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BIÊNIO 2015-2016
Representatividade exercida dia a dia

Para a Abrapa, exercer a representatividade 
é uma experiência diária que ingressa nos 
meandros de vários temas, tal a diversidade 
de assuntos que permeiam o associativismo 
do setor produtivo de algodão no Brasil.

Dentre os temas mais presentes, quatro 
deles estão em evidência nos dias atuais, por 
sua importância crescente na relação com o 
mercado e a indústria: qualidade, promoção, 
rastreabilidade e sustentabilidade.

O Brasil produz algodão de qualidade, mas 
precisa mostrar os resultados de análise e 
classificação, de forma totalmente confiável 
e transparente, ao mercado. Esse é o papel 
reservado ao programa Standard Brasil HVI 
(SBRHVI), juntamente com a operação do 
Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão (CBRA), dois importantes 
projetos em fase de lançamento nesta 
transição de gestões.

A rastreabilidade, que tem sido a ferramenta 
de garantia de origem do nosso algodão no 
mercado, cresce em importância a partir 
da safra 2016/2017. O Sistema Abrapa 
de Identificação (SAI) será integrado ao 
programa SBRHVI e, com isso, a etiqueta 
do SAI, que já oferece o rastreamento 
de procedência, permitirá também ao 
comprador o acesso às características da 
pluma de cada fardo comercializado.

Em sustentabilidade, estamos construindo 
um modelo de atuação responsável na 
produção agrícola do País, por meio do 
programa Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR) e do acordo de benchmarking com a 
Better Cotton Initiative (BCI), focados em 
três pilares: social, ambiental e econômico.

Tão importante quanto esses temas, 
a promoção e incentivo ao consumo 
vem ganhando cada vez mais espaço na 
agenda de trabalho da Abrapa. Nessa área, 
duas vertentes têm sido prioridades: a 
relação business to business, promovendo 
a aproximação entre produtores e 
compradores, e o consumidor final, que sofre 
cada vez mais o assédio da fibra sintética e 
precisa saber mais a respeito das qualidades 
insubstituíveis da fibra natural.

Há, porém, que se dar o devido valor a outros 
temas que estão no dia a dia da cultura do 
algodão. É uma atuação plural, que passa pelos 
fatores de renda, por ferramentas de apoio à 
comercializaçãoe ao investimento na cultura, 
pela aplicação da ciência e tecnologia no 
desenvolvimento de cultivares e no controle 
de pragas, entre outros assuntos de igual 
importância.

Com o Brasil figurando entre os grandes 
players mundiais do algodão, o setor tem uma 
posição a cuidar, monitorando o desempenho 

em relação aos números de produção, 
exportação, consumo e outros indicadores, 
internamente e no conjunto com outros 
países. Tem, acima de tudo, uma cadeia 
produtiva que precisa ser fortalecida, por 
meio de uma intensa movimentação junto 
aos poderes constituídos do País, órgãos e 
entidades do universo da cotonicultura, em 
nível nacional e internacional.

Esse é, em resumo, o trabalho que a Abrapa, 
junto com suas dez associadas estaduais, 
apresenta neste relatório, ao concluir com 
sucesso mais um biênio que convencionamos 
chamar de “gestão por resultados”. Ao longo 
de onze capítulos, convidamos você a 
conhecer os desafios que enfrentamos e 
as conquistas que obtivemos. O resultado 
é fruto do trabalho coordenado entre o 
conselho de administração e membros 
da assembleia de representantes, com a 
participação fundamental dos Grupos de 
Trabalho. O biênio se encerra, mas para a 
Abrapa e para o setor, é sempre tempo de 
dar continuidade a importantes projetos e, 
ouvindo diariamente o cotonicultor, abrir 
novas frentes de trabalho.  

Boa leitura!

Abrapa, 
Associação Brasileira dos Produtores  
de Algodão.
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Após muitos anos de dedicação ao algodão 
brasileiro, onde realizei grandes sonhos e ajudei a 
transformar a Abrapa em uma associação respeitada 
mundialmente, chegou a hora da despedida.

Nesse momento, a emoção vem à tona, porque 
olho para trás e vejo que minha história se 
mistura com a do algodão do Brasil e sinto 
orgulho pelas conquistas e grandes realizações. 
Sei que não fui perfeito, mas tenho consciência 
de que não medi esforços como presidente para 
realizar uma gestão transparente e atuante.

No momento em que o País passa por grandes 
transformações políticas e econômicas, os 
desafios à frente da Abrapa foram maiores 
e exigiram de mim muita ética, eficiência e 
profissionalismo.

Assim como muitos empresários brasileiros, 
nesses dois anos, tive que fazer a 
reestruturação dos meus negócios pessoais 
e enfrentei muitos desafios. É importante 
ressaltar que jamais perdi a serenidade, a 

confiança e o olhar no futuro com esperança 
e muita fé. Sempre digo que não vim ao 
mundo a passeio! Embora, muitas vezes, 
tenha deixado de cuidar da minha empresa em 
prol do coletivo, não me arrependo de nada, 
porque ajudei a fazer a diferença na vida das 
pessoas, principalmente dos mais necessitados 
e contribuí para a agricultura brasileira.

Ressalto que uma gestão só é positiva quando 
temos apoio e contamos com a diretoria, 
colaboradores, parceiros, governo, setor 
público, amigos e família.

Agradeço especialmente à minha diretoria, que 
esteve sempre presente em todas as decisões 
importantes, e contribuiu imensamente para a 
realização de nossos projetos.

Aos colaboradores da Abrapa, deixo meu carinho 
especial e o reconhecimento pelo profissionalismo 
e responsabilidade para que todas as demandas 
fossem atendidas. Vocês foram fundamentais e 
podem contar sempre comigo.

Palavra do Presidente

Ressalto que uma gestão só é positiva quando temos apoio 
e contamos com a diretoria, colaboradores, parceiros, governo, 
setor público, amigos e família.



serenidade e respeito pelo meu trabalho me deu 
paz para seguir adiante.

Agradeço também a Deus, meu mestre maior, 
que me ensina todos os dias que nada nessa vida 
tem mais valor do que a fé, a saúde, os amigos e a 
família. Com eles, vencerei qualquer tempestade. 

Finalizo com a mensagem do grande mestre 
Chico Xavier: “A vida é feita de momentos. 
Momentos que temos que passar, sendo bons ou 
ruins , para o nosso próprio aprendizado. Nada 
nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Por 
isso, temos que nos preocupar em fazer a nossa 
parte, da melhor forma possível “. 

Acreditem, eu fiz o melhor possível como 
presidente da Abrapa!

Muito obrigado!

Aos parceiros da Abrapa, presidentes e diretores 
das estaduais e empresas colaboradoras, agradeço a 
confiança e participação em todos os projetos.

À diretoria do IBA, agradeço pela confiança e 
parceria nos projetos propostos. Juntos somos 
mais fortes e atuantes.

Ao governo, demais setores públicos, imprensa 
e a todos que participaram da minha gestão, sou 
grato pelo apoio e credibilidade.  Essa parceria é 
primordial para o sucesso da nossa Abrapa.

Durante essa caminhada pela vida, fiz grandes e 
verdadeiros amigos a quem agradeço pelo apoio, 
pelas palavras de conforto e puxões de orelha, 
em alguns momentos.  Da Abrapa e através dela, 
levarei muitos em meu coração e tenho orgulho 
de sempre poder chamá-los de “amigos”. Contem 
também sempre comigo.

À minha família, minha base e para quem 
guardo o meu melhor sorriso, muito obrigado. 
Voltar para casa e sempre encontrar muito amor, 

João Carlos Jacobsen Rodrigues
Presidente
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Algodão
Necessár io  para todo o mundo



A história do algodão é contada em inúmeras 

publicações e matérias, no Brasil e em todo o 

mundo. Num breve passeio pelo universo da fibra, 

extraímos o principal que, a nosso ver,  

pode resumir, para os leitores deste relatório, 

 a trajetória da cultura e alguns dados de maior 

relevância, chegando até o Brasil,  

onde a cotonicultura vem escrevendo uma  

história de desafios e conquistas.
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DO ORIENTE PARA 
TODOS OS CONTINENTES

O algodão é a fibra natural que tem os mais antigos 
registros de utilização. As primeiras referências 
ao seu cultivo datam de 7 mil anos, na 
região onde, hoje, estão a Índia e o Paquistão. 
A cultura espalhou-se depois pela Europa, 
onde ganhou maior importância econômica. 
Desde então, tornou-se uma das culturas mais 
importantes na produção de fibras do mundo. 

O algodão é produzido em mais de 60 países, 
em todos os continentes, onde são plantados, 
anualmente, mais de 30 milhões de hectares. 
Movimenta cerca de 17 bilhões de dólares 
por ano e envolve mais de 350 milhões de 
pessoas em todo o mundo, em atividades que 
vão desde o plantio, colheita, descaroçamento, 
processamento, embalagem, transporte e 
outras operações relacionadas à produção. 
O mercado é volátil, mas a tendência mundial é 
sempre de crescimento.

A cultura do algodão tem importância fundamental 
na economia do continente africano. Quase todos 
os países da África produzem a fibra, ainda que a 
maioria não alcance grandes volumes. No entanto, 
é hoje a mais importante fonte de receita de países 
como Benin, Burkina Faso, Camarões, Costa do 
Marfim e Mali. 

A Índia é, atualmente, a maior potência do setor, 
tanto em área cultivada como em volume de 
produção. A China, que foi líder de produção por 
muito tempo, hoje é vice, mas é também a maior 
consumidora e uma das maiores importadoras de 
algodão. Atualmente, a China e a Índia respondem 
por nada menos que 50% de toda a área plantada 
no mundo, e por 47% de toda a produção. 

Estados Unidos, Paquistão e Brasil formam, 
junto com a China e Índia, o bloco dos principais 
produtores, sendo responsáveis, hoje, por 

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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aproximadamente 73% da produção mundial, 
que está na casa de 22 milhões de toneladas. 
No conjunto, atualmente, esses cinco países 
plantam mais de 22 milhões de hectares de 
algodão e produzem mais de 16 milhões de 
toneladas de pluma.

No cenário de grandiosidade da fibra, os 
números do Brasil são bastantes expressivos. 
Terceiro lugar em exportação e quinto em 
produção nas últimas safras, o país tem 
produzido uma média acima de 1,5 milhão de 
toneladas e exportado um volume médio na 
casa de 800 mil toneladas por safra. Nossa 
produtividade está entre as mais altas do 
mundo e somos líderes quando o tema é 
produzir em sequeiro. 

O algodão é também destaque em termos de 
organização. Os comerciantes ingleses criaram 
em Liverpool, no século 19, a International 
Cotton Association (ICA), com o propósito 
de regulamentar o mercado inglês da época. 
É a mais antiga entidade do setor e promove 
anualmente encontros de representantes da 
cadeia mundial do algodão. 

Outra instituição da cadeia do algodão é a 
International Textile Manufacturers Federation 
(ITMF), organização não-governamental 
fundada em 1904, que representa e promove 
os interesses das indústrias de fiação e 
transformação do fio de algodão.

Entre as mais relevantes organizações do setor 
está o International Cotton Advisory Committee 
(Icac). Criado em Washington, em 1939, realiza 
levantamentos de produção e comercialização, 
desenvolve projetos de qualidade e 
sustentabilidade e, ainda, auxilia os governos na 
promoção e desenvolvimento de uma economia 
mundial de algodão forte e sustentável.

No cenário de grandiosidade da fibra, os números do Brasil são bastantes expressivos. 
Terceiro lugar em exportação e quinto em produção nas últimas safras, o país tem 
produzido uma média acima de 1,5 milhão de toneladas e exportado um volume 
médio na casa de 800 mil toneladas por safra. Nossa produtividade está entre as 

mais altas do mundo e somos líderes quando o tema é produzir em sequeiro.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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FIBRA BRASILEIRA

A partir do século 18, a tecnologia revolucionou 
a indústria têxtil na Inglaterra e causou um 
notável aumento na produção e no consumo. 
O crescimento fez com que Portugal incentivasse 
a produção de algodão no Brasil para oferecer 
a fibra aos ingleses. Ao mesmo tempo, entre 
1753 e 1758, duas companhias de comércio 
surgiram no Brasil para explorar o transporte 
do algodão nacional. Em menos de duas 
décadas, Portugal despontava como o principal 
exportador, beneficiando-se economicamente 
com a fibra brasileira.

Esse início das exportações enfrentava, no 
entanto, um problema: a má qualidade da fibra 
brasileira, que continha muitas impurezas. 
Mas, o país foi beneficiado pelas constantes 

O cultivo do algodão no Brasil teve início antes 
mesmo da colonização. Na carta enviada por 
Pero Vaz de Caminha à corte portuguesa, 
descrevendo as terras descobertas, já havia 
citações sobre o uso do algodão como matéria 
prima para fazer redes, faixas e flechas 
incendiárias. Os religiosos Manoel da Nóbrega e 
José de Anchieta também destacaram o uso da 
fibra e defenderam a instalação de uma indústria 
têxtil no Brasil. A abundância do algodão fez 
com que os responsáveis pelas capitanias – 
primeira organização política e administrativa 
da colônia – recomendassem seu plantio.  
A produção, no entanto, era exclusivamente 
caseira. A fiação e a tecelagem eram feitas com 
instrumentos rudimentares e o algodão era 
produzido apenas para consumo interno.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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guerras na Europa e nos Estados Unidos. 
Em 1861, a Guerra de Secessão (guerra civil 
norte-americana) tirou os Estados Unidos 
temporariamente do mercado, outro expressivo 
exportador da fibra. Sem o maior concorrente, 
o Brasil praticamente dobrou o volume de 
vendas internacionais para suprir a Inglaterra, 
então principal consumidora da fibra.

Do início do século 20 até a década de 80, a 
produção de algodão no Brasil oscilou bastante. 
Um dos pontos altos ocorreu na década de 30, 
quando a economia mundial estava abalada 
pela crise de 1929, com a quebra da bolsa de 
valores de Nova Iorque. A crise de 1929 trouxe 
a oportunidade, junto com o desenvolvimento 
das indústrias têxteis e o colapso do setor 
cafeeiro, para o algodão tornar-se uma das 
principais atividades econômicas do País, tendo 
o estado de São Paulo como o maior produtor.

A crise de 1929 trouxe a oportunidade, junto com o desenvolvimento das indústrias 
têxteis e o colapso do setor cafeeiro, para o algodão tornar-se uma das principais 

atividades econômicas do País, tendo o estado de São Paulo como o maior produtor.

Após um um período de baixa, iniciado em 
1945, a produção retomou o crescimento em 
1952. Em meados da década de 60, o Brasil 
era o quinto maior produtor do mundo, tendo 
à frente os Estados Unidos, União Soviética, 
China e Índia, por ordem de importância.

Na década de 80, a cotonicultura brasileira 
enfrentou sua pior crise, com o aparecimento 
do bicudo-do-algodoeiro. A praga arrasou 
culturas inteiras na região Nordeste. Ao 
problema do bicudo, juntaram-se a dificuldade 
para obtenção de crédito rural e a instabilidade 

econômica. Esse contexto provocou prejuízos 
significativos à produção.

Na década de 90, surgiu outro grande problema: 
a redução das alíquotas de importação pelo 
governo federal. Diante da inesperada 
concorrência estrangeira, a produção brasileira 
caiu pela metade. De 4,13 milhões de hectares 
plantados na safra 1980/1981, restavam 
apenas 657,5 mil na safra 1996/1997, o menor 
registro de área plantada da história recente. 
A safra também bateu o recorde negativo na 
produção: apenas 305,8 mil toneladas.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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O CERRADO E A ORGANIZAÇÃO 
DA COTONICULTURA

Com produção forte em São Paulo e no Paraná, 
até então, a crise mudou o eixo produtivo do 
algodão para a região Centro-Oeste, com forte 
concentração em Mato Grosso. A mudança para 
o Cerrado, que oferece condições ideais de clima, 
topografia e solo, e a disposição empreendedora 
dos produtores favoreceram a prática da 
cotonicultura em escala empresarial, com 
larga utilização da tecnologia e mecanização, 
desde o plantio até a colheita. Nesse contexto, 
começou-se a delinear um novo panorama na 
produção brasileira de algodão.

A criação da semente CNPA ITA 90, de alta 
produtividade e fibra de boa qualidade, 
desenvolvida pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), incentivou a 
expansão da cultura no novo bioma. Com isso, 
os produtores do Cerrado, especialistas em soja 
e milho, passaram a produzir também algodão. 

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.

A mudança para o Cerrado, que oferece condições ideais de clima, topografia e solo, 
e a disposição empreendedora dos produtores favoreceram a prática da cotonicultura 

em escala empresarial, com larga utilização da tecnologia e mecanização, desde o 
plantio até a colheita.

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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Abapa  
Associação Baiana dos 
Produtores de Algodão

Ampa
Associação  
Mato-Grossense dos 
Produtores de Algodão

Acopar 
Associação dos 
Cotonicultores 
Paranaenses

Ampasul 
Associação  
Sul-Mato-Grossense  
dos Produtores  
de Algodão

Agopa 
Associação Goiana dos 
Produtores de Algodão

Appa 
Associação Paulista dos 
Produtores de Algodão

Amapa 
Associação Maranhense 
dos Produtores de 
Algodão

Apipa
Associação Piauiense 
dos Produtores de 
Algodão

Amipa 
Associação Mineira dos 
Produtores de Algodão

Apratins
Associação dos 
Produtores de Algodão 
do Tocantins

A partir da criação da Abrapa, o associativismo 
tem sido uma fonte de benefícios para o setor. 
Desde a defesa de seus interesses perante 
os poderes político e administrativo do país 
e a representação em entidades e eventos 
internacionais, o setor passou a contar 
com iniciativas para expansão de mercados, 
ferramentas para garantia de renda e programas 
de capacitação. O associaciativismo trouxe 
também um grande número de projetos com 
focos específicos, centrados em três pilares que 
norteiam hoje a atuação da Abrapa: qualidade, 
rastreabilidade e sustentabilidade.

Vários desses programas são abordados nos 
capítulos deste relatório, que encerra mais um 
biênio administrativo que a Abrapa convenciona 
chamar de “gestão por resultados”.

Foram criadas outras nove associações estaduais, além da Ampa, já existente, totalizando dez 
associadas que formam, hoje, a base de atuação da Abrapa:

O associaciativismo trouxe também 
um grande número de projetos com 
focos específicos, centrados em três 
pilares que norteiam hoje a atuação 

da Abrapa: qualidade, rastreabilidade 
e sustentabilidade.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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CADEIA PRODUTIVA DO 
ALGODÃO: A FORÇA DO SETOR
O algodão é muito conhecido como matéria 
prima da indústria têxtil, presente nos 
produtos 100% algodão ou combinado 
com outras fibras, inclusive as de origem 
sintética. Seus atributos de maciez, conforto, 
durabilidades, entre outros, são inigualáveis. 
Mas, os subprodutos básicos como a fibrilha e 
o caroço, entre outros, alimentam uma ampla 
cadeia industrial e movimentam centenas de 
milhões de dólares por safra.

A fibrilha é utilizada na fabricação de 
especialidades 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 alimentos, papel e celulose, 
adubos, ração animal e biodiesel. A indústria 
de biodiesel é a que vem apresentando a 
maior expansão e tem provocado importantes 
mudanças na estrutura produtiva, com o 
crescimento da instalação de esmagadoras de 
caroço nas áreas produtivas de algodão.

A produção de pluma movimenta bilhões 
de dólares em vendas ao mercado interno e 
externo. Os valores crescem quando se somam 
a fibrilha e o caroço, também produzidos pelos 
elos da cadeia situados “dentro da fazenda”, 

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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A produção de pluma movimenta bilhões de dólares em vendas ao mercado interno 
e externo. Os valores crescem quando se somam a fibrilha e o caroço, também 

produzidos pelos elos da cadeia situados “dentro da fazenda”, que reúnem as fazendas 
produtoras e as algodoeiras que beneficiam o algodão.

que reúnem as fazendas produtoras e as 
algodoeiras que beneficiam o algodão. 

Compõem o mapeamento da cadeia do algodão 
brasileiro também os elos antes e depois da 
fazenda.

“Antes da fazenda” situa-se uma variada 
indústria de insumos, que compreende 
sementes, fertilizantes, defensivos, corretivos, 
colhedoras, tratores, peças de reposição, 
implementos, equipamentos de irrigação, 
caminhões, carrocerias, combustível e 
equipamentos de proteção pessoal, entre outros.

“Depois da fazenda” estão as indústrias 
de fiação, tecelagem, malharia e não tecidos, 
cujo movimento é mensurado em dezenas de 
bilhões de dólares.

Paralelamente, atuam ainda os elos chamados 
“agentes facilitadores”, que reúnem 
os laboratórios de classificação de pluma, 
empresas de manutenção de algodoeiras e 
corretoras.

A soma dos valores movimentados por todos 
os elos da cadeia remontam a cifras que 
mostram um setor grande e organizado, cujo 
crescimento tem uma forte sustentação no 
associativismo e representatividade.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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MÃO DE OBRA: UM FORTE 
COMPONENTE SOCIAL

Do cultivo da pluma à produção de 
confeccionados de tecidos e malhas de algodão, 
a cadeia emprega diretamente algumas 
centenas de milhares de pessoas, gerando 
uma massa salarial anual de vários bilhões de 
dólares. Sem falar do setor têxtil, o segundo 
que mais emprega no Brasil.

Por ser uma atividade altamente mecanizada, 
o contingente de trabalhadores no algodão é 

menor que o de outras culturas como grãos, 
cana-de-açúcar, soja, frutas cítricas e café. 
Em compensação, o algodão é a cultura que 
proporciona especialização e paga os melhores 
salários no campo. Além disso, os programas de 
sustentabilidade nas fazendas proporcionam 
vínculo empregatício legal e vantagens ao 
trabalhador, como saúde e segurança do 
trabalho, alojamento, alimentação e estrutura 
de convivência e lazer.

O algodão é a cultura que proporciona especialização e paga os melhores salários no campo.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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O Icac – International Cotton Advisory 

Committee – é a entidade que reúne os dados 

mais completos do algodão em nível mundial, 

abrangendo a produção sob diversos parâmetros: 

exportação, importação, consumo e demanda, 

entre outras informações relevantes para toda a 

cadeia. Mensalmente, os dados são atualizados 

no informativo Icac – Cotton This Month.

A edição de outubro, última, antes do 

fechamento deste relatório, traz os números 

que compartilhamos neste capítulo, com o aval 

de uma fonte que tem credibilidade no cenário 

internacional do algodão.
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ALGODÃO
Cultivado em 60 países, presente em todos os continentes

Na soma dos países constantes do relatório Cotton This Month, de outubro de 2016, divulgado pelo 
International Cotton Advisory Committee (Icac), totalizando 60 países distribuídos por todos os continentes, 
na safra 2015/2016 foram plantados 30,405 milhões de hectares de algodão em todo o mundo. 

Esses países produziram, em conjunto, 21,083 milhões de toneladas de pluma de algodão, 
movimentando uma extensa cadeia produtiva e comercial em operações de abastecimento interno, 
importações e exportações.

 » Área plantada por continente (ha x 1000) 

ORIENTE
MÉDIO

20.280 

4.820 4.135 

566 326 278 

ÁSIA 

AMÉRICA 
ÁFRICA EUROPA OCEANIA 

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Produção por continente (ton x 1000)

AMÉRICA 

ÁSIA 

ÁFRICA ORIENTE
MÉDIO

OCEANIA EUROPA 
4.606 

13.477 

1.388 741 584 287 

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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 » Distribuição da cultura de algodão no mundo – Safra 2015/2016

AMÉRICA

Na América, dois países se destacam na produção de algodão: os Estados Unidos e o Brasil. Juntos, 
eles respondem por 90,18% da produção de todo o continente.

Os Estados Unidos têm a segunda maior área plantada do mundo, menor que a Índia, porém, maior 
que a China, em 3º lugar. Apesar da produtividade surpreendentemente baixa, em comparação com 
os primeiros países do ranking de produção, é o terceiro produtor mundial. Na América do Norte, 
também merece menção o México, que ocupa o 4º lugar no ranking de produtividade, porém, com 
pouca área plantada, sua produção não aparece no ranking dos principais produtores.

O Brasil coloca a América do Sul no panorama mundial da cotonicultura. Com a mudança da 
produção para o Cerrado na década de 80, a cultura iniciou um processo de evolução e expansão e o 
país vem ocupando posições de destaque em todos os rankings. Na safra 2015/2016, o Brasil ocupa o 
5º lugar em produção e o 6º lugar em área plantada e produtividade.

Lavoura de algodão na Califórnia – EUA
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Área plantada: 3.268 mil ha
Produtividade: 859 kg/ha
Produção: 2.806 mil ton

Estados Unidos

 » 2º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
 » 3º LUGAR EM PRODUÇÃO

Área plantada: 956 mil ha 
Produtividade: 1.410 kg/ha
Produção: 1.348 mil ton

Brasil

 » 5º LUGAR EM PRODUÇÃO
 » 6º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
 » 6º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Área plantada: 130 mil ha
Produtividade: 1.523 kg/ha
Produção: 198 mil ton

México

 » 4º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Área plantada: 26 mil ha
Produtividade: 827 kg/ha
Produção: 22 mil ton

Colômbia

Área plantada: 1 mil ha
Produtividade: 440 kg/ha
Produção: 1 mil ton

Equador
Área plantada: 27 mil ha
Produtividade: 752 kg/ha
Produção: 20 mil ton

Peru
Área plantada: 4 mil ha
Produtividade: 625 kg/ha
Produção: 3 mil ton

Bolívia
Área plantada: 376 mil ha
Produtividade: 519 kg/ha
Produção: 195 mil ton

Argentina

Área plantada: 13 mil ha
Produtividade: 444 kg/ha
Produção: 6 mil ton

Paraguai

Área plantada: 15 mil ha
Produtividade: 406 kg/ha
Produção: 6 mil ton

Venezuela

Área plantada: 4 mil ha
Produtividade: 272 kg/ha
Produção: 1 mil ton

Cuba

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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EUROPA

Na Europa, que foi o berço de expansão da cultura do algodão, poucos países dedicam-se à cultura e 
apenas a Grécia e Espanha têm algum destaque no cenário de produção, com a primeira figurando 
entre os dez melhores índices de produtividade.

Mas, a Europa tem um papel político importante na cotonicultura mundial: a International Cotton 
Association (ICA), principal entidade do algodão, fica em Liverpool e o continente europeu é sede de 
importantes eventos do setor.

Lavoura de algodão na Grécia
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Área plantada: 66 mil ha
Produtividade: 847 kg/ha
Produção: 56 mil ton

Espanha
Área plantada: 19 mil ha
Produtividade: 656 kg/ha
Produção: 12 mil ton

Azerbaijão

Área plantada: 1 mil ha
Produtividade: 521 kg/ha
Produção: 1 mil ton

Rússia

Área plantada: 240 mil ha
Produtividade: 908 kg/ha
Produção: 218 mil ton

Grécia

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa



38

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

ÁFRICA

Na África, a cotonicultura tem características peculiares. A fibra é cultivada em quase todos os países, 
porém, por pequenos produtores, sem muito investimento e com baixa média de produtividade.

A produção de algodão é fundamental para a economia local e chega a ser importante fonte de receita 
em países como Burkina Faso, Costa do Marfim, Benim, Camarões e Mali. Na safra 2015/2016, 
Burkina Faso figura no ranking de produção, em 10º lugar, e no de exportação, em 6º lugar. Mali e 
Costa do Marfim também figuram no ranking de exportação, respectivamente em 7º e 9º lugares.

Algodão colhido em Burkina Faso
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Área plantada: 31 mil ha
Produtividade: 384 kg/ha
Produção: 12 mil ton

Senegal

Área plantada: 12 mil ha
Produtividade: 273 kg/ha
Produção: 3 mil ton

Guiné

Área plantada: 663 mil ha
Produtividade: 368 kg/ha
Produção: 244 mil ton

Burkina Faso

Área plantada: 50 mil ha
Produtividade: 516 kg/ha
Produção: 28 mil ton

Sudão

Área plantada: 35 mil ha
Produtividade: 230 kg/ha
Produção: 8 mil ton

Rep. Centro-Africana

Área plantada: 402 mil ha
Produtividade: 441 kg/ha
Produção: 177 mil ton

Costa do Marfim
Área plantada: 66 mil ha
Produtividade: 642 kg/ha
Produção: 42 mil ton

Etiópia

Área plantada: 12 mil ha
Produtividade: 366 kg/ha
Produção: 4 mil ton

Gana
Área plantada: 65 mil ha
Produtividade: 286 kg/ha
Produção: 19 mil ton

Uganda

Área plantada: 117 mil ha
Produtividade: 256 kg/ha
Produção: 30 mil ton

Togo
Área plantada: 21 mil ha
Produtividade: 184 kg/ha
Produção: 4 mil ton

Quênia

Área plantada: 307 mil ha
Produtividade: 338 kg/ha
Produção: 104 mil ton

Benin
Área plantada: 315 mil ha
Produtividade: 217 kg/ha
Produção: 68 mil ton

Tanzânia

Área plantada: 253 mil ha
Produtividade: 205 kg/ha
Produção: 52 mil ton

Nigéria
Área plantada: 141 mil ha
Produtividade: 230 kg/ha
Produção: 33 mil ton

Malauí

Área plantada: 222 mil ha
Produtividade: 513 kg/ha
Produção: 114 mil ton

Camarões
Área plantada: 110 mil ha
Produtividade: 181 kg/ha
Produção: 20 mil ton

Moçambique

Área plantada: 573 mil ha
Produtividade: 377 kg/ha
Produção: 216 mil ton

Mali

Área plantada: 3 mil ha
Produtividade: 302 kg/ha
Produção: 1 mil ton

Angola

Área plantada: 5 mil ha
Produtividade: 448 kg/ha
Produção: 2 mil ton

Níger

Área plantada: 7 mil ha
Produtividade: 1.250 kg/ha
Produção: 9 mil ton

África do Sul

Área plantada: 291 mil ha
Produtividade: 251 kg/ha
Produção: 73 mil ton

Chade

Área plantada: 122 mil ha
Produtividade: 325 kg/ha
Produção: 40 mil ton

Zâmbia

Área plantada: 207 mil ha
Produtividade: 119 kg/ha
Produção: 25 mil ton

Zimbábue

Área plantada: 105 mil ha
Produtividade: 574 kg/ha
Produção: 60 mil ton

Egito

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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ORIENTE MÉDIO

Israel e Turquia são os destaques da cotonicultura no Oriente Médio. Israel detém uma das maiores 
produtividades do mundo – 2º lugar no ranking 2015/2016 – , mas tem pouca área cultivada, o que 
faz com que o país não figure entre os maiores no ranking de produção.

A Turquia aparece em 5º lugar no ranking de produtividade e, com área acima de 400 mil hectares 
plantados, está entre os dez maiores produtores mundiais.

Lavoura de algodão na Turquia
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Área plantada: 72 mil ha
Produtividade: 687 kg/ha
Produção: 49 mil ton

Irã
Área plantada: 17 mil ha
Produtividade: 362 kg/ha
Produção: 6 mil ton

Iraque

Área plantada: 44 mil ha
Produtividade: 879 kg/ha
Produção: 39 mil ton

Síria

Área plantada: 9 mil ha
Produtividade: 1.891 kg/ha
Produção: 17 mil ton

Israel

 » 2º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Área plantada: 424 mil ha
Produtividade: 1.486 kg/ha
Produção: 630 mil ton

Turquia

 » 5º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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ÁSIA

A Ásia concentra a maior extensão de área plantada de algodão no planeta, superior a 19 milhões de 
hectares. Esse número surpreendente é ancorado por dois países – Índia e China – , especialmente a 
Índia, que sozinha responde por mais da metade, com área acima de 11 milhões de hectares. Mesmo 
com produtividade baixa, pela predominância de pequenos produtores e forte vínculo familiar, a área 
plantada faz da Índia, o país maior produtor de algodão do mundo.

A China, por outro lado, vem reduzindo a área plantada – hoje na casa de 3 milhões de hectares, 
praticamente ¼ da área indiana – , mas, como está crescendo em produtividade – já ocupa o 3º lugar 
– , é o segundo maior produtor, com volume de pluma não muito distante do volume da Índia (83%).

Somando-se outros produtores de expressão como Paquistão – 4º lugar em área plantada e em 
produção – e Uzbequistão – 5º lugar em área plantada e 6º lugar em produção – , a Ásia é também o 
continente que mais produz algodão no mundo.

Lavoura de algodão na China
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Área plantada: 2 mil ha
Produtividade: 518 kg/ha
Produção: 1 mil ton

Tailândia
Área plantada: 5 mil ha
Produtividade: 465 kg/ha
Produção: 2 mil ton

Vietnã

Área plantada: 45 mil ha
Produtividade: 414 kg/ha
Produção: 19 mil ton

Afeganistão

Área plantada: 99 mil ha
Produtividade: 436 kg/ha
Produção: 43 mil ton

Casaquistão
Área plantada: 14 mil ha
Produtividade: 810 kg/ha
Produção: 12 mil ton

Quirguistão
Área plantada: 154 mil ha
Produtividade: 533 kg/ha
Produção: 82 mil ton

Tadjiquistão

Área plantada: 545 mil ha
Produtividade: 544 kg/ha
Produção: 290 mil ton

Turcomenistão

Área plantada: 239 mil ha
Produtividade: 653 kg/ha
Produção: 156 mil ton

Myanmar
Área plantada: 40 mil ha
Produtividade: 675 kg/ha
Produção: 27 mil ton

Bangladesh

Área plantada: 3.060 mil ha
Produtividade: 1.553 kg/ha
Produção: 4.753 mil ton

China

 » 2º LUGAR EM PRODUÇÃO
 » 3º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
 » 3º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Área plantada: 1.298 mil ha
Produtividade: 641 kg/ha
Produção: 832 mil ton

Uzbequistão

 » 5º LUGAR EM ÁREA PLANTADA

Área plantada: 11.910 mil ha
Produtividade: 482 kg/ha
Produção: 5.746 mil ton

Índia

 » 1º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
 » 1º LUGAR EM PRODUÇÃO

Área plantada: 2.869 mil ha
Produtividade: 528 kg/ha
Produção: 1.514 mil ton

Paquistão

 » 4º LUGAR EM ÁREA PLANTADA
 » 4º LUGAR EM PRODUÇÃO

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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OCEANIA

A Oceania desponta na cotonicultura mundial por mérito da Austrália. O país, cuja cultura é 100% 
irrigada, obtém o melhor rendimento por hectare no mundo, e tem ocupado, invariavelmente, o 
1º lugar no ranking de produtividade.

