras, em todo o ter-
ritório nacional, de modo que se permita que empresas nacionais de capital majoritariamente 
estrangeiro adquiram ou arrendem terras no Brasil. 

Desde 2017, o tema foi incluído na agenda do Governo Federal como estratégia para atrair no-
vos investimentos para o Brasil. O pleito foi abordado publicamente pelo presidente da Repú-
blica, ministros da Fazenda e da Agricultura e integrantes do governo. Contudo, as estratégias 
para implementação da política divergiam entre os diferentes agentes partícipes do processo 
quanto à forma que a proposta deveria assumir, e o próprio conteúdo.

Para tratar desse tema, foi criado, no âmbito da Casa Civil, o Grupo de Trabalho (GT) formado 
pelos ministérios da Fazenda, da Agricultura e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
e pela Casa Civil para debatê-lo. Dentre os principais pontos de divergência, destacam-se: 
limites para empresas brasileiras controladas por estrangeiros; necessidade de autorização 
prévia; e controle sobre empresas de capital aberto.

Atualmente, a aquisição e o arrendamento de terras por Pessoa Física ou Jurídica estrangeira 
são regulados, respectivamente, pelas Leis nº 5.709/71 e 8.629/93, as quais estabelecem 
vedações e limites para aquisição de terras por estrangeiros. Em virtude da intensificação do 
interesse de empresas de capital estrangeiro na compra e/ou arrendamento de terras brasi-
leiras, a Advocacia-Geral da União (AGU), no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, emitiu 
o Parecer (no LA-01), aprovado em 19 de agosto de 2010, que reafirmou a validade da Lei nº 
5.709/1971, que não vinha sendo cumprida.

Direito de 
Propriedade
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O principal efeito do Parecer AGU nº 01/2008 foi paralisar as aquisições de terras e investi-
mentos por empresas equiparadas a estrangeiros.

Naquele momento, o governo trabalhou na elaboração de um texto de comum acordo entre o 
setor público e privado, para posteriormente ser encaminhado ao Congresso Nacional. 

Atualmente, o Projeto encontra-se pronto, sob a tutela do senador Acir Marcos Gurgacz (PDT/
PR), que tem negociado com os líderes das minorias dentro do Senado Federal, o apoio à pro-
posta do governo. Como resolução paliativa, a FPA tem buscado do Poder Executivo a edição 
de novo parecer da AGU ou a sustação do atual, a fim de retornar ao entendimento existente 
até 2008.

INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E DA TERRA NUA EM ÁREAS 
A SEREM DEMARCADAS

PLC 183/2015 – Altera a Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973. O projeto prevê o abono 
ao ocupante de boa-fé das áreas a serem demarcadas, e que possuam justo título, facultando 
sua permanência até a data do pagamento integral da indenização a que fizer jus por acordo 
ou decisão judicial, incidindo a indenização das benfeitorias e da terra nua. O projeto se en-
contra na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), em que aguarda 
a votação do relatório, pela rejeição da senadora Fátima Bezerra (PT/NR). A proposta ainda 
passará pelas comissões de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) e de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ).

RESPEITO AO MARCO TEMPORAL E CONDICIONANTES DO STF ORIUNDOS DO CASO 
RAPOSA SERRA DO SOL (PET 3388/STF)

A Portaria nº 303/2012, da Advocacia Geral da União (AGU), regulamentou a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (PET 3388/RR), sobre a demarcação da terra indígena Raposa Serra 
do Sol, estabelecendo dezenove condicionantes para as demarcações em todo o País, como a 
não possibilidade de ampliação de terras já demarcadas, o respeito ao amplo direito de defesa 
dos proprietários rurais, entre outros. 

Sobre isso, tramita na Câmara dos Deputados o PL 6.818 de 2013, que traz o entendimento 
do STF, no qual fixou as dezenove condicionantes e reafirmou o marco temporal de 5 de ou-
tubro de 1988 para caracterização das terras indígenas. Diante disso, a estratégia do setor 
consiste em pautar e aprovar o relatório do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS) ao PL 490/07 
(PL 6818/13) na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e posteriormente 
no Plenário da Câmara. 
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DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS

PEC 215/2000 – A proposta, além de abrir a possibilidade de participação do Congresso Na-
cional no processo de demarcação, traz o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), 
marco temporal e condicionantes, para o texto constitucional, com o objetivo de pacificação 
dos conflitos no campo, estancando a insegurança jurídica, pois obrigará a Funai e o Ministério 
Público Federal (MPF) a cumprirem essas determinações. O conflito existe porque a Funai e o 
MPF insistem em discordar do posicionamento do STF – marco temporal e condicionantes –, 
pretendendo demarcar terras indígenas com base no argumento inconstitucional de que os ín-
dios têm o direito originário sobre as terras que ocupam, não respeitando as leis, tampouco se 
as terras foram invadidas por índios ou não. A proposta aguarda aprovação do Requerimento 
de Inclusão na Ordem do Dia no Plenário da Câmara dos Deputados. 

Vale mencionar que, em fevereiro de 2018, o STF declarou a validade do Decreto 4.887/2003, 
garantindo, com isso, a titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
quilombolas. A decisão foi tomada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 3239, julgada improcedente por oito ministros.

A ação foi ajuizada pelo Partido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), contra o De-
creto n° 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunida-
des dos quilombos. 

Além disso, há em discussão no Congresso Nacional a PEC 71/2011, que garante aos pro-
prietários rurais que tenham suas terras reconhecidas como tradicionalmente ocupadas por 
índios o direito à indenização da terra nua e das benfeitorias úteis e necessárias aos possui-
dores de títulos dominiais expedidos pelo Poder Público até 5 de outubro de 1988. As terras 
reconhecidas pela União/Funai como indígenas hoje não são passíveis de indenização (terra 
nua), apenas são indenizadas as benfeitorias consideradas pela Funai de boa-fé. Atualmente 
a proposta aguarda a criação de Comissão Temporária na Câmara. 

REGULAMENTAÇÃO DA LEI N° 13.465 DE 2017 (REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA RURAL E URBANA)

A Lei etabelece a regularização fundiária rural e urbana, e visa a facilitar a legalização de áreas 
rurais, dando segurança jurídica aos produtores, permitindo investimentos nacionais e inter-
nacionais. A Lei objetiva solucionar o problema do acesso à moradia, simplificando e agilizan-
do os processos de regularização fundiária urbana e rural. Essa lei ainda carece de regulamen-
tação para entrar em vigor e dar a celeridade necessária aos processos.
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CUMPRIMENTO DOS MANDATOS DE REINTEGRAÇÕES DE POSSE

Trata-se da construção de um marco regulatório para dar efetividade às ordens judiciais de 
reintegração de posse. Em tramitação na Câmara, o PL 621/2015, da deputada Júlia Marinho 
(PSC/PA), altera a lei de Crimes de Responsabilidade (Lei nº 1.079/50) para incluir, no rol dos 
Crimes Contra o Cumprimento das Decisões Judiciárias, o descumprimento dos mandados de 
reintegração de posse expedidos pela justiça. 

Muitos estados e até a própria União, quando a invasão é praticada por comunidades indíge-
nas, não cumprem as ordens liminares de reintegrações de posse, tornando-se necessário 
o emprego das tropas policiais para auxiliar no cumprimento das decisões judiciais. Dessa 
forma, o Estado e a União promovem o incentivo direto às invasões de propriedades, fortale-
cendo ações ilegais dos “movimentos sociais”. A proposta se encontra pronta para pauta na 
Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, com relatório pela aprovação do deputado 
Covatti Filho (PP/RS), membro da FPA. A Comissão de Direito de Propriedade da FPA discute 
uma nova proposta para o tema. 

IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR)

Materializado por meio da Lei nº 11.250/2005, em que a União, por intermédio da Secretaria da 
Receita Federal, passou a celebrar convênios com o Distrito Federal, e os municípios que assim op-
taram. A municipalização do Imposto Territorial Rural (ITR) tem causado enormes problemas para 
o setor agropecuário. Uma vez celebrado o convênio, o município tornou-se apto a implementar 
políticas de fiscalização, o que engloba a discussão do Valor da Terra Nua (VTN) e áreas não tri-
butáveis. Como consequência, diversos municípios estão repassando aos seus administrados e à 
Receita Federal do Brasil informações sobre os preços de terras distorcidos da realidade, sem ob-
servância dos critérios agronômicos e econômicos previstos em lei. O problema tem sido debatido 
por um grupo de trabalho dentro da FPA para criar uma solução legislativa/executiva sobre o tema.

PENHOR RURAL

PLS 730/2011 – A garantia que o produtor presta aos bancos para fazer um financiamento, 
conhecido como penhor rural, tem a sua duração limitada a um período fixo (3 anos agrícola, e 
4 anos pecuária), prorrogável pelo mesmo prazo. Com o vencimento desse prazo, há necessi-
dade de contrato aditivo para a continuidade da garantia. A proposta visa garantir que o prazo 
do penhor rural equivalerá ao da operação de crédito. De volta ao senado federal, a proposta 
encontra-se sob relatoria do senador Ronaldo Caiado, que apresentou parecer pela aprovação 
com três emendas. As alterações propostas pelo senador visam à livre convenção de prazos 
ao penhor, definidos pelas partes. Quando não convencionados, não poderão ultrapassar 6 
anos o agrícola, e 8 anos o pecuário. A proposta encontra-se na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) do Senado Federal, com parecer apresentado e pronto para a pauta da comissão. 
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REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

PLS 368/2013 – O projeto estabelece normas para a regularização fundiária rural de interesse 
social, consistente no conjunto de medidas jurídicas, ambientais e sociais adotadas com vistas 
a assegurar o cumprimento da função social da propriedade rural, a titulação dos seus ocu-
pantes, a segurança jurídica, o desenvolvimento sustentável e a justiça. Serão contempladas 
posses consolidadas há pelo menos cinco anos e onde não existam conflitos pela propriedade 
da terra, além de áreas públicas (União, estados e municípios) destinadas a projetos de regu-
larização fundiária rural de interesse social. O projeto confere maior autonomia a estados e 
municípios, que poderão promover todos os atos para legalizar ocupações irregulares, incluin-
do a entrega de títulos de propriedade ao final do processo. A proposta aguarda a designação 
do novo relator na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), após ter sido devolvi-
do pelo senador Eduardo Amorim (PSDB/SE), para redistribuição.

PROTOCOLO DE NAGOYA (RECURSOS GENÉTICOS)

O Protocolo de Nagoya é o acordo internacional que regulamenta o “Acesso a Recursos Ge-
néticos e a Repartição Justa e Equitativa dos Benefícios Advindos de sua Utilização”. Ou seja, 
estabelece as diretrizes para as relações comerciais entre o país provedor de recursos genéti-
cos e aquele que vai utilizá-los, abrangendo pontos como pagamento de royalties, estabeleci-
mento de joint ventures, direito a transferência de tecnologias e capacitação.

O Protocolo de Nagoya busca dar maior segurança jurídica e transparência para fornecedores 
e usuários de recursos genéticos.

O acordo foi criado pela Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica 
(CDB), em sua décima reunião (COP 10), que ocorreu em 29 de outubro de 2010, em Nagoya, 
no Japão, e entrou em vigor em 12 de outubro de 2014. O Brasil é um dos quase 100 países 
que assinaram o protocolo, porém ainda não o ratificou. Existem alguns pontos que precisam 
ser esclarecidos, com isso, apesar de signatário, não participa efetivamente do tratado.

Já o Protocolo Nagoya-Kuala Lumpur sobre Responsabilidade e Reparação por danos gerados 
por movimentos transfronteiriços de Organismos Geneticamente Modificados é um Protocolo 
Suplementar ao Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança. 

O protocolo estabelece medidas administrativas de responsabilidade a todos os agentes da 
cadeia produtiva de OGMs, cujo objetivo é evitar e mitigar os danos ao ambiente e à saúde 
humana, decorrentes de importação e exportação de transgênicos.

O Brasil assinou o Protocolo Suplementar, no entanto, para que seja parte desse Protocolo, 
precisa ratificá-lo, aprovando-o pelo Congresso Nacional, por meio de Decreto Legislativo se-
guido de sua respectiva promulgação, a ser realizada com edição de Decreto Presidencial. 

Relações 
Internacionais
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REFORMA TRABALHISTA E TRABALHO RURAL

Diante da aprovação da Reforma Trabalhista pelo Congresso Nacional (Lei nº 13.467/2017), 
em julho de 2017, novos arranjos nas relações de emprego e de trabalho foram introduzidos 
no ordenamento jurídico. Esses arranjos impactaram diretamente nos custos com mão de obra 
para o setor. Merecem destaque três grandes mudanças: as horas in itinere, a terceirização de 
empregados para a atividade-fim e a criação da modalidade de contratos intermitentes. 

Um dos principais aportes para o setor agropecuário foi a extinção da contagem do tempo de 
deslocamento do trabalhador desde a sua residência até o local de trabalho e vice-versa, as 
horas in itinere, que deixaram de ser pagas pelo empregador. A nova regra passa a valer, inclu-
sive, para os locais sem transporte público ou de difícil acesso, nos quais, necessariamente, 
via de regra, já contam com deslocamento oferecido pela própria empresa.  

Outra inovação que merece ser ressaltada é o contrato de trabalho intermitente, extrema-
mente útil em situações como plantio, podas, colheitas manuais, entre outras, que exigem a 
contratação de mão de obra para atividades específicas e em períodos determinados. Além 
de ser funcional para a empresa, abre-se um benefício para o trabalhador, que pode atuar em 
diferentes empregos simultaneamente.

Outros impactos que a reforma teve no agronegócio são as jornadas de trabalho. Entre elas, 
está o intervalo intrajornada, mínimo de 30 minutos, para jornadas acima de seis horas diá-
rias; a permissão do regime de compensação de horas extras estabelecido por acordo indivi-
dual e a adoção de acordo coletivo de trabalho de carga horária de 12 horas seguidas por 36 
horas ininterruptas de descanso. Há também a possibilidade de oferecer férias fracionadas 
em até três períodos, mediante o atendimento dos seus requisitos legais.

Essas mudanças sinalizam um primeiro passo na modernização das relações de trabalho no cam-
po em busca de crescimento equânime. Em todos os setores, é sabido que a segurança jurídica é a 
base para um desenvolvimento sustentável, o que não poderia ser diferente na agricultura. 

Diante disso, cabe mencionar que tramita na Câmara do Deputados o PL 6.442/16 de autoria 
do deputado Nilson Leitão (PSDB/MT), que institui normas reguladoras do trabalho rural e re-
voga a Lei nº 5.889, de 1973, e a Portaria nº 86/2005, do Ministério do Trabalho (MTb). 

O PL tem por objetivo reestruturar a legislação trabalhista rural e dar dinamismo ao setor primá-
rio, para que mais empregos e oportunidades possam ser criados, além de assegurar a melhoria 
da qualidade de vida do trabalhador rural e de sua família. Dentre as alterações propostas pelo 
Projeto de Lei em comento, destacam-se a obrigação da dupla visita do auditor fiscal do trabalho 
e a possibilidade de trabalho aos domingos e feriados mediante escala de revezamento.

Atualmente, o projeto aguarda a instalação da Comissão Temporária na Câmara dos Deputados. 

Questão 
Trabalhista
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TERCEIRIZAÇÃO

PL 4.330 de 2004 (PLC 30 de 2015) e PL 4.302 de 1998 e outros – Tramitam na Câmara do 
Deputados 22 propostas sobre a regulamentação de terceirizados, além de vários outros pro-
jetos no Senado Federal (PLS 339 de 2016, PLS 87 de 2010, PLS 300 de 2015). 

Das proposições em tramitação no Congresso Nacional, cabe ressaltar que, em março de 
2017, a Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do Senado ao PL 4.302 de 1998, do 
ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que altera dispositivos da Lei Federal nº 6.019/74, 
que regulamenta o Trabalhador Temporário, além de, indiretamente, normatizar a subcon-
tratação de empregados no Brasil (ou contratação por empresa interposta), conhecida como 
sendo terceirização da mão de obra. 

Na Lei Federal nº 13.429/17, foram trazidas não só as definições do trabalho temporário, da 
empresa de trabalho temporário, da empresa tomadora dos serviços, como também são abor-
dadas as situações em que a contratação do temporário será permitida; os requisitos para o 
funcionamento das empresas participantes, para a validade dos contratos firmados entre elas 
e a distribuição de responsabilidades.

Contudo, da Lei em questão, a alteração mais relevante é a normalização legal da terceiri-
zação e a ampliação das possibilidades da subcontratação de empregados pelas empresas 
(terceirização da mão de obra). Isso porque, atualmente, essa prática somente seria regular 
se realizada tendo como objeto as atividades entendidas como “atividades-meio” da empresa, 
aquelas que devem ser desenvolvidas para possibilitar a consecução da “atividade-fim” em-
presarial, do pleno exercício do seu objeto social. 

Vale mencionar que, no dia 30 de agosto de 2018, o STF decidiu que é lícita a terceirização 
em todas as etapas do processo produtivo, seja meio ou fim. Ao julgar a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF) 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252, com 
repercussão geral reconhecida, sete ministros votaram a favor da terceirização de atividade-
-fim e quatro contra.

De acordo com a tese de repercussão geral aprovada no RE, É licita a terceirização ou qualquer 
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto 
social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
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SUSTAR AS PORTARIAS Nº 4 DE 2016 E Nº 1.129 DE 2017 
(TRABALHO ESCRAVO/LISTA SUJA) 

O Ministério do Trabalho editou Portaria n° 1.129/17, que dispõe sobre os conceitos de trabalho 
análogo à de escravo, jornada exaustiva, e trabalho forçado; além disso, a Portaria nº 4/16, que 
atualiza as regras para a publicação da “lista suja”. As portarias foram questionadas pelo setor por 
meio de Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental e aguardam 
decisão do STF. 

Nesse sentido, tramita no Senado Federal o Projeto de Lei do Senado n° 432 de 2013 do senador 
Romero Jucá, que conceitua o termo “trabalho escravo” e retira os termos “jornada exaustiva” 
e “condições degradantes de trabalho”, garantindo segurança jurídica e maior transparência no 
processo. O projeto aguarda a designação do relator na Comissão de Direitos Humanos e Legis-
lação Participativa.
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 Nos últimos anos, a Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) consolidou um papel de protagonismo 
que nos permite contribuir cada vez mais em todos 
os espaços da política, atuando para fortalecer os 
legítimos interesses da agropecuária brasileira 

UMA AGENDA POSITIVA E PROPOSITIVA 
PARA A COTONICULTURA BRASILEIRA 

com muita satisfação que deixo meu depoimento, 
como presidente da Frente Parlamentar da Agrope-
cuária, sobre tão importante setor do agronegócio 

brasileiro. O algodão, conhecido também como “ouro branco” 
do campo, é motivo de grande orgulho para nosso país. Nos úl-
timos 20 anos, o trabalho sério e incansável de nossos produto-
res reforçou a importância da cotonicultura brasileira no cenário 
mundial, colocando o Brasil, atualmente, como o quarto maior 
produtor e o terceiro maior exportador de algodão no mundo. 

A cadeia gerou um PIB de US$ 74,1 bilhões e movimentação 
financeira total de US$ 135,4 bilhões em 2017. Além disso, foi 
responsável por uma massa salarial de US$ 11,8 bilhões, em 
quase 1,2 milhão de trabalhadores. Apesar das dificuldades 
e dos desafios enfrentados pela cadeia, a perspectiva de pro-

dução para a safra 2018-2019 é de 2,5 toneladas de pluma, 
19% a mais que na safra 2017-2018. Vale ressaltar que a ca-
deia gerou quase US$ 28,31 bilhões em tributos ao governo.

Quando falamos em sustentabilidade, o setor aparece como 
referência mundial, e o Brasil como responsável por 30% 
do volume total de algodão sustentável no mundo, gerando 
grandes oportunidades de mercado.

Nos últimos anos, a Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA) consolidou um papel de protagonismo que nos permite 
contribuir cada vez mais em todos os espaços da política, atu-
ando para fortalecer os legítimos interesses da agropecuária 
brasileira. Com o apoio político e técnico do Instituto Pensar 
Agro (IPA), fundamental para o bom desempenho do nosso 
trabalho, defendemos os interesses do setor na busca pela 
melhoria da competitividade sistêmica do País em atender às 
necessidades das cadeias produtivas.  

É

387Relações institucionais: interlocução para o fortalecimento da cotonicultura brasileiraABRAPA



 Resta-me parabenizar todos aqueles que trabalham 
para o crescimento do setor algodoeiro brasileiro por 
tudo que já conquistaram. Sem dúvida, o setor é um 
exemplo para todos os demais do agronegócio brasileiro, 
sobretudo por sua organização e profissionalismo. Que 
tenhamos um 2019 de muito trabalho e sucesso! 

Esse protagonismo significa que temos uma grande respon-
sabilidade com o futuro do Brasil, com as reformas estrutu-
rais de que o País tanto precisa para garantir um crescimento 
sustentável e duradouro, dispostos a garantir, por meio da lei, 
segurança jurídica ao setor produtivo brasileiro e a todos os 
trabalhadores do campo. 

Todos nós precisamos de regras claras e estáveis para tra-
balhar. Quem trabalha na terra e já enfrenta os riscos cli-
máticos, de pragas e da oscilação de preços não pode ficar 
sujeito à interpretação de burocratas que pouco conhecem 

sobre a realidade do campo. Segurança Jurídica nas regras 
trabalhistas, fundiárias, sanitárias, tributárias e ambientais 
permitirá ao produtor trabalhar com planejamento de longo 
prazo, com garantia de estabilidade de preços ao consumi-
dor e renda aos produtores.

Nosso grande desafio em 2019 será trazer soluções para 
questões como licenciamento ambiental, defensivos agríco-
las, incentivos à pesquisa, crédito agrícola, legislação traba-
lhista no campo e infraestrutura para melhoria da logística da 
produção brasileira.
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A

Cooperação Internacional

Abrapa, como entidade de classe, mantém abertos os canais de interlocução 
com outras instituições de representação, governamentais ou não. A cordialida-
de e a cooperação contribuem para a troca de informações, a abertura de novos 

mercados e a manutenção de um ambiente transacional harmônico. Além disso, favorece 
o desenvolvimento da atividade em seu território e mesmo em países em que ela ainda é 
incipiente, mas pode e deve ser fortalecida como alternativa de geração de renda e bem-
-estar, especialmente, no continente sul-americano. A seguir, alguns exemplos do trabalho 
da entidade nesse sentido.

Como parte de um acordo de cooperação para o fortaleci-
mento da cotonicultura nos países do Mercosul, Haiti e Áfri-
ca Subsaariana, a Abrapa participou de missão na Colômbia, 
em março de 2017, para apresentar ao governo daquele país 
o seu modelo de governança associativa, os programas que 
desenvolve em Qualidade, Sustentabilidade e Rastreabilida-
de, além de um panorama da cotonicultura brasileira. O foco 
da missão centrou-se na cotonicultura colombiana, que já foi 
expressiva, quando chegou a ter mais de 400 mil hectares de 
área plantada, mas hoje está restrita a, aproximadamente, 18 
mil hectares, cultivados por agricultores familiares, em duas 
áreas específicas, o “Caribe Úmido”, região de Córdoba, e o 
“Interior”, em Tolima. 

O Acordo foi firmado em 2012 e abrangeu, além dos demais 
países signatários do bloco, o Ministério das Relações Exte-
riores do Brasil/Agência de Brasileira de Cooperação (MRE/
ABC), o Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e o Escritório da 
FAO para a América Latina e o Caribe. 

De acordo com o diretor executivo da Abrapa, Marcio Porto-
carrero, o compartilhamento dos recursos técnicos e a troca 
de experiências nesse intercâmbio podem dar novo ânimo à 

cotonicultura colombiana, que guarda algumas semelhanças 
com a brasileira, especialmente quanto às variedades planta-
das, herbáceas, anuais e com forte penetração das tecnolo-
gias transgênicas. 