Lavoura de algodão na Austrália
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Área plantada: 8 mil ha
Produtividade: 603 kg/ha
Produção: 5 mil ton

Indonésia

Área plantada: 270 mil ha
Produtividade: 2.144 kg/ha
Produção: 579 mil ton

Austrália

 » 1º LUGAR EM PRODUTIVIDADE

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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 » Ranking mundial de produção
Safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

As últimas safras confirmam Índia, China, Estados Unidos, Paquistão e Brasil como os cinco países 
maiores produtores mundiais de algodão.

A China vem reduzindo a área plantada e perdeu a liderança para a Índia a partir da safra 
2014/2015, devendo permanecer em 2º lugar na safra 2016/2017, com a Índia em 1º lugar, 
segundo as projeções do Icac. 

O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking de produção das safras 2014/2015 e 2015/2016, devendo 
confirmar essa posição em 2016/2017, pela projeção do Icac. O país vem sustentando a posição há 
pelo menos nove safras – chegando a estar em 4º lugar na safra 2010/2011 – , o que demonstra a sua 
consolidação entre os maiores produtores de algodão no mundo.
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 » Produção – Safra 2016/2017 – Projeção (ton x 1000)

5.766 

4.553 

3.514 

1.910 
1.447 

846 818 664 314 306 

ÍNDIA 

CHINA 

ESTADOS
UNIDOS 

PAQUISTÃO
BRASIL

AUSTRÁLIA UZBEQUISTÃO TURQUIA BURKINA
FASO TURCOMENISTÃO

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Produção – Safra 2015/2016 (ton x 1000)

5.746 

4.753 

2.806 

1.514 1.348 
832 630 579 290 244 

ÍNDIA 

CHINA 

ESTADOS
UNIDOS 

PAQUISTÃO BRASIL 
UZBEQUISTÃO TURQUIA AUSTRÁLIA 

TURCOMENISTÃO 
BURKINA

FASO 

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Produção – Safra 2014/2015 (ton x 1000)

 6.562   6.500  

 3.553  

 2.305  

 1.563  

 885   724   528   330   298  

ÍNDIA CHINA 

ESTADOS
UNIDOS 

PAQUISTÃO 

BRASIL 

UZBEQUISTÃO TURQUIA AUSTRÁLIA TURCOMENISTÃO 
BURKINA

FASO 

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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 » Ranking mundial de produtividade
Safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 

Austrália e Israel são, indiscutivelmente, os países com os melhores rendimentos do mundo por hectare, 
ocupando, respectivamente, o 1º e 2º lugares no ranking de produtividade na safra 2015/2016. 
Nas projeções do Icac, deverá ocorrer uma troca de posições em 2016/2017, com Israel à frente da Austrália.

Na safra 2015/2016, a produtividade caiu no México, Turquia e Brasil e aumentou na China, uma 
combinação que fez com que desse um salto de três posições, passando do 6º para o 3º lugar. 
O crescimento em produtividade é o diferencial que faz com que a China mantenha uma produção 
bastante alta – 2º lugar, na ordem de 83% da produção indiana – , embora a área plantada da Índia 
seja, hoje, quase o quádruplo da área plantada da China.

O Brasil, 6º lugar no ranking da safra 2015/2016 e na projeção do Icac para 2016/2017, continua 
com uma das melhores produtividades do mundo, chegando a ocupar o 3º lugar na safra 2014/2015. 
Vale destacar que a projeção de crescimento para a safra 2016/2017, superior a 7%, é a maior entre 
os seis países com as melhores produtividades, destacando que, para a Austrália, a projeção é de 
queda no rendimento por hectare.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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 » Produtividade – Safra 2016/2017 – Projeção (kg/ha)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Produtividade – Safra 2015/2016 (kg/ha)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Produtividade – Safra 2014/2015 (kg/ha)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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 » Ranking mundial de exportação
Safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

Estados Unidos, Índia, Brasil, Austrália e Uzbequistão, pela ordem, monopolizam os cinco primeiros 
lugares em exportação no período.

O Brasil mantém-se firme como o terceiro país maior exportador do mundo, graças ao trabalho 
desenvolvido pela Abrapa e associações estaduais, junto com os produtores. O mercado externo 
tem sido alvo de várias estratégias, cuja última versão são as missões de compradores, promovendo 
a visita ao Brasil de industriais têxteis de países importadores e fortalecendo a relação Business to 
Business, pelo contato direto entre quem produz e quem industrializa a fibra de algodão.
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 » Exportação – Safra 2016/2017 – Projeção (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Exportação – Safra 2015/2016 (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Exportação – Safra 2014/2015 (ton x 1000)

 2.449  

 914   851  

 550   520  
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

Os rankings são focados na exportação individual dos países, não levando em consideração, portanto, volumes acumulados de países como, por exemplo, 
o bloco da CFA Zone.
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 » Ranking mundial de importação
Safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

O Brasil não figura no ranking dos maiores importadores mundiais de algodão, visto que o mercado 
interno é prioridade para o setor produtivo desde que o país tornou-se autossuficiente, em 2001. 

Todavia, a lista de importadores é importante, pois nela estão os países alvo da exportação brasileira 
de algodão, a terceira maior do mundo. Não por menos, a mais recente missão de compradores, em 
2016, teve representantes de Bangladesh, Vietnã, China, Tailândia, Coreia do Sul e Índia, todos no 
ranking dos 10 maiores importadores mundiais, incluindo os três primeiros do ranking.



53

Capítulo II - Algodão mundial em números 

 » Importação – Safra 2016/2017 – Projeção (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Importação – Safra 2015/2016 (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Importação – Safra 2014/2015 (ton x 1000)
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 » Ranking mundial de consumo
Safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

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 porque é o país com maior consumo 
de algodão do mundo.

O mercado de algodão na Índia apresenta muitas variantes. O país ocupa o 2º lugar no ranking 
de consumo, mas é também o segundo maior exportador, depois dos Estados Unidos. Apesar da 
extensão da área plantada, que faz da Índia, a maior produtora do mundo, existe ainda espaço 
para a importação, sendo um dos países alvo da estratégia brasileira de aproximação com mercados 
importadores.

Fechando a lista dos três maiores consumidores vem o Paquistão, outro mercado de expressão, com 
quase 2,3 milhões de toneladas consumidas internamente.

O Brasil também tem uma posição de destaque no ranking de consumo, vindo de 7º lugar na safra 
2014/2015 e ocupando atualmente o 8º lugar. É um desempenho que mostra a força da indústria 
têxtil nacional e justifica a prioridade que o setor produtivo dispensa ao consumo interno.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa



55

Capítulo II - Algodão mundial em números 

 » Consumo – 2016/2017 – Projeção (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Consumo – 2015/2016 (ton x 1000)
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 » Consumo – 2014/2015 (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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 » Oferta e demanda mundial de algodão
Safras 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017

 » Estoque inicial e produção (ton x 1000)
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Oferta total e consumo (ton x 1000)

OFERTA TOTAL

CONSUMO

2015/2016 2016/2017 (PROJ.) 2014/2015 
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 43.420   41.910  
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

 » Exportações e estoque final (ton x 1000)

EXPORTAÇÕES

ESTOQUE FINAL

2015/2016 2016/2017 (PROJ.) 2014/2015 

 7.730  

 22.310  

 7.490  

 19.370  

 7.410  

 18.100  

Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa



57

Capítulo II - Algodão mundial em números 

José Sette
Diretor Executivo

Icac – International Cotton Advisory Committee

Um ajuste incompleto

Em minha contribuição a esta mesma publicação 
no final do biênio 2013-2014, escrevi que o setor 
algodoeiro mundial iniciava uma fase de transição. 
De 2010/2011 a 2014/2015, a conjuntura 
algodoeira foi dominada pelo acúmulo maciço 
de estoques governamentais na China, naquela 
época maior produtor mundial. Os altos preços 
praticados no mercado interno chinês estimularam 
um crescimento extraordinário da importação e, 
por sua vez, da produção mundial. Esta chegou 
a 27,8 milhões de toneladas em 2011/2012, o 
nível mais alto da história. Ao mesmo tempo, os 
inventários naquele país subiram de 2,1 a 12,9 
milhões de toneladas. No contexto mais amplo, a 
relação entre estoques e consumo mundiais chegou 
a 0,92, no final de 2014/2015. 
Ou seja, os estoques mundiais representavam 
quase um ano inteiro do consumo mundial de 
algodão, um nível nunca antes visto. Embora o 
objetivo imediato da intervenção chinesa tivesse 
sido apoiar os produtores locais, essa política teve 
impactos relevantes no resto do mundo.

Em 2014/2015, o governo chinês decidiu mudar 
sua política e passou a implementar subsídios 
diretos à produção e reduzir os estoques. Em um 
primeiro momento, pouco mudou. Os preços dos 
leilões do estoque governamental foram pouco 
atraentes para os possíveis compradores e o 
volume vendido foi insignificante. Esta situação 
mudou em 2016: as vendas do estoque chinês 
ultrapassaram 2,6 milhões de toneladas, um 
volume equivalente a 11% do consumo mundial.

A colocação dos estoques chineses no mercado 
foi facilitada por uma quebra expressiva 
nas safras de muitos países produtores de 
algodão ao redor do mundo. A diminuição na 
produção mundial foi fruto da combinação de 
preços atraentes dos cultivos que concorrem 
com o algodão e eventos climáticos adversos. 
Efetivamente, a safra mundial em 2015/2016 
alcançou 21,1 milhões de toneladas, o menor 
volume desde 2003/2004 e cerca de 2,5 milhões 
de toneladas menor do que o consumo. 
A redução da produção permitiu que as vendas 
significativas do estoque chinês fossem feitas 

sem grandes impactos nos preços. Ao final da 
temporada 2015/2016, a relação entre estoques 
e consumo caíra para 0,82.

A política de acúmulo de estoques praticada 
pela China, até recentemente, também teve 
efeitos importantes sobre o comércio mundial 
de algodão. Os altos preços praticados no 
mercado chinês estimularam outros países a 
exportar para aquele mercado. Anteriormente, 
a China costumava importar entre 1,5 e 2,5 
milhões de toneladas ao ano. Em 2011/2012, 
este volume saltou para um recorde de 5,3 
milhões de toneladas e permaneceu elevado 
nos anos seguintes. Após a mudança na política 
chinesa, as importações daquele país caíram 
bruscamente. De fato, o volume importado 
pela China em 2015/2016 foi de pouco menos 
de um milhão de toneladas, o menor desde 
2003/2004. No entanto, o impacto da queda das 
importações chinesas foi parcialmente mitigado 
pelo crescimento do consumo em outros países, 
sobretudo Bangladesh e Vietnã. Em nível 
mundial, as exportações atingiram um recorde 

Dois importantes avanços apoiados pela Abrapa merecem destaque na 
cotonicultura brasileira: a certificação de sustentabilidade, através do 
programa Algodão Brasileiro Responsável; e a implantação do progra-
ma Standard Brasil HVI (SBRHVI).
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de 9,8 milhões de toneladas e 2011/2012 e 
2012/2013. Em 2015/2016, esse volume caiu 
para 7,25 milhões de toneladas, o menor desde 
2008/2009. Essa contração do comércio mundial 
de algodão é preocupante para o Brasil, que 
exporta cerca de metade de sua produção, mas 
tudo indica que as importações mundiais não 
deverão cair ainda mais.

Do lado da demanda, o mais importante 
desenvolvimento tem sido a perda de 
competitividade do algodão em comparação com 
as outras fibras. A grande recessão de 2008 
foi seguida por cinco anos de preços altos do 
algodão. Em contraste, os preços do poliéster, 
o mais importante concorrente do algodão, 
enfraqueceram como resultado do excesso de 
capacidade produtiva e da queda dos preços do 
petróleo, a matéria prima para a produção daquela 
fibra. A combinação desses fatores fez com que 
o consumo do algodão caísse para 23,8 milhões 
de toneladas em 2015/2016, abaixo dos níveis 
registrados em meados da década de 2000.

As tendências acima apresentadas mostram que o 
setor algodoeiro mundial passa por um projeto de 
ajuste, embora ainda incompleto. Acima de tudo, 
os estoques ainda se encontram em patamares 
elevados em termos históricos e precisarão baixar, 
ainda mais, antes que alcancemos uma certa 
estabilidade no mercado. Qual a probabilidade 
que esse ajuste continuará nas mesmas bases 
que vimos na temporada passada? É difícil 
acreditar que poderemos repetir o desempenho 
de 2015/16, quando os estoques baixaram 
consideravelmente em uma conjuntura de preços 
estáveis e até ascendentes. Essa situação foi 
fruto de uma quebra de safra que dificilmente 
será repetida no futuro próximo.

Para o ano-safra 2016/2017, as projeções do 
Icac indicam uma nova redução dos estoques 
mundiais, porém mais modesta do que na 
temporada anterior. A produção mundial deverá 
se recuperar e aumentar em 6%, para 22,4 
milhões de toneladas, em virtude do aumento 

da produtividade. Esta deverá subir em 6%, de 
693 kg/ha, em 2015/2016, para 745 kg/ha, 
em 2016/2017. Enquanto isso, a área plantada 
deverá sofrer uma contração de 6%. Do lado da 
demanda, o consumo mundial deverá se manter 
inalterado em 23,8 milhões de sacas, uma vez 
que os preços do algodão tendem a continuar 
em patamares superiores aos do poliéster.  
O déficit de produção permitirá uma segunda 
temporada de queda nos estoques, desta vez 
de 1,4 milhão de toneladas, um pouco menos 
da metade da redução ocorrida na temporada 
anterior. É importante notar que a queda nos 
estoques deverá ser concentrada na China, 
onde os leilões dos inventários governamentais 
deverão continuar em ritmo acelerado. Isso 
significa que os estoques no resto do mundo 
aumentarão, o que poderá pressionar os 
preços no final da temporada. Ao término da 
safra 2016/2017, os inventários mundiais 
deverão alcançar pouco menos de 18 milhões 
de toneladas, correspondendo a uma relação 
consumo/estoques de 0,76. Embora menor do 
que o nível de 0,92 verificada em 2014/2015, 
esse nível continua elevado em termos históricos 
e precisará cair ainda mais antes que o mercado 
se estabilize. Portanto, o mundo caminha para 
uma situação de maior equilíbrio entre as forças 
do consumo e da demanda, mas a conclusão do 
ajuste ainda demandará algum tempo.

Foco no Brasil

Dois importantes avanços apoiados pela Abrapa 
merecem destaque na cotonicultura brasileira: 
a certificação de sustentabilidade, através do 
programa Algodão Brasileiro Responsável; e a 
implantação do programa Standard Brasil HVI 
(SBRHVI).

A procura por produtos cultivados de maneira 
sustentável é uma tendência crescente no 
mundo inteiro. Sabemos que o produtor 
brasileiro está sujeito a uma legislação 
trabalhista e ambiental que está entre as mais 
rigorosas do mundo e, portanto, já produz 

de uma maneira que atende a muitas dessas 
exigências. No entanto, é necessário comprovar 
a sustentabilidade da produção brasileira 
para o mundo exterior, que nem sempre está 
ciente de todos os marcos legais aos quais o 
produtor brasileiro está sujeito. O Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) cumpre esse 
papel com louvor, sobretudo após o trabalho 
de benchmarking com o programa internacional 
de sustentabilidade BCI. Desde seu início, na 
temporada 2012/2013, o programa ABR vem 
ganhando adesões e hoje já responde por mais 
de um milhão de toneladas de pluma. Esse é 
um feito a ser comemorado pela Abrapa e que 
certamente aumentará a aceitação do algodão 
brasileiro no mercado mundial.

A segunda iniciativa da Abrapa a ser destacada 
é a implantação do programa Standard Brasil 
HVI (SBRHVI), baseado na classificação por 
instrumentos de alto volume (HVI, na sigla em 
inglês). Em nível mundial, a organização que 
represento, o Conselho Consultivo Internacional 
do Algodão, incentiva o uso da classificação HVI 
através do trabalho de nossa força tarefa CSITC 
(Commercial Standardization of Instrument 
Testing of Cotton). A classificação HVI elimina 
a subjetividade que prevalece nos métodos mais 
tradicionais de classificação, ajudando a colocar 
vendedores e compradores em igualdade de 
condições. Além disso, o Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI) e o programa SBRHVI, 
juntos, permitirão a rastreabilidade do 
algodão brasileiro da fazenda à fiação, o que 
complementará o trabalho do ABR e permitirá 
que os compradores tenham confiança na 
origem dos produtos que adquirem.

O ABR, o SAI e o SBRHVI constituem 
importantes conquistas coletivas que somente 
poderiam ser alcançadas por uma entidade de 
classe unida e forte como a Abrapa, cujo trabalho 
deve ser louvado 



Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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Para o levantamento e 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 referem-se à área plantada, 

produtividade e 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 (Aliceweb), 

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 

"Algodão mundial em números" deste relatório.
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DISTRIBUIÇÃO DA CULTURA 
DE ALGODÃO NO BRASIL

No Brasil, o algodão é produzido em dez estados. Cada um deles tem uma associação estadual de 
produtores, filiada à Associação Brasileira de Produtores de Algodão (Abrapa). Elas desenvolvem 
programas de informação, capacitação, qualidade e sustentabilidade, entre outros, promovendo a 
cultura da nossa fibra e ajudando a construir um setor forte, colocando o Brasil entre os principais 
produtores mundiais de algodão.

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

Fonte: Abrapa

Representatividade da Abrapa e associações estaduais: 
99% da área plantada, 99% da produção e 100% da exportação
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ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO DE ALGODÃO NO BRASIL
Série histórica

 » Área plantada (ha x 1000)
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 » Produtividade de pluma (kg/ha)
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 » Produção de pluma (ton x 1000)
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 » Evolução comparativa – Área x produtividade x produção
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Fonte: Conab, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

Na evolução comparativa, observa-se que a área, 
vindo de índices superiores à produção, passa 
a índices inferiores a esta no período Abrapa, 
a partir da safra 2000/2001. A produtividade 
mantém um crescimento consistente, trazendo 
junto o crescimento de produção, cuja diferença 
em relação à área torna-se cada vez mais evidente, 
à medida em que a produtividade aumenta.

Ou seja:

• A área plantada na safra 2015/2016 
(955 mil hectares) é 38% superior à 
da safra 1998/1999 (694 mil hectares).

• Por outro lado, no mesmo período, a 
produção aumentou em 148%, passando 
de 520 mil toneladas (1998/1999) para 
1,290 milhão de toneladas(2015/2016).

• Esse extraordinário aumento de produção 
só foi possível em razão do crescimento em 
produtividadade, que saltou de 750 kg/ha 
(1998/1999) para 1.350 kg/ha (2015/2016), 
representando um incremento de 80%.

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO 
DE ALGODÃO NO BRASIL
Últimas três safras
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Fonte: Conab, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

Foto: Silvio Esgalha – Ampa

O ponto alto da safra 2014/2015, no 
comparativo com a safra anterior, foi o 
crescimento em produtividade (1.601 kg/ha, 
o melhor índice do Brasil), fazendo com que a 
queda de produção (-10%) fosse menor que a 
retração de área, na ordem de 13%.

Na safra 2015/2016, a área manteve-se quase 
a mesma de 2014/2015, porém, houve uma 
acentuada queda em produtividade ocasionada, 
principalmente, pela má distribuição de chuvas 
nos estados produtores de algodão, em especial 
na Bahia, Maranhão, Piauí e Tocantins. Com 
isso, houve uma retração na produção, fechando 
a safra em 1,290 milhão de toneladas contra 
1,563 milhão da safra anterior, que já vinha 
abaixo da safra 2013/2014, com 1,734 milhão 
de toneladas de pluma.
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As perspectivas para a safra brasileira de algodão 2016/2017 são positivas para a produção de pluma. 
Por ser um período marcado pelo fenômeno climático La Ninã, a produtividade esperada, de 1.566 
kg/ha, assim como a previsão de produção, entre 1.409 e 1.484 mil toneladas, são maiores quando 
comparadas à safra 2015/2016, exatamente pela tendência climática e pelo alto valor agregado dos 
pacotes tecnológicos à disposição dos produtores brasileiros. 

Estima-se que a área fique entre 900 e 948 mil hectares, em razão das perdas acumuladas nas últimas 
safras na região Nordeste, indisponibilidade de crédito para alguns produtores e altas taxas de juros 
nas operações de custeio.

 » Projeção para a safra 2016/2017: evolução esperada

2015/2016 
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1.350 1.290 
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Fonte: Conab, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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BALANÇA COMERCIAL 
BRASILEIRA DE ALGODÃO
Com a mudança do eixo produtivo para o Cerrado, nos anos 80, o setor produtivo pode abastecer o 
mercado interno, chegando à autossuficiência a partir do ano 2000. Ao mesmo tempo, graças à 
produção em larga escala e altamente tecnificada, pode focar também o mercado externo.

Atuando nas duas frentes – interna e externa – , o Brasil iniciou a virada na balança comercial do 
algodão, mantendo a exportação crescente e o superavit cada vez maior. Hoje, o Brasil é o terceiro 
exportador de algodão do mundo, depois dos Estados Unidos e Índia, com volume médio acima de 
700 mil toneladas exportadas nas últimas safras.

 » Balança comercial por volume (ton x 1000)
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Fonte: Aliceweb/MDIC, setembro/2016 – Elaboração Abrapa

Segundo previsões da Conab, os volumes de 2016 deverão fechar em 740 mil toneladas exportadas e 20 mil 
importadas, com diferença de 715 mil toneladas. Para 2017, as previsões da Conab apontam para 
a exportação de 670 mil toneladas e importação de 30 mil, com diferença de 640 mil toneladas.

 »  Balança comercial por valor (US$ x 1000)
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PRINCIPAIS DESTINOS DE EXPORTAÇÃO 
DO ALGODÃO BRASILEIRO

Foto: Anea

Embora a lista dos principais importadores do nosso algodão inclua alguns países da Europa, África e 
América, o grande volume – mais de 95% – é destinado ao Oriente. 

Nas últimas três safras, Indonésia, China, Coreia do Sul e Vietnã aparecem na lista dos cinco maiores 
importadores. A Turquia aparece nas duas últimas safras e os números em ascensão revelam mais 
um mercado promissor para o nosso algodão. Juntos, nesse período de três safras, esses cinco países 
importaram mais de 1,617 milhão de toneladas do Brasil, o que representa mais de 70% de todo o 
algodão brasileiro exportado.

É nesse universo que a Abrapa e as associações estaduais desenvolvem um intenso trabalho de 
aproximação com mercados, através das missões comerciais e, mais recentemente, das missões de 
compradores.
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 » Principais destinos de exportação do algodão brasileiro – Safra 2015/2016 – Agosto/2015 a julho/2016
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 » Principais destinos de exportação do algodão brasileiro – Safra 2014/2015 – Agosto/2014 a julho/2015
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 » Principais destinos de exportação do algodão brasileiro – Safra 2013/2014 – Agosto/2013 a julho/2014
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BRASIL E A PRODUÇÃO MUNDIAL
No ranking da elite de países produtores, a China, tradicional 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. Em 3º lugar vem os Estados Unidos, seguido pelo Paquistão e pelo 
Brasil, respectivamente na 4ª e 5ª posições. 

O Brasil tem se firmado entre os cinco países maiores produtores de algodão do mundo. Isso vem 
ocorrendo há muitas safras, confirma-se na safra 2015/2016 e na projeção do Icac para 2016/2017. 
Vale mencionar o sexto maior produtor, Uzbequistão, porém com volumes muito abaixo da 
produção brasileira. 

 » Principais países produtores (ton x 1000)

PAÍS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 (PROJ.)

ÍNDIA  6.354  6.095  6.634  6.460  5.746  5.766 

CHINA  7.400  7.300  6.929  6.480  4.753  4.553 

EUA  3.391  3.770  2.811  3.553  2.806  3.514 

PAQUISTÃO  2.311  2.002  2.076  2.305  1.514  1.910 

BRASIL  1.877  1.310  1.705  1.563  1.348  1.447

UZBEQUISTÃO  880  1.000  940  885  832  818
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Fonte: Icac – Cotton This Month, outubro/2016 – Elaboração Abrapa
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BRASIL E A EXPORTAÇÃO MUNDIAL
O Brasil ocupa hoje o 3º lugar no ranking da elite de países exportadores, que tem os Estados Unidos 
e a Índia em 1º e 2º lugares, respectivamente. A 4ª posição é ocupada atualmente pela Austrália, 
seguida pelo Uzbequistão em 5º lugar.

Após bater o recorde de exportação em 2011/2012 – com mais de 1 milhão de toneladas –  
e chegar ao 3º lugar naquela safra, o Brasil perdeu a posição para a Austrália nas duas safras 
seguintes. Retomou o 3º lugar a partir da safra 2014/2015, devendo permanacer nessa posição na 
safra 2016/2017, segundo a projeção do Icac. Na média das últimas cinco safras, o volume exportado 
pelo Brasil ficou na casa de 850 mil toneladas de pluma.

 » Principais países exportadores (ton x 1000)

PAÍS 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 (PROJ.)

EUA  2.526  2.836  2.293  2.449  1.993  2.504 

ÍNDIA  2.159  1.685  2.014  914  1.265  821 

BRASIL  1.043  938  485  851  939  777 

AUSTRÁLIA  1.010  1.343  1.057  520  613  644 

UZBEQUISTÃO  550  653  650  594  544  456 

 500  

 1.000  

 1.500  

 2.000  

 2.500  

 3.000  

Fonte: Icac – Cotton ThisMonth, outubro/2016 – Elaboração Abrapa

A análise é focada na exportação individual dos países, não levando em consideração, portanto, 
volumes acumulados por eles como, por exemplo, o bloco da CFA Zone.
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OFERTA, DEMANDA E ESTOQUES DE ALGODÃO NO BRASIL
Período de 2013 a 2016
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Fonte: Conab – 1º levantamento da Safra Brasileira de Grãos (outubro/2016) – Elaboração Abrapa

Fonte: Conab – 1º levantamento da Safra Brasileira de Grãos (outubro/2016) – Elaboração Abrapa
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Blairo Maggi
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

A Abrapa foi criada há 17 anos e vem 
continuamente se destacando como entidade 
forte e organizada no apoio aos cotonicultores. 
Ao longo de sua trajetória, ela vem posicionando 
estrategicamente a cadeia do algodão na economia 
nacional e conferindo vantagens competitivas 
ao setor. Essas conquistas se deram por meio 
da eficiência da indústria algodoeira e pela 
modernização do conceito produtivo que incorpora 
criação de valor por meio de modernos sistemas 
de certificação socioambiental, rastreabilidade, 
marketing dirigido ao mercado e qualidade.

A cadeia do algodão é uma das poucas 
que apresenta ao mundo um protocolo de 
certificação reconhecido internacionalmente. 
Além de garantir a sustentabilidade do 
processo de produção, a certificação coloca a 
fibra brasileira totalmente sintonizada com as 
tendências e demandas do mercado.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) entende que é grande o 
desafio dos produtores para continuar crescendo 

em épocas de crise econômica. No entanto, a 
minha gestão no Ministério se pauta na busca 
de soluções de curto e médio prazos, visando 
estabelecer o aparato legal que permita o 
crescimento do setor produtivo agropecuário.

A partir do lançamento do Programa Agro+, 
propusemos um conjunto de ações visando 
reduzir os entraves burocráticos que limitavam 
a competitividade e a produtividade do 
agronegócio brasileiro. No Agro+, fizemos frente 
e resolvemos uma série de demandas setoriais. 
Foi um privilégio termos a Abrapa ao nosso lado 
neste grande esforço.

Na Política Agrícola, o Mapa conquistou 
importantes vitórias, particularmente aquelas 
que vieram para atender à crescente demanda 
por crédito: o retorno do limite de crédito na 
modalidade conhecida como “extra-teto” a partir 
do último plano de safra, o reenquadramento 
dos produtores a partir da faixa de renda bruta 
e o aumento do limite de 1,2 milhão para 
R$ 3,0 milhões por ano agrícola.

No mesmo sentido, o Mapa está atento e 
apoia as propostas do setor produtivo junto à 
área econômica do Governo Federal, visando 
estabelecer o marco legal que permita a captação 
de recursos externos através da emissão dos CRAs 
- Certificados de Recebíveis do Agronegócio com 
lastro no dólar norte-americano.

Estamos atentos, ainda, aos desdobramentos 
da PEC 215, que trata da questão dos povos 
indígenas, da definição clara do conceito de 
trabalho escravo e apostamos no esforço 
concentrado no Congresso Nacional, das 
lideranças do Agronegócio e do Governo Federal 
para que se estabeleça o mais rápido possível 
um novo marco legal que regule o registro de 
defensivos agrícolas no Brasil. No caso dos 
defensivos, o Mapa entende que a agricultura 
brasileira está estrangulada pela burocracia 
extremada do processo de registro. Quando 
novas moléculas são finalmente registradas 
no Brasil, as mesmas apresentam tecnologias 
obsoletas no resto do mundo, o que diminui as 
vantagens competitivas no nosso setor.

A minha gestão no Ministério se pauta na busca de soluções 
de curto e médio prazos, visando estabelecer o aparato legal 
que permita o crescimento do setor produtivo agropecuário.
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Estamos trabalhando fortemente no sentido 
de simplificar e dar mais transparência aos 
registros para os novos princípios ativos e para 
os recentes produtos que realmente interessem 
aos produtores brasileiros.

É preciso ainda ressaltar o grande esforço 
que estamos fazendo no sentido de fortalecer 
e estabelecer laços comerciais fortes com o 
resto do mundo. O Brasil é um dos maiores 

produtores de alimentos do planeta e o objetivo 
maior do Mapa é ajudar a aumentar de 7% para 
10% o Market Share dos produtos agropecuários 
brasileiros no comércio internacional nos 
próximos cinco anos. O Mapa representa um 
setor vanguardista que promove o maior avanço 
no PIB brasileiro, um setor que é amigável 
ao meio ambiente e à sustentabilidade e, 
nesse sentido, buscaremos novos mercados, 
explorando essas nossas vantagens competitivas. 

Queremos vantagens comerciais pelo valor 
criado pela conservação dos nossos solos, da 
nossa água e da nossa vegetação nativa.

Se olharmos para o passado recente, veremos 
com alegria o que já fizemos. No entanto, se 
olharmos para frente, veremos o quanto ainda 
temos a fazer. Com o esforço do governo e do 
setor privado, enfrentaremos os nossos desafios 
e, com certeza, venceremos 
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Rafael Cervone
Presidente

 Abit - Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção

Cultura do algodão, a fibra dos brasileiros 

A indústria têxtil e de confecção, assim como 
todo o Brasil, orgulha-se do algodão nacional, 
cuja qualidade nada deve à dos melhores 
produtores mundiais. Ademais, o BCI brasileiro, 
que atende ao tripé econômico, social e 
ambiental da sustentabilidade, representa a 
maior produção global.

Importante frisar que nossa vocação têxtil é 
muito ligada ao algodão, como jeans, cama, mesa 
e banho e os tecidos utilizados nos trajes de 
verão. Esses produtos têm o DNA de nosso país 
tropical. Ademais, o ouro branco dos campos tem 
valor agregado na cultura e na arte dos brasileiros, 
como no quadro “Colheita do Algodão”, de Anita 
Malfatti (1889-1964). Sempre marcante no 
cenário nacional, também foi retratado em muitas 

novelas, como em Velho Chico, que mostrou 
plantações do Nordeste nas décadas de 30 a 50, e 
o atual sucesso da “arte” das rendeiras brilhando 
nas passarelas de todo o mundo. 

Nem mesmo o advento de maior variedade e 
alta tecnologia de fibras artificiais e sintéticas 
nos afasta do algodão. A mistura tem 
propiciado novas possibilidades, soluções e 
lançamentos a cada temporada. Tão resilientes 
quanto o seu produto são os cotonicultores 
brasileiros, que personificam o talento, a 
capacidade de superação e a combatividade 
que têm permitido ao País vencer as crises 
intermitentes de sua economia. 

Esse também é o espírito da indústria têxtil e de 
confecção, que, a exemplo de toda a manufatura, 
sofreu forte impacto da presente recessão, 

mas já se prepara para uma retomada, ainda 
em 2016. Uma chama de otimismo surgiu em 
agosto, na Pesquisa Mensal de Conjuntura da 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de 
Confecção (Abit), que indicou: 58% das empresas 
consultadas acreditavam que, nos próximos 
meses, o volume de comercialização iria manter-
se acima do verificado em igual período do ano 
passado; e 43% das empresas que já exportavam 
apostavam no aumento das vendas externas 
em setembro e outubro, na comparação com 
igual período de 2015. Dentre as que ainda 
não ingressaram no mercado externo, 65% 
declararam que pretendem começar a exportar. 

Nesse cenário ainda tímido, mas que começa 
a revelar sinais de recuperação, há indícios 
promissores quanto à possibilidade de se 
estancarem as demissões de trabalhadores, 

O cenário do setor têxtil, assim como o de toda a indústria 
de transformação, deixa clara a necessidade de providências 
eficazes e urgentes para a retomada do crescimento.
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pois 77% das empresas informaram que não 
pretendiam reduzir postos de trabalho em 
setembro em outubro. Apesar de as expectativas 
serem um pouco melhores, devemos manter um 
olhar realista. O cenário do setor têxtil, assim 
como o de toda a indústria de transformação, 
deixa clara a necessidade de providências eficazes 
e urgentes para a retomada do crescimento, que 
depende do equilíbrio fiscal, redução dos juros 

e das reformas trabalhista, previdenciária e 
tributária. Assim, esperamos que as mudanças 
políticas democraticamente promovidas pela 
sociedade revertam-se nessas conquistas!

Na fibra, talento e resistência de seus 
empresários, tanto a Abit quanto a 
Abrapa mostraram a capacidade de, todos 
juntos, aumentar a articulação política 

e defesa setorial de suas entidades de 
classe. O presidente João Carlos Jacobsen 
Rodrigues, como se pode constatar, liderou 
os cotonicultores no enfrentamento das 
dificuldades de 2015 e 2016 e, agora, nossos 
dois setores vislumbram o início da retomada do 
crescimento econômico. E é no nosso algodão 
que se encontra um elemento estratégico para a 
indústria da moda prosperar 
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Marco Antônio Aluísio
Presidente 

Anea - Associação Nacional dos Exportadores de Algodão

Evolução das exportações do algodão 
brasileiro nas últimas duas safras e 
principais perspectivas e oportunidades 
para que sejam abertas novas frentes de 
mercado

Com o encerramento de mais um biênio de 
diretoria da Abrapa, eu, Marco Antonio Aluísio, 
primeiramente em nome da Associação Nacional 
dos Exportadores de Algodão - Anea -, e depois 
em meu próprio, gostaria de parabenizar o 
presidente João Carlos Jacobsen Rodrigues, além 
de toda a sua diretoria e equipe, pela brilhante 
gestão em que liderou com competência e 
sucesso a cadeia produtiva do algodão brasileiro.

As exportações brasileiras seguem consolidadas: 
inúmeras indústrias têxteis no mercado 
internacional contam com nosso algodão para 

compor seu consumo junto a outras origens. 
Países como Coreia, Turquia, Indonésia, China 
e Vietnã estão entre os principais consumidores 
do nosso algodão.

Na safra 2015/2016, o Brasil exportou 
940.330 toneladas de algodão em pluma, 
nos colocando entre os quatro maiores 
exportadores mundiais. Para a safra 
2016/2017, devido aos recorrentes problemas 
climáticos enfrentados, o volume exportado 
deverá ser menor, por volta de 550.000 
toneladas, o que não deixa de ser, ainda assim, 
um número expressivo.

A Abrapa e a Anea estão trabalhando em 
conjunto em busca de uma melhoria no prêmio 
do algodão brasileiro, que nas últimas safras 
sofreu com a oscilação de qualidade por conta de 
novas variedades e clima desfavorável.

Com a inauguração do Centro Brasileiro de 
Referência em Análise de Algodão (CBRA), que 
funcionará como certificador e coordenador de 
todos os laboratórios brasileiros de HVI, além 
do programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), 
que dará ao comprador internacional maior 
segurança e rastreabilidade quanto à qualidade 
do algodão comprado, a Abrapa segue no 
caminho certo.

A perspectiva para a exportação de algodão 
do Brasil é extremamente favorável, já que 
contamos com produtores empenhados em 
aprimorar a qualidade e ser competitivos em 
custos, fazendo com que nos próximos anos, 
indubitavelmente, o Brasil se mantenha como 
um dos protagonistas no fornecimento de 
algodão em pluma para o mercado mundial 

A perspectiva para a exportação de algodão do Brasil é 
extremamente favorável, já que contamos com produtores 
empenhados em aprimorar a qualidade e ser competitivos em custos.



Foto: Anea
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Qual idade
Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

Credibi l idade e  transparência na 
classi f icação do algodão brasi le iro



Os avanços na qualidade da classificação do 

algodão brasileiro são a resposta do setor às 

demandas do mercado por credibilidade e 

transparência. Eles são também o fruto do 

trabalho de muitos atores da cadeia produtiva, 

em especial, do Grupo de Trabalho (GT) de 

Qualidade da Abrapa.

Este atua com foco na qualidade da fibra 

e transparência dos dados de classificação 

para o mercado; promove a padronização dos 

laboratórios de HVI através do programa 

Standard Brasil HVI (SBRHVI); administra 

a construção e futura operação do Centro 

Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 

(CBRA), entre outras ações.

Membros:

Arlindo Moura 

Eduardo Silva Logemann 

João Carlos Jacobsen Rodrigues 

João Luiz Ribas Pessa 

Paulo Kenji Shimohira
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QUALIDADE COMO 
FATOR-CHAVE

A posição do Brasil como player mundial do 
algodão – produtor, exportador e consumidor 
em larga escala – faz com que a nossa atenção se 
volte para todos os aspectos do negócio, entre os 
quais, a qualidade figura como fator-chave.

Vimos ganhando mercados, entre eles os 
mais exigentes do mundo, e devemos essas 
conquistas, em grande parte, à qualidade 

da nossa fibra. Mas a qualidade deve ser 
complementada com a credibilidade e, neste 
último quesito, tínhamos ainda um espaço para 
evoluir. Se podemos produzir com qualidade 
devemos valorizá-la, analisando e classificando 
a nossa pluma com base em padrões 100% 
confiáveis e dar transparência às informações, 
agregando valores fundamentais para a 
competitividade do nosso algodão.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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SBRHVI E SAI: DOIS PROGRAMAS 
ESSENCIAIS PARA A QUALIDADE E 
RASTREABILIDADE

A análise e classificação por instrumentos, 
ou High Volume Instruments (HVI), é uma 
ferramenta imprescindível no mercado de 
algodão. É graças ao HVI que são analisadas 
e registradas as características intrínsecas e 
extrínsecas da pluma comercializada. Dentre as 
principais características destacam-se: micronaire, 
resistência, comprimento, uniformidade, índice 
de fibras curtas e cor. Elas influenciam no preço 
e definem se a pluma atende às exigências de 
determinado comprador.

O Brasil adotou a classificação pelo método HVI 
em 2002, um ano após a Abrapa ter defendido, 
durante o Fórum da Cadeia Têxtil, em 2001, a 
importância desta tecnologia para aumentar a 
nossa competitividade no mercado. A partir de 
então, esta classificação não parou de evoluir 
e o setor tem se destacando nos round tests da 
Força-Tarefa do Icac para a Padronização da 
Classificação Instrumental, da qual o Brasil faz 
parte desde 2004. O grande passo está sendo 
dado agora, em 2016, com o lançamento do 
programa Standard Brasil HVI (SBRHVI). 
Além de qualidade, entregaremos também 
credibilidade e transparência dos resultados  
das análises.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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Por sua vez, o Sistema Abrapa de Identificação 
(SAI), em operação desde 2004, também como 
compromisso do setor no mesmo Fórum da 
Cadeia Têxtil, é uma ferramenta que permite 
ao produtor e à usina de beneficiamento – a 
algodoeira – identificar cada fardo com um 
código de barras único, por meio da etiqueta do 
SAI, cuja leitura inclui o estado de origem, safra, 
algodoeira, número da prensa e outros dados de 
interesse do comprador. 

A classificação por HVI e o Sistema Abrapa de 
Identificação juntam-se agora no programa 
Standard Brasil HVI. A primeira, evoluindo 
para a padronização da análise instrumental, 
o segundo, evoluindo para oferecer, além do 
rastreamento da origem, o acesso ao banco de 
dados da qualidade do algodão, para consulta 
das características da pluma de cada fardo 
comercializado.

Foto: Edy Belitardo – Abrapa
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PROGRAMA STANDARD 
BRASIL HVI (SBRHVI)

Alerta do mercado, o início

Durante a realização da sala de reuniões da 
Abrapa no evento anual da International Cotton 
Association (ICA), em 2009, foi reportado pelos 
compradores internacionais que a qualidade do 
algodão brasileiro não correspondia exatamente 
ao que estava sendo entregue aos compradores.

A informação soou como alerta e deu início 
imediato, por parte da Abrapa, a iniciativas 
visando garantir a melhoria da imagem da 
classificação do algodão brasileiro e da qualidade 
das análises realizadas pelos laboratórios de HVI 
do Brasil.

Em 2010, foram realizadas as primeiras reuniões 
com especialistas em qualidade e análise de algodão, 
visando à padronização da classificação no Brasil. 
Em 2011, a Abrapa idealizou o programa Standard 
Brasil HVI, um projeto arrojado e complexo que, do 
seu início até o lançamento oficial, completou oito 
anos, envolvendo quatro gestões da associação.

O programa Standard Brasil HVI é uma das 
maiores conquistas da cotonicultura brasileira. 
Lançado oficialmente em 2016, traz consigo outra 
grande realização da Abrapa: o Centro Brasileiro 
de Referência em Análise de Algodão (CBRA).

Projeto construído ao longo de oito anos de muito planejamento e trabalho 
• Quatro gestões da Abrapa atuando em processo contínuo e sincronizado 
• Quatro presidentes comprometidos com o resultado 

Haroldo Cunha 
Gestão 2008-2010

Sérgio De Marco
Gestão 2011-2012

Gilson Pinesso
Gestão 2013-2014

João Carlos Jacobsen
Gestão 2015-2016



91

Capítulo IV - Qualidade

PARTICIPAÇÃO E COMPROMISSO 
DOS LABORATÓRIOS BRASILEIROS

Desde o começo, era fundamental contar com o 
apoio oficial dos laboratórios de HVI. Teve início 
então, uma série de reuniões entre estes e a  

FEVEREIRO 
DE 2010

O primeiro encontro para tratar dos padrões de classificação reuniu representantes dos 
laboratórios, da Abrapa e da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão (Anea). 
Começava ali uma parceria que se transformaria em ações concretas já no ano seguinte, 
em 2011.

1º SEMESTRE 
DE 2011

A Abrapa reuniu os laboratórios para informar sobre o projeto de qualidade que a 
entidade estava idealizando e fortalecer a parceria para as etapas de desenvolvimento 
que estavam por vir.

2º SEMESTRE 
DE 2011

A associação ofereceu uma consultoria técnica especializada aos laboratórios para 
avaliar, individualmente, a infraestrutura e os processos operacionais. 

Em reunião de fechamento desta fase, na Abrapa, os laboratórios receberam 
os pareceres técnicos, junto com o Manual para Padronização da Classificação 
Instrumental desenvolvido pelo Icac e pela ITMF.

Em sucessivas reuniões com o conselho dos 
laboratórios e o Grupo de Trabalho de Qualidade 
(GT de Qualidade), durante o ano de 2012 e 
parte de 2013, foram se definindo as ações 
necessárias à estruturação do projeto. Ao final, 
com a anuência do Conselho de Administração da 
Abrapa, foi adotado um formato estruturado em 
três pilares:
 

A implantação de um laboratório central de 
referência, cujo principal objetivo é produzir 
contraprovas de parte das amostras analisadas 
pelos laboratórios participantes;

A criação de um banco de dados da qualidade, 
cujo principal objetivo é publicar para o mercado 
as características do algodão brasileiro; 

Proporcionar orientação aos laboratórios 
para implantar e manter a padronização das 
operações e processos.

Abrapa, ao longo de três anos, cujos resultados 
foram decisivos para o andamento do projeto e a 
definição de sua estrutura e operação.
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Reunião de fechamento da consultoria técnica aos 
laboratórios e entrega do Manual para Padronização da 
Classificação Instrumental (2º semestre de 2011)

Representantes dos laboratórios, da Abrapa e da Anea 
participam de encontro para tratar dos padrões de 
classificação (fevereiro/2010)
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MODELO ADOTADO

O modelo adotado para o programa SBRHVI 
está contido no Manual para a Padronização da 
Classificação Instrumental do Algodão, publicado 
pelo International Cotton Advisory Committee 
(Icac), Washington, D.C., EUA, e pela International 
Textile Manufacturers Federation (ITMF), Zurique, 
Suíça, editado por Axel Drieling e coautor, com 
a participação de vários colaboradores, todos 
especialistas em qualidade e classificação de algodão.

O Manual fez parte do kit informativo distribuído 
no segundo semestre de 2011, quando o 
programa Standard Brasil HVI já era prioridade 
da Abrapa e dos laboratórios. Ele trazia um folder 
de apresentação e um pacote com instruções 
normativas, uma lei e um decreto a seguir 
enumerados, todos pertinentes à atividade de 
análise e classificação do algodão.

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 
Algodão em Pluma, contida na Portaria MA 
nº 55, de 9 de fevereiro 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 institui a classificação de 
produtos vegetais, subprodutos e resíduos 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 vegetal, 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 público ou 
privado a prestar ou executar serviços de 
classificação de produtos de origem vegetal, 
seus subprodutos e resíduos de valor 
econômico.

INTERNATIONAL TEXTILE MANUFACTURERS FEDERATION

Kit informativo distribuído aos laboratórios
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Nessa época, já era sabido que a IN 63, que regulamenta a classificação de algodão no Brasil, estava 
ultrapassada e não atendia mais às atuais necessidades exigidas pelas normas internacionais. Alguns 
passos teriam que ser dados no sentido de adequá-las à realidade do mercado.

2012
Na primeira reunião para esse fim, a Abrapa encontrou-se com a equipe técnica do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), tendo solicitado a 
atualização da Instrução Normativa.

ABRIL 
DE 2015

Na sede do Mapa, a Abrapa participou da reunião nacional do conselho consultivo, 
com representantes de toda a cadeia – produtores, laboratórios, tradings, indústria 
têxtil e o próprio Mapa. Ficou definido que as sugestões coletadas através de 
consulta pública seriam acatadas e anexadas à atualização da Instrução Normativa 
que regulamenta a atividade de classificação de algodão no Brasil.

Ao fim de dois dias de reunião, chegou-se à atualização do texto, resultando em 
uma norma atual, dinâmica e aplicável.

ABRIL 
DE 2016

Após a análise jurídica do Mapa, a IN 63 foi atualizada como IN 24 e publicada no 
Diário Oficial da União.

O último passo já tem prazo para acontecer: abril de 2017, quando a nova Instrução 
Normativa nº 24 entrará em vigor.

Reunião nacional do conselho consultivo para definição da atualização da IN 63 (abril/2015) Blairo Maggi e Sérgio De Marco apresentam a IN 24 assinada (julho/2016)
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Quanto ao Manual para a Padronização da Classificação Instrumental, é também natural que seja 
ajustado e alinhado com as normas do programa SBRHVI. Dois passos merecem ser registrados 
nesse sentido.

SETEMBRO 
DE 2014

Após 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 especialista que desenvolverá a atividade.

As normas são um dos pontos mais importantes do programa SBRHVI. Elas 
definem as diretrizes de todas as atividades que envolvem a classificação de 
algodão e o processo de rechecagem, desde a retirada de amostras na algodoeira, 
envio para classificação, análises nos laboratórios, envio de amostras para o CBRA, 
disponibilização dos resultados diários das amostras analisadas, orientações a partir 
das rechecagens, adesão dos envolvidos – produtor, laboratório e trading – , entre 
outros procedimentos e fluxos inerentes ao processo.

FEVEREIRO 
DE 2015

A Abrapa promoveu uma reunião do conselho consultivo, formado por gerentes 
de laboratórios e o consultor técnico da qualidade, Michael Hans, para definir as 
diretrizes do manual para padronização da classificação HVI e o regulamento do 
programa Standard Brasil HVI, levando em consideração as normas nacionais e 
internacionais já existentes.

Reunião do conselho consultivo para definir as diretrizes do manual para padronização da classificação HVI e o regulamento do programa SBRHVI (fevereiro/2015)
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OBJETIVO, METAS E BASES DO 
PROGRAMA STANDARD BRASIL HVI

Ao iniciar o desenvolvimento do programa SBRHVI, 
em 2011, a Abrapa já tinha definido como objetivo 
principal assegurar ao mercado e principalmente às 
indústrias têxteis que as análises realizadas pelos 
laboratórios de classificação instrumental (HVI) 
do Brasil podem transmitir a real característica 
da fibra e divulgar os resultados com fidelidade.

Ao estabelecer as metas, a Abrapa resumia toda a 
abrangência de um projeto que visa, mais que atender 
demandas prementes do mercado, criar a cultura 
da qualidade na classificação do algodão brasileiro:

• Reanalisar 1% das amostras analisadas 
em cada unidade de equipamento de HVI 
por safra;

• Dar transparência aos resultados de 
análise de HVI;

• Oferecer segurança ao mercado de que 
o resultado é confiável;

• Promover a venda com suporte da 
classificação por HVI;

• Padronizar, orientar, treinar e monitorar 
os processos dos laboratórios brasileiros 
de HVI, reunidos em uma rede única.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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 » As bases do programa SBRHVI

Traduzindo os objetivos e metas em propostas 
práticas, foram sendo construídas, aos poucos, 
as bases do programa SBRHVI.

Elas devem levar em consideração o perfil e 
expectativas dos diferentes atores envolvidos no 
processo: laboratório, produtor, trading, comprador e 
as entidades que dão o suporte operacional a todo o 
processo, ou seja, a Abrapa e as associações estaduais.

As bases para o laboratório – 
o que importa:

• Operar em rede de forma a 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 através de amplo material 
informativo e visitas de acompanhamento e 
verificação;

• Ter o acompanhamento da performance 
dos seus equipamentos de HVI, através de 
procedimentos de avaliação e de relatórios 
comparativos de desempenho. 

As bases para o produtor – 
o que importa:

• Divulgar para o mercado e ter acesso aos 
resultados das análises do seu algodão;

• Converter os resultados das análises em 
arquivos compatíveis com seus processos  
(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 lotes de fardos via sistema;

• Controlar o estoque e marcar o status 
dos seus fardos (disponível, publicado ou 

Foto: Edy Belitardo – Abrapa

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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vendido), seguindo a dinâmica do mercado;
• Oferecer ao comprador uma ferramenta 

para consulta, via sistema, aos seus lotes 
de fardos.

As bases para a trading – 
o que importa:

• Converter os resultados das análises em 
arquivos compatíveis com seus processos 
(pdf, excel, txt) e ter uma visão panorâmica 
por meio de estatísticas e comparativos 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, através da etiqueta do 
Sistema Abrapa de Identificação (SAI).

As bases para o agente ou 
comprador final/indústria têxtil – 
o que importa:

• Ter uma ferramenta de consulta das 
características do algodão contido em cada 
fardo, seja do produtor ou da trading com 
quem estiver negociando;

• Converter os resultados das análises em 
arquivos compatíveis com seus processos 
(pdf, excel ou txt);

• Ter acesso direto, além dos dados de origem, 
aos resultados de classificação dos fardos em 
seu poder, através da etiqueta do Sistema 
Abrapa de Identificação (SAI).

E para a Abrapa e as associações estaduais, o que importa?

• Reunir os laboratórios numa rede única com foco em mercado, promovendo a 
padronização da classificação instrumental e oferecendo orientação e suporte operacional;

• Oferecer um sistema completo e funcional, onde todos os atores possam interagir para 
acesso e consulta às qualidades intrínsecas e extrínsecas do algodão brasileiro;

• Oferecer retorno aos laboratórios participantes, aumentando a credibilidade do seu 
trabalho perante o mercado e reforçando as parcerias com os produtores e algodoeiras.

Foto: Edy Belitardo – Abrapa

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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OS TRÊS PILARES DO PROGRAMA 
STANDARD BRASIL HVI

Levando em consideração os objetivos, metas e as bases para os diferentes atores do processo, o 
programa SBRHVI está estruturado em três pilares, definidos já em 2013, após várias reuniões com a 
participação dos laboratórios:

BANCO DE DADOS ORIENTAÇÃO

Rechecagem de 1% das
amostras analisadas

pelos laboratórios,
com feedback diário

Implantação do 
sistema de gestão 

baseado na NBR/ISO
IEC 17025

Certificação 
por ICA Bremen

Publicação das 
características do 
algodão brasileiro

Integração e
comunicação com
outros sistemas da

Abrapa: Sinda, SAI e ABR

Transparência via 
portal da Abrapa

Materiais de apoio:
guias, manuais, etc.

Treinamento

Visitas técnicas
e de verificação

1º 
O Centro Brasileiro de 

Referência em Análise de 
Algodão (CBRA)

2º 
O Banco de Dados da 

Qualidade do Algodão 
Brasileiro

3º 
A orientação aos 

laboratórios 
participantes
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Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão

equipado e estrategicamente próximo ao 
aeroporto internacional e à rodoviária 
interestadual. 

O CBRA será certificado pelo Centro Global para 
Testes e Pesquisas com Algodão – ICA Bremen – 
e terá um sistema de gestão baseado na  
NBR/ISO IEC 17025. 

Por sua importância, pelo complexo sistema 
operacional e pelo intensivo trabalho de 
construção e operação, o CBRA será retomado 
mais à frente, ainda neste capítulo. 

O CBRA é uma decorrência direta da principal 
proposta do programa SBRHVI: a contraprova 
como base de credibilidade e garantia da 
padronização dos processos de classificação. 
A proposta de implantação do CBRA foi 
aprovada pelos próprios laboratórios e 
concretizada pela Abrapa, com o apoio do 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA).

A principal função será fazer a reanálise  
de 1% de todas as amostras testadas pelos 
laboratórios participantes. Para isso, foi 
construído em Brasília um prédio totalmente 

1º PILAR

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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Banco de Dados da Qualidade do Algodão Brasileiro

O Banco de Dados da Qualidade é a alma do 
programa SBRHVI. Graças a ele, todos os 
dados de análise e classificação do algodão 
brasileiro, fardo a fardo, serão centralizados 
em uma plataforma única e personalizada, 
integrando laboratórios, produtores, tradings, 
compradores e associações estaduais, que 
poderão interagir por meio de ferramentas 
como chaves ou links de acesso. 

O banco de dados é integrado também a outros 
programas da Abrapa, como o Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI) e o programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), todos sob o “guarda-chuva” do 
Sistema Nacional de Dados do Algodão (Sinda).

Graças ao banco de dados e à integração, todos 
os benefícios operacionais do programa serão 
possíveis, tais como:

• Laboratórios de classificação operando em 
rede e com procedimentos padronizados;

• Armazenamento e divulgação dos resultados 
das análises realizadas pelos laboratórios;

• Escolha de amostras para as rechecagens por 
sorteio just in time;

• Feedbacks diários das rechecagens, 
disponibilizados aos laboratórios;

• Chaves de acesso para informação e 
interação comercial entre produtores 
e tradings, permitindo a montagem, 
publicação, atualização e download de lotes 
de fardos;

• Ferramenta de acesso (link) para o 
comprador final efetuar consultas a lotes;

• Consulta das características através da 
etiqueta do Sistema Abrapa de Identificação 
(SAI), com a garantia de resultados e fardos 
únicos e inalteráveis;

• Visão panorâmica da qualidade do algodão 
produzido em cada unidade produtiva, 
direcionada ao produtor, e em cada estado, 
direcionada à associação estadual;

• Visão panorâmica para que os laboratórios 
possam acompanhar e monitorar o 
desempenho dos seus equipamentos de HVI.

2º PILAR2º PILAR

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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Orientação aos Laboratórios Participantes

Os laboratórios brasileiros contarão com todo 
o suporte e assessoria para operar dentro 
da excelência dos padrões requeridos pelo 
programa, tendo o CBRA como modelo de 
implantação e operação.
• Disporão de amplo material informativo, 

incluindo guia, manuais e outras 
publicações;

• Participarão de treinamentos com suas  
equipes técnicas;

• Receberão visitas de acompanhamento e 
aplicação de um checklist de verificação.

3º PILAR

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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 » Passo a passo, a estruturação do Banco de 
Dados da Qualidade do Algodão Brasileiro

A criação e desenvolvimento do Banco de Dados da Qualidade, pela especialização e alta tecnologia agregada, 
foi um processo que demandou tempo, muito trabalho e a busca pela melhor solução para oferecer à 
cadeia do algodão. Os principais passos dessa trajetória estão distribuídos ao longo de três anos.

JULHO 
DE 2014

Em reunião, a diretoria da Abrapa e o GT de Qualidade discutiram exclusiva e 
exaustivamente a estruturação do banco de dados, tendo como subsídios duas 
reuniões anteriores, uma do GT de Qualidade e outra com os laboratórios, ambas 
com foco na rechecagem aleatória de amostras e na busca por um padrão de envio de 
informações para o banco de dados.

A partir dessas reuniões, e com base em consultas já em andamento com empresas de 
Tecnologia da Informação (TI), a Abrapa pode definir-se em relação à contratação do 
sistema operacional para a gestão do programa SBRHVI.

FEVEREIRO 
DE 2015

O GT de Qualidade da Abrapa retomou a discussão sobre as particularidades e 
necessidades que o sistema operacional deveria contemplar, abrindo um ano de 
agenda cheia para o Banco de Dados da Qualidade do Algodão Brasileiro.

MAIO 
DE 2015

Aproveitando a presença de todos os representantes de laboratórios em um evento 
sobre classificação e qualidade, realizado em Goiânia, a Abrapa apresentou a 
empresa pré-selecionada para desenvolver o banco de dados e expôs as medidas 
preparatórias que os laboratórios de HVI deveriam tomar inicialmente.

A empresa pré-selecionada, Zen Logic, é brasileira, com mais de 20 anos de  
know-how em TI para o segmento do agronegócio e especialista em softwares de gestão 
de laboratórios de HVI e bancos de dados da qualidade do algodão.

JUNHO 
DE 2015

A Abrapa e a Zen Logic assinaram o contrato para o desenvolvimento do banco de 
dados, dando início imediato à etapa de estudos para a construção do software, que 
tem estrutura personalizada para atender as necessidades do Programa Standard 
Brasil HVI em dois módulos específicos: Banco de Dados e CBRA .

O módulo Banco de Dados irá armazenar as informações de todos os fardos analisados 
e identificados com a etiqueta do Sistema Abrapa de Identificação (SAI); gerenciará 
o sorteio randômico (aleatório e just in time) das amostras a serem reanalisadas pelo 
CBRA; disponibilizará chaves de acesso para os diferentes perfis de atores envolvidos – 
laboratório, produtor, trading, associações estaduais – , entre outras funcionalidades. 

O módulo CBRA fará toda a gestão do Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão, como o cadastro de dados das amostras para reanálise; follow-up do 
status das amostras; recepção, climatização, análise e finalização; feedbacks diários 
das rechecagens e comparativos com os resultados dos laboratórios, entre outras 
funcionalidades.
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OUTUBRO 
DE 2015

Duas reuniões tiveram lugar na sede da Abrapa. Na primeira delas, com a Zen 
Logic, foi apresentada a prototipação das telas do sistema SBRHVI.

Na segunda reunião, com a presença da Zen Logic e W21 (empresa de TI 
responsável pelos outros sistemas da Abrapa), foi discutida a forma de interligar 
os bancos de dados de maneira dinâmica e mantendo total confidencialidade das 
informações.

DEZEMBRO 
DE 2015

Finalizando os intensos trabalhos do ano, a Zen Logic apresentou à Abrapa 
as versões ajustadas dos protótipos das telas do software, ficando agendada a 
apresentação da versão inicial do sistema para o início de 2016. 

FEVEREIRO 
DE 2016

A Zen Logic apresentou a primeira versão do software desenvolvido em uma 
plataforma na web e personalizado conforme as necessidades do programa.

SETEMBRO 
DE 2016

Durante dois dias, em Brasília, a Abrapa realizou as duas primeiras reuniões focais 
com representantes dos laboratórios e dos produtores de algodão para apresentar o 
sistema de TI do programa SBRHVI.

Os participantes conheceram as funcionalidades do sistema, tendo ainda 
contribuindo para ajustes, a fim de torná-lo mais simplificado e intuitivo. 

OUTUBRO 
DE 2016

A Abrapa lançou oficialmente, durante o evento anual da International Cotton 
Association (ICA), em Liverpool, na Inglaterra, o programa Standard Brasil HVI.

O lançamento ocorreu em um prestigiado almoço, que reuniu representantes 
das associações estaduais, de empresas ligadas à cadeia produtiva do algodão, 
corretores, além das maiores tradings que atuam no mercado mundial de 
commodities.

Reunião do GT de Qualidade para tratar de particularidades e necessidades do Banco de 
Dados da Qualidade (fevereiro/2015)

Apresentação da empresa pré-selecionada para desenvolver o Banco de Dados da 
Qualidade (maio/2015)
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Lançamento do programa Standard Brasil HVI 
no ICA Trade Event, em Liverpool, Inglaterra 
(outubro/2016)

Reunião com os laboratórios de HVI, 
para apresentar o sistema do programa 
SBRHVI (setembro/2016)

Reunião com os produtores, para 
apresentar o sistema do programa 
SBRHVI (setembro/2016)
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COMO VÃO FUNCIONAR 
AS “ENGRENAGENS”

As bases pressupõem a interação entre os atores 
envolvidos no processo, em forma de adesão e 
compromisso, tendo a tecnologia da informação 
como canal, o que se fará por meios de chaves ou links 
de acesso, conforme mostrado no esquema a seguir. 

A Abrapa convida diretamente os laboratórios e 
as tradings. Por sua vez, as próprias associações 

EFETUA CONVITE

EFETUA CONVITE

ACESSA SISTEMA
POR           CEDIDO
 PELO PRODUTOR 

OU                 TRADING

ACESSA SISTEMA 
POR CHAVE

ABRAPA

SISTEMA SBRHVI

AGENTE/
COMPRADOR

ACESSAM SISTEMA 
POR CHAVE

LABORATÓRIO
[   ] Termo de adesão

ESTADUAL PRODUTOR
[   ] Termo de adesão

TRADING
[   ] Termo de adesão

EFETUA CONVITE

LINK

estaduais convidam os produtores associados. 
Após formalizarem um termo de adesão, eles 
receberão as chaves de acesso ao sistema, 
customizadas por perfil.

O agente e o comprador final também terão 
acesso ao sistema, porém através de links 
disponibilizados pelo produtor ou pela trading.
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CENTRO BRASILEIRO DE REFERÊNCIA 
EM ANÁLISE DE ALGODÃO (CBRA)

O CBRA é parte indissociável do programa 
SBRHVI. A proposta de sua construção foi 
apresentada oficialmente durante o Anea Cotton 
Dinner, em junho de 2013. O GT de Qualidade 
já havia se reunido no mesmo evento para tratar 
da estruturação do banco de dados do programa. 
Durante o workshop sobre qualidade, a Abrapa 
apresentou a proposta do Laboratório Central 

de Referência (LCR), como se chamava à época, 
junto com as estratégias que já tinha traçado 
para o projeto.

Daí até o início das obras, dois anos depois, 
vários passos foram necessários para prosseguir 
com segurança no plano traçado. Os principais 
são descritos a seguir.

JULHO 
DE 2013

Estudo de viabilidade técnica

Já no mês seguinte ao evento da Anea, o GT de Qualidade se reuniu para discutir a 
viabilidade técnica e econômica da implantação do futuro CBRA, tendo encomendado 
um estudo detalhado a uma empresa especializada, contemplando a quantificação de 
amostras a serem reanalisadas, área demandada, máquinas e equipamentos necessários, 
logística e custos de instalações físicas, entre outros fatores. 

AGOSTO 
DE 2013

Busca pela melhor referência do mercado

Com o estudo apontando a viabilidade e as estimativas em mãos, o próximo passo 
foi buscar uma referência para a implantação do CBRA. A Abrapa buscou a melhor, 
desembarcando uma delegação no complexo do United States Department of 
Agriculture (USDA), em Memphis, para conhecer e assimilar o seu programa de 
classificação e o banco de dados da qualidade da fibra americana.

A programação incluiu um workshop com a visão geral do sistema de classificação 
de algodão do USDA, desde a retirada de amostras até a divulgação dos resultados, 
oferecendo todos os subsídios necessários à implantação do CBRA e à continuidade  
do projeto.

SETEMBRO  
DE 2013

Apoio de um especialista

Para o 9º Congresso Brasileiro do Algodão, em Brasília, a Abrapa convidou uma das 
maiores autoridades em qualidade e classificação: Axel Drieling, especialista do Centro 
Global para Testes e Pesquisas com Algodão – ICA Bremen.

Drieling proferiu palestra sobre a qualidade mundial do algodão, evidenciou o 
desempenho dos laboratórios brasileiros nos round tests da Força Tarefa do Icac para a 
Padronização da Classificação Instrumental do Algodão e, ao final, reuniu-se com o GT 
de Qualidade para discutir o funcionamento do CBRA e as melhores estratégias para o 
programa SBRHVI.
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SETEMBRO  
DE 2013

Apoio e participação dos laboratórios

Mesmo com boa aceitação, desde o início, era fundamental estreitar cada vez mais o 
relacionamento com os laboratórios de HVI. Com esse intuito, a Abrapa promoveu 
um seminário com representantes dos laboratórios, apresentando um planejamento 
bem estruturado para o programa Standard Brasil HVI e defendendo a construção 
do CBRA, tendo angariado o apoio e a participação dos laboratórios representados.

OUTUBRO 
DE 2013

Aquisição do terreno e projeto

Com todas as providências já encaminhadas, era hora de pensar nas instalações 
físicas do laboratório de referência. Assim, a Abrapa adquiriu um terreno no Núcleo 
Bandeirantes, em Brasília, próximo ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubistchek 
de Oliveira e à rodoviária interestadual. Estrategicamente localizado, atendia a opção 
prioritária pela logística na circulação das amostras procedentes dos laboratórios 
nos vários estados produtores de algodão. Ao terreno original foi acrescentado 
posteriormente um vizinho, ampliando a área operacional do CBRA.

OUTUBRO 
DE 2013

Criação do Comitê de Implantação do CBRA

Logo após a compra do terreno, no mesmo mês, a Abrapa criou um comitê de 
implantação, responsável por, junto com uma empresa de consultoria especializada, 
desenhar os processos e fluxos, definir o layout técnico e as especificações dos 
equipamentos necessários à operação, bem como acompanhar os trabalhos da 
empresa de arquitetura responsável pelo projeto, formando uma grande força tarefa 
para a construção do CBRA.

Estava aberto o caminho para o início da construção, o que viria a ocorrer em 2015, 
primeiro ano da gestão do biênio 2015-2016. Mas antes de colocar mãos à obra, mais 
alguns passos importantes seriam dados em 2014 e durante vários meses de 2015.

Membros do GT de Qualidade em visita técnica ao USDA (agosto/2013) Visita técnica ao USDA (agosto/2013)
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MARÇO 
DE 2014

Durante a Conferência Internacional de Bremen, a Abrapa focou em know how e 
trabalhou por um acordo de auditoria internacional. Membros do GT de Qualidade 
visitaram o laboratório do Centro Global para Testes e Pesquisas com Algodão, para 
verificar a possibilidade de Bremen certificar o CBRA.

Foram recebidos por Axel Drieling, chefe do laboratório, e Jimmy Knowlton, 
ligado aos laboratórios do USDA. Do encontro, resultaram as bases para definição 
do processo e fluxo de rechecagem e, posteriormente, o acordo de certificação 
internacional do CBRA pelo Centro Global de Bremen.

JANEIRO 
DE 2015

O conselho consultivo da obra reuniu-se com a empresa responsável pelos projetos 
arquitetônicos – executivos e complementares – , para conhecer em detalhes o 
trabalho desenvolvido.

AGOSTO 
DE 2015

Os projetos arquitetônicos e complementares foram aprovados pelo Governo do 
Distrito Federal (GDF), que também concedeu o alvará para a construção. 

AGOSTO/
SETEMBRO 
DE 2015

A Abrapa firmou os contratos necessários à execução, bom andamento e qualidade 
final da construção. Foram contratadas a construtora responsável pela execução 
da obra civil, a empresa de engenharia civil especializada em compatibilização e a 
empresa de engenharia civil encarregada de acompanhar e fiscalizar obra.

Teve então início a construção do Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão (CBRA). 

Axel Drieling (ICA Bremen) em palestra sobre a qualidade mundial do algodão – 9o CBA (setembro/2013)
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DEZEMBRO 
DE 2015

Membros da diretoria da Abrapa realizaram uma visita à obra em estágio inicial e 
verificaram que o andamento estava dentro do cronograma.

ABRIL 
DE 2016

Em reunião entre o responsável técnico da área de qualidade da Abrapa e o 
responsável técnico do laboratório da Associação Mineira dos Produtores de Algodão 
(Amipa), este último relatou os principais problemas enfrentados na construção do 
laboratório da Minas Cotton, como contribuição para o bom andamento da obra do 
CBRA, naquela fase.