“Contudo, o modelo de negócio dos colombianos é bem diver-
so do nosso, e muito menos tecnificado. Será, sem dúvida, um 
grande desafio, que depende ainda do aceite do governo colom-
biano às propostas que surgirão desses encontros”, explicou. 

MÃO DUPLA

Quanto à possibilidade de fortalecimento da concorrência e 
aos eventuais riscos de perda de mercado, Portocarrero afir-
ma que essas não são preocupações da Abrapa. Segundo ele, 
nesse caso, as realidades entre Brasil e Colômbia, no que tan-
ge ao algodão, são desproporcionais. “Em contrapartida, os 
acordos de cooperação são sempre vias de mão dupla. Fazer 
parte de uma iniciativa dessas, além de ajudar a gerar desen-
volvimento, emprego e renda, o que beneficia não apenas o 
país-alvo, mas todo o bloco do Mercosul, é muito salutar para 
as relações exteriores do País, e, consequentemente, para o 
setor”, concluiu o diretor. 

Abrapa apresenta modelo de governança 
em missão na Colômbia
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A Abrapa recebeu no dia 19 de maio de 2017, em sua sede 
em Brasília, um grupo de agricultores colombianos que esta-
va no País para participar da Feira Internacional dos Cerrados 
– AgroBrasília – e conhecer o modelo brasileiro de plantar 
algodão, entre outras culturas agrícolas. Eles foram recebi-
dos pelos diretores executivos da Abrapa, Marcio Portocar-
rero, e da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Al-
godão (Ampa), Décio Tocantins, depois de já terem visitado 
a fazenda Onça, em Goiás. Em campo, foram ciceroneados 
pelo proprietário Carlos Moresco, que também é presidente 
da Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa). Na 
AgroBrasília, os empreendedores estrangeiros montaram um 
estande, no qual recebem produtores, público geral e autori-
dades brasileiras.

Agricultores colombianos visitam sede da Abrapa
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Agricultores colombianos visitam Fazenda Onça em Goiás

Agricultores colombianos visitam a sede da Abrapa
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Abrapa participou de reunião de alinhamento do projeto 
+Algodão no Chile

Entre os dias 12 e 14 de março de 2018, a Abrapa participou, 
na cidade de Santiago, no Chile, da III Reunião Ampliada do 
projeto +Algodão, criado para o fortalecimento do setor algo-
doeiro por meio da cooperação Sul-Sul. O evento, promovido 
pelo Escritório Regional para a América Latina e o Caribe (ALC) 
da FAO, em colaboração com o governo do Brasil, por intermé-
dio do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC), contou com a presença de 
representantes da FAO, ABC, Embrapa, Emater e técnicos da 
Colômbia, do Peru, do Paraguai, da Bolívia e do Equador. 

Na pauta, o alinhamento das ações realizadas pelos países 
integrantes do acordo de cooperação firmado em 2012, para 
formalização do projeto +Algodão e o reforço das regras de 
governança para o uso dos recursos, provenientes do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA). Entre as conclusões da reunião, 
a necessidade de organizar os produtores dos países benefi-

ciários em associações e cooperativas fortes, de certificação 
de boas práticas sustentáveis na produção e de incorporação 
de novas tecnologias para o incremento da produtividade nas 
lavouras. Os países fazem parte do Mercosul, do Haiti e da 
África Subsaariana. 

Presente à ocasião, o presidente do IBA, Haroldo da Cunha, 
se disse impressionado com a relevância da Abrapa como re-
ferência para os cotonicultores desses países. “Trata-se de 
produtores muito pequenos e não de concorrentes. O Equa-
dor, por exemplo, não produz nem mil toneladas. Nosso apoio 
está fazendo um diferencial. Apesar de todas as diferenças 
agronômicas, e mesmo culturais, esse apoio é muito impor-
tante para eles”, afirma Cunha. Ele ressalta que o Programa 
+Algodão é controlado rigorosamente pelo MRE/ABC, com 
indicadores claros do bom uso dos recursos brasileiros que 
estão sendo investidos. 
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Haroldo Cunha, conselheiro consultivo da Abrapa e presidente executivo do IBA participou da III Reunião Ampliada do Projeto +Algodão
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Peru e Colômbia espelham-se no Brasil para implantar 
certificação de sustentabilidade na cotonicultura

Primeiro lugar em fornecimento de fibra sustentável, licenciado pela 
Better Cotton Initiative (BCI), o Brasil, representado pela Abrapa, 
é referência para a implementação de ações de desenvolvimento 
da cotonicultura sustentável na Colômbia e no Peru. Entre os dias 
26 de fevereiro e 2 de março de 2018, a associação participou de 
uma série de reuniões nesses países, para detalhar o modelo de go-
vernança da entidade e o programa Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR), que opera em benchmarking com a ONG suíça BCI. A meta é 
implantar nesses países a certificação de algodão sustentável como 
mecanismo promotor de mercado e desenvolvimento.

Na agenda, reuniões em Bogotá e Lima, com técnicos da FAO, repre-
sentantes dos governos colombiano e peruano, produtores e líderes 
para enfocar os conceitos de certificação e analisar as políticas e ações 
que já estão em andamento. Também foram visitadas lavouras em Cór-
doba (Colômbia) e Piura (Peru) para averiguar os sistemas produtivos e 
o potencial de certificação.

REQUISITO MÍNIMO

Com o Projeto Mais Algodão, os governos participantes 
esperam que, em uma década, a produção sustentável 
certificada seja um requisito mínimo para as transações 
comerciais, mais pelo efeito de conscientização do pro-
dutor do que como uma estratégia de diferenciação mer-
cadológica, segundo explica o representante da Abrapa, 
Marcio Portocarrero, diretor executivo da entidade. 

“O governo do Peru propõe, para 2018, a implementação 
de uma política nacional para a produção sustentável 
certificada, por meio do Programa de Desenvolvimento 
de Pequenos e Médios Produtores. Adicionalmente, o 
governo da Colômbia intensificou esforços para melho-
rar a competitividade do setor algodoeiro nacional”, afir-
ma Portocarrero. Há um ano, esses países se reuniram 
na Colômbia para discutir as estratégias.
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Abrapa participa de debates do projeto Mais Algodão Abrapa participa de debates do projeto Mais Algodão
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Região que já foi expressiva na cotonicultura argentina, 
a província do Chaco, que cultiva em torno de 85 mil 
hectares de algodão, busca, no Brasil, modelos para 
uma possível retomada. Os diálogos com cotonicultores 
brasileiros se fortaleceram quando lideranças em pro-
dução de algodão no país vizinho procuraram a Associa-
ção Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) para 
conhecer o programa de qualidade Standard Brasil HVI 
(SBRHVI) e o Centro Brasileiro de Referência em Análi-
se de Algodão (CBRA). Os laços entre os dois países fo-
ram estreitados, durante o 1° Congresso Internacional 
do Algodão, realizado no dia 27 de outubro de 2017, na 
cidade de Sáenz Peña. A Abrapa apresentou, na ocasião, 
um panorama atual do setor algodoeiro no Brasil, seu 
modelo de governança e as iniciativas da associação em 
sustentabilidade, por intermédio do programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR).

O diretor executivo da Abrapa, Marcio Portocarrero, re-
presentou a entidade na mesa-redonda com represen-
tantes das diversas associações setoriais do agronegó-
cio, para apresentação da cadeia produtiva do algodão 
aos novos diplomatas do Instituto Rio Branco.

O congresso teve como tema Semear Algodão e Colher futuro e 
reuniu em torno de 600 pessoas, principalmente, produtores de 
pequeno porte, pesquisadores, estudantes e consultores, além do 
segmento de máquinas e implementos agrícolas.

O ministro da Produção da província do Chaco, Gabriel Tortarolo, des-
tacou a iniciativa privada como o “verdadeiro motor da cadeia algodo-
eira”. Segundo ele, o governo aguarda o posicionamento dos produto-
res acerca do que entendem que deveria ser a ajuda governamental. 

Com a retomada do cultivo, a província do Chaco, que plantou 85 mil 
hectares em 2016-2017, espera chegar, em breve, a 150 mil hec-
tares. No período, a Argentina plantou, ao todo, aproximadamente, 
376 mil hectares de algodão, com produção de 195 mil toneladas 
de pluma. A produtividade média no país é de 519 quilos de pluma 
por hectare, menos da metade da obtida no Brasil no mesmo perío-
do, que foi de 1,2 mil quilos por hectare. 

Modelo brasileiro de retomada da cotonicultura  
inspira argentinos

Abrapa apresenta seu trabalho aos novos 
diplomatas do Instituto Rio Branco na CNA
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Conselho de Ética

Conselho de Ética do Algodão tem como função pro-
mover os princípios éticos, zelar pelo bom relacio-
namento e mediar conflitos nos negócios feitos com 

a fibra no mercado futuro. Ele é o foro de mediação de impas-
ses, que trabalha para evitar que as pendências sejam levadas 
à arbitragem, zelando pelo bom conceito que o Brasil tem con-
quistado no mercado internacional. Fazem parte do Conselho 
de Ética os representantes das quatro entidades que atuam 
no mercado algodoeiro no Brasil, a Abrapa, a Abit, a Anea e a 
Junta de Corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBA). 
Esse foro foi criado em junho de 2007, e tem contribuído ex-
pressivamente para um ambiente de negócios mais harmô-
nico, por meio da orientação aos produtores, corretores, in-
dústrias e tradings sobre as práticas e normas que regem o 
mercado internacional da pluma. Uma prova da eficácia do 
conselho e da conscientização dos entes da cadeia produtiva 
para a importância da quantidade de contratos é que o núme-

ro de casos atendidos nesta instância tem diminuído a cada 
ano. No biênio 2017-2018, foram apenas três mediações.

O vice-presidente da Abrapa, Milton Garbugio, assumiu, no 
dia 22 de junho de 2018, a presidência do Conselho de Ética 
do Algodão, cargo que ocupará de junho de 2018 a junho de 
2020. Esta é a segunda vez que a Abrapa ficará à frente da 
instituição. A primeira foi no mandato de Haroldo da Cunha, 
de 2008 a 2010.

“É muito evidente o efeito do Conselho de Ética no ambiente 
de negócios. Nos dois anos em que estive na presidência, fo-
ram poucos casos a resolver, e as arbitragens em instâncias 
como o ICA e a BBM diminuíram bastante. De forma transpa-
rente e esclarecedora, as dúvidas têm sido dirimidas e as par-
tes resolvem suas questões mais rapidamente”, afirma Marco 
Antônio Aluísio, que antecedeu Garbugio. 

Conscientização dos entes da cadeia para as normas 
do mercado faz cair o número de mediações
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Membros do Conselho de Ética do Algodão em reunião durante Anea 2018
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Câmara Consultiva do Algodão da BBM

O Conselho do Agro

A harmonia no ambiente de negócios com a pluma é uma 
meta constante da cadeia produtiva da fibra, e o diálogo tem 
sido a chave para isso, razão pela qual, há dois anos, a Bolsa 
Brasileira de Mercadorias (BBM) criou a Câmara Consultiva 
do Algodão da BBM, um foro de estudo, discussão e propo-
sição de medidas para incrementar e valorizar a produção, a 
comercialização, a industrialização e a exportação de algodão 
em pluma no país. Assim como no Conselho de Ética, essa 
câmara é formada por Abrapa, Abit, Anea e BBM. Cada uma 
das entidades tem quatro representantes, que se reúnem, 
em média, duas vezes por ano, para tratar de temas diversos, 
como a formulação de propostas e os procedimentos para 
aprimorar a comercialização.

A Bolsa Brasileira de Mercadorias é uma associação civil sem 
fins lucrativos, com quadro social constituído por Corretoras 
de Mercadorias, e tem sede administrativa na Cidade de São 
Paulo e unidades operacionais nas cidades de Porto Alegre - 
RS, Curitiba - PR, Uberlândia - MG e Rio de Janeiro - RJ.

A Bolsa tem como principais objetivos organizar, desenvolver 
e prover o funcionamento de sistemas que permitem a reali-
zação de negócios com mercadorias, bens e serviços.  Opera 
por meio de corretoras de mercadorias associadas, as quais 

A Abrapa é uma das 12 entidades do agronegócio que inte-
gram o Conselho do Agro da Confederação Nacional da Agro-
pecuária (CNA). Criado em 2016, em um cenário de crise 
econômica e institucional, seu objetivo é debater e buscar 
soluções para o agronegócio, entendido pelos membros – e 
confirmado pelos fatos – como a alavanca para reverter a cri-
se, gerar emprego e renda e fortalecer a imagem do Brasil 
internacionalmente. O grupo se reúne uma vez por mês na 
sede da CNA, em Brasília, com essas reuniões presididas 
por diferentes representantes de setores, conforme a pauta. 
A Abrapa participa ativamente do Conselho, e protagonizou 
muitas das discussões no biênio. 

estão subordinadas ao Estatuto Social, aos Regulamentos e 
ao Código de Ética, que disciplina os princípios e padrões ge-
rais de conduta. As corretoras associadas à Bolsa são espe-
cializadas na comercialização de algodão, arroz, café, feijão, 
milho, soja, sorgo, trigo e outros produtos e estão estabele-
cidas nas principais regiões do Brasil onde a comercialização 
de produtos agrícolas é mais pujante.

Entre 55% e 60% de toda a pluma produzida no Brasil são ne-
gociados na BBM, mas, considerando-se as várias transações 
com o mesmo algodão, estima-se que cerca de 1,6 milhão de 
toneladas tenham passado por lá em 2017, um número equi-
valente ao de uma safra brasileira naquele período.
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Reunião do Conselho Agro

Reunião da Câmara Consultiva da BBM
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Diplomatas em campo

A convite da Abrapa, um grupo de representantes do corpo diplomá-
tico da China, Indonésia, Tailândia, União Europeia, Espanha, Bélgi-
ca, Bulgária, do México, da Guatemala, do Uruguai e de El Salvador 
acompanhou, no dia 25 de julho, a colheita de algodão na fazenda 
Pamplona, do Grupo SLC Agrícola, em Cristalina-GO. 

Os visitantes conheceram as lavouras, o beneficiamento e parte da 
estrutura da unidade produtiva. A iniciativa de relações internacio-
nais faz parte do trabalho de fortalecimento da imagem do algodão 
brasileiro desenvolvido pela associação. 

“Assim como as missões que realizamos, levando os 
produtores para conhecer o mercado comprador ou 
trazendo os compradores para visitar a produção, esse 
estreitamento de laços com as embaixadas é muito im-
portante, uma vez que elas são a primeira porta para 
esse comércio global. Os participantes ficaram muito 
impressionados com o que viram”, diz o diretor execu-
tivo da Abrapa, Marcio Portocarrero.
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Visita de embaixadores e adidos agrícolas à fazenda Pamplona e CBRA
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O respaldo internacional da cotonicultura brasileira tem sido construído com o 
endosso das mais importantes instituições globais ligadas à fibra. É o caso da 
International Textile Manufacturers Federation, ITMF, fórum da indústria mun-
dial dedicado à difusão de conhecimentos, que promove anualmente uma das 
mais concorridas conferências do algodão, à qual a Abrapa procura sempre 
comparecer, para se informar sobre as tendências em novas tecnologias, as 
demandas e os pontos de melhoria para o pleno atendimento do mercado. 

Da mesma forma, a associação estabelece relações com o International Cotton Ad-
visory Committee, o Icac, entidade que gera as informações sobre a produção de 
algodão no mundo, majoritariamente utilizadas pela Abrapa em suas projeções e 
estratégias. Todos os anos, o Icac promove reuniões plenárias em diferentes pa-
íses, com participação dos grandes players do algodão e o algodão brasileiro está 
representado nelas, uma vez que o Comitê é uma associação de governos de países 
produtores, consumidores e negociadores da pluma, e a Abrapa é membro dele. 

O Icac está diretamente ligado ao programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), 
pois assina o Manual de Padronização e Classificação por HVI, adotado pela 
Abrapa como referência. O programa também demandou o estreitamento de 
relações com a International Cotton Association (ICA), a mais antiga associa-
ção do algodão, que junto com o Faserinstitut Bremen, o Bremen Fibre Institu-
te (Fibre) e o Bremen Baumwollbörse (BBB), mantém o Centro Global de Tes-
tagem e Pesquisa do Algodão (ICA Bremen). Este último chancela o processo 
de certificação internacional para o Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão (CBRA). A ICA também promove anualmente um dos eventos mais 
importantes da cotonicultura global, o Ica Trade Event and Dinner, no qual a 
Abrapa, desde os primeiros anos da sua existência, marca presença. 

Com a Better Cotton Iniciative (BCI), entidade suíça referência em licencia-
mento de pluma sustentável, a Abrapa foi além, formando com ela um acordo 
de benchmark para o seu programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR). 
Atualmente, ABR e BCI têm um único protocolo, e o avanço do Brasil na pro-
dução de algodão em bases sustentáveis faz dele o maior fornecedor mun-
dial de fibra reconhecida pela BCI, com 30% do montante global. Alcançar 
essa marca tem sido um diferencial competitivo num mercado que é cada vez 
mais demandante de produtos reconhecidamente elaborados com matérias-
-primas condizentes com os princípios de justiça e responsabilidade social, 
ambiental e econômica.

Relacionamento com entidades internacionais
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AÇÕES PARA UM ALGODÃO 
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Divulgar a qualidade do algodão brasileiro, para abrir ou manter mercados, 
é uma das principais vertentes da atuação da Abrapa. A promoção se torna 

ainda mais importante quando o Brasil se prepara para ganhar uma nova 
posição no ranking dos maiores exportadores mundiais da fibra, depois de 
ter conquistado a terceira posição na safra 2017-2018. Se as estimativas 
da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão se confirmarem, já 

na próxima safra, o País galga um novo degrau, passando ao segundo lugar 
em exportações. Consciente da sua responsabilidade como player em um 

mercado em que apenas produzir muito não é mais suficiente, a Abrapa 
incrementa suas ferramentas de marketing e apoio à comercialização, 
investindo em comunicações claras para os seus diferentes públicos: o 

produtor, a cadeia, o mercado, o consumidor final, os governos e a sociedade.

Comunicação 
e Marketing

AÇÕES PARA UM ALGODÃO 
BRASILEIRO AINDA MAIS DESEJÁVEL



Depoimentos ANDRÉ HIDALGO 
Diretor artístico e fundador da Casa de Criadores

ROBIN PIGOT 
Gerente Global de Merchandising da Cargill

ERTUGRUL TANRIVERDI 
Membro do Conselho, Ensar Tekstil/Arateks Tekstil

433
449
451

405 PRODUTO DIFERENCIADO E FUNDAMENTADO 
SOBRE BASES SÓLIDAS

PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO ALGODÃO 
NO MERCADO INTERNO – SOU DE ALGODÃO

MISSÕES DE PROMOÇÃO DO ALGODÃO 
BRASILEIRO PARA O MERCADO EXTERNO

407
434
452 EVENTOS INTERNACIONAIS 

E NACIONAIS
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Abrapa trabalha, desde a sua fundação, pelo coto-
nicultor brasileiro e pelo algodão produzido no País, 
com estratégias para a melhoria da fibra, por meio 

da aquisição, geração e difusão de conhecimento e ferramen-
tas para incrementar o potencial agrícola nas lavouras da plu-
ma. Mas, de nada adiantaria produzir um algodão excelente, 
se o mundo desconhecesse o seu valor. Por isso, o trabalho 
de promoção é também um dos compromissos basilares da 
Abrapa, que vem ganhando força, à medida que o mercado 
fica mais complexo e o consumidor final, mais consciente.

Tornar o algodão brasileiro desejável passa pelo constante 
aprimoramento das suas características físicas – intrínsecas 
e extrínsecas –, o que demanda melhores processos produ-
tivos e de gestão. Garantir uma oferta robusta e duradoura 
requer a adoção de uma mentalidade sustentável. Quando 
se aliam esses fatores às condições naturais do Brasil para 
o plantio de uma fibra de qualidade e altamente produtiva, à 
credibilidade nas análises desse produto, à transparência no 
acesso aos dados e à capacidade dos produtores nacionais 

A
de cumprir os seus contratos, tem-se os trunfos necessários 
para o País competir com vantagens no mercado global.

A Abrapa não poupa esforços para pôr o algodão brasileiro 
nas melhores vitrines e também para criar as próprias opor-
tunidades de divulgação. A entidade participa de todos os 
grandes eventos mundiais da cadeia produtiva, realiza o mais 
importante encontro nacional sobre a fibra, o Congresso Bra-
sileiro do Algodão, e, mais recentemente, não apenas visita os 
mercados além-fronteiras, como tem trazido esses clientes 
globais para conhecer de perto o modo brasileiro – profissio-
nal e sustentável – de produzir, com as missões Compradores 
e Vendedores, respectivamente. Em uma arrojada experiên-
cia, pela primeira vez em quase 20 anos de existência, a Abra-
pa abriu os canais de comunicação com os players de moda e 
os consumidores finais, reforçando, entre esses, os atributos 
positivos do algodão. O movimento Sou de Algodão, lançado 
em 2016 em grande estilo, na São Paulo Fashion Week, vem 
ganhando envergadura, conquistando novos espaços e cain-
do no gosto do cidadão comum.
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Estilistas da Casa de Criadores e jornalistas de moda visitam fazenda de algodão em Goiás

Produto diferenciado e 
fundamentado sobre bases sólidas
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Programa de incentivo ao 
uso do algodão no mercado 

interno – Sou de Algodão



Sou de Algodão: 
um movimento que 
não pode parar

PANTONE 304C
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Lançado em outubro de 2016 dentro da principal semana de 
moda da América Latina, a São Paulo Fashion Week (SPFW), 
o movimento Sou de Algodão iniciou sua história chamando 
atenção para a fibra natural mais usada na indústria têxtil, 
reunindo estilistas, jornalistas de moda e influencers, mos-
trando que o algodão, além de todos os benefícios à saúde e 
ao bem-estar, é cool.

O nascimento desse movimento, no entanto, não se deu à 
toa. Preocupados com o comportamento da indústria têxtil 
nacional, pela demanda estável da última década e perda de 
share perante outras fibras, em especial as sintéticas, a Abra-
pa e o IBA convidaram, em 2011, representantes do Cotton 
Incorporated (Cotton Inc.), programa americano de incentivo 
ao uso do algodão para troca de experiências que já acumula 
mais de 40 anos de atuação bem-sucedida em seu país, tor-
nando-o a fibra preferida dos consumidores americanos.

Em 2012, já com o objetivo de propor parceria para lançar 
um programa semelhante para o mercado interno, houve 
nova reunião com representantes do Cotton Incorporated e 
do National Cotton Council (NCC), no entanto, com a iminên-
cia das decisões sobre o contencioso do algodão, os ame-
ricanos declinaram da proposta, preferindo aguardar a im-
plantação dessa medida.

No primeiro trimestre de 2015, já tendo sido firmados os úl-
timos entendimentos do contencioso, nova reunião foi reali-
zada, com o objetivo de levar adiante a proposta de parceria 
para a promoção da fibra, e nova negativa dada pelos ameri-
canos, com a justificativa de que preferiam aguardar até 2018 
e avaliar os desdobramentos desse acordo entre os países.

Paralelamente a essa agenda, a Abrapa já vinha discutindo, 
desde 2010, uma proposta de uma ação integrada para a pro-
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O consumidor encontra motivação pelo sintético na for-
ma e caimento (feminino), na ocasião (fitness) e em no-
vos costumes (moda íntima);

A cadeia, por sua vez, vê vantagens no uso do sintético 
pela economia de matéria-prima, o relacionamento com 
fornecedores sintéticos, a versatilidade de uso industrial, 
a evolução da indústria de sintéticos e as exigências e 
novas tendências da moda feminina;

Em se tratando do algodão, há desvantagens como uma 
indústria de fiação, tecelagem e malharia obsoleta, orien-
tada para commodities e pouco disposta a evoluir e traba-
lhar em parcerias.