ABRIL 
DE 2016

Em mais uma visita à obra, a diretoria da Abrapa pode constatar a evolução da 
construção e ter a certeza de cumprimento do cronograma.

SETEMBRO 
DE 2016

No dia 3 de setembro, representantes de seis países importadores do algodão 
brasileiro, participantes da Missão Compradores 2016, fizeram uma visita à obra 
em estágio avançado, para conhecer as futuras instalações do moderno Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA), guiados pelo presidente da 
Abrapa, João Carlos Jacobsen.

No dia anterior, 2 de setembro, na sede da associação, a Abrapa apresentou ao 
grupo os números do algodão brasileiro e os pilares e diretrizes do programa 
SBRHVI. 

Representantes da Abrapa visitam as obras do CBRA em estágio inicial (dezembro/2015)
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Empresa de arquitetura reúne-se com o comitê consultivo 
para apresentar os projetos do CBRA (janeiro/2015)

Técnicos da Abrapa e da Amipa reúnem-se para garantir o 
bom andamento das obras do CBRA (abril/2016)

Participantes da Missão Compradores 2016 em visita às 
obras do CBRA em estágio final (setembro/2016)
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 » O CBRA em obras

A construção foi iniciada em agosto de 2015, 
com a montagem do canteiro de obras e 
realização das fundações, proporcionando 
condições para execução das sapatas e vigas 
baldrames. Em seguida, foi erguida a estrutura 
de concreto, que serviu de base para o início 
dos serviços de alvenaria, quando o CBRA já 
começou a mostrar suas formas.

O CBRA em etapa inicial da obras (foto 1, outubro/2015); em estrutura de concreto armado (foto 2, janeiro/2016); avançado em alvenaria (foto 3, abril/2016); e em fase final de 
acabamento (foto 4, outubro/2016)

Após meses de trabalho, teve início a execução 
das instalações, seguida pelos acabamentos e 
infraestrutura técnica, levando em conta as 
especificações apontadas pelos responsáveis da 
equipe de engenharia e arquitetura, tendo como 
prioridade o respeito aos parâmetros exigidos 
na construção de um laboratório de HVI de alto 
nível tecnológico.

O complexo tem três pavimentos: subsolo,  
térreo e primeiro andar, com área total 
aproximada de 2.000 m2.

1

3

2

4
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Perspectivas artísticas do CBRA
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INFRAESTRUTURA 
DE PONTA

Para o operar satisfatoriamente e oferecer os 
melhores serviços, a Abrapa não poupou esforços 
em equipar o Centro Brasileiro de Referência em 
Análise de Algodão com a melhor infraestrutura 
técnica. Vale lembrar que o CBRA será também 
modelo de implantação e operação de um 
laboratório de HVI, motivo por que todos os 
cuidados foram tomados em sua construção.

Como instalação modelo, o CBRA disporá de:
• Salas operacionais e técnicas com isolamento 

térmico e acústico;
• Salas operacionais com sistemas de 

climatização independentes; 
• Salas operacionais com portas automáticas e 

intertravamento;
• Ambientes técnicos e operacionais 

protegidos contra raios solares e calor;
• Sistema de climatização ativa de amostras;
• Micro usina solar fotovoltaica. 

Equipamentos de HVI

Para operar os testes de rechecagens e 
geração das contraprovas, o CBRA disporá de 
equipamentos de HVI do tipo Uster 1000, os 
mais avançados do mercado.

A capacidade de reanálise será de até 2.400 
amostras por dia em regime de 24 horas de 
trabalho, o que representa mais do que o dobro 
de contraprovas que o CBRA deverá produzir no 
início de suas operações, dispondo, portanto, de 
uma grande reserva operacional.

Foto: Uster Technologies
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FLUXO DA 
CONTRAPROVA

A contraprova foi tratada, desde o início, como a 
principal função do CBRA. A definição do fluxo 
e seus desdobramentos era fator-chave em tudo: 
localização, projeto, layout técnico, infraestrutura, 
sistemas operacionais e outros pontos relevantes.

O fluxo da contraprova é o resultado de inúmeras 
reuniões, do conhecimento acumulado de vários 

especialistas, de referências e assessorias 
internacionais, sempre com foco no essencial: 
criar um mecanismo capaz de aumentar a 
credibilidade de nossa análise e classificação 
HVI no mercado nacional e internacional do 
algodão, trazendo junto a padronização e melhoria 
constante da qualidade dos serviços prestados 
pelos laboratórios brasileiros. 

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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Para cada 100 amostras analisadas 
por unidade de equipamento de 
HVI, 1 (uma) é sorteada para 
reanálise no CBRA. O sorteio 
será aleatório, via sistema, com 
informação just in time para o 
laboratório;

O laboratório receberá do CBRA, 
via sistema, o feedback diário 
da reanálise de cada amostra. 
Se um resultado não estiver em 
conformidade com as tolerâncias 
preestabelecidas, o laboratório 
será notificado, alertando 
sobre o possível problema e a 
eventual necessidade de ajuste de 
determinado equipamento de HVI.

 » Passo a passo

Após a adesão do laboratório, os seus equipamentos de HVI vão operar em rede com o Banco de Dados 
da Qualidade, o que proporcionará não apenas a divulgação dos dados de análise e classificação para o 
mercado como também o funcionamento do processo de rechecagem, que terá o seguinte fluxo:

Em caso de reincidências de não conformidades em determinado equipamento de HVI, o mesmo poderá ser 
interditado até que as medidas necessárias sejam tomadas pelo laboratório e apresentadas ao CBRA.

O CBRA receberá as amostras, 
fará a conferência da identificação 
das mesmas e checará a sua 
conformidade de tamanho e 
peso com base em parâmetros 
preestabelecidos em norma para 
análise em HVI;

3

1

A rechecagem da análise, ou 
reanálise, ocorrerá por meio de 
dois testes completos realizados 
em equipamentos distintos 
de HVI. A média dos dois 
equipamentos (HVI-1 e HVI-2) 
será o parâmetro para comparação 
com a análise realizada pelo 
laboratório e produção da 
contraprova;

5

As amostras conferidas e 
consideradas em conformidade 
passarão pelo processo de 
preparação (locação nos cestos), 
seguida de climatização ativa (15 
a 20 minutos) até atingir o nível 
de umidade determinado em 
norma e conferido por aparelho 
de medição de umidade de alta 
precisão;

4

Ao final de cada dia de trabalho, 
o laboratório enviará as amostras 
sorteadas ao CBRA, em Brasília;

2

6
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LABORATÓRIOS 
BRASILEIROS DE HVI
O parque nacional de análise e classificação de algodão

A essência maior do Programa Standard Brasil HVI 
não está em procedimentos, normas ou bancos de 
dados, nem tampouco nos escritórios da Abrapa, em 
Brasília. Distribuída por vários estados brasileiros, 
a essência maior são os laboratórios de HVI 
participantes. O programa foi criado para a cadeia 
como um todo, mas a participação dos laboratórios 
é condição importante para sua existência.

Quatorze laboratórios de seis estados participam 
do programa SBRHVI. Em conjunto, eles operam 
63 equipamentos de HVI, número suficiente 
para realizar a análise e classificação de toda a 
produção nacional.

Os números totais apontam:

• Na safra 2014/2015, foram analisados 

7.254.375 fardos.

• Na safra 2015/2016, foram 

contabilizados, até 30/09/2016, 

4.536.325 fardos analisados.

• Considerando as últimas quatro safras, o 

número de fardos analisados se aproxima 

da casa de 24 milhões.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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 » Distribuição dos laboratórios de HVI no Brasil

Fonte: Abrapa (outubro/2016)

7 laboratórios
30 equipamentos de HVI

Mato Grosso

3 laboratórios
20 equipamentos de HVI

Bahia

1 laboratório
4 equipamentos de HVI

Goiás

1 laboratório
2 equipamentos de HVI

Minas Gerais

1 laboratório
4 equipamentos de HVI

Mato Grosso do Sul

1 laboratório
3 equipamentos de HVI

São Paulo

Laboratório de HVI
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 » Localização dos laboratórios de HVI no Brasil

LABORATÓRIO MUNICÍPIO ESTADO

EQUIPAMENTOS 

DE HVI

Abapa Roda Velha BA 4

Abapa Luís Eduardo Magalhães BA 9

Agopa Goiânia GO 4

Ampasul Chapadão do Sul MS 4

BM&F Bovespa Rondonópolis MT 4

BM&F Bovespa Sorriso MT 4

BM&F Bovespa São Paulo SP 3

Brazagro Cuiabá MT 2

Cooperfibra Campo Verde MT 5

Kuhlmann Roda Velha BA 6

Kuhlmann Sapezal MT 8

Minas Cotton – Amipa Uberlândia MG 2

Sementes Petrovina Pedra Preta MT 2

Unicotton Primavera do Leste MT 6

Fonte: Abrapa (outubro/2016)

A capacidade total de análise é de 6.250 
amostras por hora. Ou seja, em regime de 24 
horas de trabalho, o que pode ocorrer em picos 
de safras, os laboratórios podem analisar e 
classificar a pluma de até 150.000 fardos por dia.

Considere-se ainda que existe uma capacidade 
reserva de análise de 154 fardos/hora, ou seja, 
o parque nacional de análise e classificação 
de algodão está preparado para suportar, de 
imediato, eventuais crescimentos de produção.

 » Capacidade de análise em HVI por estado (amostras/hora)

2.920 

1.830 

480 480 

300 240 

MT 

BA 

GO MS SP MG 

Fonte: Abrapa (outubro/2016)
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AÇÕES COMPLEMENTARES NO BIÊNIO 
2015-2016 COM FOCO NA QUALIDADE

Os desdobramentos e as ações relacionados ao desenvolvimento e lançamento do Programa Standard 
Brasil HVI (SBRHVI) predominaram na agenda de qualidade da Abrapa na gestão do biênio 2015-2016.

Mas a associação entende que qualidade é um conceito amplo e sua abrangência extrapola o universo 
Standard Brasil HVI, motivo por que não deixou de marcar presença em outros eventos do setor, 
buscando, sempre que possível, colocar em sua pauta de participação a apresentação do programa 
SBRHVI e do projeto CBRA para a cadeia brasileira e mundial do algodão.

 » Encontro do Comitê de Classificadores de Algodão – Abril de 2015

A Abrapa esteve presente, em Goiânia, no Encontro do Comitê de Classificadores de Algodão, 
realizado pela Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa). O evento contou com 
classificadores de algodão de todo Brasil, que discutiram as contaminações por matérias estranhas no 
algodão, os índices de contaminação e a metodologia.

Ao concluir aos trabalhos, foi formado um grupo que realizará uma pesquisa, nos próximos anos, a 
fim de identificar as matérias estranhas, os índices e a metodologia a ser utilizada através de testes 
em fiações com material atingido por diversos contaminantes e índices de contaminação.

Encontro do comitê de classificadores de algodão, em Goiânia (abril/2015)
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 » I Workshop da Qualidade – 
Junho de 2015

Demonstrando total interesse e alinhamento 
com o tema qualidade, a Abrapa participou 
do I Workshop da Qualidade, promovido pela 
Associação Mato-grossense dos Produtores de 
Algodão (Ampa), que reuniu especialistas de 
todo Brasil para discutir soluções para a melhora 
da qualidade da fibra brasileira.

 » Evento anual da ICA – 
Outubro de 2015

A Abrapa participou do evento anual da ICA, realizado 
em San Francisco – EUA, aonde apresentou uma 
diversidade de dados de análise e classificação de 
algodão, incluindo estatísticas, comparativos de HVI 
das ultimas três safras, número de laboratórios e 
equipamentos de HVI em operação no Brasil na 
safra 2014/2015, entre outras informações.

A associação aproveitou também a oportunidade 
para apresentar a estrutura do programa Standard 
Brasil HVI e seus principais objetivos.

 » International Cotton 
Advisory Committee (Icac) – 
Dezembro de 2015

A Abrapa participou da 74ª Plenária do International 
Cotton Advisory Committee – Icac 2015, realizado 
em Mumbai, na Índia, aonde os representantes dos 
países que formam o comitê consultivo discutiram 
sobre o tema da qualidade e seus desafios.

Na oportunidade, a associação apresentou 
o status de desenvolvimento do programa 
Standard Brasil HVI (SBRHVI), em especial a 
construção do Centro Brasileiro de Referência 
em Análise de Algodão (CBRA) e o software do 
programa, dois assuntos aguardados com muita 
expectativa por toda cadeia mundial.

I Workshop da Qualidade (junho/2015)

Plateia do I Workshop da Qualidade (junho/2015)

Plenária do Icac – International Cotton Advisory Committee – Mumbai, Índia (dezembro/2015
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CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS 
DO ALGODÃO BRASILEIRO

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 partida 
de negociação, precisa conhecer os valores 
mensurados nos indicadores de micronaire 
(MIC), resistência (STR), comprimento 
(UHML), uniformidade (UI), índice de fibras 
curtas (SFI) e cor (RD e +B).

Na safra 2015/2016, os valores aferidos até o mês de 
setembro – referentes a 4.536.325 fardos analisados 
– apontam bons índices em todos os indicadores, 
comprovando que a fibra brasileira tem qualidade à 
altura para atender aos mais exigentes compradores. 
Se mantida essa qualidade, será um ótimo começo 
para o programa Standard Brasil HVI, que terá 
excelentes valores para mostrar, agora de forma mais 
transparente e convincente para o mercado.

 » Principais indicadores das características intrínsecas – Safra 2015/2016

MIC (3,50 - 4,90 mcg/Inches)  
STR (>27 g/tex) 
UHML (>1,08 Inches) 
UI (>80%) 
SFI (<10%) 
RD (>75%) 
+B (<9) 

97% 98% 92% 90% 70% 84% 90% 

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa
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 » Safras 2012/2013 a 2015/2016

Tão importante quanto mostrar a qualidade da safra que está sendo comercializada, é apresentar 
os resultados comparativos de várias safras, uma maneira de provar que qualidade não deve ser 
ocasional, mas uma constante na cultura do nosso algodão, oferecendo maior segurança aos 
compradores.

As estatísticas evidenciadas a seguir, considerando resultados das safras de 2012/2013 a 2015/2016, 
representam a média das características intrínsecas 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 2015/2016 ainda é parcial, porém, mesmo assim, o total das quatro safras se aproxima da 
impressionante casa de 24 milhões de fardos. 

 » Micronaire – MIC (mcg/polegadas)

SAFRA FARDOS ANALISADOS

2012/2013 5.598.098

2013/2014 6.414.399

2014/2015 7.254.375

2015/2016* 4.536.325

Total 23.803.197

* Total parcial, até 30 de setembro de 2016
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0,02
1,66

5,88

51,94

25,38

13,43

1,69

< 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 

Nas faixas de valores mais importantes deste indicador – 3,5 a 4,9 – 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 de bom desempenho.

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa
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Em comprimento médio de fibra, o algodão brasileiro também apresenta bons números. Nos valores superiores a 1,08 – padrão mínimo exigido pela 
indústria – , são verificados índices acima de 92% por safra. Na média das últimas quatro safras, o percentual é de 95%.

 » Resistência – STR (g/tex)

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa
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A resistência da fibra brasileira, em faixa ideal com valores acima de 27 g/tex, apresenta um índice médio superior a 97% nas últimas quatro safras. Um 
bom resultado para a indústria têxtil, para a qual este indicador é da mais alta importância.

 » Comprimento de fibra – UHML (polegadas)
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Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa
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 » Uniformidade de Fibra – UI (%)

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.

 » Índice de Fibras Curtas – SFI (%) 

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 70%. 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.
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 » Grau de Refletância – RD (%)

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% nas últimas quatro safras.

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa

Fonte: Laboratórios brasileiros de HVI (atualizado até setembro/2016) – Elaboração Abrapa
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 » Grau de Amarelamento – +B

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 nesta característica, em cujos resultados predominam valores abaixo de 9, com a boa média de 90% nas últimas quatro safras.
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PRÓXIMOS PASSOS
Os trabalhos de implantação do programa Standard Brasil HVI (SBRHVI) e de conclusão do Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA) prosseguem em ritmo acelerado, destacando-
se os passos a seguir, alguns deles certamente já concluídos após o fechamento deste relatório.

Na safra 2016/2017, tanto o programa SBRHVI quanto o CBRA estarão em plena operação, 
agregando novos valores de qualidade ao algodão brasileiro e contemplando o mercado com mais 
credibilidade, transparência e confiança.

OUTUBRO 
DE 2016

Sistema de TI testado, com os bancos de dados do SAI, Sinda e ABR integrados.

[  ] PROCESSO FINALIZADO 

NOVEMBRO 
DE 2016

CBRA concluído, com máquinas de HVI instaladas e sistema de climatização aferido.

[  ] ENTREGA: 30/11/2016 

DEZEMBRO 
DE 2016

Inauguração do CBRA e lançamento oficial do SBRHVI para o mercado interno, eventos 
cuja programação foi elaborada em conjunto com a cadeia.

[      ] ENTREGA: 06/12/2016 

1º TRIMESTRE 
DE 2017

Sistema de TI operando em rede com todos os laboratórios participantes do programa SBRHVI.

[      ] ENTREGA: A GUARDANDO A FINALIZAÇÃO DA SAFRA 2015/2016 
PARA OPERAR A INTEGRAÇÃO.

1º TRIMESTRE 
DE 2017

Adesão dos laboratórios, produtores e tradings que operam no Brasil, com reuniões 
previstas em todas as regiões produtoras de algodão.

Nestas reuniões, as algodoeiras receberão orientações sobre os procedimentos adequados 
para garantir a qualidade da amostra a ser analisada.

[      ] ENTREGA: 1º TRIMESTRE DE 2017
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Atuação S ustentável
A Abrapa na busca de soluções sustentáveis, 

simples e inovadoras para a cadeia produtiva do algodão

Foto: Edy Belitardo – Abrapa



A sustentabilidade está entre os grandes pilares 

de atuação da Abrapa. Há anos, a entidade vem 

construindo um modelo de atuação sustentável 

no agronegócio brasileiro, alinhado aos players 

globais da cadeia produtiva e industrial do 

algodão, com foco no crescimento de consumo do 

algodão responsável. Para isso, conta com o Grupo 

de Trabalho (GT) de Sustentabilidade.

O GT de Sustentabilidade mantém e promove o 

programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR); 

gerencia o relacionamento com a Better Cotton 

Initiative (BCI); administra o benchmarking 

entre os programas ABR e BCI; apoia o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) do Ministério do Meio 

Ambiente e incentiva a adesão do produtor, 

buscando soluções inovadoras no que envolve  

a cotonicultura brasileira.
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A COTONICULTURA BRASILEIRA NA 
VANGUARDA DA SUSTENTABILIDADE

Os números que apresentamos nesta seção 
representam um mérito da cotonicultura brasileira. 
Eles contemplam os esforços da Abrapa, das 
associações estaduais e, em especial, de cada 
produtor que acredita e pratica a sustentabilidade 
na produção de algodão no Brasil.

Embora satisfeitos com o momento singular, 
temos plena consciência de que o trabalho pela 
sustentabilidade é perene e que os pilares que 
mantêm essa iniciativa são construídos no dia 
a dia. Para tanto, é preciso que o cotonicultor 
continue firme no propósito de produzir de 
forma sustentável e justa, fazendo prevalecer 
as boas relações sociais e trabalhistas, a saúde 
e segurança ocupacional, o respeito ao meio 
ambiente e a preservação dos recursos naturais.

É também importante que o produtor de algodão 
supere, a cada nova safra, a sua performance nos 
processos de diagnóstico e certificação, aumentando, 
gradualmente, o seu nível de conformidade com 
os critérios da sustentabilidade. Temos como 
referendar que o país continua sendo a grande 
diferença positiva demonstrada nos últimos anos, 
fortemente identificado com os compromissos no 
âmbito social, ambiental e econômico. 

Ressaltamos, ainda, que a sustentabilidade 
não é apenas um conjunto de regras e de 
compromissos assinados. Ela passa primeiro 
por princípios e valores que trazemos conosco 
e que expressamos diariamente nas pequenas 
e grandes atitudes, presentes no nosso local de 
trabalho, no convívio familiar e em sociedade.

Temos plena consciência de que o trabalho pela sustentabilidade é perene e que os pilares 
que mantêm essa iniciativa são construídos no dia a dia.

Foto: Carlos Rudiney – AbrapaFoto: Edy Belitardo – AbrapaFoto: Julio Cecilio – Abrapa
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PROGRAMA ALGODÃO BRASILEIRO 
RESPONSÁVEL – ABR
A base para a atuação sustentável na cotonicultura

O programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), 
assim como a Better Cotton Initiative (BCI), têm 
como fundamento o incremento progressivo das 
boas práticas sociais, ambientais e econômicas nas 
unidades produtivas de algodão. Elas fundamentam 

os três pilares da sustentabilidade, que representam 
o cerne do programa ABR, o qual atua como 
aliado do cotonicultor na conquista de uma 
produção mais rentável, socialmente justa e 
ambientalmente correta.

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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Pilar social

O pilar social é centrado na saúde, segurança e bem-estar 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;
• 100% alinhado com as normas da Organização Internacional do Trabalho (OIT);
• 0% em trabalho infantil e trabalho análogo a escravo, indigno ou degradante.

São garantidos ao trabalhador:
• Registro em carteira de trabalho, salário justo, folgas semanais e férias remuneradas;
• Moradia, alimentação, transporte, atendimento médico e estrutura para descanso, lazer e convivência;
• Não-discriminação e direito de associação.

Foto: Julio Cecilio – Abrapa Foto: Julio Cecilio – Abrapa

Foto: IAS/Ampa
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Pilar ambiental

Alicerçado no desempenho ambiental e nas boas práticas agrícolas, o pilar ambiental promove a 
relação saudável entre o homem e a natureza, com foco na exploração correta e manutenção dos 
recursos naturais.

São metas prioritárias:
• Manter a biodiversidade no sistema de produção por meio de medidas eficazes contra a 

contaminação do meio ambiente, visando a proteção de nascentes, cursos e reservas de água e a 
preservação da fauna e da flora nativa;

• Cuidar da qualidade do ar e da água e zelar pela saúde e fertilidade do solo;
• Proteger os trabalhadores contra a exposição aos agentes químicos utilizados nas lavouras.

Foto: Edy Belitardo – AbrapaFoto: Edy Belitardo – Abrapa
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Proteção e preservação de nossos principais biomas

Ainda no contexto ambiental, o programa ABR é alinhado com o Novo Código Florestal brasileiro, 
apoiando a política oficial de ocupação e uso do solo, que tem por objetivo a proteção e preservação 
de nossos principais biomas, especialmente a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica.

Amazônia

Cerrado

Caatinga

Mata Atlântica

Pampa

Pantanal
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Pilar econômico

O pilar econômico se propõe a fazer do algodão sustentável uma opção mais rentável para o produtor. 
Uma das premissas é que as boas práticas sociais e ambientais vinculadas à certificação no programa 
ABR trazem, em sua essência, ganhos que promovem a consolidação e prosperidade do negócio.

Nessa linha de ganhos intrínsecos às boas práticas, pode-se destacar alguns exemplos:
• A legalidade dos contratos de trabalho evita onerosos custos com processos trabalhistas.
• Zelar pela saúde e segurança mantém o trabalhador motivado, ativo e produtivo.
• Proteger o solo, utilizando curvas de nível e outros meios, mantém a produtividade e preserva a 

terra para novos plantios e para as futuras gerações.

O pilar econômico tem um forte vínculo com todo o conteúdo de formação em gestão sustentável 
e capacitação técnica oferecido pela Abrapa e associações estaduais, no sentido de melhorar o 
desempenho das unidades produtivas.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

Foto: Edy Belitardo – Abrapa

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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Princípios do programa ABR e bases de participação e certificação

O programa ABR está pautado nos princípios 
essenciais do desenvolvimento sustentável, em 
especial os relativos à regularização das relações 
trabalhistas; ao cumprimento das normas de 
saúde e segurança no trabalho, baseadas na 
Norma Regulamentadora 31; à proibição total 
do trabalho infantil e da prática de trabalho 
análogo a escravo ou em condições indignas 
ou degradantes; à proibição de discriminação 
de pessoas; à liberdade de associação sindical 
e apoio à negociação coletiva entre sindicatos 
laborais e patronais; à proteção legal, uso 

racional e preservação do meio ambiente; e à 
aplicação de boas práticas agrícolas na produção 
do algodão brasileiro.

A certificação é o resultado de três etapas principais, 
denomidas diagnóstico, correção e certificação.

Todas estas etapas são amparadas por normas 
de conduta imersas em oito critérios baseados 
nos princípios e que, em conjunto, consolidam 
os pilares do programa na prática da produção de 
algodão sustentável.

 » Critérios de certificação ABR e licenciamento BCI

CRITÉRIO 1 CONTRATO DE TRABALHO

CRITÉRIO 2 PROIBIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL*

CRITÉRIO3 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

*Os critérios 2 e 3 são de conformidade total obrigatória, ou seja, a unidade produtiva deve cumprir 100% 
das normas de conduta estabelecidas em suas respectivas seções da lista de verificação para certificação.

1. DIAGNÓSTICO
Levantamento das 
condições da unidade 
produtiva em relação 
aos quesitos da 
sustentabilidade, uma 
espécie de pré-aditoria.

2. CORREÇÃO
Correção do itens não 
conformes apontados 
no diagóstico.

3. CERTIFICAÇÃO
Resultado da aprovação 
em auditoria externa 
realizada por certificadora 
independente.
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Evolução contínua

O ABR preconiza a evolução contínua das 
unidades produtivas em relação ao cumprimento 
dos requisitos de certificação, promovendo a 
gestão sustentável e a continuidade do negócio, 
fortalecendo a imagem da pluma produzida 
no Brasil e a conquista de espaço no crescente 
mercado do algodão sustentável.

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 2: Proibição de Trabalho 
Infantil

• Critério 3: Proibição de Trabalho 
Análogo a Escravo, Indigno ou 
Degradante

CONFORMIDADE
MÍNIMA

1a  safra de certi�cação

85% 87% 89%

90%

DE CONFORMIDADE
NOS CRITÉRIOS

1, 4, 5, 6, 7 E 8

DE CONFORMIDADE
NOS CRITÉRIOS

1, 4, 5, 6, 7 E 8

DE CONFORMIDADE
NOS CRITÉRIOS

1, 4, 5, 6, 7 E 8

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 certi�cações.

CONFORMIDADE
MÍNIMA

2a  safra de certi�cação

CONFORMIDADE
MÍNIMA

3a  safra de certi�cação

CONFORMIDADE
MÍNIMA

4a  safra de certi�cação

Este fundamento do programa auxilia na 
melhoria contínua dos processos internos das 
unidades produtivas participantes, refletindo em 
desempenho crescente a cada safra.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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PASSO A PASSO DA CERTIFICAÇÃO 
ABR E LICENCIAMENTO BCI

1º passo:

Convite à unidade produtiva e 
assinatura do Termo de Adesão 
ABR, com opção de adesão 
também ao licenciamento BCI.

A adesão ao processo de 
licenciamento BCI deve ser feita 
única e exclusivamente através 
deste Termo de Adesão, sendo 
obrigatória a sinalização de uma 
das opções a seguir:

Adesão ao Licenciamento BCI: 
( ) SIM ( ) NÃO

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

GRUPO EMPRESARIAL

PROPRIETÁRIO

OUTROS

ARRENDATÁRIO

ASSOCIAÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEI/CNPJ/CPF

ESTADO

FUNÇÃO

TELEFONES (DDD/Nº)

TELEFONES (DDD/Nº)

Por meio do presente termo, a unidade produtiva/grupo 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 2016/2017, o cumprimento 
dos princípios legais e constantes do Regulamento do Programa ABR, visando à obtenção do Certificado 
Algodão Brasileiro Responsável.

SAFRA 
2016/2017

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 2016/2017

2º passo:

Visita de diagnóstico e aplicação 
da lista VDP – Verificação para 
Diagnóstico da Propriedade –, 
realizada pela equipe técnica da 
associação estadual.

3º passo:

Correção dos itens não conformes 
apontados na visita de diagnóstico 
e elencados no formulário 
Plano de Correção das Não 
Conformidades (PCNC), com a 
assessoria da associação estadual.

4º passo:

Solicitação de auditoria externa 
e visita para aplicação da 
lista VCP – Verificação para 
Certificação da Propriedade –, 
realizada por uma auditoria 
externa independente, 
credenciada pela Abrapa.

5º passo:

Aprovação pela auditoria 
externa e certificação ABR, 
seguida de liberação para a 
produção e aplicação do selo 
ABR nos fardos da safra 
certificada.

2015/2016
2015/2016

Produzido no Estado de Minas Gerais – Brasil
Produced in the State of Minas Gerais – Brazil

Se o produtor optou pelo licenciamento BCI quando assinou o Termo 
de Adesão ABR, a unidade produtiva também recebe a licença BCI e é 
inclusa 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 indicadores de resultados, de 
caráter sigiloso, compreendendo dados de uso de água, fertilizantes e 
defensivos, além de dados da safra e participação em treinamentos.
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Empresas certificadoras

A certificação ABR é realizada por empresas 
certificadoras acreditadas internacionalmente, 
com altos índices de idoneidade no cenário 
brasileiro e no exterior. Nas safras 2014/2015 e 
2015/2016, as certificadoras responsáveis pela 
certificação ABR foram ABNT, Genesis Group 
e SGS, que contaram com treinamentos em 
protocolo de normas de conduta, elaboradas e 
constantemente atualizadas pelos membros do 
Grupo de Trabalho de Sustentabilidade.

ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas

Desde 1950, a ABNT atua na avaliação 
da conformidade e dispõe de programas 
para certificação de produtos, sistemas e 
rotulagem ambiental. Esta atividade está 
fundamentada em guias e princípios técnicos 
internacionalmente aceitos e alicerçada 
em uma estrutura técnica e de auditores 
multidisciplinares, pautada pela credibilidade, 
ética e reconhecimento dos serviços prestados.

Genesis Group

Fundado em abril de 2001, o Genesis Group 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 nacionais 
e internacionais de pesquisa, com o objetivo 
de desenvolver soluções e programas baseados 
em princípios de qualidade e sustentabilidade 
nos setores de agroalimento e agroenergia.

SGS 

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. Reconhecida 
como referência mundial em qualidade e 
integridade, conta com mais de 85.000 
funcionários e mais de 1.800 escritórios e 
laboratórios no mundo todo.



143

Capítulo V – Atuação Sustentável

Treinamento das 
certificadoras sobre o 

protocolo do programa 
ABR – Safra 2015/2016 

(março/2016)

Abrapa prestigia a cerimônia 
de certificações  

(ISO 14001, NBR 16001 e 
OHSAS 18001) da Fazenda 

Pamplona, em Cristalina, 
Goiás (março/2016)
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Reunião entre Abrapa, IBA e associações estaduais para esclarecimentos na elaboração dos projetos de sustentabilidade 
do setor (setembro/2015)

Grupo de Trabalho de Sustentabilidade

O GT de Sustentabilidade é responsável pela 
condução estratégica do programa ABR em nível 
nacional. É composto por representantes da 
Abrapa e das associações estaduais participantes, 
atuando na melhoria contínua do programa,  
a partir de reuniões periódicas na sede da 
Abrapa, em Brasília.

Além de contar com o alto grau de especialização 
das pessoas no quesito sustentabilidade, 
comprometidas com as diretrizes do 
desenvolvimento sustentável, os objetivos do 
programa a curto, médio e longo prazo são 
alinhados e revisados com técnicos do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), visando ao seu 
aprimoramento constante.

Reunião do GT de Sustentabilidade (março/2016)
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REUNIÕES DE MOBILIZAÇÃO 
E VISITAS DE VERIFICAÇÃO 
TÉCNICA E CREDIBILIDADE
Elas garantem os resultados do programa ABR no longo prazo

Reuniões de mobilização

No início de cada safra, a Abrapa e as sete 
associações estaduais participantes do programa 
ABR realizam reuniões de mobilização com os 
produtores, para apresentação dos benefícios e 
da operacionalização do programa. 

Esta é considerada uma fase altamente 
estratégica, já que a maioria das adesões dos 
produtores acontece exatamente após os 
encontros promovidos pelas estaduais.

Abrapa e Amipa realizam palestra de mobilização para a safra 2015/2016 durante o 2º Workshop de Sustentabilidade da Amipa (setembro/2015)



146

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

Abrapa e Ampa/IAS realizam palestras de mobilização para a safra 2015/2016, durante a 6ª Jornada de Atualização IAS, em Rondonópolis (foto 1), Primavera do Leste (foto 2), 
Campo Verde (foto 3), Sapezal (foto 4), Campo Novo do Parecis (foto 5) e Sorriso (foto 6) – Novembro/2015

2

3 4

1

5 6
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Visitas de verificação técnica e credibilidade

Após a mobilização dos produtores nos sete 
estados participantes, os que aderem ao programa 
ABR recebem visitas de verificação técnica e 
credibilidade, realizadas in loco pela Abrapa e 
associações estaduais, com foco no monitoramento 
das atividades das unidades produtivas e 
alinhamento constante dos critérios requeridos nas 
normas de conduta para a certificação.

Algumas visitas são também acompanhadas por 
partes interessadas no programa ABR, como, 
por exemplo, representantes da Better Cotton 
Initiative, que opera em benchamrking com o ABR 
e cujo resultado de verificação define também o 
licenciamento BCI.

São realizadas, também, visitas especiais para 
públicos específicos como, por exemplo, adidos 
agrícolas, pesquisadores, representantes da 
iniciativa pública e privada, ou interessados nas 
questões socioambientais em nossa produção 
agropecuária.

Conformidades aferidas durante visitas de verificação 
da Abrapa e associações estaduais, entre maio e julho 
de 2015: Fazenda Acalanto, Bahia (foto 1); Fazenda 
Pamplona, Goiás (foto 2); Fazenda Planalto, Mato Grosso 
do Sul (foto3); Fazenda Progresso, Piauí (foto 4); Fazenda 
Barro Branco, Minas Gerais (foto 5) 

1

5

4

2

3

Abrapa e Ampa/IAS fazem visita de verificação ténica na Fazenda Mutum, 
em Mato Grosso, com a participação de Corin Jones, representante da Better 
Cotton Initiative, durante acompanhamento do benchmarking ABR/BCI no 
Brasil (junho-julho/2015)

Abrapa acompanha visita dos Adidos Agrícolas da Espanha e União Europeia à Fazenda 
Pamplona, em Goiás (junho/2016)
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O AVANÇO DO BRASIL NA 
COTONICULTURA SUSTENTÁVEL
Um breve histórico

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

Foto: Silviio Esgalha – Ampa

Durante a safra 2014/2015, as associações 
dos estados da Bahia, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais e Piauí, em conjunto, certificaram 239 
produtores. Já na safra 2015/2016, mesmo 
com a redução da área plantada de algodão no 
Brasil em aproximadamente 25.000 hectares 
em relação à safra anterior, o programa Algodão 
Brasileiro Responsável contou com 232 unidades 
produtivas auditadas e certificadas na soma 
dos mesmos sete estados, sob a coordenação 
nacional da Abrapa.

IAS:
iniciativa 
regional em 
Mato Grosso

2009 2010 2012 20132005
BCI:
recorde com 210 
unidades produtivas 
licenciadas BCI

2015
ABR:
recorde com 81% 
da safra 2015/2016 
certificada ABR

2016
Psoal:
iniciativa da Abrapa 
para atender aos 
demais estados

BCl:
início do licenciamento
da BCI no Brasil

ABR:
uni�cação do IAS 
e Psoal em um 
protocolo único

Benchmarking:
uni�cação do 
ABR e BCI em um 
protocolo único
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Foto: Edy Belitardo – Abrapa

IAS:
iniciativa 
regional em 
Mato Grosso

2009 2010 2012 20132005
BCI:
recorde com 210 
unidades produtivas 
licenciadas BCI

2015
ABR:
recorde com 81% 
da safra 2015/2016 
certificada ABR

2016
Psoal:
iniciativa da Abrapa 
para atender aos 
demais estados

BCl:
início do licenciamento
da BCI no Brasil

ABR:
uni�cação do IAS 
e Psoal em um 
protocolo único

Benchmarking:
uni�cação do 
ABR e BCI em um 
protocolo único
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A FORÇA DA SUSTENTABILIDADE 
NO BRASIL E NO MUNDO
O programa ABR como vitrine para o desenvolvimento sustentável da 
cadeia produtiva

A Abrapa, em conjunto com as associações 
estaduais, tem trabalhado com determinação 
para o desenvolvimento sustentável do 
setor, orientando para a construção de uma 
cotonicultura rentável, mas também lutando 
para que ela seja justa e preocupada com a 
qualidade de vida das futuras gerações. 

Existe a convicção de que o nosso produtor está 
cada vez mais comprometido com os princípios 
da justiça social, da exploração responsável 
dos recursos naturais e preservação do meio 
ambiente, da valorização da segurança e saúde 
do trabalhador, em todas as fases que envolvem 
a cadeia produtiva da cotonicultura nas 
unidades produtivas.

O benchmarking ABR e BCI, garantido pela 
certificação ABR, reúne o melhor de nossa 
atuação sustentável. Ele representa a evolução 
de um trabalho iniciado em 2005, com a 
proposta de uma entidade internacional que 
promove o Better Cotton num mercado cada vez 

mais comprometido com a causa socioambiental 
corretamente aplicada. Dessa forma, atingimos 
uma dimensão mundial em nosso trabalho 
em prol da sustentabilidade na produção de 
pluma. Somando-se aos excelentes números 
de produção, produtividade e exportação, a 
atuação sustentável é, também, uma das marcas 
que projetam a nossa cotonicultura no cenário 
mundial do algodão.

Os dados apontam que o Brasil se mantém 
líder mundial na produção e fornecimento 
de algodão sustentável e investe na contínua 
melhoria de seus parâmetros e critérios de 
sustentabilidade. Pelas perspectivas altamente 
positivas e a posição do país como referência no 
desenvolvimento dos pilares social, ambiental e 
econômico, a iniciativa tem chamado a atenção 
de lideranças internacionais e de toda a cadeia 
brasileira do algodão, desde o setor produtivo 
até a indústria têxtil e de confecções, com a 
participação de grandes marcas de expressão 
mundial, entre elas a C&A.

Somando-se aos excelentes números de produção, produtividade e exportação, a atuação 
sustentável é, também, uma das marcas que projetam a nossa cotonicultura no cenário 

mundial do algodão.
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Reunião entre Abrapa, Abvtex e Instituto C&A durante a Conferência Internacional 
Ethos de Sustentabilidade (setembro/2015)

Abrapa recebe representantes do Instituto C&A (setembro/2016)

Fernando Pimentel, diretor da Abit, e Félix Balaniuc, diretor do IAS, são recebidos pela Abrapa para tratar do projeto de certificação sustentável da cadeia produtiva do 
algodão (junho/2016)
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O BRASIL E O COMPROMISSO 
COM AS METAS MUNDIAIS DA BCI
Acesso a novos mercados e oportunidades para o marketing 
do algodão nacional

A Better Cotton Initiative (BCI) é uma 
organização sem fins lucrativos, atuante na 
complexa cadeia de suprimentos do algodão, 
para tornar a produção mundial melhor para os 
cotonicultores, para o meio ambiente e para o 
futuro do setor, por meio do desenvolvimento 
do Better Cotton como uma mercadoria de 
origem 100% sustentável. Grandes marcas como 
Adidas, H&M, Ikea, Levis, Mark&Spencer, Nike, 
entre muitas outras, estão entre os membros 
associados da BCI.

A iniciativa foi criada a partir de uma mesa-redonda, 
realizada em 2005, liderada pelo World Wildlife Fund 
(WWF) e composta por um grupo de organizações 
que se uniram para propor soluções sustentáveis 
para a produção e comercialização de uma das fibras 
naturais mais importantes do mundo.  

O algodão é usado por quase toda a população 
do planeta, todos os dias, sendo que os recursos 
das atividades com a sua produção garantem a 
subsistência de aproximadamente 250 milhões 
de pessoas no mundo. 

Para 2020, a BCI antecipa que o Better Cotton 
será reconhecido como uma mercadoria 
sustentável, com a participação do sistema 
padrão Better Cotton nos negócios do dia a dia 
no setor do algodão e com a oferta e a demanda 
impulsionadas pela dinâmica do mercado. A BCI 
pretende atingir 5 milhões de produtores de 
algodão licenciados, que, juntos, produzirão 8,2 
milhões de toneladas de Better Cotton em 2020.

O algodão é usado por quase toda a 
população do planeta, todos os dias, 
sendo que os recursos das atividades 

com a sua produção garantem a 
subsistência de aproximadamente 
250 milhões de pessoas no mundo.
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 » Better Cotton Initiative no mundo
 Fonte: BCI, 2016

BCI projects
Benchmarking projects
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Better Cotton Initiative em números

 » Produção de Better Cotton – 2016 (toneladas)

768.000 

346.000 
310.000 

283.000 

121.000 54.000 37.000 35.000 23.000 9.500 7.000 1.200 

BRASIL 

ÁFRICA 
PAQUISTÃO 

ÍNDIA 

CHINA AUSTRÁLIA 
ESTADOS
UNIDOS 

MALI TURQUIA 
MOÇAMBIQUE 

TADJIQUISTÃO SENEGAL 

 » Produtores de Better Cotton

PAÍS PRODUTORES

África 700.000

Índia 270.000

Paquistão 102.000

Mocambique 75.000

Mali 29.000

China 6.500

Quênia 5.000

Senegal 3.600

Turquia 530

Tadjiquistão 360

Brasil 190

Israel 91

Estados Unidos 76

Austrália 22

Total 1.192.369

 » Área plantada de Better Cotton

PAÍS ÁREA (HA)

África 1 972.000

Brasil 558.000

Índia 456.000

Paquistão 353.000

Mali 80.000

China 54.000

Moçambique 52.000

Austrália 25.000

Turquia 13.000

Tadjiquistão 8.000

Senegal 3.000

Estados Unidos -

Quênia -

Israel -

Total 2.574.000

Fonte: BCI, 2016

Fonte: BCI, 2016

Fonte: BCI, 2016

  

1 Conjunto de pequenos produtores da Zâmbia, Zimbábue, Tanzânia, Moçambique, 
Mali, Gana, Etiópia, Costa do Marfim, Camarões e Burkina Faso. 
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Os números apontam o Brasil como o maior 
produtor e fornecedor mundial de Better 
Cotton, com produção de 768 mil toneladas em 
2015, representando 38,5% de toda a produção 
mundial, na ordem de 1,994 milhão de toneladas.

Apontam, também, para um perfil predominante 
de produção em larga escala, com 190 produtores 
brasileiros engajados – 11º no ranking –, mas 
que plantaram a segunda maior área de Better 

Cotton, com 558 mil hectares, ou seja, 21,6% de 
toda a área mundial, na ordem de 2,574 milhões 
de hectares.

São valores que colocam o país como 
parceiro estratégico para os objetivos da BCI, 
tornando-se, a partir da safra 2014/2015, o 
maior fornecedor de Better Cotton do mundo. 
Definitivamente, o caminho do crescimento do 
algodão sustentável passa pelo Brasil.

Os valores colocam o Brasil como parceiro 
estratégico para os objetivos da BCI, 

tornando-se, a partir da safra 2014/2015, 
o maior fornecedor de  

Better Cotton do mundo.

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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A SUSTENTABILIDADE DO ALGODÃO 
BRASILEIRO
Recordes alcançados nas safras 2014/2015 e 2015/2016

O Brasil é o maior fornecedor de algodão Better Cotton do mundo, à frente de mais de 20 países 
participantes do programa internacional, contribuindo com mais de 30% do volume total.

Durante a temporada 2014/2015, alcançamos o recorde de 210 unidades produtivas licenciadas pela BCI, 
sinalizando a confiança e a visão de futuro do cotonicultor brasileiro na certificação internacional.

No fechamento da safra 2015/2016, quebramos mais um recorde, dessa vez no volume de pluma 
certificada pelo programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR). Alcançamos 81% da produção 
nacional, que recebe o selo de conformidade ABR em seus fardos.

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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ABR + BCI  

ABR

Distribuição e números do algodão sustentável no Brasil – Safra 2015/2016

Bahia 
Produtores: 40
Área plantada: 148.896 ha
Produção: 189.608 ton
Produtividade: 1.273 kg/ha
Selos ABR solicitados: 631.800 unidades

Goiás 
Produtores: 18
Área plantada: 21.889 ha
Produção: 31.628 ton
Produtividade: 1.444 kg/ha
Selos ABR solicitados: 144.700 unidades

Maranhão
Produtores: 2
Área plantada: 19.046 ha
Produção: 28.130 ton
Produtividade: 1.476 kg/ha
Selos ABR solicitados: 139.616 unidades

Minas Gerais
Produtores: 7
Área plantada: 10.887 ha
Produção: 16.935 ton
Produtividade: 1.555 kg/ha
Selos ABR solicitados: 23.100 unidades

Mato Grosso do Sul 
Produtores: 4
Área plantada: 19.440 ha
Produção: 31.986 ton
Produtividade: 1.645 kg/ha
Selos ABR solicitados: 157.952 unidades

Piauí 
Produtores: 2
Área plantada: 2.380 ha
Produção: 2.268 ton
Produtividade: 952 kg/ha
Selos ABR solicitados: 14.000 unidades

Mato Grosso 
Produtores: 159
Área plantada: 453.342 ha
Produção: 742.574 ton
Produtividade: 1.638 kg/ha
Selos ABR solicitados: 2.737.562 unidades

Fonte: Abrapa (outubro/2016)



158

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

 » Unidades Produtivas

154 

86 

46 
29 34 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

BCI ABR ABR + BCI 

60 

130 

209 210 
198 

214 216 

255 
239 232 

Fonte: Abrapa, 2016

A safra 2014/2015 alcançou um número 
recorde na adesão de unidades produtivas 
licenciadas BCI no Brasil, com 210 
propriedades, o que representa 88% do total 
de unidades produtivas certificadas na safra.
Um ponto relevante é que, pela consolidação 
do programa, a representatividade, tanto ABR 
quanto BCI, permaneceu em altos patamares 
mesmo com uma pequena retração na área 

plantada na safra 2015/2016, chegando a 
atingir 85% de adesão ao licenciamento BCI 
na referida safra. 

Ainda em relação ao indicador de unidades 
produtivas, o avanço BCI nas duas últimas 
safras é notório e crescente em relação à safra 
2013/2014, crescendo 5,6% em 2014/2015 e 
3,4% na safra 2015/2016.

 » Área Plantada

Fonte: Abrapa, 2016

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

BCI ABR ABR + BCI 

210.208,00 188.288,00 

745.412,00 

623.451,00 596.963,98 
408.918,00 

281.456,00 

60.031,00 52.590,00 78.916,60 

619.126,00 

469.744,00 

805.443,00 

676.041,00 675.880,58 
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Apesar da redução da área cultivada de algodão 
no Brasil nas últimas duas safras, chegando a 
uma perda de 14% em 2014/2015 em relação à 
2013/2014, os alcances da cotonicultura atrelados 
à responsabilidade sustentável ainda continuam 
em patamares consideravelmente satisfatórios 
e elevados. Na safra 2015/2016, o programa 
representou 71% de toda a área no território 
brasileiro, o equivalente a 675,8 mil hectares. 

A área plantada obteve destaque na safra 
2015/2016 para certificadas ABR, com 78,9 mil 
hectares, número 32% maior que o encontrado 
na safra 2013/2014. Percebe-se, a partir desse 
resultado, a importância conferida à cultura 
sustentável do algodão no Brasil, que ganha 
mais força a cada ano.

 » Produção de Pluma

Fonte: Abrapa, 2016

Acompanhando os números referentes à área 
plantada no território nacional, a produção 
apresentou diminuição de 26% na safra 2015/2016 
em comparação à safra 2013/2014. No entanto, o 
destaque vai para a produção de algodão sustentável 
certificado ABR na safra 2015/2016, que apresentou 
não só crescimento nas três últimas safras, mas 
também demonstrou fortalecimento de produção 
em comparação à 2013/2014, alcançando uma 
produção de 130,3 mil toneladas de algodão em 
pluma, contra uma produção de 11 mil toneladas na 
safra de comparação. 

Não bastasse a evolução da produção 
sustentável no Brasil, tanto certificada ABR 
quanto licenciada BCI, a safra 2015/2016 foi 
marcada por um recorde nacional no volume de 
pluma certificada em relação ao total produzido 
pelo país. A produção de pluma ABR representou 
81% de toda a produção de algodão nacional, 
com um total absoluto de 1,043 milhão de 
toneladas em 2015/2016.

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

BCI ABR ABR + BCI 

325.100,00 321.305,00 

1.117.000,00 
962.723,00 

912.857,89 

553.556,00 

432.303,00 

11.000,00 79.708,00 130.273,37 

878.656,00 

753.608,00 

1.128.000,00 
1.042.431,00 1.043.131,26 
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APENAS O INÍCIO DE 
UM LONGO TRABALHO

Ao analisar as lacunas para o alcance de novos 
recordes nas próximas safras, observa-se que os 
estados da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul e Piauí, principalmente, apresentam um 
maior índice de áreas ainda não certificadas e 
licenciadas, representando oportunidades para o 
desenvolvimento do programa ABR. 

 » Índices de áreas certificadas e não certificadas

Fonte: Abrapa (outubro/2016) 

Os indicadores do programa ABR, aqui 
apresentados, são o reflexo de um trabalho 
sério e contínuo da Abrapa em conjunto com 
as associações estaduais da Bahia, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais e Piauí. 

Nas próximas safras, utilizaremos a inovação e 
a melhoria contínua como as duas palavras de 
ordem para que o ABR se destaque cada vez mais 
no agronegócio e, também, para que continue 
sendo um dos programas mais bem-sucedidos, 
tornando-se referência para os parâmetros de 
sustentabilidade na agricultura em todo o mundo. 

36,69% 26,30% 

8,87% 

44,45% 
34,98% 24,54% 

56,73% 

Bahia Goiás Maranhão Minas Gerais Mato Grosso do Sul Mato Grosso Piauí

CERTIFICADAS 

NÃO CERTIFICADAS

63,31% 73,70%

91,13%

55,55%
65,02% 75,46%

43,27%
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A partir da safra 2016/2017, estará disponível 
uma plataforma de gestão reunindo os principais 
indicadores dos programas ABR e BCI em tempo 
real, permitindo que as associações estaduais 
aprimorem os processos internos de verificação e 
certificação e, também, tenham acesso a relatórios 
técnicos e gerenciais ainda mais apurados.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

O novo sistema gerencial possibilitará, 
ainda, que a Abrapa, como coordenadora 
nacional do programa, faça um planejamento 
estratégico mais elaborado e individualizado, 
com foco no aproveitamento das lacunas e 
oportunidades, dependendo do potencial do 
estado participante.
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Better Cotton no Brasil: os principais 
números da safra brasileira 2014/2015

A produção de algodão no Brasil possui 
um futuro positivo. Isso é devido a várias 
intervenções econômicas e tecnológicas, 
inclusive: apoio direcionado do governo; 
emergência de novas regiões produtoras de 
algodão; e tecnologias de cultivo de precisão. 
O Brasil também é um dos maiores consumidores 
de fibra de algodão no mundo e, portanto, 
é estrategicamente crucial na criação de 
disponibilidade e demanda para o Better 
Cotton por toda a cadeia de suprimentos. 

A data de 2015 marcou o quinto ano de 
produção de Better Cotton no Brasil e o segundo 
da parceria estratégica da BCI com a Associação 

Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), 
sob a presidência do Sr. João Carlos Jacobsen 
Rodrigues. A parceria estratégica, formada 
em 2014, deu prosseguimento a um bem-
sucedido exercício de padrões de referência, que 
alinhou o programa ABR (Algodão Brasileiro 
Responsável) da própria Abrapa com o padrão 
Better Cotton. Isso significa que o algodão 
produzido dentro do padrão ABR agora pode 
ser comprado e vendido como Better Cotton. 
Devido a essa parceria, a colheita deste ano viu 
os 190 fazendeiros licenciados pela BCI no Brasil 
produzirem 768.000 toneladas métricas de 
algodão no padrão Better Cotton; isso equivale 
a 57% de toda a colheita brasileira de algodão, 
consolidando a posição do país como a melhor 
fonte global do Better Cotton. Os volumes 
alcançados no Brasil permitiram um grande 
impulso da disponibilidade de Better Cotton 

no mercado mundial e contribuíram de modo 
significativo para que a BCI ultrapassasse suas 
metas globais de produção. 

Os números são animadores, mas essas 
realizações não foram conseguidas facilmente. 
O algodão brasileiro é irrigado principalmente 
por água pluvial, o que representa desafios 
significativos para os fazendeiros. O ano 
de 2014 apresentou padrões climáticos 
disruptivos, o que significa que as datas 
de semeadura tiveram de ser alteradas 
significativamente e, em muitos casos, as 
safras foram menores e os rendimentos mais 
baixos do que o previsto. Em 2015, houve 
um quadro similar, com as condições do El 
Niño resultando em escassez de chuvas e 
muitos estados do Nordeste sendo afetados 
pela seca. Tais obstáculos sempre serão 

Alan McClay
CEO 

Better Cotton Initiative

Os volumes alcançados no Brasil permitiram um grande impulso da 
disponibilidade de Better Cotton no mercado mundial e contribuíram de modo 
significativo para que a BCI ultrapassasse suas metas globais de produção.
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enfrentados na agricultura, mas os altos 
níveis de conhecimento dos fazendeiros, 
combinados com a adoção de tecnologias em 
desenvolvimento, compensam esses desafios 
para resultar em colheitas bem-sucedidas.

A história de sucesso até agora é um testemunho 
do compromisso de longo prazo assumido pela 
Abrapa e os fazendeiros que ela representa, 
visando à produção sustentável de algodão. 

O Grupo de Trabalho de Sustentabilidade da 
Abrapa (um GT interno estabelecido em 2015 
para dirigir o programa de sustentabilidade 
e inovação da entidade) e o gestor dedicado, 
trabalham em conjunto em busca da 
sustentabilidade. 

Como um dos principais produtores de algodão, 
o Brasil é, e continuará a ser, um player 
central para que a BCI alcance seu objetivo 

definitivo: transformar a produção de algodão 
em todo o mundo com o desenvolvimento 
do Better Cotton como uma mercadoria 
conhecida e sustentável. Na BCI, buscamos dar 
continuidade ao desenvolvimento de nossa 
parceria com a Abrapa 
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A certificação agrícola como diferencial 
de mercado e eficiência operacional. 
O exemplo da cotonicultura brasileira

No mundo todo, compradores e consumidores 
estão cada vez mais exigentes em relação à 
procedência e à qualidade dos produtos. Por isso, a 
importância das certificações agrícolas se torna 
cada vez mais evidente, pois elas agregam aos 
produtos características de sustentabilidade, 
como boas práticas agrícolas, respeito ao meio 
ambiente e aos recursos naturais, tornando a 
propriedade socialmente justa e os processos 
economicamente viáveis. Por meio delas, o 
consumidor tem a garantia da origem e da 
qualidade do produto que está adquirindo, 
tendo a certeza de que o mesmo foi produzido 
com base nos preceitos sustentáveis. Além disso, 
essas certificações proporcionam ao produtor 
a possibilidade de inserção em mercados mais 
exigentes e que pagam mais pelos produtos 
diferenciados.

Um exemplo disso são as grandes indústrias 
têxteis, do mundo todo, que passaram a exigir 
algodão produzido de forma sustentável. 
Essa busca por fibras de algodão com qualidade e 
sustentabilidade é uma tendência cada vez mais 
crescente na produção e no mercado mundial. 

Grandes marcas como Adidas, Nike, Migros, 
Jackpot e C&A, são apenas algumas do 
segmento têxtil que já aderiram à Better 
Cotton Iniciative – que aqui no Brasil tem 
benchmarking no programa de qualidade 
ABR – Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR), desenvolvido pela Abrapa. São selos 
que atestam que as fibras são oriundas de 
propriedades que atendem a critérios de 
sustentabilidade, obedecem a requisitos 
econômicos, sociais e ambientais e possuem 
atestado de conformidade emitidos por 
organismos como o IGCert – Genesis Certificações 
– uma das certificadoras reconhecidas pela 
Abrapa e que é responsável pela certificação das 
propriedades no estado de Goiás.

Para especialistas do setor, são muitos os 
benefícios da certificação. Além de oferecer 
maior segurança jurídica ao produtor, que 
além de estar mais preparado para receber 
fiscalizações ambientais e trabalhistas, também 
melhora continuamente a gestão de suas 
propriedades, pois preza pela utilização racional 
de recursos naturais como a água, redução 
no uso de produtos químicos e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas envolvidas na 
atividade. Essas melhorias nos processos de 
gestão da propriedade também irão refletir em 
economia financeira ao produtor. 

Responsável por 30% de todo o algodão certificado 
BCI no mundo, o Brasil caminha a passos largos 
para a conquista ainda maior de mercados. Esse 
espaço que o Brasil conquistou como um dos 
maiores fornecedores de algodão, deve-se ao 
trabalho permanente da Abrapa, reconhecida 
como a entidade de classe do agronegócio com 
maior organização e poder de mobilização, 
empreendendo missões comerciais, rodadas de 

Flaviana Bim
Coordenadora

Genesis Certificações

A importância das certificações agrícolas se torna cada vez 
mais evidente, pois agregam aos produtos características de 
sustentabilidade, como boas práticas agrícolas, respeito ao meio 
ambiente e aos recursos naturais, tornando a propriedade socialmente 
justa e os processos economicamente viáveis. 
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negócios e promoção do algodão brasileiro.  
A Associação Brasileira de Produtores de Algodão 
(Abrapa), desde a sua criação há 17 anos, 
merece destaque pela importante contribuição 
no fortalecimento do setor e no apoio aos 
cotonicultores, com a atuação importante de 
suas filiadas estaduais, desenvolvendo ações 
que levam o algodão brasileiro a ser reconhecido 
mundialmente por sua qualidade.

O recente anúncio de que a Abrapa investiu na 
modernização e adequação de laboratórios e no 
centro de referência sediado em Brasília, com o 

objetivo de analisar os resultados dos testes feitos 
nos estados e emitir certificados de qualidade com 
maior precisão, é outra ação que merece destaque. 
Segundo o presidente da Abrapa, João Carlos 
Jacobsen Rodrigues, “os nossos concorrentes 
diretos (Estados Unidos, Índia e China) têm 
certificado de procedência e características dos 
carregamentos. Nós, aqui no Brasil, passaremos 
a contar com isso a partir da criação da rede de 
laboratórios. O diferencial desse sistema é que ele 
garante aos compradores a qualidade dos fardos. 
Estamos trabalhando para garantir isso aos 
produtores rurais daqui também”.

A certificação como garantia de qualidade cada 
vez mais é reconhecida como um parâmetro 
indispensável para atestar a confiabilidade 
dos produtos e promover maior igualdade 
entre os elos da cadeia produtiva, resultados 
estes cada vez mais evidentes e percebidos na 
cotonicultura brasileira. O reconhecimento 
mundial do algodão produzido no Brasil, de 
forma preservacionista e socialmente justa, tem 
como fundamento principal a implementação, 
cada dia mais crescente, nas fazendas 
produtoras, das boas práticas previstas no 
programa ABR 
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Pesquisa e desenvolvimento na 
vanguarda da cotonicultura

Tecnologia



Com a mudança do eixo produtivo do algodão 

para o Cerrado, a tecnologia assumiu um 

papel vital, tornando-se uma das bases da 

cotonicultura empresarial e fator determinante 

da produção em larga escala.

Para otimizar o potencial da pesquisa  

e desenvolvimento, em benefício do  

produtor de algodão, a Abrapa criou o  

Grupo de Trabalho (GT) de Tecnologia.

O GT de Tecnologia atua em favor do registro 

de novos defensivos, buscando a edição de 

uma nova Lei que dê maior celeridade ao 

processo; pleitea políticas públicas de combate 

a pragas; acompanha o trabalho da CTNBio e 

o lançamento de novos eventos pelas empresas 

obtentoras de sementes; participa das discussões 

sobre as leis de cultivares, sementes e mudas; 

trabalha pelo estabelecimento de parceria  

com a Embrapa, entre outras ações.

Membros:

Almir Montecelli 

Álvaro Salles 

Aurélio Pavinato 

Luiz Carlos Bergamaschi 

Paulo Kenji Shimohira
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Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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SOLUÇÕES EM PROL 
DA COMPETITIVIDADE

A Abrapa, em busca de maior competitividade 
para a cotonicultura brasileira, concentrou esforços 
no estabelecimento de parcerias com instituições 
públicas e privadas e com importantes órgãos de 
pesquisa nacionais e internacionais, que resultaram 
em planos e ações condizentes com as demandas 
provenientes do setor produtivo.

Nossas frentes de trabalho garantiram novas 
soluções nas áreas de biotecnologia, defensivos 
agrícolas, emergência fitossanitária e no 
combate às pragas como o bicudo-do-algodoeiro 
e a Helicoverpa armigera, que se destacam das 
demais pelo alto potencial de devastação nas 
lavouras de algodão.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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BIOTECNOLOGIA

Antes que materiais OGM – Organismos 
Geneticamente Modificados – sejam liberados 
para a livre comercialização no Brasil,  
é necessária a aprovação de quatro áreas 
essenciais (Humana, Animal, Vegetal e 
Ambiental) na garantia da biossegurança desses 
produtos. O processo de um novo OGM inicia-se 
com uma discussão técnica nas subcomissões 
permanentes da Comissão Técnica Nacional 
de Biossegurança (CTNBio). Nessa etapa, os 
relatores (cientistas indicados pelo presidente da 
CTNBio) apresentam os pareceres técnicos aos 
demais membros da comissão e recomendam a 
aprovação ou não dos processos.

A CTNBio é composta por 54 membros titulares 
e suplentes. Na votação, que acontece durante a 
reunião plenária, somente os membros titulares, 
em um total de 27, votam. Para ser aprovado, 
o OGM precisa receber no mínimo 14 votos 
favoráveis do montante dos membros titulares 
da CTNBio e, caso não atinja o número mínimo 
de votos, o processo é indeferido, ou seja, não 
será autorizado o seu uso no Brasil.

Durante o ano safra de 2014/2015, foram 
registradas 95 patentes de biotecnologia vegetal 
relacionadas à defesa agrícola pelo US Patent and 
Trademark Office, dos Estados Unidos. As seis 

Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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(24,2%), tolerância a herbicida com 21 (22,1%), 
resistência a nematoide com 10 (10,5%) e 
caracteres combinados com 8 (8,4%). 

Na categoria de resistência aos insetos, houve 
predomínio dos caracteres nos quais foram 
introduzidos genes específicos da bactéria 
de solo – Bacillus thuringiensis (Bt) – , que 
promovem na planta a produção de uma 
proteína específica tóxica para determinados 
grupos de insetos, com 21,7% das patentes.

Devido à sua alta de taxa de comercialização 
e ao seu enorme valor de mercado, a cultura 
tolerante aos herbicidas atingiu o número de 
23 patentes publicadas, alcançando a terceira 
posição. 

Houve 10 registros para caracteres resistentes 
a nematoides. A soja e o algodão resistentes a 
nematoides devem ser lançados, em breve, nos 
Estados Unidos e posteriormente submetidos 
no Brasil para a análise da CTNBio.

maiores empresas globais que atuam no setor 
foram responsáveis por 57% delas, mantendo 
sua dominância nas inovações em biotecnologia 
vegetal. A Monsanto liderou com 17 patentes 
publicadas, seguida pela DuPont com 15, Basf 
com 9, Dow Agroscience e Syngenta, com 7 cada, 
e Bayer com 2.

Classificadas por categoria, resistência aos 
fungos ocupou o topo com 33 registros (34,7%), 
seguido pela resistência aos insetos com 23 

 » Registros de patentes de biotecnologia vegetal – Ano safra 2014/2015

33 

23 
21 
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8 
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Fonte: US Patent and Trademark Office, EUA – Elaboração Abrapa

A obtenção de plantas OGM de algodão com 
maior capacidade de tolerar os longos períodos 
de veranico e seca a que são submetidas no 
Cerrado – principal região produtora do Brasil – , 
é decorrente de uma cooperação internacional 
entre a Embrapa e o Japan International 
Research Center for Agricultural Sciences 
(Jircas), órgão vinculado ao governo japonês. 

O resultado consistiu na introdução de um gene 
denominado DREB (Dehidration Responsive 
Element Bending) em plantas de algodão. 
As plantas foram submetidas à retenção de 

água nas casas de vegetação e mostraram 
maior desenvolvimento da parte aérea e raiz, 
assim como aumento de 26% na retenção 
das estruturas reprodutivas (botões florais, 
flores e frutos) em relação às plantas não 
transgênicas sujeitas às mesmas condições de 
estresse hídrico. 

As plantas de algodão tolerantes à seca podem 
ajudar os cotonicultores brasileiros a enfrentar uma 
das piores ameaças ao setor no país, hoje , que é 
a alta ocorrência de veranicos do bioma Cerrado, 
marcados por longos e fortes períodos de seca.
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As pesquisas consistiram na introdução do 
gene DREB 2A em plantas de algodão para 
induzir a tolerância à seca. O gene DREB 2A está 
diretamente ligado à expressão de proteínas e a 
sua principal vantagem é a capacidade de ativar 
outros genes responsáveis pela proteção das 
estruturas celulares durante o déficit hídrico. 

As raízes das plantas OGMs mostraram-se 
mais profundas (100%) do que as das plantas 
convencionais, facilitando a absorção e retenção 
de água para enfrentar o estresse hídrico. Essa 
característica é extremamente vantajosa para as 
condições dos solos de cerrado, que são do tipo 
“latossolos profundos”, com boa capacidade de 

armazenamento de água, o que favorece a seleção 
de plantas com sistema radicular mais robusto. 
Em condições de estresse, as plantas de algodão 
OGM foram capazes de absorver água com 
maior eficiência em relação às não transgênicas, 
graças ao melhor desempenho morfológico e 
robustez das raízes (superfície total, comprimento 
e volume), sem necessidade de altos gastos 
energéticos pelas plantas. Consequentemente, 
elas apresentaram maiores taxas de fotossíntese, 
condutância estomática e transpiração.

Verificou-se também que o desenvolvimento da 
parte aérea das plantas de algodão OGM foi cerca 
de 15% superior às convencionais, incluindo a 

área foliar total, massa seca e altura das plantas, 
respectivamente. Além disso, foi observado maior 
número de estruturas reprodutivas (botão floral, 
flor e maçã) retidas nas plantas OGM (em torno 
de 26%) em comparação com as convencionais e 
sob condição de estresse severo. 

Várias estratégias podem ser utilizadas para 
reduzir as perdas causadas pela seca, como 
o manejo adequado do solo e da lavoura e a 
irrigação, entre outras. A biotecnologia tem 
se consolidado como importante aliada da 
agricultura nas últimas décadas, pois permitiu 
desenvolver variedades adaptadas a diferentes 
condições de estresses bióticos e abióticos.

Foto: Edy Belitardo – Abrapa
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 » Abrapa e CTNBio: novas tecnologias em pauta

Durante o mês de maio de 2016, a Abrapa se 
reuniu com o presidente da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio) para 
discutir as novas tecnologias em algodão OGM. 
Os processos de liberação comercial foram 
submetidos para análise da comissão pelas 
empresas obtentoras das biotecnologias.

ALGODÃO CARACTERÍSTICA

Bollgard III geneticamente modificado Resistente a insetos (3 proteínas combinadas) e tolerância ao glifosato – COT102 x MON 15985 x MON 88913

Xtend geneticamente modificado Tolerante aos herbicidas Dicamba + Glufosinato de Amônio – MON 87701

Glytol™ x Twinlink™ x VIPCOT™ 
geneticamente modificado

Resistente a insetos (3 proteínas combinadas) e tolerante aos herbicidas Glifosato + Glufosinato de Amônio

Widestrike™ x VIPCOT™ Resistente a lagartas (3 proteínas combinadas) e tolerante ao herbicida Glufosinato de Amônio

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

A Abrapa também aproveitou a oportunidade 
para apresentar as principais demandas do setor 
produtivo, em relação à adoção das tecnologias 
voltadas para a redução dos custos de produção 
e melhoria dos índices de rentabilidade do 
cotonicultor. 

Durante a reunião da Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio), ocorrida 
no dia 28 de julho de 2016, foi aprovada a 
nova tecnologia em algodão conhecida como 
Bollgard III. Essa já vem sendo utilizada no 
Japão e na Austrália desde 2014, e, desde 
sua implantação, apresentou resultados 
satisfatórios na redução do custo no manejo 
de insetos e plantas daninhas, exatamente 
pelo fato de que a variedade é resistente 
às principais lagartas e também apresenta 
tolerância ao herbicida glifosato.