Como consequências desse cenário, encontram-se as se-
guintes constatações, que se tornaram a base para constru-
ção do plano estratégico para incentivo ao uso do algodão no 
mercado interno:

Crescimento do varejo informal (cerca de 40%), que favo-
rece produtos mais baratos como os sintéticos;

Facilidade de importação de produtos confeccionados pron-
tos (cerca de 34%);

Empresas de confecção nacionais enfraquecidas e orien-
tadas por custo, buscando economia em matérias-primas 
(favorável ao sintético);

Produção de tecelagens e malharias em retração nos últi-
mos quatro anos no Brasil (-2% a -21%);

Desaquecimento da produção da fiação nacional nos úl-
timos cinco anos (-11%), que também agregou em seu 
portfólio de produtos maior variedade de fios com sintéti-
cos, acompanhando as tendências da indústria têxtil, pela 
demanda do varejo, enfraquecendo a de pluma.

Cenário favorável à exportação da pluma (45% da produ-
ção nacional, com tendência de crescimento), com câmbio 
favorável e reconhecimento de valor do produto brasileiro, 
em contraponto a sua baixa demanda no mercado interno.

moção da fibra no mercado interno, e o projeto foi retomado 
pela Bayer, junto à associação, em meados de 2014. Definiu-
-se por contratar um estudo para elaboração de um plano de 
incentivo ao uso do algodão, com diversas ações integradas e 
com evolução em fases.

A proposta preliminar, desenvolvida pela consultoria Markes-
trat, foi apresentada para a assembleia de representantes da 
Abrapa, em maio de 2015, detalhada em junho do mesmo 
ano. Em setembro, durante o 10º Congresso Brasileiro do Al-
godão, a Abrapa e a Bayer desenvolveram ações de marketing 
de promoção do algodão dentro do evento. Por fim, o estu-
do ficou completamente pronto em dezembro de 2015 e foi 
compartilhado com o conselho de administração e o GT de 
marketing da entidade.

Com a crise que assolou o setor e a economia brasileira no 
primeiro semestre de 2016, a Abrapa considerou que não era 
o momento de dar início à execução do plano. No entanto, 
com visão estratégica e de olho no futuro, no início do segun-
do semestre do mesmo ano, o programa Sou de Algodão foi 
lançado com sucesso pela Abrapa e seus parceiros.

CONHECENDO O MERCADO

Assumindo que a cadeia do algodão não se limita à produção 
da commodity e a indústria têxtil, mas se estende a outros 
stakeholders que extrapolam os consumidores, o levanta-
mento do mercado considerou elementos dos diversos públi-
cos que o algodão toca: produtores de algodão, os elos pro-
dutivos da cadeia têxtil, estilistas e influenciadores da moda, 
associações do setor e consumidores finais, e, com vista para 
o futuro, incluiu estudantes de moda, os futuros profissionais 
e influenciadores do mercado.

Usando metodologia participativa, com o comprometimento 
dos agentes-chave da cadeia para a construção do diagnósti-
co e do plano, o estudo levantou que:

O conteúdo sintético no Brasil, assim como em outros 
países, aumenta e representa cerca de 50% do que é 
confeccionado localmente na indústria formal e tende a 
ser ainda maior com a informalidade presente;
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O estudo também mapeou os pontos fortes e fracos do algodão, por segmento:

Dados qualitativos
SEGMENTOS + FORTALEZAS - FRAQUEZAS

Feminino
• Maior segmento de consumo
• Queda em compras impulsivas/efeito recessão
• Algodão entrega valor: intimidade

• Seguem tendências da moda, independente 
de marcas e composição dos itens

• Não entrega valor: caimento e forma

Masculino

• Compras programadas/tende a 
avaliar composição dos itens

• Público criterioso para itens específicos: 
camisas sociais, camisetas básicas, etc.

• Mercado crescente para itens de vestuário social

• Expectativa de recuo
• Forte substituição por itens da linha 

esportiva – maioria sintéticos
• Consumidores se habituando a 

roupas íntimas sintéticas

Meias/Acessórios • Algodão entrega valor: conforto
• Diminuição de mercado informal • Mercado pequeno

Infantil/Teen • Forte expectativa de crescimento
• Mães preferem algodão para bebês e filhos pequenos • Forte importação

Jeans

• Maior seguimento consumidor de algodão
• Previsão de forte crescimento para 

jeans standard masculino
• Algodão entrega valor: resistência e durabilidade

• Forte e crescente participação de elastano, 
principalmente em modelos femininos

• Substituição de modelos femininos super 
premium por modelos de menor valor agregado

Linha para o lar 
(cama, mesa e banho)

• Uso intenso de algodão
• Entrega valor: maciez, conforto, aconchego
• Classe emergente mais educada/
• descontente com substitutos sintéticos

• Crescente importação de itens para o lar de países 
asiáticos – maioria sintéticos (cortinas, tapetes, 
revestimentos para móveis, etc.) – com ressalva dos 
atributos de resistência e durabilidade do algodão

Linha esportiva • Forte expectativa de crescimento
• Investimentos direcionados/efeito Copa e Olimpíadas

• Pequeno potencial para algodão
• Sofre com informalidade e pirataria

O PLANO ESTRATÉGICO

Por se tratar de um programa que prevê ações integradas, 
visando à união de diferentes elos da cadeia, dos influen-
ciadores e do consumidor, era necessário estudar por que 
meios os stakeholders seriam estimulados a adotar ou in-
centivar o uso do algodão.

Com base no levantamento, o estudo estabeleceu diretri-
zes estratégicas para o programa:

Dar foco a segmentos de usuários finais com maior po-
tencial de ganho;

Ressaltar os benefícios do algodão para o consumidor, fo-
mentando a demanda;

Articular informações ao longo da cadeia produtiva, promoven-
do o uso do algodão e facilitando negócios com visão em rede.

O plano estratégico foi, dessa forma, estruturado, considerando 
três pilares para o desenvolvimento da cadeia do algodão, do 
início ao fim, cada qual derivando em outras três ações, todas 
elas integradas, para conscientizar os diversos públicos sobre 
os benefícios e a importância do algodão, com o objetivo de unir 
toda a cadeia e promover a valorização da fibra por todos os 
seus agentes.
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Promocional
Conjunto de ações e 
projetos que visem 
comunicar e promover 
a cadeia do algodão.

• Rede Social
• Relações Públicas
• Plano de Propaganda

Negócios
Conjunto de ações e projetos 
que visem tornar os integrantes 
da cadeia mais competitivos.

• Coleção Anual Sou de Algodão
• Clube Sou de Algodão
• Workshop: “Costurando 

Negócios de Valor em Algodão”

Informacional
Conjunto de ações e projetos 
que visem informar e 
educar a população sobre 
os aspectos do algodão.

• Portal Sou de Algodão
• Sou de Algodão no PDV
• Sou de Algodão da Universidade

Os stakeholders da cadeia

Uma rede 
interligada

fiações

produtores
traders

confecções

estilistas

varejo

tecelagem
malharia

consultoras
de moda

universidades

influencers

personal
stylists

associações
dos setores de 
moda e têxtil

Com a decisão de seguir adiante com 
a execução do projeto, a Abrapa inicia 
as ações, junto com a Markestrat e a 
Bayer, para o lançamento do programa 
de incentivo ao uso do algodão. Mais do 
que uma campanha, com prazo deter-
minado, o programa nasce como um 
movimento, com ações crescentes em 
alcance de público e complexidade das 
informações, por diversos canais de 
comunicação, em especial, o digital.

Por concorrência, selecionou-se a agên-
cia de comunicação, responsável pela 
criação da marca e do evento de lança-
mento, bem como das plataformas de 
comunicação digital, para que o público 
conhecesse o propósito do programa, 
os benefícios e atributos do algodão, e 
como ele se insere na moda e na indús-
tria têxtil.
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O LANÇAMENTO DE UM PROPÓSITO

Entendendo que era necessário criar conexões com públi-
cos tão distantes, como o geral e o produtor de algodão, 
passando por todos os elos da cadeia têxtil, e sabendo que 
tanto a indústria quanto o consumidor final são influencia-
dos por agentes como estilistas de moda e influencers digi-
tais, como blogueiros, jornalistas de moda e stylists, o movi-
mento é lançado, em outubro de 2016, na principal semana 
de moda do País, em um evento que reuniu os principais 
players da moda e do jornalismo do setor. Com a presen-
ça e o comprometimento de pessoas públicas, como Lilian 
Pacce, Glória Kalil e jornalistas dos principais veículos de 

moda, bem como os blogueiros Camila Coutinho, Fabiana 
Justus, Júlia Faria, Jade Seba, Vini Uehara, Maju Trindade 
e Niina Secrets, além da chancela de embaixadores, como 
os estilistas Alexandre Herchcovitch e Martha Medeiros, e 
o próprio idealizador do evento, Paulo Borges, o movimen-
to teve um alcance inicial superior a 18 milhões de pesso-
as, por meio de suas páginas das redes sociais Facebook e 
Instagram, que somaram, respectivamente, 22 mil e 3 mil 
seguidores, e do portal, com mais de 42 mil visitas à página 
www.soudealgodao.com.br, em que também foi lançado o 
blog, com quase 50 posts, até janeiro de 2017, sobre temas 
como moda, sustentabilidade, benefícios e o próprio propó-
sito do movimento.
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Representantes da Abrapa, Paulo Borges e modelos vestindo as camisetas do Movimento Sou de Algodão

Embaixadores do Movimento Sou de Algodão
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As páginas das redes sociais Facebook e Instagram foram planejadas para ter dife-
rentes abordagens, a primeira para informação com textos e imagens, e a segun-
da, para inspiração, por meio de imagens e mensagem de compreensão imediata, 
também com foco em diferentes públicos, contemplados no plano estratégico.

Portal: layout geral da página

Estratégia de comunicação por mídia social e páginas do Facebook e Instagram

Ecossistema da campanha

SITE

FACEBOOK INSTAGRAM

PÚBLICO: B2B
FUNÇÃO: informar

PÚBLICO: todos
FUNÇÃO: inspirar

• Novidades sobre 
o movimento

• Moda & algodão
• Frases inspiradoras 

“Sou de Algodão”

PÚBLICO: todos
FUNÇÃO: ser um 
hub de novidades 
e envolvimento

• Novidades sobre o movimento
• Moda & algodão
• Sustentabilidade na cadeia produtiva
• Inovação
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2017-2018 – A EXPANSÃO DO MOVIMENTO

Com a convicção de que o público aceitou o movimento e 
se interessou por seu propósito, reconhecendo nele valores 
que a sociedade almeja, como responsabilidade, transpa-
rência e sustentabilidade, o Sou de Algodão parte para seu 
momento de expansão, dialogando com os diferentes públi-
cos da cadeia.

Ao longo de 2017, à medida que o movimento amadure-
cia entre seus públicos, torna-se necessário incrementar a 
identidade visual com novas imagens e campanha, incluin-
do novos temas, ainda dentro de uma linha de comunicação 
forte em moda.

Em março de 2018, novo conjunto de imagens entra em cam-
panha, mais inclusivo e democrático, alinhado com um novo 

mote de campanha, trazendo o caráter democrático, inclusivo 
e sustentável da fibra.

Um novo manifesto entra em cena:

Com imagens que reforçam a mensagem adotada:

sou mudança sou tropical sou autêntico

sou original sou natural sou moderno
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APOIOS

O primeiro semestre de 2017 foi um período para mostrar 
para “dentro de casa – o setor produtivo” e para os players 
da cadeia produtiva a importância do movimento, e pedir a 
união e a colaboração daqueles que atuam diretamente jun-
to com os produtores, as empresas fornecedoras de semen-
tes, insumos, implementos, equipamentos e financiamentos 
agrícolas, na forma de apoio financeiro ao movimento. Esse 
investimento seria um reforço à realização de importantes 
ações, e complementar à verba destinada pelo IBA ao progra-
ma. A proposta contemplava quatro cotas (bronze, prata, ouro 
e platino), com contrapartidas proporcionalmente crescentes 
de participação e divulgação, tendo a cota platino o direito 
a uma posição no comitê do Sou de Algodão, do conselho 
de Marketing da Abrapa. Ao final desse ano, seis empresas 
haviam confirmado apoio, das quais duas com a cota platino 
(Bayer e FMC), uma prata (Monsanto) e três bronze (John De-

Platino Prata Bronze

Apoiadores do movimento Sou de Algodão em 2017

ere, CCAB e Rabobank), reforçando sua crença no movimento 
e incentivo à sua continuidade.

Para reforçar a importância do movimento, a participação 
do Sou de Algodão em eventos do setor foi fundamental, 
não apenas para torná-lo conhecido para o público inter-
no, mas para fortalecer a união de quem trabalha junto do 
produtor. O anúncio do primeiro apoiador veio no evento da 
própria empresa, no Clube da Fibra, da FMC, em maio de 
2017. A partir daí outras vieram apoiar o movimento e mos-
traram seu interesse na participação no 11º Congresso Bra-
sileiro do Algodão, expondo esse apoio em seus materiais 
de comunicação visual.

Em 2018, o apoio foi renovado pelas mesmas empresas, com 
um acréscimo previsto na proposta validada entre as partes, 
possibilitando o investimento em ações mais ousadas de di-
vulgação e fortalecimento do propósito do movimento.
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Estande da Abrapa no 11º Congresso Brasileiro do Algodão
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APOIOS INSTITUCIONAIS

Um movimento alcança mais pessoas quando une diferen-
tes representantes que transitam pelos diversos públicos. A 
chancela de instituições que atuam no setor têxtil e de ou-
tros stakeholders do Sou de Algodão é importante. Ao mesmo 
tempo em que o propósito do programa chega aos associa-
dos desses órgãos com seu apoio, isso demonstra ao público 
que é um movimento sério e que conta com parceiros de peso 
. Até dezembro de 2017, a Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit), a Associação Brasileira dos Es-
tilistas (Abest), a Associação Brasileira do Varejo Têxtil (Abv-
tex) e a Etiqueta Certa já apoiavam o movimento. Em 2018, 
outras instituições depositaram sua confiança, tornando-se 
apoiadores: Empresa Brasileira de Pesquisas Agrícolas (Em-
brapa), Associação Nacional dos Exportadores de Algodão 
(Anea) e Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM). Finalmente, 
em outubro de 2018, a Casa de Criadores, importante evento 
de moda que revela novos talentos, passou a apoiar o movi-
mento, realizando várias ações em parceria para alcançar o 
crescimento de público e chamar  atenção para a fibra demo-
crática, inclusiva e sustentável da moda brasileira.

PARCERIAS

Ao mesmo tempo em que se fazia necessário mostrar a im-
portância do movimento para quem estava no setor produti-
vo, também era preciso construir uma base de parceiros, uma 
vez que não bastava discursar sobre os atributos e benefícios 
da fibra, ou sobre a sustentabilidade da produção. Demanda-
vam-se porta-vozes – empresas que usam o algodão e reco-
nhecem seu valor na confecção de suas peças que alcançam 
o consumidor, direta ou indiretamente. Marcas dos diversos 
elos da cadeia foram convidadas a mostrar, na prática, como 
a fibra é versátil e carrega valores éticos e sustentáveis.

Até novembro de 2018, fechamento desta edição, mais de 
50 marcas haviam aderido ao movimento, incluindo coope-
rativas com atuação em inclusão socioeconômica, fiações, 
tecelagens e malharias, confecções dos diversos segmentos 
e rede varejista.

Parceiras
Artesanato Cama, Mesa e Banho
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Confecção Tecelagem Malharia Varejo

63 marcas parceiras
em 13/11/2018

Neste 
movimento 

somos todos 
um só
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PLATAFORMAS DE COMUNICAÇÃO

Com menores investimentos em mídia digital, mas com re-
forços na geração de conteúdo, o movimento estruturou suas 
plataformas, para levar mais inspiração e informação pelo 
seu portal e suas páginas em rede social.

No Instagram, o movimento iniciou 2017 com cerca de 3 mil 
seguidores, fechando com 7 mil e, em novembro de 2018, 
mais de 16,5 mil pessoas acompanhavam os conteúdos do 
perfil do movimento Sou de Algodão, que divulgaram, além 
dos posts de moda, sustentabilidade e do propósito, toda a 
transmissão dos eventos nos quais esteve presente.

A página do Facebook iniciou 2017 com cerca de 22 mil se-
guidores e fechou com pouco mais de 33 mil acompanhando 
suas publicações. Em 2018, seguindo o crescimento da pági-
na do Instagram, obteve novos seguidores, somando mais de 
67 mil pessoas em sua base.

O portal, reformulado em 2017, passou a comportar novas 
áreas, com mais informações sobre produção do algodão, 
sustentabilidade, moda e empreendedorismo. Com menos 
conteúdos conceituais de campanha e publicações mais em-
basadas, o blog publicou 119 posts no biênio 2017-2018, 73 
em 2017, e 46 em 2018, levando ao conhecimento do pú-
blico as iniciativas de empresas com atuação responsável e 
sustentável, alinhadas com os pilares do programa ABR (am-
biental, social e econômico), além de apresentar as marcas 
parceiras que iniciavam a jornada com o movimento.

As marcas parceiras têm destaque no portal, com exposição de 
sua logomarca e de produtos na vitrine virtual que apresenta 
ao público as peças feitas com, pelo menos, 70% da fibra e co-
nectam com a página de comércio on-line de cada uma delas.

2017 2018

7 mil +16,5 mil
seguidores

2017 2018

33 mil +67 mil
seguidores

2017 2018

73 46

BLOG DO PORTAL

publicações
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EVENTOS

Os eventos do setor produtivo continuam sendo importantes 
para fortalecer o propósito do movimento entre os players do 
início da cadeia. Com isso, no Clube da Fibra 2018, o Sou de 
Algodão marca presença, por meio de um painel mediado pela 
Abrapa, com a presença de convidados para discutir o tema 
Sustentabilidade e Inovação. A WGSN, representada pela con-
sultora Júlia Curan, discorreu sobre as tendências de consumo 
e comportamento e trouxe como contexto principal a preocu-
pação com a origem do produto e a sustentabilidade. André 
Hidalgo, diretor criativo da Casa de Criadores, contribuiu com 
sua visão sobre a moda e a sustentabilidade e a maneira como 
o algodão se insere nas coleções da nova geração de estilistas. 
Marcel Imaizumi, diretor executivo e de Planejamento Estraté-
gico da Vicunha Têxtil, marca que acabara de fechar parceria 

com o movimento, trouxe o contexto da sustentabilidade e da 
inovação na grife e a importância das pesquisas em melhoria 
da qualidade na produção de algodão, para a indústria têxtil.

Além de marcar presença em eventos da cadeia produtiva, o 
movimento iniciou sua incursão no setor têxtil, com participa-
ção em eventos e com rodadas de visitas à indústria do ramo, 
ampliando a sua divulgação e a captação de novas parcerias.

Com isso, o Sou de Algodão esteve presente no Denim Mee-
ting, uma feira dedicada ao denim, um dos segmentos que 
mais utilizam algodão, em abril de 2018.

Também esteve presente em associações como Abit e Sintex, 
com apresentações para importantes indústrias do setor têx-
til, angariando novas adesões.
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Arlindo Moura participa de painel durante Denim Meeting

Participantes do painel Sustentabilidade e Inovação no Clube da Fibra
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43º CASA DE CRIADORES

E, marcando uma volta ao cenário fashion, esteve presen-
te nas principais semanas de moda do País. Em julho de 
2018, abrindo as apresentações da 43º edição Casa de 

Looks do Movimento Sou de Algodão desfilados na 43ª edição da Casa de Criadores

Criadores, um desfile com 16 marcas parceiras e 16 esti-
listas destacou o movimento na imprensa de moda. Cada 
estilista criou um look completo, em colaboração com 
uma marca parceira do movimento, com a curadoria de 
André Hidalgo.

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018420



Além do desfile, um espaço no lounge do evento mostrou, durante toda a se-
mana, a produção de algodão e a travessia da fibra por toda a cadeia, agregan-
do valor, com sustentabilidade.
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MEGA MODA FASHION 2018

Em agosto, o movimento voltou ao Mega Moda Fashion (MMF), 
em Goiás, reforçando seu propósito ao público do shopping de 
atacado confeccionista, com um desfile com 14 looks compos-
tos de peças das marcas do centro comercial, e a colaboração 
de estudantes formandos em Personal Styling, do Senac-GO.
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Participação do Movimento Sou de Algodão no MMF 2018
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Marcando presença em outra importante semana de moda, e 
a volta à SPFW, em outubro, um desfile da coleção feminina de 
João Pimenta, com a participação das tecelagens parceiras do 
movimento: Canatiba, Cataguases, Cedro Têxtil, Santanense, 
Vicunha, ITM Têxtil, Urbano Têxtil e Norfil, além da colabora-
ção da Bordana, com a produção dos bordados de quatro dos 
39 looks desfilados, e da Trecê Brasil, que colaborou na cria-
ção e produção dos acessórios, trouxe o algodão como pro-
tagonista para um segmento em que a participação da fibra 
é baixa, mostrando possíveis composições em peças de um 
estilista reconhecido por seu estilo minimalista e clássico.
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Desfile feminino João Pimenta em parceria com o Movimento Sou de Algodão

423Comunicação e marketingABRAPA



Desfile feminino João Pimenta em parceria com o Movimento Sou de Algodão
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Tão importante quanto a realização do desfile, os vídeos pro-
duzidos sobre os depoimentos do estilista tornam tangível ao 
público a importância do algodão na moda, e como ele faz 
sentido no segmento feminino, levando conforto, leveza, cai-
mento e qualidade, atributos tão buscados por esse público.
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João Pimenta e Arlindo Moura no backstage do desfile
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44ª CASA DE CRIADORES síndrome de Down, modelo com vitiligo, casais homoafetivos, 
entre outros, trazendo o mote principal da campanha que se 
desenvolveu ao longo do ano.

O line-up do desfile contou com:
• Ahlma, por NotEqual, com o tema Sou Atitude, e modelo 

transexual
• Cecília Prado, por Alex Kazuo, com o tema Sou Experiên-

cia, e modelo maduro, representando a terceira idade
• Equus, por Martins.Tom, com o tema Sou Natural, e mo-

delo ruiva
• Gardana Jeans, por Ken-Gá, com o tema Sou Amor, e casal 

homoafetivo feminino
• Highstil, por Saint Studio, com o tema Sou Sonhos, e casal 

inter-racial
• Juliana Carrijo, por Diego Fávaro, com o tema Sou Futuro, e 

modelo infantil com síndrome de Down
• Kyly, por Felipe Fanaia, com o tema Sou Mudança, e mo-

delo adolescente

Por fim, em novembro do mesmo ano, selando uma parceria 
construída de iniciativas importantes como o primeiro desfile, 
em julho, e o planejamento do primeiro concurso, acessando o 
público estudantil de moda, o movimento Sou de Algodão, agora 
como patrocinador máster, oferece uma noite inteiramente de-
dicada ao algodão na Casa de Criadores, colocando a fibra como 
grande protagonista da semana de moda, em cinco desfiles.

O desfile que abriu a noite apresentou temas inclusivos, ten-
do no casting deficiente físico, deficiente visual, criança com 

Lounge do Movimento Sou de Algodão na 44ª edição da Casa de Criadores
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• M.Martan, por Rocio Canvas, com o tema Sou Carinho, e 
mãe com bebê

• Mahara Green, por Ângela Brito, com o tema Sou Original, 
e modelo com vitiligo

• Mr Stone, por D-Aura, com o tema Sou Responsável, e mo-
delo hipster

• Paraguaçu Têxtil, por Heloísa Faria, com o tema Sou Pro-
pósito, e modelo gestante

• Rovitex, por Också, com o tema Sou Conforto, e modelo 
Plus Size

• Santista Jeanswear, por Rafael Caetano, com o tema Sou 
Respeito, e casal homoafetivo masculino

• Sudotex, por Jorge Feitosa, com o tema Sou Sensibilidade, 
e modelo deficiente visual

• Thear Vestuário, por Cajá, com o tema Sou Sustentável, e 
modelo branca.