Neste contexto, a associação solicitou à CTNBio 
uma maior agilidade nas análises dos processos 
das novas tecnologias em algodão para:
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Os Avanços Tecnológicos e a Contribuição 
da Embrapa para a Cotonicultura Brasileira

Introdução 

A Embrapa e a Abrapa desenvolvem ações 
conjuntas desde a criação da Associação 
Brasileira dos Produtores de Algodão, em 1999. 
Esta parceria entre produtores de algodão e 
pesquisadores da Embrapa existia mesmo antes 
da criação da Abrapa, quando nossa empresa 
estimulou a criação de associações estaduais 
de produtores de algodão, das quais nasceu a 
Abrapa. Àquela época, parecia aos pesquisadores 
da Embrapa bastante limitante que produtores 
de uma commodity tão importante, como 
algodão, não estivessem organizados em uma 
associação para defender seus interesses, a 
exemplo do que ocorria em países produtores, 
mesmo da América Latina e da África.

A Abrapa transformou o negócio do algodão 
no Brasil em coisa muito séria e o setor é, 

hoje, um dos mais organizados na moderna 
agricultura brasileira. A cadeia do algodão no 
Brasil movimenta, anualmente, cerca de 13 
bilhões de reais, gerando emprego e renda no 
campo e nas cidades.

Após a chegada do bicudo-do-algodoeiro, em 
1983, e a devastação que esta praga causou às 
tradicionais regiões produtoras, foi somente com 
o advento das associações estaduais e nacional 
que se tornou possível a volta do Brasil ao 
cenário cotonícola mundial. Trabalhando ombro 
a ombro, construímos uma sólida parceria, 
estimulada pelas sucessivas administrações de 
cada uma de nossas instituições, que resultou 
na pujança atual da cotonicultura brasileira, 
respeitada em todo o mundo. 

Um exemplo recente de sucesso dessa parceria 
deu-se em 2013/2014, com o surgimento de 
uma nova praga, a Helicoverpa armigera, que 
assombrava não só a cotonicultura, mas também 
os sistemas agrícolas de produção de grãos. Na 
ocasião, a Abrapa não hesitou em ser um dos 

principais patrocinadores da Caravana Embrapa, 
uma iniciativa de integração com o setor 
produtivo que possibilitou levar o conhecimento 
ao campo para o combate eficiente dessa praga. 
A Caravana Embrapa percorreu os principais 
polos agrícolas de 18 estados brasileiros, 
atingindo mais de seis mil multiplicadores.

No ano de 2016, estamos vivendo o auge desta 
parceria, quando a Abrapa resolve financiar, 
com recursos do IBA, uma plataforma de 
pesquisa para o desenvolvimento de cultivares 
transgênicas de algodão com resistência ao 
bicudo, como componente central de programas 
de Manejo Integrado de Pragas do Algodoeiro 
(MIP). Trata-se de ação continuada e de longo 
prazo, com a participação de unidades da 
Embrapa, do IMAmt e de universidades do Brasil 
e do exterior.

A contribuição da Embrapa

A criação da Embrapa, em 1973, revolucionou 
a agricultura brasileira, regularizou o 

Maurício Antônio Lopes
Presidente

Embrapa – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

No ano de 2016, estamos vivendo o auge desta parceria, quando a 
Abrapa resolve financiar, com recursos do IBA, uma plataforma de 
pesquisa para o desenvolvimento de cultivares transgênicas de algodão 
com resistência ao bicudo, como componente central de programas de 
Manejo Integrado de Pragas do Algodoeiro (MIP).
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abastecimento interno e transformou o Brasil 
em grande produtor e exportador de alimentos 
e fibras. Conseguimos desenvolver tecnologia 
agrícola para os trópicos, possibilitando a 
expansão da fronteira agrícola, antes restrita a 
uma limitada faixa subtropical e temperada.

A Embrapa estabeleceu 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. A Embrapa Algodão 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 
bicudo em 1983.

Para atender à grande demanda de tecnologia 
de produção para o Cerrado em sistemas 
totalmente mecanizados, grande 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, depois, Fundação Centro-Oeste, a 
Fundação Goiás e a Fundação Bahia, mantidas 
pelas associações de produtores de algodão dos 
referidos estados, o que garantiu a retomada da 
cotonicultura brasileira na década de 1990.

Estrategicamente, a Diretoria-Executiva da 
Embrapa criou o Núcleo de Pesquisa de Algodão 
no Cerrado, em 2009, em Goiânia, que conta 
com pesquisadores nas áreas de genética e 
melhoramento, biotecnologia, fitopatologia, 
fertilidade do solo, fitotecnia e entomologia. O 
núcleo tem ramificações em Mato Grosso (Sinop) 
e oeste da Bahia (LEM). Atualmente, estão sendo 
desenvolvidas as seguintes atividades, com 
vistas a baixar os custos de produção e garantir 
sustentabilidade dos sistemas de produção de 
algodão no Cerrado:

• Melhoramento genético:  
O melhoramento genético do algodoeiro 
continua sendo o carro-chefe da Embrapa 
Algodão para o Cerrado. O programa está 
orientado para o desenvolvimento de 
novas cultivares com melhor qualidade de 
fibra, precocidade e resistência a fatores 
bióticos e abióticos, como é o caso da 
mancha de ramulária, considerada a doença 
que mais onera os custos de produção 
no cerrado da Região Centro-Oeste, 
e dispõe de uma coleção de linhagens 
com imunidade, preservando as demais 
características de precocidade e qualidade 
de fibra. Igualmente, busca-se resistência a 
nematoides e ao mofo branco. Trabalha-se 
também com fenotipagem e a genotipagem 
de caracteres morfofisiológicos, tal como a 
exploração da variabilidade existente para 
arquitetura e robustez de sistema radicular 
e sua relação com respostas produtivas em 
condição de estresse abiótico, com a seca. 
Em suas etapas mais avançadas, o programa 
utiliza uma ampla rede de ensaios (linhagens 
avançadas, linhagens finais e VCU) para 
estudos de adaptabilidade e estabilidade, 
com avaliações nos estados da Bahia, Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Maranhão, Piauí e Rondônia. A 
partir dessa rede, que abrange 25 pontos 
de teste, torna-se possível a definição de 
posicionamentos das novas cultivares e a 
elaboração do zoneamento da cultura.

• Transgenia: Em parceria com a Fundação 
Bahia e com acordo de cooperação entre a 
Embrapa e a Monsanto, desenvolveram-
se as cultivares BRS 368RF, BRS 369RF, 
BRS 370RF e BRS 371RF resistentes ao 
herbicida glifosato que foram lançadas no 
ano de 2013, sendo as primeiras cultivares 
de algodão geneticamente modificadas da 
Embrapa. Processou-se a introgressão dos 
transgenes referentes aos eventos Bolgard 
II + RRFlex, combinados e que conferem, 
respectivamente, resistência a insetos 

lepidópteros e tolerância ao herbicida 
glifosato, em linhagens elite do programa 
de melhoramento. Na safra de 2016/17, 
serão lançadas três cultivares transgênicas 
com tolerância ao herbicida glifosato e com 
resistência a lagartas:

1. A cultivar BRS 430 B2RF que apresenta alta 
produtividade, atingindo quase 6.500 kg/
ha (429 @/ha) de algodão em caroço e em 
torno de 2.500 kg/ha (171 @/ha) de pluma. 
Com ciclo de precoce a médio é indicada para 
meio e fechamento de plantio, bem como 
para segunda safra (safrinha).

2. A cultivar BRS 432 B2RF que apresenta alta 
produtividade, com mais de 6.200 kg/ha 
(415 @/ha) de algodão em caroço e quase 
2.600 kg/ha (166 @/ha) de pluma. Apresenta 
ciclo de médio a tardio e é indicada para 
abertura de plantio, principalmente para o 
cerrado dos estados da Região Nordeste.

3. A cultivar BRS 433 B2RF FL, considerada de 
fibra médio-longa (33,3mm de comprimento 
e 34,3gf/tex de resistência), apresenta 
produtividade de 5.600 kg/ha (375@/ha) de 
algodão em caroço e 2.100 kg/ha (141@/ha) 
de pluma; possuindo ciclo de médio a tardio. 
É indicada para abertura de plantio. Trata-se 
da primeira cultivar brasileira de fibra longa.

As três cultivares foram testadas em Santo 
Antônio de Goiás-GO, Planaltina-DF, Chapadão 
do Sul-MS, São Desidério e Luís Eduardo 
Magalhães-BA, Sorriso e Campo Verde-MT e 
Uruçuí-PI. Possuem os marcadores moleculares 
ligados aos genes de resistência à doença azul 
(DC 20027) e bacteriose (CIR 246).

Equipes de pesquisadores da Embrapa Algodão e 
da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia 
estão trabalhando com o IMAmt, um braço 
tecnológico da Ampa, e com a academia para a 
obtenção de plantas de algodão transformadas 
com genes que conferem resistência ao  
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bicudo-do-algodoeiro. As moléculas inseticidas 
utilizadas para a transformação do algodão 
causam mortalidade e/ou danos importantes 
no ciclo biológico deste inseto. Uma cultivar 
elite foi transformada com construções que 
contêm promotores (sequências reguladoras) 
que direcionam a síntese gênica das moléculas 
para os tecidos reprodutivos (botão floral 
e maçã). As linhagens obtidas estão sendo 
avaliadas quanto ao seu efeito na redução 
das populações de bicudo. Este esforço será 
grandemente ampliado com uma plataforma 
de pesquisa cujo projeto foi aprovado pela 
Abrapa e com recursos do IBA, com início 
previsto para 2017.

• Manejo de cultivos: Desenvolvem-se 
atividades de pesquisa e desenvolvimento 
em nutrição vegetal, visando a sistemas 
de produção com uso mais eficiente de 
corretivos, fertilizantes e reguladores 
de crescimento que garantam alta 
produtividade a custos mais baixos e com 
menos impacto sobre o meio ambiente. 
Também, com vistas à melhoria do manejo e 
conservação do solo, diversos estudos foram 
realizados de modo a identificar espécies 
de cobertura de solo para a melhoria 
dos sistemas de plantio direto. Ainda 
em sistemas de produção, importantes 
informações foram obtidas em relação às 
possibilidades de rotação e sucessão de 
culturas, bem como quanto a recomendações 
de cultivo do algodoeiro em segunda safra.

• MIP: As pesquisas voltadas ao MIP têm 
maior ênfase no bicudo-do-algodoeiro e 
na lagarta Helicoverpa e tem como objetivo 
principal a integração de métodos 
químicos, biológicos e culturais que 
reduzam as populações de pragas abaixo 
do nível de dano econômico, a custos 

reduzidos e com o mínimo de impacto 
sobre a saúde humana e o meio ambiente. 
Estão bastante avançados os trabalhos 
com parasitoides do gênero Catolaccus 
contra o bicudo, com tecnologia de 
aplicação de inseticidas, com testes 
de produtos alternativos e com o 
desenvolvimento de implementos para 
a destruição mecânica de restos culturais 
(soqueira).

Considerações finais

Tanto pela importância do algodão como 
gerador de riquezas, emprego e renda como 
pela experiência bem-sucedida de parceria 
com a Abrapa, a Embrapa continuará apoiando 
os distintos elos da cadeia produtiva desta 
commodity. As áreas de pré-melhoramento e 
melhoramento genético do algodoeiro receberão 
as devidas prioridades, incluindo a transgenia. 
Entretanto, seguindo uma tendência mundial 
e reconhecendo a existência de vários outros 
obtentores de cultivares e produtores de 
sementes no Brasil, a Embrapa dará maior 
ênfase ao desenvolvimento de eventos que 
confiram resistência a estresses bióticos e 
abióticos de importância nacional, aliados 
à qualidade de fibra e outros indicadores 
agronômicos. No futuro, talvez não devamos 
nos preocupar tanto se as cultivares de algodão 
presentes no mercado brasileiro são ou não 
da Embrapa mas, se as cultivares presentes 
no mercado contêm a genética da Embrapa 
direcionada aos principais estresses aqui 
existentes.

Cumprimento a diretoria da Abrapa, sob a 
presidência de João Carlos Jacobsen, pela 
excelente gestão no período de 2015/2016 e 
auguro pleno sucesso à diretoria que se seguirá 
sob a presidência de Arlindo Moura 
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Geraldo Berger
Presidente

Agrobio – Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria

Desafios vencidos pela biotecnologia no 
Brasil, no biênio 2015-2016

Há alguns anos, o maior desafio do nosso 
setor era ter um sistema regulatório funcional 
e previsível que permitisse que as novas 
biotecnologias pudessem chegar ao campo e aos 
agricultores, resultando em maior produtividade 
e sustentabilidade. 

A aprovação da Lei nº 11.105, em 2005, trouxe 
uma evolução em relação à primeira Lei de 
Biossegurança, a Lei nº 8974, de 1995, ao 
estabelecer de maneira mais clara a competência 
da CTNBio – Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança – , dando a ela caráter deliberativo 
e consultivo, além de dimensionar a participação 
dos diversos órgãos de fiscalização e registro, todos 
vinculados às decisões da CTNBio no que tange 
à biossegurança. Um fator determinante foi o 
critério de seleção de membros com grau de doutor 
e a competência destes em estabelecer normas que 
usam o critério científico como premissa básica. 

Este arcabouço legal de biossegurança permitiu 
e estimulou novos investimentos e despertou o 
interesse de diversas entidades públicas e privadas 
para a pesquisa com biotecnologia no país.  
O resultado pode ser comprovado pelo número 
de aprovações, pela CTNBio, de novos eventos 
geneticamente modificados, que, até outubro 
de 2016, somam 97, dos quais 60 em culturas 
agrícolas como soja, milho, algodão, feijão e 
eucalipto. Outro dado relevante diz respeito à 
adoção no campo, que, segundo o relatório do 
ISAAA (sigla em inglês do International Service 
for the Acquisition of Agri-Biotech Applications), 
de 2015, destaca o Brasil como o segundo 
país no ranking de área plantada com culturas 
geneticamente modificadas, totalizando 44,2 
milhões de hectares. Para alcançar este índice, foi 
fundamental o estabelecimento de normativas 
claras e baseadas em ciência, que permitiram à 
CTNBio garantir a segurança dos produtos aqui 
testados e aprovados para o cultivo comercial. 

No que se refere à cultura do algodão, 
segundo o ISAAA, 73,3% da área plantada 

no Brasil é com cultivares que incorporam a 
biotecnologia, e esse alto índice de adoção se 
deve aos benefícios econômicos e ambientais 
para o cotonicultor e, em consequência, para a 
agricultura brasileira. A adoção da biotecnologia 
contribuiu significativamente para o aumento 
da produtividade e da sustentabilidade da nossa 
agricultura, tornando o Brasil um dos principais 
provedores de alimentos e fibras para o mundo. 
Podemos evoluir ainda mais com a colaboração 
entre a indústria, a academia e os agricultores, 
atuando de forma conjunta na promoção e na 
adoção correta das boas práticas agrícolas, visando 
manter a eficácia e a longevidade da biotecnologia. 

O desafio de ter um sistema regulatório funcional 
e baseado em ciência tem evoluído e o de fazer 
chegar ao cotonicultor 13 novas biotecnologias 
na cultura do algodão, que ajudam a aumentar 
a produtividade do algodoeiro, foi alcançado. 
Vencer o desafio para fazer com que estas 
tecnologias sejam preservadas só será possível 
com responsabilidade compartilhada entre todos 
os elos da cadeia produtiva 

A adoção da biotecnologia contribuiu significativamente para o aumento 
da produtividade e da sustentabilidade da nossa agricultura, tornando o 
Brasil um dos principais provedores de alimentos e fibras para o mundo.
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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) definiu as pragas de 
maior risco fitossanitário nas principais culturas 
agrícolas, entre elas o algodão. Essa sinalização 
do governo tem o objetivo de priorizar os 
processos de registro de produtos e tecnologias 
de controle para o manejo integrado das pragas. 

As pragas de maior risco são:
• Bicudo-do-Algodoeiro (Anthomonus grandis)
• Ferrugem da Soja (Phakopsora pachyrhizie)
• Mofo Branco (Sclerotinia sclerotiorum)
• Helicoverpa armigera
• Mosca Branca (Bemisia tabaci)
• Nematoides (Meloidogyne javanica, 

Meloidogyne incógnita, Heterodera glycines e 
Pratylenchus brachyurus)

• Ervas daninhas resistentes (Conyza 
bonariensis e Digitaria insularis)

Ao subsidiar as decisões do Mapa quanto aos 
pedidos de registro de produtos defensivos 
que tenham importância para os produtores 
de algodão, a Abrapa destacou que nos últimos 
anos, o bicudo-do-algodoeiro tem sido o principal 
responsável por expressivas perdas registradas na 
produção e na qualidade do algodão. Pelo elevado 
poder de dano dessa praga, as perdas no campo 

Helicoverpa

Bicudo

Mosca Branca

Mofo Branco

podem chegar a 100% da produção caso não 
seja controlada. Trata-se de uma praga de difícil 
controle e com poucos produtos de boa eficiência 
disponíveis no mercado. 

Os ataques da Mosca Branca ocasionam muitos 
prejuízos às plantas cultivadas. Começam nas fases 
iniciais da lavoura e prosseguem no decorrer de seu 
desenvolvimento, ocasionando, no curto prazo, a 
redução acentuada da produtividade e, no longo 
prazo, comprometendo de forma irreversível a 
sustentabilidade de muitos sistemas agrícolas 
do país. Os danos podem ser diretos, através de 
anomalias, ou desordens fitotóxicas, caracterizadas 
pelo amarelecimento de folhas, ramos e frutos, 
causado pela injeção de toxinas durante o processo 
de alimentação do inseto, podendo chegar a 
comprometer 100% da produção. 

Com o advento da Helicoverpa armigera, o uso de 
produtos lagarticidas tem se tornado mais intenso, 
sendo enfatizada a importância da utilização de 
produtos com diferentes modos de ação para evitar 
o estabelecimento de resistência nas populações 
de pragas. Atualmente, existem poucas empresas 
ofertando esses produtos no mercado e, como 
consequência, os custos do tratamento por hectare 
são proibitivos devido ao controle da oferta. 

O Mofo Branco ocasiona enormes prejuízos aos 
cotonicultores, principalmente pela dificuldade 
de controle e pelo custo elevado na aquisição dos 
defensivos. Nesse contexto, a Abrapa solicitou ao 
Mapa o “princípio de razoabilidade” para priorizar os 
pleitos de registro dos defensivos, proporcionando 
benefícios aos agricultores no manejo fitossanitário 
de suas lavouras, além de diminuir o custo 
unitário médio desses insumos e aumentar a 
competitividade da agricultura brasileira.

Durante reunião da Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva do Algodão e seus Derivados, do 
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Discussão sobre registro de defensivos no Brasil durante reunião da Câmara Setorial do Algodão (junho/2016)

as questões fitossanitárias (as pragas mais 
importantes) e os respectivos defensivos 
indicados para realizar o manejo integrado  
nas lavouras. 

Para contribuir com a definição do número 
de opções de produtos para os agricultores, 
especialmente os genéricos (para redução dos 
custos de produção) e os biológicos  

Mapa, foi discutido pela Abrapa o problema da 
morosidade e extrema burocracia do sistema 
de registro de defensivos no Brasil. Os órgãos 
federais competentes deveriam realizar a 
avaliação técnico-científica, para fins de registro, 
no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data do respectivo pedido. 
Porém, esse prazo não é cumprido pelo governo 
que, em média, leva até seis anos para o registro 
de um produto equivalente (genérico) e mais de 
oito anos para o de novas moléculas.

Nesse contexto, em busca de alternativas para 
solucionar o problema da morosidade no registro 
de agroquímicos, a Abrapa solicitou através 
da Câmara Setorial a criação de um grupo de 
trabalho para auxiliar os técnicos da Secretaria 
de Defesa Agropecuária do Mapa na definição 
dos critérios e produtos que devem ser alvos das 
prioridades de registro. 

Foi defendido que este grupo de trabalho 
fosse composto por técnicos especialistas 
indicados pelas associações de produtores, 
que conhecem a realidade do campo, incluindo 

* Resultado até o mês de outubro/2016Fonte: Mapa – Elaboração Abrapa

(importantes para a sustentabilidade),  
foram realizadas reuniões do grupo de trabalho, 
em outubro de 2016, resultando na seleção 
dos defensivos para os quais serão pleiteados 
celeridade nos processos de registro,  
para as culturas de algodão, soja e milho.  
Essas culturas, em conjunto, somam 
aproximadamente 70% do mercado de 
defensivos agrícolas no Brasil.
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Situação dos defensivos agrícolas no 
cenário do agronegócio brasileiro no 
último biênio (2015/2016) 

O mercado brasileiro de defensivos agrícolas 
faturou USD 7,2 bilhões em 2010, e em 2015 os 
números chegaram próximos aos USD 10 bilhões. 
Esse crescimento reflete sobretudo o espírito 
empreendedor do agricultor brasileiro, sempre 
disposto a adotar novas tecnologias em busca de 
melhores produtividades. Não seria diferente na hora 
de enfrentar as dificuldades do dia a dia no controle 
de novas pragas, doenças ou ervas resistentes.

Infelizmente, nos últimos anos, o enfrentamento 
das dificuldades tem sido o maior foco. Já que 
o aparecimento de novas pragas, doenças, 
nematoides e ervas resistentes aos herbicidas, 
tem sido muito mais rápido que o surgimento de 
ferramentas mais eficazes para o seu controle.

Na cotonicultura os impactos têm sido 
ainda maiores, isto porque o percentual de 

participação dos defensivos agrícolas no custo 
total de produção cresceu de forma relevante. 
No comparativo com o mês de julho das últimas 
safras do algodão, esses custos tiveram um 
acréscimo de 68%, ou seja, saltaram de 22% 
do custo total em julho de 2010, para 37% 
no mesmo mês de 2016, de acordo com o 
relatório do Imea – Instituto Mato-grossense de 
Economia Agrícola.

Jones Yasuda
CEO  
CCAB Agro

Sem dúvida, um dos pontos que o Brasil precisa melhorar para reverter os 
altos custos da atividade é a modernização da legislação, e urgentemente.

O cenário da safra 2015/2016 nos revela o 
quanto tem sido desafiadora a atividade da 
cotonicultura no país, e nos provoca a seguinte 
pergunta: Como voltar a ter custos de produção 
mais competitivos?

Atualmente, o registro dos defensivos agrícolas 
é regido pela Lei 7.802, datada de 11 de julho de 
1989, ou seja, mais de 25 anos de vigência. Se não 

ANO CUSTO DE DEFENSIVOS CUSTO DE PRODUÇÃO % DEFENSIVOS

2010 R$ 1.087,00 R$ 4.885,00 22%

2011 R$ 982,00 R$ 4.747,00 21%

2012 R$ 1.479,00 R$ 5.396,00 27%

2013 R$ 2.375,00 R$ 6.645,00 36%

2014 R$ 2.309,00 R$ 6.538,00 35%

2015 R$ 2.822,00 R$ 7.871,00 36%

2016 R$ 3.261,00 R$ 8.788,00 37%

Fonte: Imea
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bastasse, os decretos também não caminham 
com o perfil da nova agricultura: moderna, 
competitiva e empresarial. Sem dúvida, um 
dos pontos que o Brasil precisa melhorar 
para reverter os altos custos da atividade é a 
modernização da legislação, e urgentemente.

Para se ter uma ideia, o processo de registro de 
um produto tem demorado de 8 a 10 anos, a 
contar da sua solicitação. Para uma agricultura tão 
dinâmica quanto a nossa, isso é algo inadmissível. 
Na atual conjuntura, ficar aguardando tanto 
tempo por novas ferramentas de controle é 
colocar a atividade por água abaixo. Na prática, 
essa demora tem feito com que os agricultores 
usem mais produtos de performance inferior ou 
eficazes repetidamente, tornando os organismos 
resistentes e fortalecendo um ciclo negativo para 
toda a agricultura brasileira.

O que tem proporcionado o cenário promissor 
das lavouras brasileiras é a oferta de produtos 
genéricos. Esse é um mecanismo inteligente, 
que possibilita maior acesso à tecnologia a todos 
os produtores, com maior oferta e um número 
maior de fornecedores no mercado. Fator 
importante no setor de agrodefensivos onde, 

como é sabido, há limitações de crédito, o que 
impede o abastecimento de 100% do mercado.

Ainda nesta linha de raciocínio, entendemos que as 
dificuldades sempre serão as grandes propulsoras 
dos avanços. Por isso, saber identificar as ameaças 
e as prioridades do negócio ajuda a combater 
as perdas. No Brasil, um país essencialmente 
agrícola, deve-se identificar os principais problemas 
do setor, que poderão afetar na contribuição 
econômica, e iniciar imediatamente ações com 
foco naquilo que realmente traga resultados.

Recentemente, por solicitação das associações de 
agricultores, o Mapa publicou a Portaria Nº 82, 
de 12 de agosto de 2016, que define as pragas de 
maior risco fitossanitário nas principais culturas 
agrícolas nacionais para fins de priorização dos 
processos de registro.

As grandes contribuições para esse processo 
vieram das associações de produtores, que têm 
exercido papel fundamental nestas mudanças. 
O pouco que foi conquistado, deve-se ao foco 
dado por elas, em especial a Abrapa, que esteve 
sempre presente como protagonista em todas as 
discussões referentes a esse tema.

Outro grande feito conquistado em conjunto 
com as associações foi a obtenção da renovação 
da emergência fitossanitária, sem a qual 
estaríamos utilizando produtos de baixa eficácia 
para o controle da Helicoverpa armigera e ainda 
sem uma solução definitiva. 

Uma grande questão a ser analisada é que 
essa morosidade no processo de registro e a 
dificuldade de acesso aos produtos já registrados 
têm favorecido o comércio ilegal. Como exemplo 
desse grande descontrole do comércio ilegal no 
país, em 2014, o Paraguai importou volume 
excedente à sua necessidade interna, no valor 
de US$ 110 milhões, do produto Benzoato de 
Emamectina, inseticida registrado em caráter 
emergencial para combate à lagarta. Acredita-
se que todo esse excedente tenha abastecido 
informalmente o mercado brasileiro.

Diante dessa análise, podemos afirmar que o 
modelo de ontem não caminha na velocidade do 
atual mercado e, principalmente, não assegura 
que o sucesso de hoje seja o de amanhã. Manter 
o setor unido e fortalecido com as causas de hoje 
é pensar no amanhã 
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Defensivos Agrícolas e o Agronegócio 
Brasileiro no Biênio 2015/2016

A agricultura brasileira vem alternando 
momentos de crescimento acelerado e de 
desafios, mas há anos o balanço destas 
forças vem demonstrando uma tendência 
de crescimento. Mais importante do que a 
incorporação de novas áreas, é a adoção de 
processos e tecnologias cada vez mais eficazes 
que têm permitido ganhos de produtividade aos 
produtores rurais. O agricultor brasileiro, seja 
ele pequeno, médio ou grande, é cada vez mais 
eficiente, cada um desenvolvendo um modelo de 
negócio e comercialização que permita evoluir 
em sua atividade. A comparação entre evolução 
de área plantada e produção total, já bastante 
conhecida pelos atores do setor, comprova este 
ganho de eficiência. 

Os defensivos agrícolas são parte integrante 
da cadeia de produção agrícola e um dos vários 
fatores que têm permitido tal evolução. Como 

resultado, nesta década, o mercado destes 
produtos também passou por um importante 
ciclo de crescimento, interrompido no ano de 
2015, quando o valor caiu 21,6% em dólares 
americanos, totalizando US$ 9,6 bilhões 
(fonte: Sindiveg). Esta forte queda se deve a 
uma combinação de fatores, dentre os quais se 
destacam mudanças tecnológicas, área plantada 
e intensidade de tratamento em cultivos de 
importância destacada, a desvalorização cambial, 
o contrabando e o acesso a crédito por parte dos 
agricultores.

Dentre todos os segmentos de mercado, o 
que mais caiu foi o de inseticidas (-35,2%), 
impactado por mudanças na dinâmica de 
pragas e nas tecnologias de manejo. Também 
se estima que seja o setor mais afetado pelo 
uso de produtos contrabandeados. Enquanto 
uma menor incidência de pragas é obviamente 
benéfica ao agricultor e à produção agrícola, 
o contrabando de produtos é altamente 
preocupante pelos riscos que representa à 
saúde pública e ao meio ambiente, além de 

Ronaldo Pereira
Diretor Geral Brasil

FMC Agricultural Solutions

O progresso da cotonicultura nacional, mesmo em face dos desafios que 
se apresentam ao setor, é, em boa parte, resultado da ação da Abrapa 
e das alianças que ela desenvolve, incluindo aquelas com a indústria de 
proteção de cultivos.

constituir crime e colocar em risco a segurança 
do agricultor e a possibilidade de comercialização 
de sua produção. Por todas estas razões, é algo 
a ser combatido por todos. Quanto aos outros 
segmentos, os herbicidas também demonstram 
uma queda importante, enquanto o valor do 
mercado de fungicidas se manteve estável, 
conforme se pode observar na tabela abaixo:

 » Vendas de Defensivos Agrícolas 
por Classe – 2014-2015

CLASSES
VALOR – US$ MM VARIAÇÃO 

%2014 2015

Inseticidas 4.893 3.171 -35,2

Herbicidas 3.903 3.086 -20,9

Fungicidas 2.907 2.901 0,2%

Acaricidas 117 103 -12,0

Outros 429 347 -11,2

TOTAL 12.249 9.608 -21,6

Fonte: Sindiveg
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Dentre os cultivos que mais utilizam defensivos 
agrícolas, a soja é destaque natural devido à sua 
grande área plantada, seguida de cana e milho. 
O algodão é um relevante segmento de mercado 
para a indústria de defensivos agrícolas, sendo o 
quarto cultivo mais importante e representando 
7% das vendas totais. As vendas em algodão 
também seguiram a tendência geral, caindo 
24% em 2015. Além dos outros fatores já 
comentados, os impactos nas vendas em algodão 
vieram principalmente da redução na área plantada 
e da seca que atingiu parte das áreas produtoras. 

Outro aspecto que merece destaque no mercado 
de defensivos agrícolas é a importância que 
ele representa no financiamento da produção 
agrícola: quase 70% das vendas realizadas pela 
indústria envolvem prazos de pagamentos 
longos, muitas vezes com a entrega do produto 
antes do plantio e o recebimento efetivo apenas 
após a colheita e comercialização. Devido a estas 
características, é o crédito que mantém a cadeia 
de valor funcionando. Quando a liquidez do 
produtor diminui e a inadimplência aumenta, as 
transações ao longo de toda a cadeia de produção 
não fluem corretamente, trazendo impactos e 
prejuízos a todos os setores que dela participam. 
No algodão, a relação da indústria com os 
agricultores se dá, em grande parte, de maneira 
direta. Isso se deve à alta necessidade de crédito 
que caracteriza o segmento, além do tamanho e 
importância econômica dos agricultores.

Poucos setores produtivos são tão dinâmicos 
e complexos como a agricultura, pois clima e 
biologia agregam ainda mais incertezas aos 
outros processos de produção. Neste aspecto, a 
inovação tecnológica tem um papel fundamental 
para oferecer ao agricultor um leque de opções 
de manejo sempre eficiente e econômico, de 
forma que o trato dos cultivos seja ajustado 
rapidamente de acordo com a dinâmica do 
clima, das pragas e de todos os outros fatores 
que comprometem a produtividade. No ano de 

alianças que ela desenvolve, incluindo aquelas 
com a indústria de proteção de cultivos.

No momento em que nos aproximamos do 
plantio de mais uma safra (2016/2017), 
agricultores e fornecedores de insumos se 
mobilizam em suas tarefas para, mais uma 
vez, buscar a prosperidade que vem com a 
geração de renda em todos os segmentos da 
cadeia produtiva, que se traduz em benefícios 
para a sociedade em geral. Os impactos da 
safra passada têm sido tratados à sua maneira 
por cada participante do setor, entretanto 
a indústria de proteção de cultivos segue 
investindo maciçamente no desenvolvimento 
de novas tecnologias, na assistência técnica, na 
formação e capacitação de profissionais e no 
financiamento dos produtores. Na cotonicultura, 
uma atividade de alta complexidade, tecnologia 
e emprego de capital, é a união e coordenação 
de ações da indústria de insumos, agricultores 
e traders que vai assegurar mais um ciclo que 
seja próspero e exitoso. Todos torcemos e 
trabalhamos para isso! 

2015, as vendas de especialidades representaram 
61,2% das vendas de defensivos agrícolas. 

Se tecnologia é fundamental, articulação e 
coordenação também são fatores críticos de 
sucesso. A indústria de proteção de cultivos tem 
trabalhado junto à Abrapa desde a sua fundação. 
São vários os exemplos de ações conjuntas: 
aquisição de equipamentos, desenvolvimento 
de novas modalidades de comercialização, 
fomento à exportação, treinamento de 
agrônomos e monitores, desenvolvimento 
de programas de manejo, apoio a congressos 
e eventos técnicos, suporte ao registro de 
produtos, enfim, existe uma longa lista de 
iniciativas em que a indústria e a Abrapa têm 
trabalhado lado a lado para juntos fazer todo 
o setor avançar. A Abrapa, desde sua fundação 
até a diretoria atual, sob a presidência do Sr. 
João Carlos Jacobsen, tem sido um exemplo de 
organização da cadeia produtiva. O progresso 
da cotonicultura nacional, mesmo em face dos 
desafios que se apresentam ao setor, é, em boa 
parte, resultado da ação da associação e das 

 » Vendas de Defensivos Agrícolas por Cultivo – 2015
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MODERNIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
RELACIONADA A DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS

Decorridos 26 anos da promulgação da atual 
legislação de agrotóxicos – Lei n° 7.802/1989, 
de 11 de julho de 1989 – , observa-se que a 
mesma apresenta falhas que dificultam sua 
aplicação, pois vem causando divergências na 
sua interpretação sobrestando as avaliações 
dos registros perante os órgãos de saúde, meio 
ambiente, agricultura e judiciário.

Isso acontece pelo fato de a Lei, dada a 
incipiência do entendimento até então vigente 
sobre agrotóxicos, permitir interpretações 
diferentes para casos similares. Isso implica 
concluir que a legislação apresenta imperfeições, 
dificultando sobremaneira sua aplicabilidade 
pelos técnicos e a compreensão da própria 
lei, em virtude do teor conflitante de diversos 

artigos, tornando premente a necessidade de 
se efetuar ajustes/adequações para que essa lei 
seja efetiva, até que possamos efetuar e concluir 
estudos mais profundos visando à construção de 
uma nova lei, que abranja todas as adequações 
necessárias. 

Portanto, é urgente modernizar a aplicabilidade 
da legislação atual, sempre tendo como meta 
a melhoria das avaliações dos órgãos federais 
de registro e a maior disponibilidade de novas 
tecnologias e produtos, fundamental para o 
manejo das principais pragas agrícolas. O gráfico 
a seguir mostra a evolução do registro de 
produtos biológicos em relação aos químicos. 
Os biológicos são importantíssimos para um 
eficiente manejo integrado de pragas no campo.

 » Evolução do registro de produtos biológicos em relação aos químicos
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 » Sistema regulatório atual

O sistema regulatório atual impacta drasticamente 
na elevação dos custos desses insumos, devido ao 
excesso de burocracia e, principalmente, à demora 
das aprovações de novas tecnologias. Ao longo 
dos últimos anos, filas de processos de registro 

ENTRE OS PROBLEMAS ENCONTRADOS, DESTACAM-SE:

• Três órgãos envolvidos no registro dos 
produtos (Mapa, Ibama e Anvisa), falta 
liderança para definir as prioridades;

• Sistema burocrático: longas filas (seis anos 
para registrar produto genérico), prazo de 
120 dias nunca é cumprido;

• Avaliações desatualizadas em relação ao 
cenário global, avaliação do risco nunca foi 
implementada no Brasil;

• As demandas dos agricultores não recebem 
a atenção devida pelos órgãos de saúde e 
meio ambiente;

• O CTA – Comitê de Assessoramento 
para Agrotóxicos – é apenas um fórum 
consultivo, ou seja, não tem poder 
deliberativo, porém suas conclusões 
influenciam fortemente o trabalho dos 
órgãos de governo;

• Falta de transparência nas tomadas de 
decisões e excesso de burocracia nas 
análises dos processos;

• Falta de sistema eletrônico integrado entre 
os órgãos de governo, ainda há muita 
geração de papel;

• As taxas pagas pelos requerentes 
dos registros dos defensivos não são 
convertidas em melhorias para o setor;

• Infraestrutura governamental precária, 
falta de profissionais para atender a 
demanda e de estrutura física de trabalho 
adequada;

• Produtos importantes para o manejo das 
pragas nas lavouras foram banidos do 
mercado, sem que houvesse um plano para 
eleger substitutos com a mesma eficácia e 
custos compatíveis.

 » Fluxo do sistema regulatório atual

EMPRESA SOLICITA O REGISTRO DO DEFENSIVO AGRÍCOLA
Simultaneamente nos três orgãos regulatórios

DOSSIÊ TOXICOLÓGICO DOSSIÊ AGRONÔMICO DOSSIÊ AMBIENTAL

CONCLUSÕES TOXICOLÓGICAS CONCLUSÕES AGRONÔMICAS

REGISTRO

CONCLUSÕES AMBIENTAIS

INFORME AVALIAÇÃO
TOXICOLÓGICA

APROVAÇÃO FINAL /
ROTULAGEM

INFORME AVALIAÇÃO
AMBIENTAL

se avolumaram nos órgãos do governo, produtos 
consagrados foram reavaliados e retirados 
do mercado sem justificativas científicas, 
enquanto seguem sendo utilizados em países 
desenvolvidos, inclusive para frutas e verduras.
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A classificação toxicológica adotada pelo 
país está ultrapassada, baseada na simples 
avaliação do “perigo” e despreza outros fatores 
importantíssimos que são adotados em outros 
países, como a “avaliação do risco”, ou seja, a 
“dose x exposição” dos produtos, o uso de EPIs 
pelos aplicadores, os diversos tipos e estágios 
das culturas a serem tratadas, os cuidados 
na preparação das caldas antes da aplicação, 
os equipamentos modernos que são usados 
atualmente pelos produtores de grãos e outros.

Neste contexto, tornou-se quase impossível 
o registro de produtos novos (de acordo com 
a legislação brasileira) que possam apresentar 
algum grau de toxidez maior, mesmo que 
apresentem um menor risco do que outro 
produto já registrado. Como consequência, ao 
longo dos últimos anos houve uma redução 
progressiva dos registros de novas moléculas.

Com o banimento dos produtos mais eficientes 
e utilizados na agricultura, os produtores 
ficaram no limite operacional para um controle 
fitossanitário viável. O ápice da incoerência da 
legislação ficou patente a partir do momento em 
que o Brasil proibiu produtos para aplicação nas 
lavouras, mas seguiu importando, para consumo 

Foto: Silvio Esgalha – Ampa Foto: Carlos Rudiney – Abrapa

por nossa população, alimentos de países 
vizinhos que utilizam esses produtos.

Portanto, é de fundamental importância 
promover a modernização da legislação 
brasileira de produtos fitossanitários. A Abrapa 
tem intensificado as ações na busca de soluções 
para equacionar esse problema, liderando a 
formulação de uma nova proposta de legislação 
alinhada com as demais cadeias produtivas. 

O Brasil é signatário de diversos acordos 
internacionais que envolvem o tema, abrangendo 
tanto a gestão quanto a avaliação de risco, 
princípios técnicos já adotados em países 
desenvolvidos. A proposta do setor é justamente 
para que sejam incorporados esses conceitos 
durante o processo de modernização da legislação.

Está em discussão pelos órgãos de governo um 
novo incremento aos procedimentos da avaliação 
dos agrotóxicos. Trata-se da avaliação do risco 
que, no dialeto oficial, é uma análise sistematizada 
da probabilidade de aparecimento de efeitos 
adversos resultantes da exposição humana aos 
defensivos, cujo processo inclui a identificação do 
perigo, a avaliação dose-resposta, a avaliação da 
exposição e a caracterização do risco.

Até agora, o Brasil tem examinado mais o 
perigo que um produto pode representar, 
ou seja, avaliado a toxicidade ao ser humano 
a partir de suas propriedades intrínsecas. 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) tem verificado as toxicidades agudas 
(oral, dermal, inalatória, ocular, etc.) e as 
crônicas (mutagenicidade, teratogenicidade, 
neurotoxicidade, carcinogenicidade, etc.). Não 
está sendo considerada, aqui, a relação do 
agrotóxico com o meio ambiente, que é outro 
capítulo sob a responsabilidade do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama).

No caso dos defensivos é a mesma coisa. 
Verifica-se o cenário de exposição, que varia 
conforme o tipo de aplicação – manual, 
tratorizada, aérea e outras mais específicas. 
Isso é cotejado com a atividade funcional 
do trabalhador – misturador, abastecedor, 
aplicador e outras – e, então, definem-se os 
equipamentos de segurança apropriados a 
cada situação, como máscaras filtrantes, óculos 
protetores, macacão impermeável, luvas, botas 
e outros, além de instruções necessárias à 
boa execução do serviço em harmonia com a 
segurança do trabalhador.
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Para o consumidor de alimentos, para quem 
o risco é muito menor, foram cientificamente 
elaboradas regras precaucionais, como ingestão 
diária aceitável e o limite máximo de resíduo no 
alimento.

A proposta que está em discussão introduz a 
avaliação do risco, com boa parte da sinalização 
adotada pelo Global Harmonization System 
(GHS), faz alguma adaptação dos critérios 
de classificação, mas mantém a classificação 
toxicológica brasileira das quatro faixas no 
rodapé dos rótulos: (I) vermelha (extremamente 
tóxico); (II) amarela (altamente tóxico); (III) 
azul (medianamente tóxico); e (IV) verde 
(pouco tóxico). Mais recentemente, alguns 
tipos de produtos foram considerados de baixa 
toxicidade, em especial os de origem biológica, e 
para esses não há faixas.

A comunicação do risco nos rótulos e bulas 
seguirá o modelo GHS, com pictogramas e frases 
padronizadas. São exemplos, dependendo da 
categoria do produto: Fatal se ingerido; Tóxico 
se inalado; Causa sérios danos aos olhos; Pode 
causar uma reação alérgica à pele. Essa será a 
mudança mais visível. 

A mudança não visível é que o país se conscientiza 
em relação à necessidade de estudar, qualificar, 
manejar e comunicar o risco de cada agrotóxico. 
De uma estratégia pública de envolvimento 
prático em prol da segurança do trabalhador e do 
consumidor.

Para tanto, se faz necessário um debate amplo 
e aberto com a sociedade, com os maiores 
especialistas no assunto, brasileiros e estrangeiros. 
Nesse contexto, a Abrapa apoiou a criação na 
Câmara dos Deputados de uma Comissão Especial 
para avaliar e encaminhar o assunto de forma 
organizada e célere. A previsão de finalização do 
trabalho desta comissão é março de 2017.

Comitiva brasileira em visita à Austrália para conhecer a legislação sobre registro de defensivos agrícolas

COMITIVA BRASILEIRA VAI À AUSTRÁLIA PARA CONHECER A 
LEGISLAÇÃO DE REGISTRO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Um grupo de brasileiros, 
composto de deputados 
federais, funcionários do 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), representantes dos 
produtores de soja e de algodão, 
além de executivos ligados ao 
agronegócio, visitou a Austrália 
em missão oficial organizada 
pelo Mapa, para conhecer 
de perto os avanços daquele 
país referentes à legislação 
de registro de defensivos 
agrícolas. A iniciativa partiu 
das associações de produtores 
de algodão (Abrapa e Ampa) 
e de soja (Aprosoja), para que 
os legisladores e membros do 
governo, no Brasil, conhecessem 
a lei sobre defensivos na 
Austrália e pudessem propor 
novas regras para modernizar a 
legislação brasileira.

O coordenador do grupo 
de trabalho pela revisão da 
lei atual, Gilson Pinesso, 
também membro do Conselho 
Consultivo da Abrapa, 

ressaltou a necessidade de 
mudar as determinações 
existentes, hoje, no Brasil. 
Explicou que, na Austrália, 
o processo tem rapidez e 
segurança, com transparência 
e responsabilidade. “O registro 
de produtos na Austrália é bem 
mais rápido. O genérico leva 
quatro meses para ser registrado, 
as moléculas novas levam no 
máximo um ano e meio, e, 
numa emergência, pode ser 
aprovado o uso de um produto 
em apenas uma semana”, 
contou Gilson Pinesso.

No Brasil, segundo levantamento 
feito em outubro de 2016, 
cerca de 2.428 processos 
esperam na fila para conseguir 
o registro. Desse total, há 
produtos técnicos e formulados, 
isso sem contar aqueles que 
pedem alteração “pós-registro”. 
O governo segue a ordem 
cronológica dos pedidos, mas os 
produtos biológicos têm tido a 
preferência nas análises. 
O setor produtivo busca mais 

agilidade para acabar com esta 
realidade no Brasil. A comitiva 
brasileira está estudando 
exemplos de leis modernas, em 
curso, que sirvam de referência 
para uma nova legislação a 
ser apresentada no Congresso 
Nacional. 

A viagem serviu para verificar 
como o sistema australiano 
de registro de defensivos 
agrícolas funciona na prática. 
Fizeram parte da missão o 
assessor especial do ministro 
Blairo Maggi (Mapa), Sérgio 
De Marco, os secretários Neri 
Geller (Política Agrícola) e 
Luis Eduardo Rangel (Defesa 
Agropecuária), os deputados 
federais Covatti Filho (PP/
RS), Valdir Colatto (PMDB/
SC), Marco Montes (PSD/MG), 
Tereza Cristina (PSB/MS) e 
Luiz Nishimori (PR/PR), além 
de Endrigo Dalcin, presidente 
da Aprosoja (MT), e Gilson 
Pinesso, da Abrapa.
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Ameaças fitossanitárias no Brasil e 
a base legal para enfrentar os desafios 

Os trabalhos dos últimos dois anos 
demonstraram que o status sanitário das 
principais culturas no Brasil (nisso se inclui 
de maneira muito intensa a cotonicultura) é 
fundamental para o sucesso da atividade. 
Haja vista o efeito que o complexo de lagartas 
causou nos custos de produção de algodão e 
ainda as perdas decorrentes do descontrole 
de pragas antigas, como o bicudo, com a baixa 
adoção de práticas de manejo ancestrais, 
como rotação de cultura ou a destruição de 
restos culturais. Essas práticas, incluindo a 
adoção do refúgio, devem ser ampliadas para a 
preservação de tecnologias e o prolongamento 
da longevidade e sustentabilidade da cultura.

Manter o setor estável pressupõe um modelo 
regulatório moderno que permita arbitrar e 
definir procedimentos de maneira transparente, 
mas com enfoque na fiscalização, evitando assim 

a dissonância de alguns agricultores que, mesmo 
com pequenas áreas, podem comprometer toda 
uma estratégia fitossanitária do país. A legislação 
que rege a defesa vegetal é da década de 1930, 
totalmente anacrônica com a tecnologia que se 
pratica no século XXI. O esforço da Abrapa para 
apoiar novos modelos regulatórios permitiu que 
um novo texto fosse apresentado à Presidência 
da República, o qual será discutido no próximo 
ano no Congresso Nacional.

Além desse apoio na modernização regulatória, a 
luta pela redução do custo de produção é a maior 
preocupação do agricultor e, por consequência, 
do Ministério da Agricultura. Somente os 
defensivos agrícolas representam 30% do custo 
de produção do algodoeiro no Brasil. Trabalhar 
para aumentar a oferta de defensivos genéricos 
foi uma das grandes bandeiras da Abrapa nos 
últimos dois anos e resultou numa política 
de definição de prioridades para o registro e 
o fomento da revisão da legislação, visando 
maior celeridade na concessão de registros no 
Brasil. Esse apoio não foi apenas no incentivo 

ao registro geral, mas também na definição 
das melhores escolhas (moléculas) a serem 
priorizadas, fato que impacta diretamente na 
redução do custo e na eficiência do controle.

Ainda há muito a ser feito, mas a coordenação 
técnica e política das ações da Abrapa nos 
últimos anos denotaram a forma assertiva 
e eficiente de contribuir para a agropecuária 
no Brasil, não somente pensando no sistema 
de produção do algodão, mas viabilizando a 
agricultura em todas as suas esferas.

Novas pragas surgirão, outras ressurgirão mais 
vorazes. Mas o fundamental é perceber que a 
defesa agropecuária não se faz somente pela 
mão do governo e sim pela integração plena 
de técnicos privados sob a luz de uma política 
transparente e eficiente para o enfrentamento 
dos desafios. O governo e sua eficiência são 
consequências da boa relação com os diversos 
setores organizados da sociedade. Esse é o 
desafio da próxima etapa que o Brasil e sua 
gestão devem superar 

Luis Eduardo Pacifici Rangel
Secretário de Defesa Agropecuária

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Ainda há muito a ser feito, mas a coordenação técnica e política das 
ações da Abrapa nos últimos anos denotaram a forma assertiva e 
eficiente de contribuir para a agropecuária no Brasil, não somente 
pensando no sistema de produção do algodão, mas viabilizando a 
agricultura em todas as suas esferas.
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REAVALIAÇÃO DE DEFENSIVOS 
AGRÍCOLAS REGISTRADOS

O Brasil é líder na produção e exportação de soja, 
milho, cana, algodão, café e laranja, entre outros 
produtos agrícolas. Essas conquistas ocorreram em 
paralelo ao desenvolvimento social no campo e uma 
maior consciência e respeito ambiental. O aumento 
da produtividade foi mais intenso e crescente 
quando comparado à expansão da área cultivada, 
de modo que cerca de 65% do território brasileiro 
continua coberto por matas nativas. Nos últimos 35 
anos, a produção de grãos no Brasil aumentou 198% 
enquanto a área cultivada cresceu 28%.

Por ser uma região tropical, o Brasil desenvolveu 
tecnologias próprias para superar suas 
limitações. Um dos grandes desafios tem sido a 
convivência e redução dos danos causados pelas 
pragas agrícolas (insetos, doenças e plantas 

daninhas). Nos trópicos, onde o inverno não 
é rigoroso a ponto de controlar naturalmente 
as pragas, elas são mais diversificadas 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 fitossanitários para reduzir 
danos, manter a produtividade, qualidade e 
custos compatíveis dos produtos agrícolas. As 
pragas são controladas pelo uso de todas as 
medidas disponíveis: é o chamado MIP (Manejo 
Integrado de Pragas). São usados métodos 
genéticos (resistência das plantas), biológicos 
(inimigos naturais), culturais (rotação de 
culturas, erradicação, vazio sanitário), legislativos 
(evitando-se a introdução de novas pragas) e 
químicos (produtos fitossanitários/defensivos).

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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O manejo químico com produtos fitossanitários 
é um dos mais utilizados 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 áreas nativas 
e florestais, resultando ainda na elevação dos 
preços dos alimentos, fibras e agroenergia. 
De acordo com a empresa de pesquisa alemã 
Kleffmann, o uso de produtos fitossanitários 
por unidade cresceu 120% na China e 47% na 
Argentina. Já no Brasil, houve redução de 3%. É 
o agronegócio brasileiro fazendo a lição de casa.

Pela importância da aplicação racional e eficiente 
de defensivos no dia a dia dos produtores rurais 
brasileiros, a Abrapa atuou, principalmente, nas 
seguintes frentes:

1. Manutenção da aplicação dos inseticidas 
neonicotinoides e Fipronil na cultura do algodão;

2. Apoio à manutenção dos registros de produtos 
com o ingrediente ativo Carbendazim na cultura do 
algodão;

3. Considerações sobre a importância do plantio 
direto e manutenção dos produtos herbicidas à base 
de Glifosato e Paraquat;

4. Contribuições para a consulta pública sobre a 
permanência do ingrediente ativo Carbofurano no 
mercado.

1. Manutenção da aplicação dos 
inseticidas neonicotinoides e Fipronil 
na cultura do algodão

Acompanhamento e participação efetiva da Abrapa 
no processo entre o Mapa e o Ibama, que levou 
à publicação da Instrução Normativa Conjunta 
no Diário Oficial da União, em 9 de janeiro de 
2015, estabelecendo as condições de aplicação 
dos produtos neonicotinoides e Fipronil para a 

cultura do algodão. A aplicação desses ingredientes 
ativos estava proibida no Brasil, devido a questões 
impostas pela reavaliação ambiental, coordenada 
pelo Ibama, de acordo com o Decreto 4074/2002. 

2. Apoio à manutenção dos registros 
de produtos com o ingrediente ativo 
Carbendazim na cultura do algodão

Atualmente, existem 51 fungicidas para a cultura 
do algodoeiro, registrados no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para o 
controle da mancha de ramulária. Porém, esses 
fungicidas pertencem somente a quatro grupos 
químicos: Estrobirulina, Triazol, Estanhado e 
Benzimidazol. No algodoeiro, durante as diferentes 
fases do ciclo da cultura, pode ocorrer, dependendo 
da região de cultivo, até 15 pulverizações com 
fungicidas para o controle das doenças. Portanto, 
o uso de fungicidas de maneira alternada, com 
diferentes princípios ativos é fundamental, pois 
é uma estratégia eficaz para se evitar o aumento 
da frequência de isolados resistentes. 

O Carbendazim (Benzimidazol), importante 
fungicida para o controle de doenças, está 
presente em pelo menos sete produtos 

registrados no Mapa para o controle da 
Ramularia areola, seja sozinho ou em mistura do 
produto comercial. Esse produto é fundamental 
na alternância dos grupos químicos para o 
controle de doenças, tanto do algodão como da 
soja e milho, principais culturas do Cerrado. 

No caso da Ramularia, nos últimos anos, 
vem sendo relatado pela pesquisa uma 
alta variabilidade do fungo. Isso reforça a 
preocupação sobre surgimento de populações 
do fungo resistentes a determinados princípios 
ativos quando submetidas à grande pressão 
de seleção. É importante, sobretudo no 
contexto atual, a rotação de princípios ativos 
de fungicidas, no caso, a incorporação de 
Benzimidazol no programa de aplicações, para 
diminuir o risco do surgimento dessa resistência. 

Vale ressaltar também que o Carbendazim tem 
propriedades preventivas e curativas contra um 
amplo espectro de fungos, entre os quais estão 
os ascomicetos e os fungos imperfeitos (exceto 
dematiáceos). Em relação aos basidiomicetos, 
particularmente agentes de carvões e cáries, 
eles são sensíveis a este fungicida, que é uma 
importante ferramenta no controle de doenças.
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3. Considerações sobre a importância 
do plantio direto e manutenção 
dos produtos herbicidas à base de 
Glifosato e Paraquat

O plantio convencional (uso de máquinas 
pesadas) é aquele que envolve o preparo do solo 
para a cultura por meio de aração, gradagem e 
demais atividades de revolvimento de solo. Como 
resultado, produz um conjunto de danos ao meio 
ambiente, dentre eles o elevado índice de erosão 
e o consequente assoreamento das margens dos 
rios e represas hidrelétricas, o empobrecimento, 
esterilização e compactação dos solos.

O sistema de plantio direto dispensa as atividades 
de movimento do solo, através da semeadura 
direta, sem aração ou gradagem. Resumidamente, 
é feito apenas um pequeno sulco para comportar 
a semente. No momento posterior à colheita, os 
restos da cultura são roçados, permanecendo no 
solo. O plantio direto assemelha-se à condição 
da floresta, pela elevada quantidade de matéria 
orgânica proporcionada pelo não revolvimento do 
solo, contribuindo para o aumento da fertilidade 
natural das áreas agrícolas. 

O plantio direto é uma prática conservacionista 
que permitiu um ganho de qualidade ambiental 
substancial à agricultura brasileira, do ponto 
de vista de uma menor erosão e preservação 
dos recursos hídricos. Há, ainda, uma 
significativa redução na utilização de máquinas 
e implementos agrícolas, o que, inegavelmente, 
reduz o uso de combustíveis fósseis (diesel) e 
a emissão de gases poluentes que aumentam o 
efeito estuda e o aquecimento global.

O controle de ervas daninhas, por meio do uso 
de produtos herbicidas (Glifosato e Paraquat), é 
fundamental para a viabilidade do plantio direto. 
Por isso, não só do ponto de vista ambiental, 
como do ponto de vista econômico, tanto o 
Paraquat quanto o Glifosato são os ingredientes 
ativos mais indicados e, portanto, essenciais 
para garantir a continuidade do “sistema de 

plantio direto” e, por consequência, da produção 
de algodão no Brasil.

Sem o manejo adequado das plantas daninhas, 
as pesquisas apontam queda de até 90% de 
produtividade na cultura do algodão. O impacto 
na produtividade é perfeitamente explicável 
pela falta de produtos mais eficientes se acaso 
o Glifosato e o Paraquat não for mais utilizado 
pelos produtores de algodão. 

Pelos dados da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), a conclusão é de que 
na impossibilidade de uso dos herbicidas, numa 
primeira fase, considerando algum nível de controle 
pelos demais produtos disponíveis, haveria uma 
perda de exportação de 2,8 bilhões de dólares de 
algodão em pluma, ocasionando um déficit de 
1,9 bilhão de dólares na balança comercial.

Se os produtos herbicidas como Glifosato e 
Paraquat fossem retirados do mercado brasileiro, 
haveria um impacto de 500%, em média, 
nos custos de produção. Haveria ainda uma 
desestruturação do pacote tecnológico utilizado 
pelos produtores de algodão, trazendo prejuízos 
para toda a cadeia com uma sensível redução da 
área plantada e das exportações.

4. Contribuições para a consulta pública 
sobre a permanência do ingrediente 
ativo Carbofurano no mercado

O Carbofurano é um nematicida/inseticida 
registrado em dez formulações para 13 
culturas de grande importância econômica: 
algodão, amendoim, arroz, banana, batata, 
café, cana-de-açúcar, cenoura, feijão, fumo, 
milho, repolho e tomate. 

O primeiro registro no Brasil foi obtido 
em 1978. É um ingrediente ativo de amplo 
espectro, altamente eficaz no controle de 
nematóides e outras pragas de difícil controle. 
É o único nematicida registrado para todas as 
espécies de importância econômica nas culturas 
do algodão, cana, arroz, milho, batata, tomate, 
fumo e outras, não existindo substituto com o 
mesmo espectro, sendo ainda um produto de 
baixo custo para o agricultor. Adicionalmente, 
o Carbofurano não possui relato ou qualquer 
citação sobre problemas de resistência de 
pragas, sendo um importante aliado para o MIP 
(Manejo Integrado de Pragas), encaixando-se 
perfeitamente na estratégia de alternância dos 
modos de ação. 
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Pode-se considerar que, caso o registro de 
produtos à base desse ingrediente ativo seja 
suspenso, cerca de 270 municípios de 16 estados 
serão afetados em suas principais culturas.

Vale destacar ainda que:
• Existem produtos à base desse ingrediente 

ativo registrados em 35 países;
• O Carbofurano, quando utilizado seguindo 

as recomendações da bula, não causa 
problemas ao homem, aos animais e ao meio 
ambiente;

• O registro do Carbofurano no Brasil precisa 
ser mantido devido ao impacto negativo 
na cultura do algodão com a ausência do 
produto; 

• A produção agrícola precisa dessa 
ferramenta para manejo de nematoides e 
brocas;

• A ausência do produto representaria uma 
alternativa a menos para a rotação de 
moléculas, aumentando assim a pressão de 
seleção sobre pragas iniciais na cultura do 
algodoeiro;

• A Broca-do-algodoeiro tem capacidade de 
afetar até 40% do estande cultural;

• O Pulgão-do-algodoeiro tem capacidade 
de reduzir até 44% da produção e, com as 
viroses na fase inicial, a perda pode chegar a 
100%; 

• Os nematoides em algodoeiro são uma praga 
de difícil controle (patógeno de solo), tendo 
aumentado aproximadamente cinco vezes 
nos últimos 10 anos;

• O Carbofurano tem efeito nematicida 
em formulações e doses determinadas 
para o algodoeiro, especificamente para 
Meloidogyne incognita e Rotylenchulus 
reniformis. 

•••

Até a finalização desse relatório, a Abrapa e a Aprosoja encaminharam ao Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa) uma proposta de solução para o caso das reavaliações em geral, incluindo 
os conceitos de análise e gerenciamento do risco, além da definição/conceitos de novas moléculas (mais tóxicas 
e menos tóxicas) através de alteração da legislação. Com isso, espera-se que os órgãos federais responsáveis 
pelo registro dos produtos tenham segurança jurídica para realizar as análises, como ocorre nos Estados 
Unidos, União Europeia e Austrália.

Raízes de algodoeiro atacadas por nematoides
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Ataque de Helicoverpa armigera em algodoeiro (foto: Abapa)

EMERGÊNCIA FITOSSANITÁRIA

Com o advento da Helicoverpa armigera, praga 
quarentenária antes ausente no Brasil, a Abrapa 
atuou fortemente junto ao governo federal visando 
à decretação da emergência fitossanitária em 
vários estados produtores da federação, onde os 
surtos desta praga acarretam inúmeros prejuízos 
aos produtores de grãos e fibras. Dessa forma, 
várias práticas de manejo para o controle da praga 
foram adotadas pelos cotonicultores, sempre 
acompanhadas de perto pelos técnicos do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) 
e das agências de defesa agropecuária dos estados. 

Dentre as práticas adotadas, o controle químico 
demostrou ser a mais eficiente para manter 
estáveis os níveis populacionais da Helicoverpa 
armigera, sendo enfatizada a importância do uso de 
produtos com diferentes modos de ação para evitar 
o estabelecimento de resistência aos inseticidas. 
Como instrumento de medida de defesa sanitária, 
o Mapa concedeu registros emergenciais de 
produtos elaborados à base de vírus VPN-HzSNPV, 
Bacillus thuringiensis (Bt) e Feromônios, o que 
possibilitou a retomada do manejo biológico 
nas lavouras brasileiras, somando-se ainda 
a liberação de registros defensivos à base de 
Clorantraniliprole, Clorfenapyr e Indoxacarbe. 

A Abrapa solicitou ao Departamento de 
Sanidade Vegetal (DSV/Mapa) que tomasse 
providências cabíveis junto às áreas 
responsáveis para efetivar a prorrogação do 
prazo desses registros emergenciais enquanto 
vigorar o estado de emergência fitossanitária, 
uma vez que o término da vigência do registro 
ocorreria em de 17 de março de 2015.

A prorrogação do registro emergencial 
trouxe vantagens sobre a autorização de uso 
emergencial (Decreto 8.133/2013) como, por 
exemplo, permitir a utilização dos produtos 
em todo o território brasileiro sem depender 
de declaração de emergência em cada estado. 

Como resultado da atuação da Abrapa, foi 
publicada no Diário Oficial da União – DOU, 
no dia 19 de março de 2015, a Instrução 
Normativa no 3, que prorrogou por mais 12 
meses as autorizações de uso emergencial 
para controle da praga Helicoverpa armigera. 
Essa prorrogação foi suficiente para que o 
Mapa concedesse os registros definitivos 
para os produtos, antes registrados 
emergencialmente. 
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Em relação à emergência fitossanitária e ao 
registro de produtos, a atuação da Abrapa 
resultou ainda nas seguintes ações:

1. Proposta para alteração do Decreto de 
Emergência Fitossanitária nº 8.133;

2. Subsídios técnicos e jurídicos para a solução do uso 
do Benzoato de Emamectina pelos cotonicultores;

3. Ações para continuidade da emergência nos 
principais estados produtores de algodão;

4. Participação no Grupo de Gerenciamento 
Situacional de Emergência Fitossanitária do Mapa.

1. Proposta da Abrapa para alteração do 
Decreto de Emergência Fitossanitária 
nº 8.133

Em função do descompasso temporal entre 
o período de ataque de doenças e pragas na 
cultura do algodão e a vigência da emergência 
fitossanitária, a Abrapa elaborou e apresentou 
mudanças na estrutura do Decreto de 
Emergência Fitossanitária nº 8.133. De modo 
geral, as alterações propostas baseavam-se em: 

• Compatibilizar o prazo de validade da 
autorização especial temporária enquanto 
perdurar o estado de emergência declarado;

• Ampliar e dar opções de ferramentas de 
controle de pragas, incluindo aquelas 
permitidas no Brasil, porém, não autorizadas 
para controlar pragas emergenciais.

Como resultado dessas ações, a Presidência da 
República publicou o Decreto 8.591, de 16 de 
dezembro de 2015, com as alterações propostas 
pelo setor do algodão. Os ajustes ampliaram e 
ofereceram aos setores da agropecuária brasileira 
mais tecnologias para o controle de pragas, 
além de permitir a compatibilização do prazo 
da autorização especial temporária, ajustando à 
vigência do estado de emergência.

2. Subsídios técnicos e jurídicos da Abrapa 
para a solução do uso do Benzoato de 
Emamectina pelos cotonicultores 

O Ministério Público Federal (MPF) propôs Ação Civil 
Pública determinando a proibição do uso do produto 
em virtude de o Instituto de Defesa Agropecuária 
de Mato Grosso (Indea) não ter efetuado o cadastro 
estadual. Foi negada a urgência na liminar pleiteada 
pelo MPF. Todavia, mesmo após manifestação da 
União, concedeu-se a liminar para desautorizar o 
uso do produto no estado de Mato Grosso. 

A liminar foi cassada por meio do agravo de 
instrumento de nº 0027841-14.2014.4.01000/
MT, conforme decisão do eminente 
Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian. 
É importante destacar que toda a fundamentação 
legal aduzida pelo Ministério Público foi 
apresentada somente sob a disciplina da Lei 
Federal 7.802/89, do Decreto Regulamentador 
nº 4.074/02, bem como abordou as regras da 
Instrução Normativa nº 13/Mapa, de 3 de abril 

de 2013, e da IN SDA nº 8, de 5 de abril de 2013, 
já revogadas, ou seja, em toda a peça inicial nada 
se abordou sobre a legislação aplicável: Lei 
12.873/2013, Decreto 8.133/2013 e Portaria 
Mapa nº 1.109/2013. Tornou-se aplicável, 
portanto, a legislação superveniente e específica – 
Lei 12.873/2013, que dispensou o registro.

É importante frisar que os atos praticados pelo 
Mapa ocorreram antes da entrada em vigor da 
Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, bem 
como do respectivo Decreto Regulamentador 
nº 8.133, de 28 de outubro de 2013. Portanto, é 
equivocado o entendimento de que a autorização 
de importação e uso foram expedidas antes de 
24 de outubro de 2013 e que, dessa forma, não 
estão amparadas pelo princípio da legalidade. 

Pela intervenção judicial, o uso e aplicação do 
Benzoato de Emamectina foi concedida sob os 
ditames da lei, com demonstração dos requisitos 
necessários, especialmente, de que o produto é 
essencial para o controle de pragas. 

Helicoverpa armigera em botão floral de algodoeiro (foto: Abapa)
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3. Ações da Abrapa para continuidade 
da emergência nos principais estados 
produtores de algodão

A emergência fitossanitária resultou na 
necessidade de articulação entre os empresários 
rurais, entidades de ensino e pesquisa, órgãos 
regulatórios, responsáveis técnicos, canais de 
distribuição de insumos agrícolas, associações e 
cooperativas rurais.

Concomitantemente, as agências estaduais de 
defesa agropecuária tiveram a incumbência de:

• Legislar complementarmente com a edição 
de portarias estaduais; 

• Realizar levantamentos fitossanitários 
circunscritos à área declarada de 
emergência;

• Elaborar, em conjunto com representantes 
da área de pesquisa e de universidades, o 
plano de supressão da praga; 

• Analisar o Plano de Segurança e Controle no 
Transporte e Armazenamento do Benzoato 
de Emamectina, apresentado pelas empresas 
importadoras; 

• Participar de capacitações em medidas de 
segurança associadas ao uso do Benzoato 
de Emamectina;

• Autorizar o uso da molécula Benzoato de 
Emamectina pelos produtores rurais;

• Controlar os estoques do Benzoato de 
Emamectina armazenados nos estados;

• Auditar, em nível de campo, os 
procedimentos relacionados ao uso do 
Benzoato de Emamectina.

Dessa forma, o Mapa, com o intuito de verificar 
em nível de campo a percepção dos técnicos 
das agências estaduais de defesa agropecuária 
quanto à necessidade de continuar com as ações 
de controle da Helicoverpa armigera e declarar 
oficialmente a continuidade da emergência 
fitossanitária, solicitou às agências um 
posicionamento quanto à adoção de práticas de 
manejo e controle da praga. 

• No cenário agrícola, a Heli coverpa 
armigera é uma praga presente 
e tem pro movido elevados 
prejuízos às lavouras de soja, 
milho e algodão;

• Nas lavouras com uso das 
tecnologias à base de plantas 
Bt (Bacillus thuringiensis) 
a pressão da Helicoverpa 
armigera é menor, mas a praga 
ainda está presente e causando 
prejuízos aos produtores. 
Nas lavouras OGMs sem a 
tecnologia Bt os prejuízos são 
enormes, devido à alta pressão 
migratória, principalmente 
nas áreas de refúgio;

• A distribuição e precipitação 
pluviométrica registradas 
na atual safra agrícola 
potencializaram as perdas 
econômicas, influenciando 
não somente nas populações 
das pragas como também nas 
de plantas hospedeiras;

• Sem uma obrigatoriedade 
legal de plantio das áreas de 
refúgio e sem ferramentas 
eficientes como o Benzoato 
de Emamectina, as 
estratégias de manejo de 
resistência das tecnologias Bt 
serão comprometidas. 