Os demais desfiles contaram com estilistas que abordam di-
ferentes temas, com coleções temáticas como o street style, 
de Igor Dadona; feminino vegano, de Renata Buzzo; autoral 
étnico, de Isaac Silva e feminino luxuoso, de Rober Dognani.

O sucesso da participação do movimento nesses eventos de 
moda mostra que esse é um cenário em que o Sou de Algo-
dão precisa se manter presente e ativo. As interações nas 
páginas das redes sociais Facebook e Instagram compro-
vam que o público que se interessa pela moda quer saber 
mais sobre o algodão.
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Looks de estilistas parceiros do Movimento Sou de Algodão na 44ª edição da Casa de Criadores

D A S   H A U S
R O B E R   D O G N A N I
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO EM MODA

O ano de 2018 marcou o início da presença do movimen-
to nas instituições de ensino superior em moda. A partir de 
abril deste ano, o Sou de Algodão visitou diversas faculdades 
de São Paulo e de Goiás, contando a história e compartilhan-
do seu propósito, por meio de palestras para estudantes de 
graduação e workshops. Até o final deste ano, dez faculdades 
tiveram contato direto com o Sou de Algodão. Em São Paulo, 
Belas Artes, Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), Istituto 
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Europeo di Design (IED) e Faculdade Armando Álvares Pente-
ado (FAAP), e em Goiás, Faculdade Estácio de Sá, Universida-
de Salgado de Oliveira (Universo), Universidade do Estado de 
Goiás (UEG), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universi-
dade Paulista de Goiás (Unip) receberam o movimento.

Algumas realizações mereceram destaque nessas institui-
ções: Fashion Revolution Day, da FMU, em abril; Semana de 
Moda, da Universo, em maio; e o desfile A Saga do Algodão, 
da Estácio-GO, em junho.

Apresentações do Movimento Sou de Algodão em universidades de Moda
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1º DESAFIO SOU DE ALGODÃO 
+ CASA DE CRIADORES
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Em uma coletiva de imprensa organizada para divulgar essa ini-
ciativa, em outubro de 2018, os jornalistas presentes demons-
traram grande simpatia e interesse pela ação, que promete óti-
mos resultados para o próximo ano, revelando novos talentos da 
moda, com um olhar em sustentabilidade, vanguarda e algodão.
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Cartaz de divulgação do 1º Desafio Sou de Algodão + Casa de Criadores

Com o intuito de estimular as novas gerações a conhecerem 
e usarem o algodão em suas criações, o 1º Desafio Sou de 
Algodão + Casa de Criadores foi lançado em outubro de 2018, 
convidando estudantes de graduação das instituições de en-
sino superior em moda a participarem de um concurso que 
tem como objetivo lançar estilistas que já criam design com 
a fibra. Com o apoio de marcas parceiras, a premiação ocor-
rerá na edição 45 da Casa de Criadores, em maio de 2019, e 
o primeiro colocado fará parte do line-up da edição 46, que 
acontecerá em novembro do mesmo ano.

Matéria sobre o Desafio publicada pela Bazaar

revele sua   
inspiração 
e seja o próximo 
criador da 
moda brasileira
Seis futuros estilistas desfilam   
suas coleções na 45ª Casa   
de Criadores. O grande vencedor 
entra para o line-up da 46ª edição 
do evento e recebe um prêmio   
de R$ 30 mil para desenvolver
a coleção e produzir seu desfile.

Participe.
Venha fazer parte 
do maior evento da
moda autoral brasileira.

inscrição e regulamento completo:

soudealgodao.com.br/desafio

realização apoio
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COTTON TRIPS – UNINDO A CADEIA

SOU DE ALGODÃO LEVA COORDENADORES DE 
CURSOS DE MODA, DESIGN E BELAS ARTES 
PARA CONHECER UMA FAZENDA

Professores e coordenadores de cursos de moda, design e be-
las artes de cinco das mais importantes universidades de São 
Paulo deixaram, em 11 de julho, a sala de aula para conhecer 
in loco de onde vem, como é produzida, processada e classifi-
cada a mais importante matéria-prima utilizada pela indústria 
têxtil em todo o mundo, o algodão. A iniciativa foi promovida 
pela Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abra-
pa), na fazenda Pamplona, propriedade do Grupo SLC Agríco-
la, localizada a 90km de Brasília. A última parada da expedi-
ção se deu na sede da associação, na Capital Federal, onde 
também está o Centro Brasileiro de Referência em Análise de 
Algodão (CBRA), laboratório central de classificação instru-
mental da fibra. A aproximação com a academia é parte da 
estratégia do movimento Sou de Algodão, lançado pela Abra-
pa em 2016 para estreitar o relacionamento entre os elos da 
produção e do consumo na cadeia produtiva da fibra no Brasil, 
e, consequentemente, incrementar o mercado nacional.

Faculdade Santa Marcelina, Fundação Álvares Penteado 
(FAAP), Istituto Europeo Di Design (IED), Belas Artes, e Facul-
dades Metropolitanas Unidas (FMU) foram as instituições que 
participaram da expedição, batizada pela Abrapa de Cotton Trip. 
Nenhum dos 16 acadêmicos presentes conhecia uma fazenda 

de algodão típica da moderna cotonicultura, que vem sendo 
praticada no cerrado desde o final da década de 80, em fazen-
das conhecidas como “verdadeiras indústrias a céu aberto”.

 O grupo teve como cicerones o presidente da Abrapa, Arlindo 
de Azevedo Moura, e o diretor de RH e Sustentabilidade da 
SLC Agrícola, Álvaro Dilli, que contextualizaram a cotonicul-
tura na produção agrícola do cerrado, com ênfase na susten-
tabilidade, no status alcançado pelo Brasil na produção e na 
exportação da commodity, assim como na liderança mundial 
do País em produtividade sem uso de irrigação.

A sustentabilidade – ambiental, econômica e social – desta-
cou-se como uma das linhas mestras das apresentações que 
precederam as visitas dos professores nas diversas áreas da 
fazenda, desde a lavoura à usina de beneficiamento, passando 
pelas áreas administrativas e de convivência. A Pamplona é cer-
tificada pelo programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), 
da Abrapa, e licenciada pela Better Cotton Initiative (BCI). No 
Brasil, a Abrapa e a ONG suíça BCI operam em benchmarking. 
O País responde por 30% de toda a fibra licenciada pela BCI no 
mundo, o líder global em fornecimento de algodão sustentável.

Por conta da logística, adaptada para concentrar as ativida-
des em um único dia, o circuito percorrido pelos professores 
na fazenda não foi linear. O grupo conheceu primeiro a usina 
de beneficiamento da Pamplona. Lá, o algodão colhido nas 
lavouras chega em fardos cilíndricos, que são desfeitos para 
descaroçar os capulhos e separar o algodão em subprodutos. 
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Professores de universidades de Moda visitam fazenda de algodão em Goiás
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A usina da Pamplona tem capacidade para processar, em mé-
dia, 40 fardos por hora, o que resulta em, aproximadamente, 
65 mil fardos por safra. A parada seguinte foi a sala de take 
up, onde é feita a classificação visual do algodão, com desta-
que para as suas características extrínsecas, como a cor. Os 
visitantes puderam tocar a pluma beneficiada e compará-la 
às amostras contidas nas caixas-padrão do Departamento de 
Agricultura dos Estados Unidos (USDA). A visita à lavoura re-
velou-se um dos pontos altos da programação.

O coordenador da Belas Artes, Fernando Puccetti Laterza, se 
disse impactado com tudo o que viu. Não imaginava como 
era o processo produtivo do algodão no campo. Além disso, 
ter o contato com a terra, com o sol, sentir os cheiros, ver 
as emas no meio da lavoura, ver os pássaros comendo as 
sementes, a mão de obra operando, me ajudou a ter uma 
dimensão do processo todo. Vou passar ainda muito tempo 
digerindo tudo o que vi e ouvi. Foi muito rico e intenso, conta. 
Já no Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algo-
dão (CBRA), em Brasília, o grupo aprendeu sobre as carac-
terísticas intrínsecas do algodão, aferidas pelo High Volume 
Instrument (HVI), tecnologia que mensura com precisão as-
pectos como finura, cumprimento, resistência, reflectância, 
micronaire, entre outras.

Em sua apresentação, o diretor de RH e Sustentabilidade da 
SLC, Álvaro Dilli, destacou que as características do algodão, 
como o fato de ser natural, aconchegante, antialérgico e agra-
dável ao toque, eram responsáveis pela participação de 70% 

da fibra nas roupas da população brasileira nos anos de 1970. 
Sintéticos e artificiais ficavam com 30%. Nos anos recentes, 
essa relação se inverteu. Mas a conscientização do consumi-
dor para a sustentabilidade tem gerado uma demanda impor-
tante, que está começando a mudar esse quadro, afirmou.

Segundo o coordenador do bacharelado de moda da Facul-
dade Santa Marcelina, Nelson Kume, a grande participação 
dos tecidos sintéticos no guarda-roupa das pessoas vem de 
aspectos como praticidade e preço, e também de uma supos-
ta aparência de glamour. O sintético tem um aspecto visual 
que remete a certa riqueza, ao chique, por causa do brilho e 
da textura do poliéster. Mas a tecnologia traz novos tipos de 
beneficiamento, e até de constituição de matéria têxtil. Com o 
tempo e pesquisa, vai-se conseguir incorporar essas caracte-
rísticas ao algodão. Hoje há alguns efeitos muito interessan-
tes, como jeans e brim resinados, mas pode-se desenvolver 
muito mais, ponderou.

Nelson Kume relata que, quando foi convidado a participar 
da expedição, sua preocupação era a maneira de lidar com 
os dois extremos da cadeia produtiva: usuários de produtos 
têxteis e produtores de fibras. O que mais me surpreendeu 
foi o nível de planejamento e organização desse empreendi-
mento e do setor. Não imaginava que eram tão bem estru-
turados e evoluídos em termos de tecnologia, relata. Ele diz 
estar pensando nas formas de levar isso aos seus alunos e à 
instituição e, também, que a visita o fez refletir sobre a im-
portância que, no Brasil, se dá às coisas vindas de fora. Na 
visita, a gente percebeu que é o momento de criar a cultura 
da autovalorização, concluiu.

Para Marco Antonio Andreoni, professor de design de moda 
da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), ver o pro-
cesso de produção da matéria-prima dá ao profissional de 
moda a dimensão real da viabilidade de uma ideia.   Você 
adquire uma noção das distâncias e está vendo as coisas 
acontecerem. Esse contato direto é muito esclarecedor sobre 
o processo criativo, porque você entende o encadeamento de 
aspectos que geralmente estão ausentes quando se tem uma 
ideia, tornando-a muito mais factível; as dúvidas ficam me-
nores. Então, seu projeto vai precisar de menos ajustes, o que 
diminui o tempo e resulta em muitos ganhos, ele explica. A 
fazenda é uma indústria que cuida da matéria-prima. Nunca 
tinha visto igual. Ir até a origem faz toda a diferença, afirma.

Professores de universidades de Moda visitam fazenda de algodão em Goiás

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

/ A
br

ap
a

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018430



SOU DE ALGODÃO LEVA ESTILISTAS 
E JORNALISTAS DE MODA PARA 
CONHECER UMA FAZENDA

A convite da Abrapa, alguns dos mais influentes jornalistas de 
moda e estilistas do Brasil, que nunca haviam visto de perto 
uma lavoura de algodão, puderam acompanhar a colheita e 
as mais importantes etapas do processo produtivo da fibra, 
como o beneficiamento e a classificação. A visita fez parte das 
Cotton Trips que a associação realizou para familiarizar os di-
versos públicos, sobretudo, os que trabalham na concepção 
e execução de moda, com a produção da matéria-prima. Nos 
dias 16 e 17, houve duas imersões. A primeira, contou com os 
estilistas da Casa de Criadores (CdC), inclusive o diretor cria-
tivo, André Hidalgo, e expoentes do jornalismo no segmento, 
como Lilian Pacce, entre outros. No dia seguinte (17), estive-
ram presentes integrantes da equipe da São Paulo Fashion 
Fashion Week (SPFW), o estilista João Pimenta Filho, a jorna-
lista Marina Colerato, da plataforma de comunicação com foco 
em sustentabilidade Modefica, e André Carvalhal, da marca 
Ahlma e autor do livro Moda com Propósito.

Mais uma vez, a fazenda Pamplona, do Grupo SLC Agrícola, 
abriu as portas para a iniciativa. Essa contextualização é fun-
damental para que, na etapa em campo, nossos convidados 
saibam que uma lavoura é mais que uma plantação; é parte 

de uma cadeia produtiva complexa, que vem se desenvolven-
do com qualidade e em bases sustentáveis, afirma o presiden-
te da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura.

De subir na colheitadeira a aprender a classificar a fibra, os 
visitantes puderam experimentar um pouco do dia a dia de 
uma fazenda de algodão, em plena colheita. Os estilistas fi-
caram animadíssimos. Esta ação reforça a parceria da Casa 
de Criadores com o Sou de Algodão, disse André Hildalgo. Vá-
rias publicações de estilistas e jornalistas comprovaram o en-
tusiasmo desse público pela visita, e um vídeo da jornalista 
e influencer de moda, Lilian Pacce, foi lançado em seu canal, 
mostrando “De onde vem a sua camiseta de algodão”.

Os anos de 2017 e 2018 foram de franco crescimento para o 
Sou de Algodão, e todo o esforço se converteu em resultados 
positivos, não só para o movimento em si, mas para os produto-
res de algodão, que puderam encurtar caminhos e acessar dire-
tamente públicos tão diversos, para apresentar a conduta res-
ponsável na produção de uma commodity que torna o País um 
dos maiores produtores e exportadores da fibra sustentável.

O movimento não pode parar, e as ações integradas e sempre 
mais consistentes continuarão nos anos que se aproximam, 
atribuindo à fibra cada vez maior relevância na indústria e na 
moda brasileira.
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André Carvalhal, Arlindo Moura e Marina Colerato em visita à Fazenda Pamplona
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Estilistas e jornalistas de Moda visitam fazenda de algodão em Goiás

Lilian Pacce conhece produção de algodão em Fazenda de Goiás
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ANDRÉ 
HIDALGO

Diretor artístico e fundador 
Casa de Criadores

A MODA BRASILEIRA E A REVALORIZAÇÃO DE 
UM PRODUTO GENUINAMENTE NACIONAL

Casa de Criadores é hoje considerada a principal 
plataforma de lançamento de novos estilistas da 
moda brasileira. O evento, que acontece desde 

maio de 1997 na cidade de São Paulo, completou 21 anos 
em 2018, com vários motivos para comemorar. Até hoje, fize-
mos mais de 900 desfiles e cerca de 400 novas marcas foram 
lançadas. Entre elas, João Pimenta, Ronaldo Fraga, André 
Lima, Juliana Jabour e várias outras de grande expressão no 
cenário atual. Esse histórico colocou o evento e seus partici-
pantes na vanguarda de uma moda legitimamente brasileira, 
autêntica e que promove avançadas pesquisas, seja no uso 
de materiais, seja nas propostas inovadoras de design. Nos-
sos estilistas estão sempre em busca do novo em todas as 
etapas do processo de concepção de uma roupa.

Mas, por mais aclamados pelo mercado de moda que os 
resultados apresentados nas passarelas do evento fossem, 
faltava um elo da cadeia a ser preenchido: um produto de 
fato 100% nacional e de uso comum pelos participantes do 
evento. Essa resposta nos foi dada pelo movimento Sou de 
Algodão, que nos procurou propondo uma parceria irrecu-
sável: inserir o algodão no dia-a-dia dos jovens talentos da 
Casa de Criadores.

A cadeia de moda brasileira é gigante, porém desarticula-
da internamente. Existe uma grande carência por iniciativas 
que promovam o desenvolvimento de redes de contato en-
tre estudantes, professores, pesquisadores, instituições, te-
celagens, marcas, estilistas e demais profissionais de moda. 

Essa lacuna está, aos poucos, sendo preenchida pela parce-
ria Casa de Criadores + Sou de Algodão, seja por meio das 
coleções e looks que têm sido desenvolvidos pelos estilistas 
com os produtos fornecidos pelas empresas parceiras do mo-
vimento, como tecelagens, confecções, projetos sociais, seja 
por concurso que lançamos para descobrir novos talentos 
vindos de faculdades e cursos de moda espalhados por todo 
o Brasil. Batizado de 1º Desafio Sou de Algodão + Casa de 
Criadores, esse concurso pretende valorizar o incrível traba-
lho desenvolvido por estudantes que, pela primeira vez, vão 
ter a chance de entrar para o line-up da Casa de Criadores 
pelos braços do algodão, a matéria-prima com a qual eles de-
vem apresentar e desenvolver seus projetos.

Estamos olhando para o futuro. Queremos garantir que as 
próximas gerações enxerguem o algodão como hoje nossos 
estilistas já o enxergam: uma fibra que faz parte da história do 
Brasil desde o seu descobrimento e que possui uma infinidade 
de qualidades. Seu plantio é majoritariamente feito de forma 
sustentável, emprega milhares de trabalhadores e é hoje uma 
das principais atividades econômicas do Brasil, além de ter o 
poder de se transformar em um tecido único e excepcional.

Nós, da Casa de Criadores, temos muito orgulho em fazer 
parte desse novo capítulo da moda brasileira que começa a 
ser escrito pelo movimento Sou de Algodão. Já fazemos parte 
dessa trajetória de revalorização de um produto genuinamen-
te nacional, que irá contribuir muito para fortalecimento do 
mercado, com grande impacto na economia criativa, aqui re-
presentada por esses jovens talentos que temos incentivado 
a abraçar as causas nas quais acreditamos. E nós, certamen-
te, confiamos no algodão brasileiro.
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Missões de promoção do 
algodão brasileiro para 

o mercado externo



Laboratório de Classificação da CooperfibraAlgodoeira Warpol

MISSÃO COMPRADORES 2017-2018

ão convincente quanto falar para o mundo sobre a 
qualidade do algodão do Brasil, tem sido trazer o 
mercado global para ver de perto o jeito brasileiro de 

produzir a pluma. Para isso, a Abrapa criou, em 2015, a Missão 
Compradores, inciativa que tem contribuído para abrir novos 
mercados e estreitar ainda mais os já existentes, propiciando 
uma experiência real com o processo produtivo da commodity, 
justamente na sua fase mais encantadora, a colheita.

Nas duas edições feitas no biênio 2017-2018, a Missão foi 
um sucesso, com feedbacks positivos de visitantes e traders, 
que se disseram impressionados com o profissionalismo, a 
robustez e a vanguarda tecnológica da cotonicultura brasilei-
ra. Muitos deles reportaram que começaram a comprar a fibra 
brasileira, ou incrementaram a participação desta em seus 
blends, após a experiência.

Outro indicativo de sucesso da Missão tem sido o incremento 
da confiança do mercado comprador em negociar o algodão 
do Brasil. Após o início da operação, em 2017, o amadureci-
mento, em 2018, do Centro Brasileiro de Referência em Aná-
lise de Algodão (CBRA) reforçou a credibilidade. No laborató-
rio central, os visitantes conferiram as instalações do CBRA e 

conheceram o programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), para 
a padronização e incremento da qualidade nos resultados das 
análises instrumentais de algodão nos laboratórios que aten-
dem aos produtores. Essa preocupação da Abrapa em garan-
tir resultados fidedignos nas classificações de pluma do Brasil 
representa mais segurança para o comprador e resulta em 
valorização da fibra para o produtor.

Para assegurar que a experiência dos compradores no Bra-
sil seja a melhor possível, toda a logística é minuciosamente 
preparada. Ela começa desde o convite, intermediado pelas 
tradings parceiras da iniciativa, e abrange todos os trâmites 
burocráticos e diplomáticos necessários à entrada dos es-
trangeiros nos Brasil. Inclui também o fretamento de aero-
naves, a contratação de tradutores e a observância minuciosa 
das diferenças culturais e religiosas dos participantes, que 
se manifestam em aspectos corriqueiros, mas estratégicos, 
como os hábitos alimentares e comportamentais.

Uma vez em terras brasileiras, os convidados visitam lavou-
ras, usinas de beneficiamento e laboratórios de análise de 
algodão, além das associações de cotonicultores nos três 
maiores produtores do País, Mato Grosso, Bahia e Goiás. Em 
cada um dos estados visitados, a Abrapa conta com a parceria 
das suas estaduais, respectivamente, Ampa, Abapa e Agopa. 

Missão Compradores
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MISSÃO COMPRADORES 2017

Em 2017, a Missão Compradores aconteceu entre os dias 9 
e 14 de julho, e contou com 15 representantes de indústrias 
de sete países – Peru, Bangladesh, Paquistão, China, Turquia, 
Coreia do Sul e Índia. Majoritariamente asiáticos, eles fazem 
parte dos dez maiores compradores do algodão brasileiro. 
Cinco tradings que atuam no Brasil assinaram a expedição: 
Ecom, Reinhart, Dreyfus, Cofco e Cargill.

Muitos dos visitantes vieram pela primeira vez ao Brasil e se sur-
preenderam com a magnitude dos sistemas produtivos, a tecno-
logia investida pelos produtores brasileiros e as vastas lavouras 
do cerrado, bem diferentes do sistema familiar que caracteriza 
gigantes produtores como a China e a Índia. Já os veteranos, so-
bretudo, representantes das tradings, destacaram a retomada 
dos altos níveis de produtividade e qualidade na safra que es-
tava sendo colhida, em função da volta à normalidade do clima.

Para o trader Richard Pollard, da Ecom, o que mais chamou 
sua atenção, em 2017, foi o reflexo da melhoria do clima so-
bre as lavouras e o ânimo dos cotonicultores. Ele destacou a 
importância da Missão para pôr os compradores em contato 
com uma realidade totalmente diversa. “O Brasil é único, e os 
investimentos aqui são muito altos. É difícil para um geren-
te de fiação em Taiwan, na China ou no Paquistão, visualizar 
quão diferentes e profissionais são as operações brasileiras 

em produção de algodão, até que eles venham para o Brasil e 
vejam por eles mesmos”, disse.

Maqboll Alam Baig, gerente de Compras da Interloop Limited, 
do Paquistão, foi um desses visitantes de primeira vez. Após 
conhecer lavouras, beneficiadora e os laboratórios de classi-
ficação de fibra por HVI nos três estados, ele se disse muito 
confortável em negociar algodão com o Brasil. “Ficamos mui-
to satisfeitos com o convite da Abrapa. Pudemos ver o quanto 
o País está investindo no desenvolvimento da cotonicultura e 
melhorando a qualidade da sua fibra”, afirmou.

O diretor geral de compras da Fiação coreana Kukil Spinning, 
Hyun Seok Kim, já havia estado no Brasil por duas vezes. “Mas 
isso foi há muito tempo, quando o País começou a exportar al-
godão. Hoje, posso dizer que o Brasil é muito bom em qualidade 
e, por isso, os preços se comparam aos do algodão americano. 
Estamos muito satisfeitos com a qualidade de vocês”, afirmou.

Pela primeira vez visitando fazendas no Brasil, Babul Chandra 
Nandi, da Rising Spinning & Rising Industries de Bangladesh, 
diz que a companhia já era compradora do algodão brasileiro 
e que vai incrementar o volume de compras. “Esse tour foi 
muito educativo para nós. Bangladesh é um grande importa-
dor e é bom ver a realidade de onde compramos”, disse.

Name

Country

Company
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Na Bahia, os visitantes conheceram a Fazenda Busato I, a 
beneficiadora Warpol, ambas do Grupo Busato, o pátio de 
armazenamento da trading Ecom e o Laboratório de Análise 
de Fibra da Abapa. Em Goiás, estiveram no Centro Brasileiro 
de Referência em Análise de Algodão (CBRA), da Abrapa, na 
Fazenda Pamplona, do Grupo SLC, e no Laboratório de HVI 
da Agopa. Em Mato Grosso, o grupo conheceu a Fazenda Ci-
dade Verde (Grupo WDF Agro), as Fazendas Santo Antônio 
e Philadelphia, ambas do Grupo Bom Futuro, o laboratório 
de HVI da Unicotton, e visitou a Expoverde, feira agropecu-
ária de Campo Verde. Ainda no Mato Grosso, os visitantes 
estiveram no laboratório de HVI e na fiação da Cooperfibra, 
assim como na beneficiadora da Cooperbem.

Sala de classificação visual da algodoeira Warpol Laboratório de HVI da Abapa

Pátio de armazenamento da ECOM

Fazenda Busato

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018438



Após a etapa de visitas técnicas, os integrantes da Missão 
Compradores 2017 encerraram a agenda na Chapada dos 
Guimarães (MT), onde o grupo participou do XVI Anea Cot-
ton Dinner, promovido pela Associação Nacional dos Ex-
portadores de Algodão (Anea), no dia 14 de julho, no Malai 
Manso Resort.

Fazenda Santo Antônio e Philadélphia

Laboratório de HVI da Agopa

Fazenda Pamplona

Laboratório de Classificação da Cooperfibra

Laboratório de HVI da Unicotton
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ROBIN PIGOT
Cargill, gerente de Merchandising Global (EUA)

A grande mudança no mercado asiático deverá 
ser protagonizada pela China, com o fim do pro-
grama de estoque que o governo chinês mantém 
para a proteção da indústria local. Esse progra-
ma chegará ao fim no ano-safra 2017-2018 e a 
China terá de recuar e voltar a importar. O país 
importou em torno de 4,5 milhões de fardos em 
2016 e deverá comprar entre 10 e 15 milhões 
de fardos em 2019-2020. Assim sendo, poderá 
facilmente haver um crescimento entre seis e dez 
milhões de fardos na demanda de importação 
chinesa. Eu acredito que três milhões de fardos 
ou mais poderão ser supridos pelo Brasil, se o 
País produzir mais.

DANNY VAN NAMEN
Reinhart, vice-presidente (Ásia)

Viajo para muitos países produtores de algodão 
pelo mundo afora e o que vejo no Brasil excede 
as expectativas. Estive muitas vezes aqui, inclu-
sive há dez ou quinze anos, quando o País era 
um importador de algodão. Hoje, está na quinta 
marcha e é incrível o que está acontecendo aqui. 
Todo mundo fala muito do algodão australiano, 
mas o que as pessoas não mencionam é que os 
australianos dependem da irrigação. Esse é um 
problema que não existe no Brasil. Sabemos que 
tudo depende do preço, mas o Brasil pode vender 
a sua produção na segunda metade do ano, e o 
segundo semestre é muito importante. Antes, nós 
tínhamos o algodão africano, que era muito forte 
o ano inteiro. Agora, ele acaba no mês de julho. 
Outro aspecto muito importante é a reputação 
que o Brasil conquistou como um fornecedor que 
cumpre os seus contratos.
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PAULO BORGES NA MISSÃO 
COMPRADORES 2017

Em meio aos integrantes da Missão Compradores 
2017, um brasileiro se mostrava tão encantado com 
a lavoura de algodão quanto os chineses e outros re-
presentantes de indústrias estrangeiros. O paulista 
Paulo Borges circula há mais de 20 anos com desen-
voltura pelo mundo da moda nacional e internacional 
como fundador e diretor criativo da São Paulo Fashion 
Week (SPFW) e, desde 2016, é um dos destaques do 
movimento Sou de Algodão, iniciativa da Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) para 
o fomento ao consumo da fibra no mercado interno.

“Sempre tive curiosidade de conhecer o algodão na 
terra, por isso fiz questão de encaixar este evento na 
minha agenda”, comentou Borges, durante o per-
curso entre a sede da Fazenda Philadélphia e uma 
lavoura de algodão do Grupo Bom Futuro, no muni-
cípio mato-grossense de Campo Verde.

Ele fez questão de acompanhar a programação da 
Missão Compradores 2017 na sexta-feira (14 de ju-
lho) antes de seguir para o XVI Anea Cotton Dinner, 
no Malai Manso Resort, na Chapada dos Guimarães, 
onde participou de uma mesa-redonda no dia se-
guinte, 15 de julho.

“Tenho muita vontade de compreender os proces-
sos de transformação da matéria-prima até chegar 
ao produto final. É um prazer ver cada etapa desse 
processo”, disse Borges. Além de uma lavoura de 
algodão, ele visitou o laboratório de classificação de 
fibra e a indústria de fiação da Cooperfibra, e a usina 
de beneficiamento da Cooperbem, em Campo Verde, 
onde registrou em fotos e vídeos o descaroçamento 
da fibra e a transformação da pluma em fio, primei-
ras etapas do processo de beneficiamento do algo-
dão. Borges, que é referência como empreendedor, 
disse que a proposta do movimento Sou de Algodão 
é construir uma marca de qualidade baseada nos va-
lores da fibra natural, ressaltando suas qualidades. 
“A ideia é despertar o desejo do público para que ele 
conheça e valorize os atributos do algodão”, explicou. Paulo Borges visita fazenda, algodoeira e fiação em Mato Grosso
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MISSÃO COMPRADORES 2018

Em 2018, a Missão ocorreu entre os dias 26 de agosto e 1º de 
setembro e bateu recorde de participação. compareceram 25 
representantes de seis países – Vietnã, Bangladesh, China, 
Turquia, Colômbia e Indonésia. Eles visitaram os três maiores 
estados produtores da pluma no Brasil. Nestsa edição, a ex-
pedição aconteceu em meio à colheita da safra 2017-2018, 
que já era considerada um recorde de produção, que deve 
fechar em 2,5 milhões de toneladas de algodão em pluma. 
Entre os participantes, estavam empresários e executivos de 

grandes indústrias têxteis, com suporte das tradings Ecom, 
Reinhart, Cofco, Louis Dreyfus e Cargill.

Na Bahia, os visitantes conheceram a Fazenda Busato I, a be-
neficiadora Warpol, ambas do Grupo Busato, o pátio de ar-
mazenamento da trading Ecom, o Laboratório de Análise de 
Fibra da Abapa, a Fazenda Acalanto e a Algodoeira Algopar, 
ambas do Grupo Horita. Participaram ainda de um jantar de 
confraternização oferecido pelos produtores.

Fazenda Acalanto - Grupo Horita

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018442



Em Goiás, estiveram no Centro Brasileiro de Referência em Aná-
lise de Algodão (CBRA), da Abrapa, em Brasília, na Fazenda Pam-
plona, do Grupo SLC, e no Laboratório de HVI e H2SD da Agopa.

Em Mato Grosso, o grupo visitou o Centro de Treinamento e 
Difusão Tecnológica do Núcleo Regional Sul e Escola de Be-
neficiamento de Algodão da Ampa. Estiveram, ainda, na Fa-
zenda Farroupilha, que pertence à empresa Sementes Petro-
vina, onde viram a algodoeira e o laboratório de classificação 
por HVI. À noite, os compradores estrangeiros jantaram com 
os produtores mato-grossenses associados da Amapa, na 
sede da Cooperfibra.

Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA)

Sala da take up da Fazenda Pamplona - Grupo SLC Agrícola

Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica do Núcleo Regional 
Sul e Escola de Beneficiamento do Algodão da Ampa

Sala de take up da Fazenda Farroupilha - Sementes Petrovina 

Laboratório de classificção visual, HVI e H2SD da Agopa
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HONGJUAN LI
Louis Dreyfus, trader (China)

A primeira palavra que me vem à mente quando penso no que vi é impres-
sionante. Eu já havia visitado fazendas na China, e o que o Brasil está fa-
zendo é muito bom. As propriedades são realmente grandes, milhares de 
hectares. Eu vi que os donos de fato prestam atenção no que fazem. Eles 
estão incrementando a produtividade e procurando métodos para desen-
volverem a cotonicultura. Cuidam de cada detalhe.

STEPHEN LEONARD DOYLE
Cargill Cotton, trader (EUA)

A percepção do mundo sobre o algodão brasileiro está em alta. Problemas 
que existiam no passado, de pegajosidade, já foram superados, e isso pode 
ser confirmado pelos preços que estão sendo pagos, atualmente, já compa-
rados ao que se paga pelo algodão americano.

GERMAN SERRANO GOMEZ
Fabricato, gerente de Algodão (Colômbia)

A tecnologia que vimos aqui, a hard e a soft, além de todo o investimento 
dos produtores brasileiros em inovação, fazem a diferença do algodão do 
Brasil no mundo. É realmente incrível.

EDDY ELY
PT Kusuma Sandang Mekarjaya,  diretor comercial (Indonésia)

Eu posso dizer que aprendi muito na Missão e pude sentir que a qualida-
de da fibra do Brasil cresceu muito, graças ao bom manejo e controle da 
qualidade. Sobre a sustentabilidade, vi que vocês têm muitos padrões e 
isso também é bom para a qualidade. Para que possamos produzir bons 
fios, temos de ter boa fibra. Nós usamos fios do Brasil, mas não muito. Mas, 
depois desta visita, talvez venhamos a aumentar a quantidade de algodão 
brasileiro no nosso blend.

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Fo
to

: C
ar

lo
s 

Ru
di

ne
y 

- A
br

ap
a

Relatório de Gestão Biênio 2017-2018444



Missão vendedores 2018
ABRAPA VÊ POSSIBILIDADES DE EXPANSÃO DE 

MERCADO NA CHINA E TURQUIA

Estoques em baixa, consumo em alta e expectativa de au-
mento das importações de pluma de algodão pela China, 
além da previsão de o Brasil se tornar o segundo maior ex-
portador mundial da fibra na safra 2018-2019, foram o pano 
de fundo promissor da Missão Vendedores 2018, realizada 
do dia 8 até o dia 13 de outubro na Turquia e na China, pela 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa).

A Missão é uma iniciativa de marketing e prospecção de 
novos mercados para o algodão brasileiro, que consiste 
em reuniões com industriais e traders, visitas aos polos 
de têxteis, e eventos promovidos pela Abrapa in loco. Nos 
Brazilian Cotton Days, a entidade apresenta os números 
da cotonicultura e os programas que vêm sendo desen-
volvidos no País para incrementar a qualidade, a susten-
tabilidade, a rastreabilidade e a transparência nos dados 
de classificação instrumental de fibra, visando reforçar a 
confiança dos compradores da commodity.

A agenda da comitiva brasileira, formada por dirigentes da 
Abrapa, representantes dos maiores estados produtores 
de algodão do Brasil, começou por Kahramanmaras, na 
Turquia, no dia 8 de outubro, quando o grupo se reuniu 
com cerca de 30 empresários turcos. Hoje, a Turquia é um 

dos maiores importadores e consumidores de algodão no mun-
do. Na safra 2017-2018, o país foi o quarto maior importador e 
o sexto maior consumidor mundial da fibra. O Brasil exporta, em 
média, 76,5 mil toneladas para a Turquia, o equivalente a 9,5% 
das importações de algodão daquele país. Para 2018-2019, a 
Turquia deve consumir 15% a mais de algodão, com incremento 
previsto de 1% nas importações.

“Trata-se de um mercado muito interessante para o algodão bra-
sileiro, uma vez que os estoques deles estão diminuindo: serão, 
aproximadamente, 9% menores na próxima safra. A Missão Ven-
dedores nos permite estreitar laços para suprir as demandas fu-
turas. Mesmo sem dispor ainda de dados consolidados, já temos 
notícias de que negócios com a pluma do Brasil foram realizados 
imediatamente após o nosso Brazilian Cotton Day. Há muito es-
paço para incremento de participação no mercado turco”, afir-
mou o presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura. Além 
das reuniões, o grupo visitou uma fiação em Kahramanmaras.

Missão Vendedores 2018 - Brazilian Cotton Day em Kahramanmaras - Turquia
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Na China, a passagem da Missão Vendedores foi dividida em 
três etapas. As primeiras, cumpridas em Xangai e Qingdao, 
respectivamente, nos dias 11 e 12 de outubro. A segunda 
aconteceu no dia 16, em Hong Kong, onde a Abrapa promo-
veu o Brazilian Cotton Day, nos dias 17 e 18 de outubro. Na 
sequência, a associação participou da Conferência Anual da 
International Cotton Association (ICA).

Além das reuniões, que contaram com grande presença de 
empresários chineses, uma das paradas do grupo se deu no 
Sunvim Group, maior fabricante de artigos de cama, mesa e 
banho chinês, que exporta para diversos mercados, principal-
mente, americanos e europeus. A Sunvim consome uma média 
de 100 mil toneladas de pluma por ano, mas ainda não compra 
do Brasil. Representantes do grupo estiveram nas reuniões.

EDUARDO DRAGONETTI
Head de algodão da Louis Dreyfuss 
Company na Turquia

Nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2018, tivemos o prazer 
de participar da Missão Abrapa na Turquia, mais es-
pecificamente na cidade de Kahramanmaras, um dos 
polos da indústria têxtil no país.

As reuniões contaram com a participação de algumas 
das maiores indústrias turcas, que correspondem à 
metade do consumo de algodão do país. O evento foi 
muito positivo para o mercado turco, pois, apesar de 
o trabalho da Abrapa ser reconhecido localmente, os 
participantes da Missão se sentiram valorizados pelo 
fato de a associação ir até a Turquia para um encontro 
presencial com os compradores.

Para a LDC, o trabalho da Abrapa em promover o al-
godão brasileiro é muito importante, principalmente na 
divulgação dos esforços e iniciativas para aprimorar 
ainda mais a qualidade, transmitindo aos comprado-
res confiança no algodão brasileiro. Nesse sentido, esse 
encontro foi muito bem recebido pela indústria turca, 
pois o país é um mercado competitivo e reconhecido 
pela qualidade de seus produtos.

Segundo dados estatísticos do governo turco (TUIK), o 
algodão brasileiro, desde a safra 2015-2016, é a ter-
ceira maior origem importada pelo mercado turco, fi-
cando atrás somente do tradicional algodão americano 
e do produto importado da CEI (majoritariamente Tur-
comenistão, Azerbaijão e Tajiquistão), que chegam ao 
país em caminhões, em um tempo relativamente curto. 
Contudo, o Brasil tem ficado à frente do algodão grego, 
mesmo tratando-se de um país vizinho à Turquia. Por 
conta da crescente qualidade do produto brasileiro, a 
importação desse país tem aumentado ano a ano. A in-
dústria destaca que o que também contribui para esse 
aumento da importação é o fato de o algodão brasileiro 
ser BCI em quase sua totalidade.

Certamente, a Abrapa é muito bem-vinda em uma pró-
xima visita à Turquia para estreitar o relacionamento 
entre os dois países e seguir como grande aliado do al-
godão brasileiro mundo afora.
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Missão Vendedores 2018 - Brazilian Cotton Day em Xangai - China

Missão Vendedores 2018 - Brazilian Cotton Day em Qingdao - China

A China é o maior consumidor de algodão do mundo. São, em 
média, 8,8 milhões de toneladas ao ano. Seu consumo cres-
ceu em torno de 15%, da safra 2016-2017 para a 2017-2018. 
O país está, gradativamente, liberando os estoques que man-
tinha, “frutos de uma cara política de proteção da indústria 
nacional”, segundo o presidente da Abrapa. Dados do Icac 
apontam que essa redução foi superior a 19%. “Tudo isso, 
mais a divergência com os Estados Unidos, criam um cenário 
muito positivo para o algodão do Brasil”, diz.

Moura afirmou que, em todos os encontros com o mercado 
comprador na Turquia e China, a Abrapa evidenciou seus es-
forços para garantir a credibilidade nas negociações com a 
pluma brasileira. “Nosso compromisso é com a transparência 
nas informações. Prova disso é que implantamos o programa 

Standard Brasil HVI, que padroniza e harmoniza os resulta-
dos nos laboratórios de classificação por High Volume Instru-
ment (HVI). Esse programa é integrado a um grande banco de 
dados e ao Sistema Abrapa de Identificação (SAI), o que dá 
segurança tanto para quem compra quanto para quem vende 
o algodão brasileiro. Além disso, evidenciamos o trabalho do 
nosso Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 
(CBRA), que está em processo final de certificação interna-
cional e garante a fidedignidade dos resultados laboratoriais. 
Também insistimos muito no grande diferencial da sustenta-
bilidade do algodão brasileiro, assegurado hoje pelo progra-
ma Algodão Brasileiro Responsável (ABR)”, conclui Arlindo 
Moura. No Brasil, o ABR opera em benchmarking com o pro-
tocolo Better Cotton Initiative (BCI), referência internacional 
em atestar a sustentabilidade da pluma.
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THOMAS REINHART
Vice-Presidente Executivo da Paul Reinhart Ag.

Estou muito feliz que a Reinhart tenha sido uma das 
empresas convidadas pela Abrapa para acompanhar 
a delegação brasileira nas suas visitas à China. Sendo 
o Brasil o país de origem mais importante para a nos-
sa firma, estamos naturalmente muito interessados em 
contribuir com os esforços da Abrapa para a promoção 
do algodão brasileiro.

Atualmente, nosso produto é bem conhecido e recebido 
pela maioria dos clientes na Ásia, considerado origem es-
tável e segura, com boa relação de qualidade e preço. O 
fato de ser 100% colhido à máquina e, por isso, quase livre 
de contaminação, também é uma das maiores vantagens 
dessa fibra. A diferença da qualidade do algodão brasilei-
ro, quando comparada com a do americano, bem similar, 
já diminuiu bastante; e graças ao trabalho conjunto dos 
produtores brasileiros e das suas associações, podemos 
esperar que, em breve, isso  desapareça inteiramente.

As atividades da Abrapa tiveram um papel importante 
nesse sucesso. Especialmente, os convites de clientes 
estrangeiros para visitar o Brasil sempre foram extre-
mamente úteis. Nenhum cliente que já viu as fazendas 
grandes e moderníssimas do Brasil deixou de ficar pro-
fundamente impressionado.

Do mesmo modo, as visitas da Abrapa aos países im-
portadores são importantes. Durante essa última via-
gem à China, os produtores tiveram a oportunidade de 
conhecer em primeira mão as necessidades e preocu-
pações dos clientes e lhes apresentar o trabalho feito 
nas áreas de qualidade, rastreabilidade e sustentabili-
dade. Os vídeos e a apresentação do Sr. Arlindo Moura 
ficaram muito bem-feitos, causaram uma boa impres-
são e vão, sem dúvida, ajudar a convencer os clientes a 
dar ainda mais preferência ao algodão brasileiro.

Em curto prazo, o Brasil também tem uma vantagem 
política em relação à China, devido às relações comer-
ciais arranhadas entre esta e os EUA. Porém, em longo 
prazo, isso não será a influência decisiva sobre os pre-
ços do algodão brasileiro. Se a fibra norte-americana 
não pode entrar na China, vai competir com mais força 
nos demais mercados, deixando a demanda total qua-
se inalterada.

Por isso, a estratégia do marketing de algodão brasileiro 
deve estar focada em longo prazo, e não em circunstân-
cias políticas momentâneas. É necessário um trabalho 
contínuo para manter e melhorar a qualidade, espe-
cialmente a respeito do comprimento da fibra e o teor 
de fibras curtas, assim como os investimentos públicos 
e privados na infraestrutura necessária para assegurar 
a logística para sustentar as exportações crescentes.
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 A transparência tem sido a característica principal 
de promoção do algodão brasileiro. Isso confirma 
sua confiabilidade e alto nível de qualidade, capaz de 
atender a crescente demanda mundial pela fibra 

ROBIN 
PIGOT

Gerente Global de Merchandising
Cargill Cotton (EUA)

ALGODÃO BRASILEIRO: UM PRODUTO 
COMPETITIVO E CONFIÁVEL

onheci Arlindo em 2016 quando íamos embarcar 
junto com nossos clientes selecionados para a 
missão anual da Abrapa para visitar os produtores 

e os novos laboratórios inaugurados no Brasil. O feedback 
que recebi dos colegas da Cargill que haviam ido a missões 
anteriores esclarecia que seria uma oportunidade única de 
aprofundar e ter discussões legítimas com os produtores de 
algodão e aprender sobre seus feitos na geração de produ-
tos de qualidade para o mercado. Também seria uma opor-
tunidade de aprofundar a interligação entre vários clientes 
potenciais ou estabelecidos com a indústria brasileira.

Eu também vim com meus s objetivos para essa viagem: que-
ria compreender o que os produtores precisavam da Cargill e 
chegar a soluções para melhor atendê-los, além de viajar com 
diferentes perfis de clientes e discutir meios para que a cadeia 
produtiva pudesse conceber soluções ainda mais robustas.

O momento em que essa viagem ocorre coincide com qua-
tro principais mudanças que indicavam que o Brasil estava 
se tornando uma fonte principal de abastecimento algodoeiro 
para o resto do planeta:

1. Quando antes o algodão brasileiro historicamente vinha 
sendo vendido a valores menores que os dos EUA, essa 
diferença foi diminuindo e não era nem mais significativa 
em 2016. Havia momentos em que o algodão brasilei-
ro era vendido pelo mesmo preço do algodão america-
no para os outros países. Poderia ter sido uma daquelas 
situações circunstanciais de preço, mas parecia ser uma 
mudança estrutural nos preços entre as várias origens, 
mais provavelmente sugerindo que os clientes já reco-
nheciam a qualidade do algodão do Brasil. Quais seriam 
os parâmetros que fariam que mais clientes comprassem 
o algodão brasileiro?

2. A produção de algodão no Brasil aumentava fortemente 
ano após ano, o que acabou por tornar o país uma grande 
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fonte para a demanda mundial. O que fazia os produtores 
brasileiros aumentarem sua produção de algodão?

3. Os mesmos clientes começavam a voltar todos os anos, 
outro indicador de um padrão de demanda. Além disso, 
havia cada vez mais destinos de exportação. O que era 
importante para esses clientes estabelecidos e o que de-
terminava o interesse dos novos?

4. A liberação da reserva chinesa acabaria até o final de 2018 
e início de 2019, então seria importante testar o produto 
brasileiro como fonte adicional à demanda da China, quando 
decidisse se abrir para outro fornecedor. Até o momento a 
China manteve foco no algodão de origem americana. Será 
que os chineses comprariam do Brasil, e a que preço?

A viagem em companhia de Arlindo me permitiu confirmar ou 
esclarecer essas quatro questões e me fez ver duas simples 
características do algodão do Brasil: é altamente competitivo 
em termos de custos e qualidade e as práticas produtivas ga-
rantem com que sua alta qualidade seja contínua.

Um aspecto essencial das mudanças realizadas na produção 
do algodão brasileiro sob a liderança de Arlindo é a transpa-
rência. Não somente a transparência quanto à qualidade, mas 
também entre os produtores brasileiros e a demanda mun-
dial. A transparência tem sido a característica principal de pro-
moção do algodão brasileiro. Isso confirma sua confiabilidade.

Os esforços envidados pela rede de laboratórios, nos testes 
de rede para laboratórios de referência e no desenvolvimen-

to do site da Abrapa para obter análise, estavam na linha de 
frente dessa transparência. Enquanto a promoção consistia 
em dizer o que seria feito, a viagem em si comprovou o dito. 
Visitamos os laboratórios, perguntamos sobre os protocolos, 
vimos tudo de modo muito direto e transparente. Enquanto 
nem todos os resultados estavam prontamente disponíveis 
quando eu visitei os laboratórios, os clientes reconheceram 
que uma melhoria contínua na qualidade traria a confiança 
em comprar habitualmente o algodão brasileiro e agora a pro-
va disso por meio de laboratórios de análise confiáveis sem 
dúvida sacramentou a qualidade de ponta.

Os esforços da Abrapa para reunir clientes e fornecedores, 
como os que estiveram conosco durante a reunião da Anea ao 
final da viagem, por exemplo, permitiram-nos aprofundar as 
relações, mas principalmente salientar o que era importante 
para cada um de nós para que pudéssemos alcançar melho-
rias mutuamente benéficas. Ficou totalmente claro, durante 
essas reuniões, que o produtor de algodão no Brasil é extre-
mamente competitivo, que estará presente todos os anos e 
que seu nível de tecnicidade permitirá qualidade mensurável 
de forma contínua. Isso foi crucial para os clientes.

Mantive contato próximo com a Abrapa após a minha primeira 
viagem, em que organizamos conjuntamente as sessões in-
formativas e fui convencido a promover o algodão brasileiro 
para nossos clientes. Já estive com o Arlindo em vários luga-
res do mundo desde então, e a sua mensagem permaneceu 
a mesma e atraiu ainda mais destinos. Sou grato ao Arlindo 
pela maneira eficiente com que abriu o algodão do Brasil para 
mim, mas mais ainda para os demais destinos mundiais.
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 O algodão brasileiro é cada vez mais importante 
no mercado global de exportação. A fibra está mais longa 
e com maior resistência, limpeza e uniformidade 

ERTUGRUL
TANRIVERDI

Membro do Conselho
Ensar Tekstil/Arateks Tekstil

ABRAPA: GESTÃO DE RESULTADOS E IMPACTO 
POSITIVO NA COTONICULTURA BRASILEIRA

oi com pesar que recebi a notícia que meu querido 
amigo, Arlindo de Azevedo Moura, deixará a pre-
sidência da Abrapa. Durante sua gestão, o mundo 

aprendeu e soube muito acerca do algodão brasileiro. Foi um 
salto. E espero que ele mantenha sua energia e sorriso pelo 
resto de sua vida e continue a servir a indústria algodoeira 
brasileira. Desejo tudo de bom ao seu sucessor, Milton Garbu-
gio, e acredito que ele excederá às expectativas.

Eu tive a sorte de ser convidado para a Missão de Compradores 
da Abrapa de 2017 – já estou no negócio algodoeiro há 17 anos 
e foi um dos melhores eventos de que participei e de longe a me-
lhor viagem que fiz. Foi muito bem planejado,  bastante educativo, 
usou bem o tempo e fiz bastante networking. Quero agradecer 
inúmeras vezes ao Conselho da Abrapa e, é claro, a sua equipe.

Tive a chance de ver um cultivo em desenvolvimento. Venho 
acompanhando o algodão brasileiro há cerca de 10 anos. Teste-
munhei o progresso porque o vi acontecer. A fibra está mais lon-
ga, a resistência está maior, ficando mais uniforme e mais limpa. 
Além disso, temos listas de HVI muito mais contínuas. É claro 
que o algodão vem do solo e podemos ter acidentes algumas 
vezes, mas é isso o que torna essa fibra mais especial que as 

outras. O ano em que eu visitei foi um belo ano de resultados e 
aproveitei de cada lote, embora não houvesse nada de OE. Este 
ano, 2018, já começamos a observar, e está ótimo novamente.

O algodão brasileiro é cada vez mais importante no mercado 
global de exportação. O produto está maior e sua fatia de ex-
portação vem aumentando. Durante a viagem, percebi o pa-
pel e responsabilidade da Abrapa nessa evolução. A Abrapa 
domina todo o negócio do algodão  – qualidade, classificação, 
marketing e termos do contrato.

A viagem foi um megaevento, trouxe compradores de todo o 
mundo e os fez ver o algodão brasileiro, aliado a uma ótima 
programação.

O algodão brasileiro foi mostrado em dois continentes dife-
rentes e em diferentes línguas. Os materiais estão na língua 
local, e com tanta viagem, é inacreditável.

OS ESFORÇOS NO EVENTO DO ICA

Admiro muito a Abrapa por ser uma organização voluntária de 
produtores. O trabalho que a Abrapa realiza é maravilhoso. E 
por trás de todo o sucesso, temos que agradecer aos produto-
res brasileiros, como faz o resto do mundo. Vê-se a dedicação 
para a perfeição e resultados melhores a cada dia.
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Eventos internacionais 
e nacionais



EVENTOS DA ICA – INTERNATIONAL 
COTTON ASSOCIATION

Promover a pluma brasileira no mercado mun-
dial é um compromisso que a Abrapa tem cum-
prido com arrojo desde a sua criação. E uma 
das maneiras mais eficazes de fazer isso é estar 
presente onde o setor algodoeiro global se en-
contra, ao mesmo tempo, no mesmo lugar, todos 
os anos: o ICA Trade Event & ICA Trade Dinner. 
O encontro, originalmente realizado em Liver-
pool – cidade berço da mais antiga associação 
comercial de algodão do planeta, fundada em 
1841 – tem ocorrido em outros importantes 
cenários da cotonicultura. Nos anos de 2017 e 
2018, respectivamente, sediaram o evento as 
cidades de Singapura e Hong Kong.

A participação da Abrapa nessas ocasiões é sem-
pre ativa, pois a entidade otimiza a agenda dos 
produtores brasileiros, promovendo reuniões, 
palestras e almoço com traders e empresários, 
nos quais apresenta os números do algodão, o 
desempenho de seus programas institucionais, 
como o Standard Brasil HVI (SBRHVI) e o Algo-
dão Brasileiro Responsável (ABR) e também de-
bate com os players os temas mais relevantes 
do setor. Em 2018, ano em que realizou a mais 
recente Missão Vendedores, a programação da 
ICA marcou a conclusão da expedição brasileira, 
que tem como objetivo fazer benchmark e apre-
sentar aos cotonicultores do Brasil a produção e 
a indústria além-fronteiras.

ICA TRADE EVENT & ICA TRADE DINNER 2017- SINGAPURA

Entre os dias 11 e 13 de outubro de 2017, a Abrapa desembarcou em Sin-
gapura com uma comitiva de 16 produtores para participar do Annual Tra-
de Event, que, na edição de 2017, reuniu em torno de 600 participantes. A 
entidade, que participa todos os anos, aproveita a ocasião para promover 
uma agenda adicional de encontros exclusivos com líderes globais do se-
tor, além de palestras e almoço, nos quais divulga o algodão brasileiro e 
enfatiza os programas mais importantes que a associação, junto com suas 
estaduais, desenvolve nas áreas de Rastreabilidade, Qualidade e Susten-
tabilidade. É o caso do Standard Brazil HVI (SBRHVI), programa lançado 
neste mesmo evento, em 2016, em Liverpool, na Inglaterra. A comitiva 
foi recepcionada pelo embaixador do Brasil em Singapura, Flávio Soares 
Damico, e pelo head de marketing da Bayer, André Kraide Monteiro.

Eventos Internacionais

André Kraide, Flávio Damico, Arlindo Moura e Marcos Jank em Singapura.
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Sala de Reuniões

Em 11 de outubro, a entidade promoveu um dia inteiro de 
reuniões com oito importantes empresas do setor: Olam, 
Omnicotton, Cofco, Ecom, Reinhart, ADM, Dreyfus e Cargill. 
Na noite do mesmo dia, a comitiva assistiu a uma palestra 
exclusivamente agendada para os seus membros, com o pre-
sidente da Cargill Cotton, William Barksdale.

Para o presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura, partici-
par do evento da ICA é parte de um trabalho que vem sendo de-
senvolvido há muito tempo pela entidade, que tem contribuído 
para a abertura e consolidação de mercados, sobretudo, na Ásia, 
e para o fortalecimento da imagem do algodão do Brasil. “Isso 
se reflete em ganhos para o produtor e toda a cadeia de valor do 
nosso algodão. A Abrapa investe tanto em levar os produtores 
até o mercado comprador, como em trazer possíveis clientes e 
compradores habituais para o Brasil, para conhecer como a nos-
sa fibra é produzida, as práticas que adotamos, que asseguram 
não só a sustentabilidade econômica, ambiental e social da co-
tonicultura brasileira, como a qualidade do algodão”, diz.

Em eventos como o da ICA, os produtores apresentam os dados 
do setor, a evolução da área, da produção e da produtividade. 

“Mostramos que temos volume, honramos nossos compro-
missos, que estamos investindo muito para a harmonização da 
classificação por HVI e na rastreabilidade da produção”, afirma 
o presidente, acrescentando que essas iniciativas têm trazido 
resultados positivos inequívocos para o setor.

“Há um tempo atrás, vendíamos o algodão por até 500 pon-
tos abaixo da tela de Nova Iorque e hoje negociamos por até 
500 pontos acima. Ganhamos, ao longo desses anos, em tor-
no de 1.000 pontos, ou dez centavos de dólar em relação ao 
passado. Não éramos, então, considerados um player que pu-
desse ser contado como fornecedor internacional de algodão. 
Revertemos essa imagem, trabalhando para nos tornar, de 
fato, esse player. Toda uma estrutura, principalmente, logísti-
ca foi preparada para isso. Hoje, fazemos relatório de HVI de 
cada fardo de algodão. Temos o programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), operando em benchmarking com a Better 
Cotton Iniciative (BCI) para garantir as melhores práticas na 
produção. A valorização da imagem do nosso algodão, que re-
flete em ganhos reais para o produtor, é resultado da soma de 
todas essas ações que vêm sendo desenvolvidas em 18 anos 
de história da Abrapa. Por isso consideramos tão importante 
estarmos hoje em Singapura e onde quer que possamos mos-
trar quem somos e o que fazemos”, conclui Moura.

Representantes da Abrapa e ADM na sala de reuniões da Associação em Singapura.
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ICA TRADE EVENT & ICA TRADE DINNER 2018 – HONG KONG

Em 2018, a participação da Abrapa no tradicional evento da 
International Cotton Association (ICA) se seguiu à Missão 
Vendedores, realizada pela Abrapa na Turquia e na China 
(Xangai e Qingdao). A programação da ICA se deu em Hong 
Kong, na China, no dia 18 de outubro. Como faz todos os anos, 
a Abrapa organizou a Sala de Reuniões, que contou com a 
presença de empresários e traders, além de apresentações 
de especialistas. Um dos pontos mais debatidos na ocasião 
foi o risco logístico da safra 2018-2019, estimada em 2,5 mi-
lhões de toneladas de pluma, das quais de 1,6 a 1,7 milhão 
de toneladas devem seguir para o mercado externo.

“Na safra 2017-2018, que foi um recorde, já enfrentamos al-
guns problemas de atraso nos embarques, porque os contêine-
res disponíveis para isso rarearam com a diminuição das im-
portações brasileiras. Este ano, o produtor, provavelmente, terá 
de estocar algodão na fazenda. Toda a cadeia produtiva está se 
movimentando para buscar soluções para evitar transtornos 
que podem ser ainda maiores com o aumento expressivo da 
produção. Não podemos ficar reféns da nossa competência”, 
disse o presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura. Al-
gumas soluções já estão sendo estudadas, inclusive os embar-
ques pelo Porto de Salvador, que começaram a se tornar mais 
expressivos, mas ainda em caráter experimental, este ano.

O presidente da Associação Nacional dos Exportadores de 
Algodão (Anea), Henrique Snitcovski, ressaltou a importância 
da constância da oferta para o mercado asiático, o que depen-
de, principalmente, da frequência das linhas marítimas para 
fazer os embarques. “Este é um ano muito importante para se 
prometer menos e entregar mais. Quando o Brasil conquistar 
uma fatia significativa do mercado asiático, não terá mais vol-
ta. Quando eles experimentarem, de fato, o algodão do Brasil, 
passarão a ser compradores fiéis. Para isso, é preciso fazer 
mudanças estruturais. O produtor tem feito a parte dele”, dis-
se Snitcovski. A regularidade na oferta foi um consenso em 
todas as reuniões. De acordo com o tesoureiro da Abrapa e 
presidente do conselho administrativo do grupo SLC Agrícola, 
Eduardo Logemann, “o Brasil não quer ser mercado de opor-
tunidade, quer ser fornecedor permanente”, ressaltou.

Dentre os espaços que o País pode ocupar na Ásia em curto 
prazo, o mais promissor é o que surge da desavença comer-
cial entre a China e os Estados Unidos. Para o diretor da tra-
ding Reinhart em Pequim, Thomas Reinhart, em curto prazo, o 
Brasil tem uma vantagem política na China, devido às relações 
comerciais arranhadas entre esta e os EUA.  “Porém, em longo 
prazo, isso não será a influência decisiva sobre os preços do 
algodão brasileiro. Se a fibra norte-americana não pode entrar 
na China, vai competir com mais força nos demais mercados, 
deixando a demanda total quase inalterada”, disse.

Representantes da Abrapa na sala de reuniões da entidade - Hong Kong 2018 - ICA
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Marketing e qualidade

Thomas Reinhart acredita que a estratégia de marketing do 
algodão brasileiro deve estar focada em longo prazo, e não 
em circunstâncias políticas momentâneas. Ele também diz 
ser necessário “um trabalho contínuo para manter e melho-
rar a qualidade, especialmente a respeito do comprimento 
da fibra e do teor de fibras curtas, assim como os investi-
mentos públicos e privados na infraestrutura necessária 
para assegurar a logística para sustentar as exportações 
crescentes”, concluiu.

Nas reuniões, também foram apresentados os programas que 
a Abrapa desenvolve em Qualidade e Sustentabilidade, como 

Almoço da Abrapa durante a ICA - Hong Kong 2018

o Standard Brasil HVI, que padroniza e verifica os resultados 
das análises e classificações instrumentais de algodão, e o Al-
godão Brasileiro Responsável (ABR), que trata das boas prá-
ticas na produção da pluma, e que opera em benchmarking 
com o protocolo internacional Better Cotton Initiative (BCI), 
referência mundial em licenciamento de fibra sustentável. O 
ABR/BCI foi destacado como um diferencial da pluma brasi-
leira por diversos participantes.

Além das reuniões, a Abrapa promoveu um almoço para com-
pradores internacionais e tradings. Na ocasião, Arlindo Moura 
falou sobre a evolução do algodão brasileiro, os programas 
desenvolvidos pela Abrapa, o desempenho da safra 2017-
2018 e as previsões para a próxima.
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Parte importante do encontro é a entrega das declarações 
(Member Statements), pelos países membros, ao Icac. Elas se 
tornam documentos oficiais e, posteriormente, ficam dispo-
níveis no site da entidade. O Brasil relatou os números das 
últimas safras, assim como os dados da Embrapa sobre a 
ocupação territorial da agricultura no Brasil.

“Mostramos que somos um dos países que mais preservam 
a natureza, uma vez que mantemos 20,5% da vegetação nos 
imóveis rurais como Reserva Legal, 13% da vegetação nativa 
em unidades de conservação, 14% em terras indígenas, en-
tre outros, que somam 66,3% da cobertura vegetal do nosso 
território, intactos e protegidos por lei. Enquanto isso, mesmo 
sendo um grande produtor de alimentos, lavouras e florestas 
plantadas ocupam apenas 9% do território nacional”, afirmou 
o ex-presidente da Abrapa. Esses dados também foram apre-
sentados em plenário, para todas as delegações.

A Embrapa Algodão também participou do evento, represen-
tada pelo chefe geral, Sebastião Barbosa, que explanou sobre 
as oportunidades para a transferência de tecnologia, dando 
como exemplo o programa brasileiro de apoio aos países afri-
canos na cotonicultura. A iniciativa visa à obtenção de melho-
res resultados nas lavouras de algodão daqueles países, pela 
introdução de novas cultivares e da adoção de boas práticas 
produtivas, como o sistema de plantio direto na palha, que 
ajuda a preservar o solo, e o aperfeiçoamento das técnicas na 
colheita e no beneficiamento, aproveitando o know-how bra-
sileiro em todos esses aspectos.

Diversidade

A grade de temas discutidos na reunião do Icac foi extensa e 
passou por questões do antes, durante e depois da etapa de 
lavoura, desde as variedades adotadas, até as questões de 
beneficiamento e transporte da fibra. “A grande diversidade 
de países participantes fomenta o contraditório e, em algu-
mas situações, até acalora o debate, mas enriquece muito o 
encontro”, disse Pessa. Um exemplo de divergência de po-

PLENÁRIAS DO INTERNATIONAL 
COTTON ADVISORY COMMITTEE (ICAC)

76ª PLENÁRIA DO ICAC – 2017 – UZBEQUISTÃO

O empenho da Associação Brasileira dos Produtores de Al-
godão (Abrapa) em padronizar e harmonizar a classifica-
ção instrumental de algodão mereceu destaque na reunião 
de número 76 do International Cotton Advisory Committee 
(Icac), realizada de 23 a 27 de outubro de 2017, na cidade de 
Tashkent, no Uzbequistão. A associação, participou do even-
to, que reuniu 317 pessoas, entre elas, representantes gover-
namentais de 16 países.

Com o tema “Algodão na Era da Globalização e do Progres-
so Tecnológico”, o encontro teve foco na inovação, principal-
mente, como forma de incrementar o consumo da fibra no 
mundo, que, em 2016, foi de 24 milhões de toneladas, com 
27% de participação do algodão, contra 67% do poliéster. A 
Abrapa teve dois representantes no evento, o ex-presidente 
João Luiz Ribas Pessa e o consultor Andrew Macdonald, e foi 
elogiada por seu Centro Brasileiro de Referência em Análi-
se de Algodão (CBRA), pelo especialista do Centro Global de 
Testagem e Pesquisa do Algodão (ICA Bremen), instituição 
de referência mundial que congrega o Faserinstitut Bremen, 
o Bremen Fibre Institute (Fibre) e o Bremen Baumwollbörse 
(BBB), Axel Drieling.

Em junho de 2017, ele visitou o CBRA, no processo de prepa-
ração para a certificação internacional, onde treinou técnicos 
do centro e representantes dos laboratórios de classificação 
por HVI brasileiros. “Drieling se disse muito impressionado 
com o que viu, e com o trabalho da Abrapa”, conta Pessa.

No evento, a Abrapa representou oficialmente o Brasil no 
Commercial Standardization of Instrument Testing of Cotton 
(CSITC), e também no Private Sector Advisory Panel (PSAP). 
A reunião do CSITC foi moderada por Andrew Macdonald, na 
ocasião, reeleito ao cargo de presidente deste. “Discutimos 
estratégias para aumentar a classificação por instrumentos 
em todos os países, como adotado no Brasil e nos Estados 
Unidos. Hoje, cada vez mais, a classificação manual, consi-
derada ultrapassada, vai sendo abandonada. Já não faz mais 
sentido num mundo digital”, explica Macdonald.
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sicionamento foi a defesa da Turquia ao plantio de algodão 
livre de OGMs, mesmo reconhecendo o direito de cada país à 
opção. A Austrália contra-argumentou, apresentando dados 
sobre sua experiência de 20 anos de adoção da transgenia, 
que resultou em diminuição do uso de água e de inseticidas, 
sem prejuízo à produtividade e à qualidade do algodão.

“Ficou claro que, selecionando a variedade adequada, com 
um plano de plantio coerente, investimento em controle in-
tegrado de pragas e doenças e monitoramento, não há como 
correr riscos com a transgenia”, afirma Pessa. O representan-
te da Abrapa lembra que a água na Austrália, que produz al-
godão com irrigação em todas as suas lavouras, é crucial para 
a manutenção da atividade. No Brasil, a quase a totalidade 
das plantações se dá em regime de sequeiro.

Natural, sustentável e renovável

Uma das resoluções da reunião do Icac em Tashkent, apre-
sentada pelo Brasil, foi estabelecer estratégias de aumento 

Reunião do CSITC - Icac 2017 Jantar de confraternização - Icac 2017
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de consumo mundial da fibra, com um trabalho governamen-
tal com foco em competitividade diante das matérias-primas 
concorrentes, sintéticas. A ideia é que os governos adotem 
como norma, para as peças confeccionadas, que as etiquetas 
especifiquem o tecido, com o reforço na informação de que o 
algodão é natural, sustentável e renovável. “Essa deliberação 
nos mostra o quanto a Abrapa e o Brasil estão na vanguarda, 
uma vez que é exatamente disso que trata o nosso movimen-
to Sou de Algodão. É mais uma frente no muito que temos por 
nos orgulhar de apresentar em eventos como esse”, conclui 
Pessa.

ICAC 77ª EDIÇÃO – 2018 – COSTA DO MARFIM

Em 2018, o evento do ICAC aconteceu entre os dias 2 e 7 de 
dezembro, em Abidjan, na Costa do Marfim. Mais uma vez, a 
Abrapa foi representada pelo seu ex-presidente João Luiz Ri-
bas Pessa e o consultor Andrew Macdonald. Contudo, como o 
evento foi posterior ao fechamento deste Relatório da Gestão, 
ele ainda não havia sido realizado.
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“Esse é um fórum que aponta os rumos da produção agrícola 
mundial e orienta as decisões, seja no âmbito dos governos, 
das empresas e, principalmente, da produção agrícola, dentro 
das fazendas. Por isso, a Abrapa faz questão de acompanhar. 
Em 2017, com a mudança de governo nos Estados Unidos, a 
nossa participação foi mandatória”, afirmou o presidente da 
Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura. Da Associação, participa-
ram o então gestor de sustentabilidade, Fernando Rati, e o 
consultor da Abrapa nos Estados Unidos, Mark Langevin.

AOF 2018 – WASHINGTON-DC

O representante da Abrapa, Haroldo da Cunha, e o consultor da 
Associação nos Estados Unidos, Mark Langevin, também parti-
ciparam, nos dias 22 e 23 de fevereiro, do Agricultural Outlook 
Forum de 2018, que teve como tema The Roots of Prosperity 
(As raízes da prosperidade). O evento é promovido pelo De-
partamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, e tem 
programação voltada para as diversas culturas agrícolas. Na 
edição de 2018, as novas tecnologias tiveram importante es-
paço na pauta. Mas tendências de mercado, política, seguran-
ça, entre outros, também figuraram na agenda. O Painel Cotton 
Outlook foi realizado dentro da grade, na manhã do dia 23.

AGRICULTURAL OUTLOOK FORUM

AOF 2017 – WASHINGTON-DC

Um Novo Horizonte: O Futuro da Agricultura, esse foi o tema 
central do Agricultural Outlook Forum, evento promovido pelo 
departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), re-
alizado nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2017, em Washing-
ton-DC. Em pauta, as mudanças que aconteciam à época na 
política agrícola americana e os impactos do novo governo nas 
relações comerciais e diplomáticas do país com os players 
mundo afora, após a eleição do presidente americano Donald 
Trump. A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa) participou do evento, de onde sai um dos panoramas 
mais conceituados e aguardados sobre a safra americana.

Os assuntos ligados à política externa atraíram a atenção do 
público, mas os painéis técnicos e de mercado sobre algo-
dão, soja e milho também estiveram em evidência. A pro-
gramação incluiu palestras sobre técnicas de manejo de 
solo e água, mudanças climáticas, desafios e oportunidades 
na Índia, América do Sul e Ásia, e também os avanços e as 
perspectivas sobre os transgênicos.

Agricultural Outlook Forum 2017
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SIMPÓSIO HARVESTING INNOVATION

ABRAPA E EMBRAPA PROMOVERAM 
SIMPÓSIO INTERNACIONAL NOS EUA

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) 
e a Embrapa –  por intermédio do Brazil Initiative, da Elliott 
School of International Affairs – realizaram, no dia 21 de feve-
reiro de 2018, na sede da Elliott School of International Affairs, 
da George Washington University, em Washington-DC, o sim-
pósio Harvesting Innovation, uma iniciativa brasileira voltada 
para a promoção da agricultura nacional no mercado externo.

Representou a Abrapa o conselheiro consultivo e ex-presi-
dente da entidade, Haroldo da Cunha. O evento aconteceu 
um dia antes de um dos mais importantes encontros do se-
tor nos EUA, o Agricultural Outlook Forum (AOF), realizado na 
cidade de Arlington, na Virgínia. A estratégia dos realizado-
res foi aproveitar a ocasião e a proximidade geográfica para 
impulsionar a presença do público, formado, principalmente, 
por produtores, industriais, agentes governamentais, profes-
sores, estudantes, ONGs internacionais e imprensa.

Haroldo Cunha representa a Abrapa no painel Ciência na Prática - Experiências do Campo

O Harvesting Innovation enfatizou a moderna agricultura bra-
sileira e as inovações que, aliadas à profissionalização do pro-
dutor rural nacional, têm permitido significativos aumentos 
de produtividade nas lavouras e a sustentabilidade ambien-
tal. “O Brasil é hoje um dos grandes provedores de alimen-
tos e fibras do mundo e não existe como falar de segurança 
alimentar sem colocá-lo no centro da pauta. Chegou a esse 
patamar por sua excelente aptidão agrícola e pela intensiva 
incorporação de tecnologia na produção. E, não obstante esse 
desempenho, ainda preserva mais de 60% da sua cobertura 
vegetal, um feito que precisa ser ressaltado”, afirma o presi-
dente da Abrapa, Arlindo Moura.

Para Haroldo da Cunha, que foi palestrante no painel Ciên-
cia na Prática – Experiências do Campo, mais que qualquer 
outro setor, “a agricultura brasileira é o esteio da economia 
nacional”. Além de Abrapa e Embrapa, também apoiaram o 
evento o Institute for International Economic Policy/Elliott 
School of International Affairs, a Biotechnology of Innova-
tion Organization (BIO), a Bayer, o Centro de Expertise em 
Agricultura Tropical (Ceat) e o International Food Policy Re-
search Institute (IFPRI).
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CONFERÊNCIA ANUAL DA BCI 2017 –  BERLIM

ABRAPA APRESENTOU O PROGRAMA ALGODÃO 
BRASILEIRO RESPONSÁVEL (ABR) EM BERLIM

Durante dois dias, Berlim, na Alemanha, sediou importantes 
discussões sobre sustentabilidade na cotonicultura. Aproxi-
madamente 500 representantes dos mais diversos elos desta 
cadeia produtiva reuniram-se na Conferência Mundial da Bet-
ter Cotton Initiative (BCI), nos dias 17 e 18 de maio de 2017. 
O Brasil, maior fornecedor mundial de algodão licenciado 
BCI, com 30% da oferta, se fez presente no evento por inter-
médio da Abrapa, que, desde 2013, estabeleceu um acordo 
de benchmarking com a entidade internacional, ampliando 
o alcance do seu programa Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR). Na safra 2015-16, 81% da produção brasileira obti-
veram a certificação ABR, e 71% foram licenciados pela BCI.

A Abrapa ministrou duas palestras no evento, nas quais apre-
sentou seu papel institucional de representante dos cotoni-
cultores, assim como os programas que desenvolve em sus-
tentabilidade, qualidade, rastreabilidade, além do movimento 
Sou de Algodão, de esclarecimento do público consumidor 
para as vantagens da matéria-prima e fomento do consumo 
no mercado interno. À frente das apresentações, o então res-
ponsável pela área de Sustentabilidade da associação, Fer-
nando Rati, que participou dos painéis Unindo Forças em Prol 
do Aumento da Oferta de Algodão Sustentável e Incorporando 
Sustentabilidade na Produção Mundial de Algodão.

“Tivemos um papel muito importante nessa conferência 
mundial, de mostrar para os outros países, para as principais 
lideranças e tradings, que sustentabilidade é para nós uma 
prioridade. Buscamos a melhoria contínua dos nossos proto-
colos de certificação, escutando o mercado para saber qual a 
demanda e o que é necessário para adequar o nosso plane-
jamento estratégico nesse sentido”, ressaltou Fernando Rati.

O evento iniciou com a apresentação do CEO da Better Cotton 
Initiative, Alan McClay, que mostrou a evolução da oferta de 
algodão BCI no mundo, desde a safra 2010-2011 até 2015-
2016, e, também, a meta de alcançar cinco milhões de produ-
tores BCI. Segundo McClay, a entidade internacional trabalha 
para que 30% do total de algodão produzido mundialmente 

sejam licenciadas BCI até 2020 (na safra 2015-2016, 12% 
da oferta global de algodão é BCI, o correspondente a 2,6 mi-
lhões de toneladas de pluma).

O painel Unindo Forças em Prol do Aumento da Oferta de 
Algodão Sustentável foi moderado pelo gerente mundial de 
Programas da BCI, Corin Wood-Jones, e, além da Abrapa, 
participaram como palestrantes o CEO da Cotton Austrália, 
Adam Key, e o conselheiro da Aid by Trade Foundation (Cot-
ton made in Africa), Christoph Kaut. A apresentação realizada 
pela Abrapa pautou-se na importância do benchmarking en-
tre o programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) e a BCI, 
firmado em 2013, além dos principais resultados alcançados 
nos sete estados participantes do programa de sustentabili-
dade da Abrapa desde o início da parceria.

Conferência Anual da BCI 2017
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CONFERÊNCIA ANUAL DA INTERNATIONAL 
TEXTILE MANUFACTURERS (ITMF)

CONFERÊNCIA ITMF 2017 – BALI

O ex-presidente da Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa), João Luiz Ribas Pessa, representou a en-
tidade na conferência anual da Internacional Textile Manu-
facturers Federation (ITMF), realizada entre os dias 14 e 16 
de setembro, em Bali, na Indonésia. O encontro reúne líderes 
globais da cadeia de valor do algodão, que discutem aberta-
mente as questões do setor. Nesta edição, os debates e apre-
sentações focaram em tecnologia, comércio, clima e orienta-
ções para “tempos disruptivos”.

As inovações tecnológicas que hoje estão na agenda de to-
dos os setores da economia mundial foram, segundo Pessa, 
uma constante nas discussões. Tanto pelo que podem trazer 
de bom, quanto de ameaças. Essa ponderação entre investi-
mento em novas tecnologias e potencial de retorno foi tratada 
em palestras como a de William Humphries, da Humphries 
Scientific/Austrália, que lembrou que quando o risco de não 
haver retorno de investimento é grande, a adesão é pequena, 
e o oposto também se confirma.

Humphries destacou que se muitos investem em uma mesma 
tecnologia, porque imaginam que o risco de não dar resulta-
dos é baixo, automaticamente ela deixa de ser uma novidade, 
trazendo resultados individuais pequenos. Luiz Pessa traz a 
consideração para a realidade dos produtores brasileiros de 
algodão, caracterizados pela união e pelo investimento con-
junto. “Enquanto permanecermos unidos e trocando informa-
ções, não vejo problema nos benefícios das novas tecnologias 
serem compartilhados por todos que investirem nelas. O ga-
nho em conhecimento e tecnologia beneficia a todos de ma-
neira compensatória. Temos de evoluir em inovações, princi-
palmente em logística e comunicação para vendas”, afirmou.

A agenda do representante da Abrapa teve reuniões diversas. 
Na que tratou do Encontro do Comitê das Fiações, o cerne das 
discussões foi a contaminação por plástico no algodão, um 
dos efeitos que se observa após o advento das colheitadeiras 
de rolo. “Os compradores reclamam dos vestígios de plástico 
amarelo, engolido pela máquina durante a manipulação do 

rolo, do campo até as algodoeiras, quando o plástico é rasga-
do”, relata.  Ele sugere que os produtores adotem os cuida-
dos necessários para evitar o problema e também que haja 
monitoramento da condição dos plásticos que envolvem os 
rolos, por ocasião do beneficiamento. De acordo com núme-
ros apresentados no evento, alguns países têm conseguido 
diminuir os índices de contaminação.

Qualidade e rastreabilidade

Segundo Pessa, as indústrias estão cada vez mais atentas à 
importância de programas como o Better Cotton Iniciative 
(BCI), que, no Brasil, opera em benchmarking com o Algo-
dão Brasileiro Responsável (ABR), da Abrapa. Para os con-
ferencistas, ao estabelecerem rígidos parâmetros de boas 
práticas na produção, esses programas resultam em ganhos 
diversos, como a queda da contaminação nos processos de 
colheita, transporte e beneficiamento. Durante o evento, so-
licitou-se aos membros do Comitê das Fiações que se pro-
nunciassem sobre a manifestação do ITMF diante do BCI. 
“Foi unânime a votação para que o ITMF continue aceitando 
e reconhecendo o BCI como ferramenta que auxilia a cadeia 
têxtil”, disse. “Informei sobre o BCI e ABR no Brasil, ressal-

ITMF 2017
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ITMF 2018

tando que o ABR é ainda mais completo, e o BCI o 
aceita como referência”, explica Pessa.

Cada vez mais desejada pela indústria, a rastreabilida-
de também destacou-se como um tema importante nas 
discussões do ITMF. Na oportunidade, Pessa detalhou 
o programa Standard Brasil HVI em seus três pilares: o 
Banco Nacional de Dados da Qualidade do Algodão Bra-
sileiro, o Centro Brasileiro de Referência em Análise de 
Algodão (CBRA) e a capacitação, orientação, treinamen-
to e atendimento aos laboratórios participantes.

Bom exemplo

Ter acesso aos diversos pontos de vista dos players é, 
na opinião do ex-presidente da Abrapa, uma das gran-
des vantagens da participação da entidade nesses 
eventos mundiais. “Foi interessante ver o Brasil ser ci-
tado como um país exemplo em rastreabilidade, classi-
ficação e contaminação, principalmente por ter poucos 
produtores em atividade – em relação a outros países 
– e estes serem comprometidos com a sustentabili-
dade. Embora nossa realidade seja de conhecimento 
de muitos, ainda precisamos propagar esses atributos 
positivos, principalmente, pelo mercado asiático”, diz.

Identificar a tendência de consumo global, tanto de 
indústrias, como de comerciantes é, para Pessa, é um 
retorno estratégico de estar em fóruns como o ITMF. 
“Podemos, por exemplo, entender melhor se um de-
terminado país tem uma política mais protecionista 
ou globalista, e agir estrategicamente a partir disso”, 
conclui. Pessa ressaltou ainda o networking entre os 
participantes, que permite inferir o quanto sabem ou 
não sobre a produção brasileira. “Por serem pontos de 
convergência muitos elos da cadeia produtiva da fibra 
no mundo, encontros como a conferência do ITMF po-
dem ser excelentes oportunidades para a Abrapa reali-
zar ações diretas de promoção do algodão brasileiro e 
também da própria atuação”, considera.

CONFERÊNCIA ITMF 2018 – NAIROBI

Entre os dias 7 e 9 de setembro de 2018, a Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa) participou da conferência anual da 
Internacional Textile Manufacturers Federation (ITMF), realizada, em 
2018, na cidade de Nairobi, no Quênia, continente africano. Como no 
ano anterior, quando ocorreu em Bali, na Indonésia, a entidade foi re-
presentada pelo seu ex-presidente, João Luiz Ribas Pessa, que, além da 
programação da conferência, participou das reuniões que a antecede-
ram, do Comitê de Fiações e do Comitê de Algodão, ambas realizadas 
no dia 6 de setembro.

Em 2018, além das inovações tecnológicas e da sustentabilidade, temas 
recorrentes nas últimas edições, o evento também abordou a geografia 
da fibra, com os pontos fortes e fracos da produção na África, e o balanço 
entre a demanda e o suprimento na China. Esta última deve diminuir a 
produção de algodão, na medida em que o país tem priorizado a produ-
ção de alimentos em lugar de fibras, com liberação de áreas de algodão 
para esta finalidade.
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De acordo com Pessa, a conclusão ao final do evento é 
que a competição entre algodão e fibras sintéticas se-
guirá acirrada, mas ambas as matérias-primas terão o 
seu espaço no futuro. “A previsão é de que o consumo 
de sintéticos continuará em rápida ascensão, mas as 
questões ligadas ao impacto ambiental causado pelos 
resíduos desses produtos obrigarão as indústrias mun-
diais a rever a escolha da matéria-prima não biodegra-
dável. O aumento do uso do poliéster tanto em emba-
lagens quanto na indústria têxtil e o seu consequente 
impacto ambiental deverá resultar em uma mudança de 
comportamento. Sem dúvida alguma, qualquer solução 
que se venha a adotar no futuro em relação às fibras sig-
nificará mais custos de produção e manejo”, afirma.

Modernização

Um dos debates mais relevantes do evento foi sobre a re-
lação entre o incremento da produção e do consumo ver-
sus a modernização do parque de máquinas. Na ocasião, 
foram citados como exemplos de escalada de produção 
e consumo Vietnam, China, Bangladesh, Índia e a Euro-
pa. “A indústria brasileira precisa estar atenta a este fato 
e investir na modernização de seus parques de máqui-
nas. Na ocasião, junto com os representantes da Abit e 
do Sinditêxtil, tratamos desse tema”, afirmou Pessa. Se-
gundo ele, tanto a Abit quanto o Sinditêxtil se mostraram 
abertos a prospectar estudos para integrar melhor com 
a cadeia produtiva brasileira e sugeriram que a Abrapa e 
suas estaduais não deixem passar a oportunidade.

Digitalização

As novas maneiras de produção industrial, que configuram, segundo 
os especialistas, a revolucionária indústria 4.0, também figuraram 
entre as discussões da conferência. Trata-se do uso de novas tec-
nologias no processo produtivo, como a internet das coisas (IoT), 
robótica, impressão 3D, big data, inteligência artificial e simulação 
virtual. De acordo com João Luiz Ribas Pessa, o que se observou no 
evento é que a digitalização tem sido vista como desafio e oportuni-
dade, ao mesmo tempo.

“Como pontos de preocupação, estão os riscos que a digitalização 
pode trazer ao mercado, como a fragmentação da cadeia de valor, o 
risco de perda da propriedade intelectual e de criação de novos de-
senhos, o impacto na rede de produção global, diferentes processos 
de execução e organização do trabalho, além da falta de expertise 
de operadores no mercado. Como pontos positivos, temos redução 
de custos, eficiência na mão de obra e uso da energia, previsão de 
crescimento de novos modelos de negócios, inserção de novas ex-
pertises e oportunidades de trabalho”, compara.

A conferência anual do ITMF 2018 tratou ainda de temas diversos, 
como o Varejo e o e-commerce, Economia Verde e Auditagem no 
ITMF. “A ideia debatida sobre este último tema visa à solução do 
conflito que hoje existe, pelo excesso de sistemas que se propõem 
a rastrear produtos. O objetivo do ITMF, em curto prazo, é reduzir o 
número de auditagens e eliminar a redundância nos parâmetros bá-
sicos, e em longo prazo ser a voz da indústria. Assim como a Abrapa, 
exemplarmente, fez com o benchmark entre BCI e ABR, evitando a 
dupla checagem”, concluiu.
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34ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
DO ALGODÃO DE BREMEN

ABRAPA APRESENTA SBRHVI E SOU 
DE ALGODÃO EM BREMEN, EM 2018

Diante de uma plateia formada por representantes e especialistas da ca-
deia produtiva do algodão de todo o mundo, reunidos na Conferência In-
ternacional do Algodão, em Bremen, na Alemanha, a Abrapa, por inter-
médio do conselheiro consultivo e presidente do IBA, Haroldo da Cunha, 
demonstrou as iniciativas da entidade para a valorização da fibra e o forta-
lecimento da imagem do Brasil como origem de qualidade de pluma e con-
fiança em análise por HVI.  Na oportunidade, também estavam presentes o 
presidente da Agopa, Carlos Alberto Moresco, o diretor de Vendas da SLC, 
Aldo Tissot, e o conselheiro fiscal da Ampa, Alessandro Polato.

Cunha falou sobre o programa  Standard Brasil 
HVI  (SBRHVI), seu funcionamento, os resulta-
dos alcançados na safra piloto, 2016-2017, e os 
passos que estavam sendo dados rumo à certifi-
cação internacional do Centro Brasileiro de Refe-
rência em Análise de Algodão (CBRA). Na expo-
sição, falou sobre o movimento Sou de Algodão 
e os resultados que a Abrapa vem obtendo na 
abertura de canais de diálogo com o consumidor 
final, com apoio de diversas empresas da cadeia 
produtiva, para fomentar o consumo da fibra no 
mercado nacional.

Realizada pelo  Fiber Institute Bremen  e pela 
Bolsa de Algodão de Bremen, em 2018, a con-
ferência ocorreu entre os dias 21 e 23 de mar-
ço. O evento é um fórum, realizado a cada dois 
anos, de discussão da matéria-prima, desde o 
cultivo até o produto têxtil. A conferência expõe 
os mais recentes resultados de pesquisa com 
seus benefícios práticos, fornece informações 
sobre o cultivo responsável do algodão, o cul-
tivo de sementes, a modificação biotecnológica 
das sementes e sua aplicação. Na ocasião, fo-
ram apresentados processos inovadores para 
o desenvolvimento de produtos de algodão e 
equipamentos, bem como assuntos ligados ao 
comércio e à logística da fibra.

Haroldo Cunha apresenta o Programa SBRHVI na 34a Conferência de Bremen
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INTERNATIONAL APPAREL FEDERATION 
(IAF) – RIO DE JANEIRO –  2017

ABRAPA PATROCINA E PARTICIPA DE PAINEL NA 33ª 
EDIÇÃO DA IAF – WORLD FASHION CONVENTION

varejo, das diversas entidades representativas, além 
de autoridades, academias, estudantes e pesquisado-
res de toda a parte do mundo. Seu principal objetivo 
é discutir temas de grande relevância para a cadeia 
produtiva de confeccionados, bem como suas relações 
com a indústria têxtil, com o varejo e com as comuni-
dades em que estão instaladas as unidades produtivas.

A IAF é uma federação global que lidera produtores de 
vestuário e associações de  mais  de  60  países, núme-
ro que representa dezena de milhões de trabalhadores 
em todo o mundo, em parceria com a Associação Bra-
sileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), funda-
da em 1957, uma das mais importantes entidades de 
classe do Brasil, que representa mais de 30 mil empre-
sas de todos os portes, em todo o território nacional, as 
quais empregam diretamente 1,5 milhão de pessoas, 
75% mulheres, e geram, juntas, um faturamento anual 
de R$ 131 bilhões (2015).

Eventos Nacionais

No dia 16 de outubro, a Abrapa participou da 33ª World Fashion 
Convention, realizada pela International Apparel Federation (IAF), 
evento que ocorreu entre os dias 16 e 18 de outubro de 2017, no 
hotel Grand Hyatt, no Rio de Janeiro.

A convenção internacional percorre várias cidades do mundo e o 
Brasil foi escolhido como sede naquele ano por sua relevância no 
cenário têxtil e de confecção mundial. O presidente da Abrapa, Ar-
lindo Moura, proferiu a palestra Algodão Brasileiro: da Produção 
Sustentável à Prateleira - Iniciativas de Valor, no painel que teve 
como debatedores o empresário e fundador da São Paulo Fashion 
Week, Paulo Borges (Luminosidade), e o industrial Ariel Horovitz, 
diretor comercial da empresa Norfil. Além de participar do painel, 
a  Abrapa assinou como patrocinadora do evento, que teve como 
tema central Conformidade e Tecnologia: Fatores-Chave para a In-
dústria e Varejo.

A World Fashion Convention é um evento anual, que reúne repre-
sentantes das principais empresas do setor têxtil, de confecção e 

Arlindo Moura participa de painel no IAF
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CLUBE DA FIBRA  –  FMC

22a EDIÇÃO – 2017 – RIO DE JANEIRO
SOU DE ALGODÃO TEVE LUGAR DE DESTAQUE

godão, atuam como “embaixadores”. O movimento foi lançado 
em outubro de 2016, durante a São Paulo Fashion Week, como 
uma iniciativa da Abrapa de incentivo ao consumo de algo-
dão no mercado interno. Ele é pautado no esclarecimento dos 
players de moda e do público consumidor e no enaltecimento 
das vantagens do algodão como matéria-prima.

“O Clube da Fibra é um evento especial para a Abrapa, pois foi 
em uma das suas edições que se formou o gérmen da nossa 
instituição. Aqui a Abrapa nasceu, há 18 anos. O Sou de Algo-
dão é uma mostra da maturidade da associação e do quanto 
pudemos expandir o nosso alcance. Falar sobre ele no Clu-
be da Fibra nos deixa muito felizes”, afirma o presidente da 
Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura.

FMC – Clube da Fibra 2017. Ronaldo Pereira, Martha Medeiros e Arlindo Moura

Cada vez mais atenta ao papel do consumidor na cadeia pro-
dutiva do agronegócio, a Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa) enfatizou o movimento Sou de Algodão 
em um dos mais tradicionais eventos da cotonicultura do Bra-
sil, o Clube da Fibra, promovido pela empresa FMC Agrícola, 
de 24 a 26 de maio, no Rio de Janeiro. Dois dos personagens 
mais emblemáticos da campanha, a estilista Martha Medei-
ros e o criador e fundador do São Paulo Fashion Week, Paulo 
Borges, participaram da programação do evento, falando so-
bre agregação de valor, sustentabilidade e a importância da 
fibra na indústria da moda no Brasil.

Os dois convidados são personalidades da moda, reconheci-
dos nacional e internacionalmente, e, no movimento Sou de Al-
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Ética e estética

Paulo Borges participou do painel da Abrapa, intitulado “Sou de 
Algodão: Da Prateleira ao Campo”, com mediação do presiden-
te Arlindo Moura e participação do vice-presidente da Associa-
ção Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea), Henrique 
Snitcovski, e do presidente emérito da Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confecções (Abit), Rafael Cervone.

Segundo Borges, o movimento Sou de Algodão é um fator de 
aproximação entre os elos da cadeia da fibra, que só será, de 
fato, produtiva se estiver em sintonia. “Uma cadeia de elos 
desatados é uma cadeia improdutiva. O Sou de Algodão tem 
um enorme desafio de transformar culturas, por meio da edu-
cação e do conhecimento. Isso tem um caráter estético e éti-

co, também”, afirma, dando ênfase à geração de riquezas e 
à sustentabilidade da cadeia. Para ele, as distâncias a serem 
encurtadas entre o produtor e o consumidor são “mais imagi-
nárias que reais”.

Renda

Para a estilista alagoana Martha Medeiros, cujo nome, assim 
como o de Borges, está fortemente ligado ao movimento Sou 
de Algodão, a palavra “renda” tem múltiplos significados. Tanto 
é o artesanato tradicional produzido com fios de algodão, que 
caracterizam a sua marca e fazem parte da sua vida desde a 
infância, quanto o resultado do poder transformador da arte na 
vida de, aproximadamente, 450 mulheres beneficiadas pelo 
projeto social Olhar do Sertão, do Instituto Martha Medeiros. 
Em sua apresentação no Clube da Fibra, a estilista falou sobre 
agregar valor à matéria-prima e à própria produção.

“O segredo é transformar uma coisa simples em espetacular 
e fazer o público entender isso”, explica. Segundo Martha, era 
um sonho antigo seu entender mais sobre a produção de al-
godão. “Ele faz parte da minha vida, como a renda, que está 
em todo o meu trabalho. O movimento é muito oportuno. Este 
é o momento de valorizar o que é nosso; de mostrar de onde 
as coisas vêm. Há uma frase fantástica que diz que ‘o futuro 
tem um coração antigo’. A tradição é o nosso maior valor. En-
tão, vale a pena mostrar para o consumidor o bem que aquilo 
que eles compram vem fazendo pelo caminho até chegar a 
suas mãos”, diz.

FMC – Clube da Fibra 2017, Plenária

FMC – Clube da Fibra 2017, Apresentação Martha Medeiros
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23a EDIÇÃO – 2018 – SÃO PAULO 
VICUNHA E ABRAPA ANUNCIAM PARCERIA 
PARA O MOVIMENTO SOU DE ALGODÃO

A 23ª edição do Clube da Fibra, tradicional evento promovi-
do pela FMC Agricultural Solutions, refletiu sobre a conjun-
tura da cotonicultura em longo prazo, com foco em apontar 
as soluções estruturais. Realizado entre 23 e 25 de maio, no 
Grand Hyatt-SP, o encontro reuniu cerca de 350 pessoas, en-
tre produtores agrícolas, corretoras e especialistas do setor, 
empenhados em trocar experiências e conhecimento, além 
de discutir o futuro da cadeia produtiva. Nessa edição, a Abra-
pa anunciou a parceria entre o movimento Sou de Algodão e a 
Vicunha Têxtil, uma das principais líderes mundiais na produ-
ção de índigos e brim.

O anúncio foi feito do dia 24 de maio, após o painel liderado 
pela Abrapa, no evento. Lançado em 2016, o movimento já 
contava à época com aproximadamente 30 parceiros – den-
tre os quais, algumas das maiores têxteis do país – unidos 
pelo desejo de aumentar a demanda pelo algodão no mer-
cado brasileiro, pela conscientização do consumidor final. A 
meta da Abrapa é, em cinco anos, incrementar em dez pon-
tos percentuais a presença da fibra na indústria nacional.

Para o presidente da Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura, o 
comprometimento da Vicunha reflete a importância que a 

iniciativa vem ganhando ao longo dos elos da cadeia pro-
dutiva, com destaque para a indústria têxtil, de confecções 
e o varejo. “Quando uma empresa como a Vicunha, com 
toda sua tradição e credibilidade, abraça o movimento, ele 
se fortalece, potencializando a atração de novos parceiros. 
O grande lastro das parcerias que fazemos no Sou de Algo-
dão é a associação de valores positivos. Dentre estes, res-
salto a sustentabilidade. Estamos muito felizes em ter a Vi-
cunha Têxtil conosco. Trata-se de uma empresa com meio 
século de história na transformação dessa matéria-prima 
nobre em tecidos e fios, que se preocupa com pessoas e 
com o meio ambiente e tem o algodão como seu principal 
insumo”, afirma.

“Estamos muito felizes em fazer parte desse movimento. 
Como indústria, reconhecemos que é nossa missão cola-
borar com mudanças necessárias para o desenvolvimento 
do setor têxtil, especialmente no que se refere à transpa-
rência, à inovação e à sustentabilidade. Ao mesmo tempo, 
torna-se evidente nosso papel de conscientização junto de 
toda a cadeia produtiva, em um contexto de transforma-
ções nos âmbitos social, econômico e ambiental. O Sou de 
Algodão sintetiza esse propósito e nos orgulhamos de po-
der valorizar o protagonismo dessa matéria-prima em um 
momento-chave para o mercado”, afirmou Marcel Imaizu-
mi, o diretor executivo de Operações e Planejamento Estra-
tégico da Vicunha.

Abrapa e Vicunha Têxtil anunciam parceria no movimento Sou de Algodão
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ANEA COTTON DINNER 
AND GOLF TOURNAMENT

O Brasil caminha a passos largos para se tornar, provavelmente, na 
safra 2018-2019, o segundo maior exportador mundial de algodão, 
estreitando ainda mais os laços entre produtores e traders que traba-
lham para que o fornecimento da fibra para o mercado global se dê 
sempre nas melhores bases. Isso implica a oferta de fibra de qualida-
de, transações comerciais transparentes e éticas, com contratos cum-
pridos rigorosamente no prazo e nas especificações determinadas.

A Abrapa e a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea) 
têm, portanto, uma relação simbiótica, que visa a sempre aumentar o 
potencial de desejo da pluma brasileira no mercado mundial e mitigar 
os entraves ao seu pleno fornecimento. Embora produção e comér-
cio muitas vezes pareçam lutar em fronts distintos, as duas entidades 
trabalham juntas para que o Brasil possa se manter e fortalecer como 
o grande player global que tem se tornado nas últimas décadas.

Um desses espaços de trabalho conjunto tem sido a Câmara Seto-
rial do Algodão e Derivados do Mapa, nos quais ambos forneçam 
os dados da safra em curso e as previsões para a seguinte, no que 
tange à produção e à exportação da commodity. Uma das quatro 
reuniões anuais da Câmara sempre coincide com o tradicional even-
to anual Anea Cotton Dinner and Golf Tournament. A ocasião, que 
reúne representantes de toda a cadeia produtiva do algodão, é um 
momento de discursão dos gargalos e rumos do setor, difusão de 
conhecimento e congraçamento, um dos mais importantes eventos 
do calendário da cotonicultura.

XVI ANEA COTTON DINNER – 
2017 – CHAPADA DOS GUIMARÃES

Anea Cotton Dinner 2017 - Palestra

O XVI Anea Cotton Dinner and Golf Tournament de 2017 
reuniu em torno de 500 representantes da cadeia pro-
dutiva da fibra, no Malai Manso Resort, no estado de 
Mato Grosso, entre os dias 14 e 16 de julho. O evento 
encerrou a agenda e celebrou o êxito da Missão Com-
pradores 2017, expedição promovida anualmente pela 
Abrapa desde 2015, e que, na referida edição, percorreu, 
com uma comitiva de industriais e traders, provenientes 
de sete países, sobretudo asiáticos, os três maiores es-
tados produtores de algodão do País, pela posição no 
ranking da produção, Mato Grosso, Bahia e Goiás.

Na grade do evento, constaram palestras e também um 
painel, do qual participaram os presidentes da Abra-
pa, Anea e Abit, respectivamente, Arlindo de Azevedo 
Moura, Henrique Snitcovski e Fernando Pimentel, além 
do fundador e diretor criativo da São Paulo Fashion 
Week (SPFW), Paulo Borges, debatendo a cotonicultu-
ra sob o viés da produção, moda e sustentabilidade, e o 
movimento Sou de Algodão.

Câmara Setorial

Entre os destaques da reunião da Câmara Setorial do 
Algodão e Derivados, realizada no dia 15 de julho, no 
evento da Anea em 2017, há perspectiva de o Brasil 
dobrar a área plantada com a pluma em cinco anos. 
Para a safra 2017-2018, a expectativa à época era de 
crescimento de área da ordem de 17%, com produção 
de 1,8 milhão de toneladas, ante 1,6 milhão que o País 
esperava alcançar na colheita de 2016-2017.

Reunião da Câmara Setorial durante Anea Cotton Dinner 2017
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Homenagem

Uma solenidade de homenagem ao assessor especial do Mi-
nistério da Agricultura, na gestão do ministro Blairo Maggi, 
Sérgio De Marco, encerrou a pauta da reunião da Câmara Seto-
rial do Algodão. De Marco, que deixara recentemente o cargo, 
é cotonicultor, ex-presidente da Abrapa, membro do Conselho 
Consultivo da entidade, e presidiu a Câmara por dez anos.

Ele recebeu o reconhecimento dos membros pela sua his-
tórica atuação na cotonicultura brasileira, com ações que se 
reverteram em benefícios para o agronegócio do País, em es-
pecial, para o algodão. Sérgio De Marco recebeu da mão do 
presidente da Abrapa e da Câmara Setorial, Arlindo de Azeve-
do Moura, uma placa pelo mérito na “construção de uma nova 
história para o País”, que agradecia o tempo dedicado pelo 
assessor especial à vida pública e às questões ligadas ao agro.

O tradicional encontro promovido pela Anea aconteceu entre 
22 e 24 de junho, na ilha de Comandatuba, na região Sul da 
Bahia. O presidente da  Abrapa, Arlindo de Azevedo Moura, 
foi um dos debatedores do painel sobre novas tecnologias e 
futuro, um brainstorming sobre as novidades da ciência e da 
tecnologia, e os possíveis uso delas pela cadeia produtiva do 
algodão. Esse bate-papo aconteceu após a palestra da jorna-
lista e futurista Mariana Fonseca.

Com diploma em globalização, mídia e internacionalização 
pela universidade Paris II Panthèon Assas, na França; em 
tecnologias exponenciais pela Singularity University, institui-
ção situada na NASA, no Vale do Silício; e em inovação pelo 
Trans-Disciplinary Innovation Program, da Universidade He-
braica, em Israel, Mariana abordou o aumento da expectati-
va de vida da humanidade, graças a melhorias na saúde, na 
infraestrutura e na tecnologia de maneira geral e os desafios 
que isso propõe aos seres humanos. No debate, produtores, 
indústria, corretores e exportadores contextualizaram o algo-
dão nessas inovações: a segunda geração de wearables (tec-
nologias vestíveis), as aplicações que podem ser agregadas 
à matéria-prima, e a sustentabilidade da fibra como um fator 
de diferenciação ante os concorrentes sintéticos.

XVII ANEA COTTON DINNER – 2018 –  COMANDATUBA

Palestra Anea Cotton Dinner 2018

Homenagem a Sérgio De Marco no Anea Cotton Dinner 2017
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SEMINÁRIO B3 – SÃO PAULO

ABRAPA DEBATE LOGÍSTICA EM SEMINÁRIO SOBRE O AGRO EM SÃO PAULO

O descompasso entre os ganhos de eficiência na produção agrícola, progres-
sivamente conquistados com a incorporação de novas tecnologias no campo, 
e a infraestrutura logística brasileira, em especial para o escoamento da safra 
e transporte de insumos, foram o pano de fundo do debate no painel “Lo-
gística e Infraestrutura: quais serão as fontes de financiamento?”, durante o 
seminário Perspectivas para o Agribusiness 2017 e 2018, que teve, entre os 
convidados, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), Arlindo de Azevedo Moura. O Seminário, na 16a edição, foi promovi-
do pela B3 (Brasil Bolsa Balcão), empresa formada pela junção da BM&F Bo-
vespa com a Cetip. O evento, realizado no dia 1° de junho de 2017, no Centro 
de Convenções do WTC, em São Paulo, reuniu integrantes de diversos setores 
do agro e nomes de peso da economia e do mercado.

No painel de logística, além do presidente da Abrapa, foi debatedor o diretor 
executivo do departamento de Oleaginosas da Louis Dreyfus Company, Luis 
Barbieri, e o diretor de Desenvolvimento de Mercados e Clientes da empresa 
B3, Fabio Dutra, que moderou o painel.

Câmara Setorial

À época do evento da Anea em 2018, a 
colheita da safra 2017- 2018 de algodão 
seguia em marcha acelerada no Brasil e a 
expectativa dos produtores era de um novo 
recorde na produção nacional, de 2,015 
milhões de toneladas de algodão em plu-
ma, ante a marca alcançada em 2011, de 
1,959 milhão de toneladas. Outro marco 
esperado para a cotonicultura brasileira, 
em 2018, era a escalada de uma posição 
no ranking dos maiores exportadores mun-
diais, superando a Austrália, e ficando atrás 
apenas dos Estados Unidos e da Índia. De 
julho de 2018 até junho de 2019, a previ-
são de embarques de pluma para exporta-
ção era de 1,170 milhão de toneladas, con-
siderando a produção nacional esperada 
pela Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa).

Reunião da Câmara Setorial no Anea Cotton Dinner 2018
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CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO

11º CONGRESSO BRASILEIRO DO ALGODÃO

Com o tema Inovação e Rentabilidade na Cotonicultura, a Abrapa 
promoveu em 2017 o 11º Congresso Brasileiro do Algodão (11º 
CBA), que reuniu 1,4 mil participantes no Centro de Convenções 
de Maceió, entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. A cidade 
foi escolhida como sede pela boa estrutura logística e os atrati-
vos naturais que fazem dela um importante destino turístico do 
Brasil. Também pesou na escolha a afinidade entre Alagoas e a 
cotonicultura, já que, no passado, o estado foi um grande produ-
tor e transformador de algodão, com ápice na industrialização da 
pluma entre os anos de 1930 e 1950. Para homenagear os an-
fitriões, o 11º CBA elegeu como símbolo da edição a renda filé, 
tradicional artesanato alagoano que tem como matéria-prima o 
algodão, e abarca ainda os conceitos de moda e sustentabilidade, 

linhas-mestras do movimento Sou de Algodão, mote da decora-
ção do estande da Abrapa no congresso.

Juntas, a tradição e a inovação deram um clima especial ao 
evento e enriqueceram as discussões. Levantaram-se questio-
namentos importantes sobre uma possível volta do estado ao 
mapa da produção da commodity, por meio do desenvolvimen-
to de tecnologias adequadas aos pequenos produtores, o que, 
de acordo com o presidente do congresso, Arlindo de Azevedo 
Moura, contribuiria para a economia regional e também para o 
aumento da oferta brasileira de pluma.

 A programação do CBA foi elaborada por uma comissão cien-
tífica multidisciplinar, coordenada pelo pesquisador Eleusio 
Curvelo Freire, com prioridade dos temas mais importantes da 
cotonicultura na atualidade, desde a lavoura até o mercado e a 
política, em palestras, painéis e minicursos.
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72 
palestras

94 
palestrantes

7 deles eram 
estrangeiros

190 
trabalhos científicos

20 
representantes de 
países da América 
Latina e da África

67 
toneladas de 
equipamentos 
audiovisuais

8 
toneladas de 
cordões de algodão 
na cenografia

8 
hotéis oficiais 
do evento com 
ocupação plena

equivalante a 
692 leitos

65 
fornecedores 
responsáveis 
pela produção

23 foram 
contratados 
em Maceió

Números do evento:

11o CBA - Cerimônia de abertura
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Tradição

A solenidade de abertura do 11º CBA 
contou com a participação do presiden-
te da Abrapa, Arlindo de Azevedo Mou-
ra; do diretor da Agência Brasileira de 
Cooperação (ABC), o embaixador João 
Almino; e do representante do presi-
dente da Embrapa, o chefe geral da 
Embrapa Algodão, Sebastião Barbosa, 
que destacou a tradição do evento na 
cotonicultura e a presença da Embra-
pa desde os primórdios do Congresso, 
quando ainda se chamava Reunião Na-
cional do Algodão.
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O secretário da Agricultura do estado de Alagoas, Álvaro Vascon-
celos, falou sobre a importância do resgate da cultura do algodão 
no estado, que já esteve em destaque no Brasil. “Queremos di-
versificar nossa agricultura com a reintrodução do algodão, para 
gerar emprego e renda para o estado e contribuir para economia 
alagoana e brasileira”, concluiu.

Luxo brasileiro

Primeira parceria oficial do movimento Sou de Algodão, liderado 
pela Abrapa para fomentar o consumo no mercado interno, a es-
tilista alagoana Martha Medeiros, convidada especial da abertura, 
empolgou a plateia com o relato de sua trajetória de empresária, 
desde o tempo em que começou a expor e vender o seu traba-
lho na feira de artesanato de Pajussara, em Maceió. Suas criações 
são exportadas para mais de 30 países e hoje a estilista tem até 
uma loja própria em Los Angeles (EUA). Martha Medeiros afirmou 
manter uma relação estreita com o algodão, pois suas peças são 
baseadas na renda e no bordado tradicionais do seu estado natal.

“Fui desafiada pela Abrapa a fazer uma coleção com ênfase 
no algodão. Poderia ter utilizado qualquer fibra sintética, mas 
acredito que o futuro tem um coração antigo. Uma roupa de al-
godão é uma forma de abraço”, comparou. Ela também falou 
sobre a importância do seu trabalho para a vida de 400 mulhe-
res rendeiras que atuam organizadas em cooperativas.

AgTech

As inovações tecnológicas foram o centro de grande par-
te dos debates no CBA, especialmente, no terceiro dia, 
quando se debateram as tecnologias disruptivas, desde a 
transmissão de dados, até as mais recentes descobertas 
nos campos genético e nanotecnológico, passando pela 
inteligência artificial e pelo intenso uso de drones na agri-
cultura.

Para falar de agricultura digital, o congresso colocou em 
plenária três das empresas mais emblemáticas no assun-
to. A John Deere, representada pelo diretor de Inovação 
Tecnológica para a América Latina, Alex Foessel; a Mon-
santo/Climate Corporation, com a presença do líder da Cli-
mate para a América do Sul, Mateus Barros; e a brasileira 
Embrapa, com o chefe adjunto de Pesquisa e Desenvolvi-
mento, Lúcio André de Castro Jorge. O painel foi mediado 
pela jornalista Maria Prata.

11o CBA - Cerimônia de abertura Maria Prata faz a mediação da plenária que debateu Agricultura Digital
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Na linha da inovação e da criatividade na busca de soluções, ou-
tro painel neste dia teve como convidado o estudioso de cultura 
digital, educador e web ativista Gil Giardelli, segundo quem, para 
inovar, o ser humano não pode estar preso às regras e conven-
ções. Giardelli encantou o público com um simpático robozinho.

APP

Para ajudar os participantes do 11° Congresso Brasileiro do Al-
godão (11° CBA) a se organizarem para tirar o melhor proveito 
da programação do evento, a Associação Brasileira dos Produ-
tores de Algodão (Abrapa) desenvolveu e lançou um aplicativo 
digital para download gratuito em smartphones pelo sistema 
IOS e Android. O app disponibilizou toda a programação de 
palestras, painéis e minicursos do CBA, além dos currículos 
dos palestrantes, e de permitir que os congressistas montas-
sem a própria agenda, com as opções de seu interesse.

Em outro painel, a programação desse dia tratou da transgenia 
e das tecnologias eletrônicas e digitais que já estão em uso, 
com resultados positivos e mensuráveis para a rentabilidade 
do produtor. Os temas foram coordenados pelo pesquisador 
do Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronô-
mica para o Desenvolvimento (Cirad), na França, e lotado na 
Embrapa Algodão, Marc Giband, que apresentou novidades 
em biotecnologia para o algodoeiro. Além dele, participaram 
Ricardo Inamasu, da Embrapa Instrumentação, tratando de 
inovações em agricultura de precisão para a cotonicultura, e 
Milton Ide, da Ide Consultoria, que abordou as tecnologias 
para gestão e controle de processos.

Gil Giardelli e Arlindo Moura no 11o CBA

Mídia presente

A forte repercussão midiática da edição de número 11 do 
Congresso Brasileiro do Algodão foi resultado de um trabalho 
de divulgação realizado nos meses que antecederam o even-
to em 2017, que incluiu o envio constante de press releases, 
visitas às redações dos principais veículos de comunicação 
regionais em Alagoas e, ainda, o convite feito pela Abrapa 
para que jornalistas da mídia especializada em agronegócios 
e economia pudessem acompanhar de perto a programação. 
Estiveram presentes: Folha de São Paulo, Revista Globo Ru-
ral, Revista Dinheiro Rural, Notícias Agrícolas (Site), Agência 
Safras e Mercado, AgroJornal/SBT e Grupo Cultivar.

Além disso, a Abrapa fechou uma parceria com o Canal Rural, 
que, além de cobrir o evento, realizou entrevistas no estúdio 
montado no local e entrou “ao vivo”, direto do CBA na grade 
da programação da emissora.
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Patrocinadores
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12º CBA É LANÇADO PARA O MERCADO EM SP A iminência de uma safra recorde, estimada em 2,5 milhões 
de toneladas de pluma elevou a projeção da Abrapa para o 
congresso. De acordo com o presidente do 12º CBA, Milton 
Garbugio, a meta dos organizadores é reunir 1,5 mil congres-
sistas em 2019, contra 1,4 mil participantes em 2017.

“Essa é uma projeção bem conservadora, pois o algodão bra-
sileiro está experimentando uma fase muito boa, depois de 
alguns anos de retração de área e queda de produção. O cli-
ma foi favorável; as pragas, que num passado recente com-
prometeram a produtividade, estão sob controle e acabamos 
de subir mais um degrau no ranking dos maiores exportado-
res mundiais, ficando, já na safra em curso, em terceiro lugar. 
Acreditamos que todos esses fatores animarão patrocinado-
res e público a participar”, afirmou Garbugio.

Como nas edições anteriores, o evento contará com uma vas-
ta programação de plenárias, minicursos e mesas-redondas, 
abordando as mais importantes questões do setor. “Apesar 
da similaridade na forma, cada CBA é único, pela sua capaci-
dade de evoluir no tempo, sempre em dia com as mudanças 
tecnológicas que estão acontecendo no agro”, argumentou 
Arlindo Moura, que presidiu o congresso em 2017.

Entre os dias 21 e 23 de agosto de 2018, a Abrapa reuniu 
representantes da cadeia produtiva da fibra na cidade de São 
Paulo, para lançar o 12º Congresso Brasileiro do Algodão (12º 
CBA). Foram três dias de atividades, divididos entre jornadas 
de reuniões individuais com possíveis patrocinadores e um 
coquetel de lançamento para 60 pessoas, no qual a associa-
ção apresentou os números da edição anterior do congresso. 
O 12º CBA será realizado de 27 a 29 de agosto de 2019, no 
Centro de Convenções de Goiânia-GO.

Milton Garbugio, presidente do 12º CBA

27--29/AGO/2019
Goiânia, Goiás

A COTONICULTURA 
COMO VITRINE
PARA A AGRICULTURA 
DO AMANHÃ
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3º CONGRESSO INTERNACIONAL 
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 
INDÚSTRIA TÊXTIL E DE CONFECÇÃO 
(ABIT) – SÃO PAULO

Entre os dias 17 e 18 de outubro de 2018, o 
diretor executivo da Abrapa, Marcio Portocar-
rero, representou a entidade na terceira edi-
ção do Congresso Internacional da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção 
(Abit), do qual a entidade foi patrocinadora. 
O evento reuniu empresários têxteis, confec-
cionistas, varejistas de moda e especialistas 
em inovação, neste que é considerado o maior 
evento da indústria da moda no Brasil.

Os temas do congresso abrangeram todos os 
segmentos da cadeia têxtil, desde os produ-
tores de fibras, fiações, tecelagens, varejo, 
universidades, pesquisadores e instituições 
do governo. As abordagens passaram pelas 
tendências mundiais, inovações na indústria 
e no varejo, acesso a mercados, expectati-
vas de consumidores, logística, sustentabi-
lidade, trabalho digno e gestão eficiente. O 
tema central, na terceira edição, foi “Pesso-
as: Transformando e Sendo Transformadas 
na Era Digital”.

Para Portocarrero, as inovações tecnológicas 
na indústria demandam o acompanhamento, 
no mesmo ritmo, também na produção. “A 
cotonicultura está de olho nessas transfor-
mações que a era digital vem promovendo, 
não apenas no setor produtivo, mas princi-
palmente no consumo. É para atender a esse 
cliente antenado com as mudanças e mais 
conscientes do ponto de vista da sustenta-
bilidade, que nós temos de estar sempre re-
vendo os nossos conceitos e processos para 
evoluir constantemente”, afirmou.

ABRAPA REEDITA LIVRO SOBRE A CADEIA PRODUTIVA 
DO ALGODÃO

A Abrapa lançou, durante o jantar da Abrapa em 2017, a ter-
ceira edição do livro A Cadeia do Algodão Brasileiro: Safra 
2016-2017 – Desafios e Estratégias. A obra é um compên-
dio completo e revelador sobre um setor em franca evolução 
no País e que tem contribuído fortemente para impulsionar a 
economia brasileira. Foi publicada com recursos do Institu-
to Brasileiro do Algodão (IBA) e executada pela Markestrat, 
com supervisão do professor Marcos Fava Neves e organiza-
ção de Mairun Junqueira Alves Pinto, com tiragem de 1,5 mil 
exemplares. A Abrapa objetivou com a publicação favorecer 
o acesso do setor – em especial, do produtor de algodão – a 
informações vastas e fidedignas que permitam a quem as lê 
tomar decisões com maior potencial de acerto.

APOIO A LIVRO SOBRE OCUPAÇÃO TERRITORIAL

Tons de Verde – A sustentabilidade da Agricultura no Brasil é o nome 
do livro do doutor em Ecologia e chefe geral da Embrapa Territorial, 
Evaristo de Miranda, que teve a Abrapa entre os seus apoiadores. 
O livro aborda o uso do solo, no Brasil, no contexto agrícola e do 
crescimento populacional, tratando de preservação ambiental, tec-
nologia, sustentabilidade, produtividade, conservação dos ecossis-
temas e as narrativas nem sempre corretas sobre a produção agro-
pecuária. A obra reúne elementos concretos e inéditos que jogam 
uma nova luz sobre o setor, apresentando fatos e ações sustentá-
veis em termos ambientais, como a preservação da mata nativa nas 
propriedades rurais.
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