• Em uma safra onde os 
preços de commodities são 
baixos, existem grandes 
vantagens financeiras para os 
agricultores aumentarem o 
uso das variedades Bt;

• Sem o plantio das áreas 
de refúgio, o sucesso no 
controle das lagartas será 
muito baixo, aumentando o 
risco iminente de se perder a 
eficácia das tecnologias Bt e 
ocorrer um surto ainda mais 
grave, num futuro próximo, 
da Helicoverpa armigera;

• A sucessão de plantios de 
forma ininterrupta favorece 
sobremaneira a manutenção 
da população da Helicoverpa 
armigera em elevada 
densidade, tendo em vista a 
formação de ponte verde;

• É crescente o uso de agentes 
de controle biológico de 
pragas, com destaque para 
Bacillus thuringiensis e 
Baculovírus;

• Os Baculovírus são eficientes 
quando aplicados na fase 
vegetativa para controlar 
a Helicoverpa armigera em 
lavouras de soja e milho. 

• Na fase reprodutiva da 
soja, o uso do Benzoato 
de Emamectina tem se 
apresentado como a melhor 
solução para o manejo da 
praga;

• Os Baculovírus apresentam 
menor eficiência no controle 
da Helicoverpa armigera 
quando o hospedeiro é o 
algodão. Por isso, o uso do 
Benzoato de Emamectina 
torna-se indispensável para 
manter a população da 
praga em níveis adequados, 
como preconiza o manejo 
integrado;

• O uso de Benzoato de 
Emamectina foi eficiente 
para o controle da praga 
nas três lavouras avaliadas. 
Na ausência do controle 
químico com Benzoato 
de Emamectina, o custo 
de produção na lavoura 
de algodão se eleva 
drasticamente;

• Nas duas últimas safras, 
os órgãos estaduais de 
defesa estiveram presentes 
em todas as etapas da 
emergência fitossanitária 
declarada pelo Mapa. 

POSICIONAMENTO DOS ESTADOS DO MARANHÃO, 
BAHIA, MATO GROSSO, GOIÁS E PIAUÍ

Diante das Notas Técnicas oficialmente 
protocolizadas pelos órgãos de defesa agropecuária 
dos estados, somadas aos demais documentos 
e demandas já apresentadas aos técnicos do 
Departamento de Sanidade Vegetal (DSV) 
da Secretária de Defesa Agropecuária (SDA), 
as agências estaduais de defesa agropecuária 
solicitaram ao Mapa a manutenção do Estado 
de Emergência Fitossanitária para a Helicoverpa 

armigera, assim como de todas as medidas 
adotadas e implementadas pelo governo brasileiro 
com o objetivo de conter o surto da praga em todas 
as regiões de importância agrícola para o país.

As ações da Abrapa resultaram na publicação das 
portarias de prorrogação da emergência para os 
estados do Maranhão, Bahia, Piauí, Mato Grosso 
e Goiás, a saber: 
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Portaria nº 232, de 22 de outubro de 2015 
(estado do Maranhão)

Portaria nº 238, de 11 de novembro de 2015 
(estado da Bahia)

Portaria nº 8, de 12 de janeiro de 2016 
(estado do Piauí)

Portaria nº 9, de 12 de janeiro de 2016 
(estado de Mato Grosso)

Portaria nº 10, de 12 de janeiro de 2016 
(estado de Goiás)

4. Participação da Abrapa no Grupo 
de Gerenciamento Situacional de 
Emergência Fitossanitária do Mapa

Em 14 de julho de 2016, foi realizada, no Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
a reunião do Grupo de Gerenciamento Situacional 
de Emergência Fitossanitária para a Helicoverpa 
armigera, com o objetivo de avaliar a situação da 
praga no Brasil. Na reunião, os representantes da 
Abrapa fizeram um breve histórico da ocorrência da 
Helicoverpa armigera nas culturas de algodão.

O programa fitossanitário implementado está, 
atualmente, fundamentado em quatro pilares: 
controle cultural; controle biológico; controle do 
uso da tecnologia Bt; e controle químico.

A Embrapa ressaltou a importância da 
participação dos estados no controle do uso 
do Benzoato de Emamectina nas condições de 
emergência, enfatizando a necessidade do 
monitoramento rigoroso dos estoques. 

As demandas defendidas pelos  
cotonicultores foram: 
• Manutenção do Estado de Emergência 

Fitossanitária nos estados, tendo em vista 
o início da nova safra agrícola 2016/2017; 

• Manutenção das ferramentas 
tecnológicas para a Helicoverpa armigera;

• Registro definitivo do Benzoato de 
Emamectina; 

• Celeridade no registro emergencial 
de novas ferramentas para o Manejo 
Integrado de Pragas (MIP);

• Prioridade no registro de produtos 
genéricos, visando a uma maior 
concorrência e redução dos custos  
de produção.

Ataque de Helicoverpa armigera em folhagem do algodoeiro
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BICUDO-DO-ALGODOEIRO

O principal inseto-praga da cotonicultura 
brasileira é o bicudo-do-algodoeiro (Anthonomus 
grandis), que desde os anos 80 arrasou lavouras 
pelo país, somando prejuízos da ordem de 374 
milhões de dólares somente na safra 2015/2016.

Os danos econômicos relacionados ao ataque do 
bicudo podem provocar perdas de até 100% na 
produção, com aumento exponencial dos custos 
em decorrência do uso intenso de inseticidas 
para controle. 

Além de ser oneroso, o controle pode não 
ser devidamente efetivo, uma vez que as 
larvas se mantêm dentro dos botões e maçãs, 
permanecendo inacessíveis às aplicações de 
inseticidas químicos. Adicionalmente, as 
populações se refugiam, nas entressafras, dentro 
da mata nativa ou sobre plantas voluntárias e se 
reproduzem rapidamente nas lavouras onde não 
houver um programa de controle populacional 
ativo e eficiente.

Diante desses desafios, a Abrapa realizou em 
Brasília, no dia 8 de maio de 2015, o “Workshop 
sobre bicudo-do-algodoeiro”. Dentre os pontos 
discutidos, destacaram-se: 
• Destruição plena das soqueiras, rebrotas e 

tigueras/plantas guaxas; 
• Armadilhamento de entressafra; 
• Plantio concentrado (em até 40 dias na 

macrorregião); 
• Tratamento de bordaduras; 
• Tratamentos em B1; 
• Combate de focos nos talhões; 
• Monitoramento de botões florais atacados; 
• Níveis de controle adotados; 
• Uso de aplicações oleosas (BVO e UBV) de 

inseticidas; 
• Principais ingredientes ativos de inseticidas/

formulações utilizados; 
• Redução das populações nos talhões infestados; 

• Aplicações de inseticidas com maturador/
desfolhante;

• Colheita rápida e bem-feita; 
• Destruição de soqueira imediatamente após 

a colheita; 
• Vazio sanitário conforme a normativa local; 
• Medidas complementares adotadas (catação 

manual de botões florais, eliminação de 
plantas voluntárias em algodoeiras e beiras 
de estradas, tubo isca, pulverização de 
rebrotas, combate de bicudo em soja e milho 
infestados por possuírem soqueiras, rebrota 
e plantas tigueras, entre outras). 

Ainda durante o workshop, a Abrapa coordenou:

O Painel de pesquisadores de diversas áreas 
(entomologia, tecnologia de aplicação, entre 
outras), que discutiu as estratégias e táticas de 
combate em campo, alinhado ao sistema de manejo 
regional (controle, supressão ou erradicação) e a 
qualidade total em tecnologia de aplicação.

O Painel de consultores, que apresentaram as 
dificuldades para se combater corretamente o 
bicudo e indicaram as medidas corretas e viáveis 
de controle da praga, o nível de adoção das 
recomendações e as razões do fracasso no controle.

O Painel das agências de defesa agropecuária, que 
destacaram o grau de atuação e comprometimento 
do poder público no cumprimento das normas.

O Painel do Mapa, que apresentou o Plano Nacional 
de Defesa Agropecuária, destacando as ações 
específicas para o bicudo-do-algodoeiro. 

Como encaminhamento final do workshop, foi 
elaborado um plano de ação para conter a praga, 
visando reduzir os problemas causados pelo 
bicudo-do-algodoeiro no país.

Bicudo-do-algodoeiro



200

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

Participantes do Workshop sobre bicudo-do-algodoeiro (maio/2015)Abertura do Workshop sobre bicudo-do-algodoeiro, realizada pelo presidente da Abrapa, 
João Carlos Jacobsen Rodrigues (março/2015)

Outro resultado do workshop foi o destaque 
especial dado ao assunto durante o  
10º Congresso Brasileiro do Algodão, realizado 
em setembro de 2015, em Foz do Iguaçu-PR. 

A Abrapa criou e lançou, durante o evento,  
a campanha “Agora é Guerra”, para conscientizar 
e mobilizar os produtores numa grande ação de 
combate ao bicudo.

Lançamento da campanha de combate ao bicudo-do-algodoeiro durante o 10º CBA (setembro/2015)
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Ainda com relação ao bicudo-do-algodoeiro, são 
destaques da atuação da Abrapa no biênio 2015-
2016:

1. Ações para o registro emergencial do herbicida 
2,4 D para uso nas margens das rodovias com a 
finalidade de reduzir a proliferação do bicudo;

2. Projeto Plataforma de Desenvolvimento de 
Algodão OGM resistente ao bicudo-do-algodoeiro.

1. Ações da Abrapa para o registro 
emergencial do herbicida 2,4 D para 
uso nas margens das rodovias com a 
finalidade de reduzir a proliferação 
do bicudo

A eliminação das tigueras de algodão nas 
margens das rodovias visa auxiliar na redução 
populacional da praga, garantindo, em médio 
prazo, menores pulverizações para o controle 
do inseto, trazendo benefícios ambientais, 
financeiros e sociais. Neste contexto, foram 
realizadas reuniões presenciais com os órgãos 
de governo envolvidos no tema junto ao Comitê 
de Assessoramento de Agrotóxicos – CTA, 
composto pelo Mapa, Ibama e Anvisa. 

A Abrapa encaminhou as informações solicitadas 
e, posteriormente, elaborou documento técnico 
propondo: 
• Monitoramento do bicudo nos principais 

estados produtores;
• Destruição das tigueras ou plantas 

involuntárias de algodão;
• Relação “custo x benefício” do método, 

considerando manejo mecânico e químico e 
a sua viabilidade;

• Medidas adicionais para evitar 
derramamento de sementes, caroços e 
capulhos de algodão nas margens das 
rodovias;

• Estimativa de quantidade de produto a ser 
utilizado nas rodovias no período de vazio 

sanitário nas principais regiões produtoras 
do Brasil;

• Medidas de segurança para uso emergencial 
do herbicida 2,4 D nas margens das estradas 
e rodovias;

• Estratégias para o manejo fitossanitário na 
cultura do algodão.

Como resultado das ações coordenadas pela 
Abrapa foi publicado pelo Ibama no Diário 
Oficial da União a Instrução Normativa Nº 
13, de 23 de julho de 2015, que estabelece 
o uso emergencial do herbicida 2,4 D como 
medida fitossanitária para controle do bicudo-
do-algodoeiro e aprova o uso do produto para 
o controle de plantas tigueras de algodão nas 
margens das rodovias e estradas. 

2. Projeto Plataforma de Desenvolvimento 
de Algodão OGM resistente ao  
bicudo-do-algodoeiro

Com o intuito de obter tecnologias para o 
controle do bicudo, a Abrapa, junto com 
Embrapa e outras instituições parceiras, 
vêm desenvolvendo trabalhos de pesquisa 
há mais de uma década. Como resultado 
desses esforços, foram alcançados avanços 
significativos no desenvolvimento de cultivares 
transgênicas de algodão com resistência ao 
bicudo, principalmente, com a geração de 
ativos biotecnológicos (genes, construções 
gênicas e eventos de transformação com alta 
toxicidade contra o bicudo), assim como no 
aperfeiçoamento de métodos de transformação 

Aplicação do herbicida 2,4 D em margem de rodovia (foto: Abapa)

Ataque da praga bicudo-do-algodoeiro



202

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

e seleção de plantas (fenotipagem). Contudo, 
esses avanços devem ser potencializados 
para que se obtenham novas tecnologias de 
algodoeiro transgênico que possam ser aplicadas 
efetivamente no campo. 

Por esse motivo, foi proposta uma articulação 
inovadora entre as principais instituições de 
pesquisa e difusão tecnológica brasileiras que 
trabalham com a cultura algodoeira, por meio de 
uma plataforma de pesquisa com foco na geração 
de eventos transgênicos resistentes ao bicudo.  
Esta plataforma consiste em um trabalho 
colaborativo entre o Instituto Mato-grossense do 
Algodão (IMAmt) e a Embrapa, com a colaboração 
de outras empresas e instituições, entre elas a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a 
Universidade Autônoma do México (Unam),  
a Evogene Ltd. e as universidades norte-
americanas Mississipi States University e 
University of Pennsylvania, além do USDA 
(United States Department of Agriculture).  
O Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) será  
o financiador e esteve presente durante  
todas as discussões estratégicas de definição  
do programa.

As ações da Plataforma de Desenvolvimento 
de Algodão OGM incluem atividades de alto 
teor tecnológico, associando a pesquisa ao 
desenvolvimento de eventos-elite com alta 
performance no controle do bicudo. O componente 
de gestão e complementação de infraestrutura 
irá auditar, concatenar operacionalmente e 
combinar, em curto, médio e longo prazos, 
todas as atividades. Elas incluem a prospecção 
(descoberta e validação de genes e promotores, 
síntese e otimização de construções gênicas 
com altos níveis de expressão), a transformação 
genética (para prova de conceito em plantas de 
algodão e transformação genética massal para a 
geração de eventos transgênicos de algodoeiro 
em larga escala, caracterização molecular dos 
eventos com potencial de uso comercial, seleção 
de linhagens transgênicas com uma única cópia 
do transgene, seleção de linhagens com altos 

níveis de expressão estável dos transgenes) 
e a fenotipagem (estudos da eficiência das 
plantas transgênicas no controle do bicudo em 
laboratório, casa de vegetação e em campo).

O projeto trará dois benefícios. O primeiro 
deles é a obtenção de plantas transgênicas 
desenvolvidas por uma parceria público-privada 
brasileira para a solução do maior problema 
do algodão brasileiro, o bicudo. Essa parceria 
permitirá a todos os produtores brasileiros de 
algodão o acesso a uma tecnologia de planta 
GM que apresenta duas vantagens: é a única e 
mais apropriada solução biotecnológica para o 
controle do bicudo e será a primeira com custo 

menor do que o praticado atualmente no mercado 
de sementes transgênicas. Isto porque os ativos 
biotecnológicos utilizados na obtenção desse 
algodão GM são propriedade das instituições 
integrantes da plataforma, e também porque 
o desenvolvimento dessas plantas utilizará 
majoritariamente tecnologia nacional.

O segundo benefício é o fortalecimento de 
uma rede (Abrapa/IMAmt/Embrapa) que 
possibilitará a obtenção de outras tecnologias 
conforme a demanda dos produtores 
brasileiros, sem a necessidade de depender 
apenas dos produtos oferecidos pelo setor 
privado internacional.

 » Aportes financeiros (R$):

Componentes  Fase 1 ( dois anos)  Fase 2 ( três anos)  Total

IMAmt 3.825.000,00 2.310.000,00 6.135.000,00

Embrapa 3.950.000,00 2.185.000,00 6.135.000,00

Parceiros 1.510.000,00 1.530.000,00 3.040.000,00

Total 9.285.000,00 6.025.000,00 15.310.000,00
Fonte: IBA

Algodoeiro em fase inicial de desenvolvimento
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Os produtos gerados nesta plataforma 
possibilitarão uma redução significativa no 
número de aplicações de defensivos contra o 
bicudo, que foi de 23 aplicações em 2014/2015, 
bem como a redução dos custos de produção, 
estimada na ordem de R$ 1,7 bilhão por ano 
nas atuais regiões produtoras. Além disso, 
permitirão o restabelecimento e a expansão do 
cultivo nas áreas onde a produção se tornou 
insustentável devido ao ataque desta praga. 
Na prática, isso significa que o uso de plantas 
transgênicas resistentes ao bicudo tornará 
possível o aumento da área plantada, decorrente 
da expansão da fronteira algodoeira no Cerrado, 
com um impacto econômico direto sobre o PIB e 
o ressurgimento da cotonicultura no Nordeste, o 
que trará um impacto social incalculável.

A Plataforma de Desenvolvimento de Algodão 
OGM objetiva, também, o desenvolvimento 
contínuo e em longo prazo de soluções 
biotecnológicas para o manejo do bicudo e a 
superação de outros problemas da cultura do 
algodão no Brasil. Ao término deste projeto, a 
proposta deverá ter continuidade com o avanço 

dos ensaios em regime de liberação planejada no 
meio ambiente para certificar a resistência dos 
eventos transgênicos obtidos em relação a todos 
os estados produtores de algodão em diferentes 
condições climáticas.

Adicionalmente será necessário produzir, através 
da introgressão, variedades que combinem os 
altos níveis de controle do bicudo (efeito do 
transgene) com as características agronômicas 
desejáveis (potencial produtivo). Em paralelo, se 
dará o processo de análise de risco ambiental e à 
saúde humana.

Desse modo, como objeto principal, devido 
à emergência de solução para o controle 
do bicudo, foi proposto a geração de 
eventos transgênicos de algodoeiro com 
alta resistência ao bicudo, certificados pela 
genotipagem (caracterização molecular) e 
fenotipagem (bioensaios), e que sejam aptos 
à posterior regulamentação e liberação para 
comercialização pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança (CTNBio), 
beneficiando todos os produtores de algodão. 
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Diferenciais  de posic ionamento



Apoiar o produtor na comercialização do 

algodão e buscar sustentação financeira ao 

negócio da cotonicultura são compromissos da 

Abrapa. Para isso, ela criou o Grupo de Trabalho 

(GT) de Comercialização e Rentabilidade.

O GT de Comercialização e Rentabilidade 

acompanha a divulgação dos indicadores 

econômicos e os índices de preços do algodão 

em pluma e caroço; representa a Abrapa junto 

à Câmara Setorial do Algodão, bem como junto 

aos órgãos de governo nos assuntos relacionados 

à comercialização do algodão; trabalha junto 

ao governo apresentando novas propostas para 

a equalização de contratos futuros e para o 

financiamento agrícola. Não perde de vista a 

atualização do preço mínimo do algodão,  

entre outras ações.

Membros:

Aldo Roberto Tissott 

Arlindo de Azevedo Moura 

Décio Tocantins 

Guilherme Mogno Scheffer 

João Carlos Jacobsen Rodrigues
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RENDA, COMERCIALIZAÇÃO 
E INFORMAÇÃO

Reajuste do preço mínimo, novo modelo do 
Certificado de Recebíveis do Agronegócio, 
renegociação de dívidas para cotonicultores 
da região do Matopiba (Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia) e do Centro-Oeste, conquistas 
nas áreas de comercialização e informação, são 
algumas das realizações da Abrapa com foco 
nos diferenciais de posicionamento de mercado 
no biênio 2015-2016, cujos pontos mais 
importantes são destacados neste capítulo.

Em busca da credibilidade, transparência e 
inovação dos processos, a Abrapa trabalha 
diariamente com o objetivo de conhecer o 
mercado nacional e internacional do algodão e 

sua dinâmica, para posicionar a fibra brasileira 
de forma a garantir rentabilidade ao cotonicultor 
e, ainda, fornecer as informações mais relevantes 
para auxiliar o produtor de algodão a tomar as 
melhores decisões.

Para continuarmos a ser uma das referências 
mundiais na produção de fibra e em respeito 
e consideração aos cotonicultores brasileiros, 
destacamos aqui algumas ferramentas de gestão 
desenvolvidas para o setor produtivo, que 
constituem conquistas alinhadas com a garantia 
de renda e com os novos métodos adotados 
pela Abrapa e associações estaduais na melhoria 
contínua dos processos técnicos e gerenciais.

Foto: Carlos Rudiney - Abrapa
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FOCO EM RENDA
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REAJUSTE DO PREÇO MÍNIMO 
DO ALGODÃO EM PLUMA

Após dois anos sem a correção do preço 
mínimo do algodão em pluma no Brasil, os 
valores foram reajustados pelo Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e 
pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 
30 de junho de 2016. Os novos preços mínimos 
das culturas de verão, publicados pelo CMN no 
Diário Oficial da União em 5 de julho de 2016, 
passaram a vigorar na safra 2016/2017. 

A Política de Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM) consiste em um instrumento de 
comercialização de apoio à renda do produtor 
rural, que fortalece o mercado da fibra nacional 
e, consequentemente, reflete de forma positiva 
na economia do país. O algodão em pluma 
aumentou 8,93%, passando de R$ 54,90/@ para 
R$ 59,80/@ no estado de Mato Grosso.

O gráfico a seguir apresenta a evolução dos 
principais indicadores relacionados ao preço 
mínimo nos últimos 13 anos e permite uma 
análise comparativa abrangente e muito útil  
para o setor. 

Foto: Carlos Rudiney - Abrapa
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A partir da análise dos indicadores do gráfico 
acima, podemos destacar dois pontos:

  o mais importante deles, é a disparidade 
entre a evolução do preço mínimo (PM) 

do algodão no decorrer dos anos agrícolas 
quando comparado aos 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 no país, e esta disparidade 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. 

destacamos nesta análise histórica a 
influência do dólar em relação aos custos 

de produção do algodão, especialmente pelo fato 
de os insumos como, por exemplo, defensivos 
agrícolas (herbicidas, inseticidas, fungicidas, 
entre outros), fertilizantes e óleo diesel, serem 
altamente atrelados à moeda norte-americana. 
O comportamento dos custos em relação ao 
dólar, principalmente a partir de 2010, reforça 
a afirmação, já que os dois indicadores estão 

 » Evolução do custo de produção, preço mínimo, preço físico e valor do dólar – Período de 2003 a 2016

Fonte: Conab/Cepea-Esalq/Banco Central do Brasil – Elaboração Abrapa

• Custo de produção, Rondonópolis – MT / Produtividade considerada: 1.600 kg/ha;
• Preço R$/@;
• Algodão tipo 41, folha 4 – cor estritamente abaixo da média (strict low middling);
• Dólar americano (compra): Taxa de câmbio livre / Fim de período anual.

CUSTO DE PRODUÇÃO PREÇO MÍNIMO PREÇO FÍSICO VALOR DO DÓLAR
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CUSTO DE PRODUÇÃO 34,05 39,09 42,66 43,72 49,27 48,29 51 46,11 51,97 59,18 56,03 65,34 73,16 71,68
PREÇO MÍNIMO 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 44,6 54,9 54,9 59,8
PREÇO FÍSICO 58,87 57,49 38,23 43,46 41,81 42,31 39,43 62,27 81,30 53,12 67,36 62,73 69,43 84,71
VALOR DO DÓLAR 2,89 2,65 2,34 2,14 1,77 2,34 1,74 1,67 1,88 2,04 2,34 2,66 3,90 3,90

fortemente correlacionados, ou seja, se um deles 
aumenta, o outro segue a mesma tendência.

A partir dos resultados destacados nesta análise, 
concluímos que é de suma importância que 
os preços mínimos praticados no Brasil sejam, 
sempre, coerentes com a realidade dos custos 
de produção vivenciada pelos cotonicultores 
brasileiros. Somente assim, teremos políticas 
públicas condizentes e alinhadas com as 
demandas do setor produtivo.

1 2
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EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE 
RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO (CRA) 
EM MOEDA ESTRANGEIRA COM 
CORREÇÃO CAMBIAL 

Após consenso entre a iniciativa privada e o 
governo federal, o plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou, em 30 de agosto de 2016, a 
Medida Provisória 725, que prevê a emissão de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 
e de Certificados de Depósito Agropecuário 
(CDA) em moeda estrangeira com correção 
cambial. O Palácio do Planalto, por sua vez, 
sancionou a Lei 13.331, derivada da MP 725, 
autorizando a emissão de títulos rurais indexados 
à variação cambial. A Lei foi publicada no Diário 
Oficial da União em 2 de setembro de 2016.

Além desses títulos do agronegócio em moeda 
estrangeira, a aprovação do novo modelo do 
CRA e do CDA também permitiu que bancos 

cooperativos utilizem repasses financeiros 
feitos às suas cooperativas de crédito 
correspondentes como lastro para emissão de 
Letras de Crédito do Agronegócio (LCA), outro 
papel que vem sendo muito utilizado para 
financiar o segmento agropecuário.

A Abrapa, juntamente com instituições parceiras, 
vinha há tempos trabalhando para que o setor 
agrícola brasileiro fosse contemplado com 
esta nova dinâmica dos títulos rurais. O novo 
desenho atende de forma complementar a 
demanda crescente por crédito no universo 
do agronegócio e, ao mesmo tempo, oferece 
oportunidades diferenciadas para uma alternativa 
de financiamento e/ou investimento. 

O que é o CRA

O Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio (CRA) é um título que gera 
um direito de crédito ao investidor, ou 
seja, o mesmo terá direito a receber 
uma remuneração (geralmente juros) 
do emissor e, periodicamente ou no 
vencimento do título, poderá receber de 
volta o valor investido (principal). Do 
ponto de vista do emissor, o CRA é um 
instrumento de captação de recursos 
destinados a financiar transações do 
mercado do agronegócio e é emitido 
com lastro em recebíveis originados 
de negócios entre produtores rurais, 
ou entre suas cooperativas e terceiros, 
inclusive financiamentos ou empréstimos 
relacionados à produção, comercialização, 
beneficiamento ou industrialização de 
produtos ou insumos agropecuários ou 
de máquinas e implementos utilizados na 
produção agropecuária.

Ainda de acordo com informações da 
BMF&Bovespa, o CRA é considerado um 
produto de renda fixa. Sua remuneração 
ocorre por meio de juros fixos ou 
flutuantes e sua atualização monetária é 
permitida, desde que seja a mesma dos 
direitos creditórios vinculados ao CRA. 
Não há investimento mínimo, porém 
a maior parte dos CRAs possui valor 
unitário de R$ 300.000,00.



215

Capítulo VII - Diferenciais de Posicionamento de Mercado

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS PARA 
PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO 
DO MATOPIBA, CENTRO-OESTE E 
ESPÍRITO SANTO
Resolução nº 4.519, de 14/9/2016

Íntegra da medida: 

Em função das adversidades climáticas 
ocorridas em municípios dos estados do 
Espírito Santo, Bahia, Piauí, Maranhão, 
Tocantins e da região Centro-Oeste, 
que provocaram consideráveis danos 
em muitas lavouras, o CMN autorizou a 
prorrogação de operações de crédito rural 
de custeio com vencimento no mesmo 
ano, e parcelas vencidas ou vincendas em 
2016, inclusive aquelas prorrogadas por 
autorização do 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 será em até cinco 
anos para custeio e em até um ano 
após o vencimento final do contrato de 
financiamento para custeio prorrogado 
e investimento. A renegociação se aplica 
às operações de crédito rural contratadas 
nos municípios onde tenha sido decretada 
situação de emergência ou estado de 
calamidade pública em decorrência de 
seca ou estiagem a partir de 1º de janeiro 
de 2015 no estado do Espírito Santo e, 
a partir de 1º de outubro de 2015, nos 
demais estados, com reconhecimento 
pelo Ministério da Integração Nacional, 
e poderá ser formalizada até 31 de 
dezembro de 2016.

A região do Matopiba, complexo de estados 
composto por Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia, representa um importante cinturão de 
produção de algodão no Brasil, responsável, 
nas safras 2014/2015 e 2015/2016 por, 
respectivamente, 32% e 22% do total de pluma 
produzida pelo país. Os números de produção 
dos quatro estados, quando comparados aos 
da safra anterior, são inferiores, em razão da 
forte estiagem e má distribuição de chuva nas 
principais regiões produtoras da fibra, resultando 
em um prejuízo total estimado em 3,9 bilhões de 
reais somente na safra 2015/2016.

No caso do Piauí, as perdas na safra somam 
aproximadamente 86%. No caso da Bahia, segundo 
maior estado produtor de algodão do Brasil e 
que sofre com problemas climáticos há quatro 
safras consecutivas, a redução na produção em 
relação à safra 2014/2015 foi de 43%. Tocantins 

e Maranhão, respectivamente, contabilizaram 
30% e 4% de perdas na safra 2015/2016. Pelos 
prejuízos consecutivos na região em questão, 
a renegociação de dívidas se tornou uma das 
soluções mais importantes e urgentes para 
garantir novos plantios e a recuperação da renda 
dos cotonicultores.

Após a reivindicação da Abrapa e de instituições 
parceiras defensoras do setor produtivo, o 
Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou, 
em 14 de setembro de 2016, a renegociação de 
dívidas de produtores do Centro-Oeste, Espírito 
Santo e da região do Matopiba. A renegociação 
só pode ser feita nos municípios onde tenha 
sido decretada situação de emergência ou estado 
de calamidade pública, por causa de seca ou 
estiagem, a partir de 1º de janeiro de 2015 no 
Espírito Santo e, a partir de 1º de outubro de 
2015, nos outros estados contemplados.
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Panorama da agricultura e do algodão nas 
safras 2014/2015 e 2015/2016

O Brasil, apesar das dificuldades econômicas 
recentes, tem mantido uma excelente 
performance quando falamos em agropecuária. 
Nas últimas seis safras, entre 2009/2010 e 
2015/2016, o país incorporou 11 milhões de 
hectares, com média de mais de 1,8 milhão por 
ano. Não encontramos paralelo a esse feito em 
todo o mundo.

A liberdade comercial e a menor intervenção do 
governo neste setor têm sido fundamentais para 
esse desempenho, mas os chamados “planos safras”, 
anunciados anualmente pelo governo federal, 
também contribuíram de forma expressiva.

O crédito de custeio oficial, com taxas de 
juros que se situaram entre 6,5 e 8,75% 
em 2014/2015 e 2015/2016, apesar 
de insuficiente para atender 100% das 

necessidades do setor, tem tido a capacidade 
de alavancar a tomada de recursos pelo 
agricultor em outras fontes privadas.

O crédito de investimento, tendo como fonte 
principal recursos do BNDES e com equalização 
de taxas de juros pelo Tesouro Nacional tem 
proporcionado uma grande renovação e 
modernização do parque de máquinas pelo setor 
agropecuário. Programas como o Moderfrota, o 
Inovagro, o Moderagro e o PCA, entre outros, 
tiveram como principal incentivo os prazos 
longos, até 12 anos, e taxas de juros variando de 
4,5 a 7,5%, equalizadas pelo tesouro nacional.

Já para a próxima safra, o aumento no limite 
de financiamento de 1,2 para R$ 3 milhões e o 
direcionamento de parte da emissão de Letras 
de Crédito Agrícola (LCA) para atender aos 
maiores produtores serão muito importantes, 
principalmente para os produtores de 
algodão, que têm maiores necessidades de 
crédito de custeio.

No caso específico do algodão, apesar da queda 
de preços no mercado internacional nos últimos 
três anos, o Brasil tem conseguido manter sua 
área de produção em torno de 1 milhão de 
hectares, com pequena variação negativa nas 
ultimas duas safras.

O mais importante para o setor do algodão é sua 
consolidação como terceiro maior exportador 
mundial nas últimas safras, sendo superado 
apenas pelos Estados Unidos e Índia. O Brasil é 
hoje um fornecedor de quantidade e qualidade 
reconhecidas em todo o mundo. Se no passado 
ainda recente nossos preços tinham ágios 
negativos no mercado internacional, o país agora 
exporta com ágios positivos sobre Nova York.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento será sempre um importante 
apoio para a sustentação da produção de algodão 
no país, e prova disso foi o reajuste de 8,9% 
nos Preços Mínimos do produto para a safra 
2016/2017 

Neri Geller
Secretário de Política Agrícola 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)

O mais importante para o setor do algodão é sua consolidação como 
terceiro maior exportador mundial nas últimas safras, sendo superado 
apenas pelos Estados Unidos e Índia. 

DEPOIMENTO: NERI GELLER



Foto: Nome do Fotógrafo
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SAI – SISTEMA ABRAPA 
DE IDENTIFICAÇÃO

Foto: Edy Belitardo - Abrapa

O 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 
foi estendido aos demais estados associados à 
Abrapa. A partir daquele momento, tornou-se 
possível 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 trabalho de classificação por High 
Volume Intruments (HVI), sendo um recurso 
importante para a identificação das amostras 
enviadas pelas algodoeiras para a classificação 
visual e análise nos laboratórios 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 estatísticas 
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, associações estaduais, 
gráficas credenciadas e Abrapa). Em complemento, 
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 através do portal da 
associação ou pelo aplicativo SAI disponível na 
plataforma IOS.
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Processo de seleção e credenciamento de gráficas para as safras 2015/2016 e 2016/2017

Visando manter a qualidade de impressão, bem 
como o controle e a eficiência de atendimento, 
a Abrapa abre um processo de seleção a cada 
dois anos, em nível nacional, para selecionar 
e credenciar três gráficas especializadas do 
mercado. O objetivo é garantir às algodoeiras 
cadastradas no Sistema Abrapa de Identificação 
(SAI) o melhor padrão nos serviços de produção 
e fornecimento das etiquetas do SAI.

O processo de seleção é divulgado no portal da 
associação e leva em conta fatores como menor 
preço, prazo de entrega e qualidade das etiquetas 

impressas, as quais passam por avaliação dentro 
dos critérios estabelecidos em normas da 
Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil.

As gráficas que obtiveram os melhores 
desempenhos na última seleção, realizada 
em 2015 e válida para as safras 2015/2016 e 
2016/2017, receberam a visita técnica de uma 
equipe liderada pela Abrapa, antes da aprovação 
final, seguindo o regulamento do processo 
de seleção. Ao final, foram credenciadas três 
gráficas: Scan Brasil, de São Paulo; Flexoprint, do 
Paraná; e Aplic Etiquetas, de Goiás.

Visita técnica a uma das gráficas pré-selecionadas para as safras 2015/2016 e 
2016/2017

Foto: Edy Belitardo - Abrapa
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Evolução de formato e layout da etiqueta

Com a integração do Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI), todas as informações sobre 
a origem da pluma constam na etiqueta afixada 
ao fardo. Entre outros dados, ela informa a 
algodoeira que beneficiou o algodão, o número 
da prensa que gerou o fardo e o número do 
fardo. A etiqueta contém, também, seis secções 
destacáveis, utilizadas, entre 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 falhas 
humanas durante o manuseio, em junho de 2012, a 
Abrapa mudou o layout da etiqueta, com destaque 
para o aumento da largura, passando a comportar 
um código de barras também mais largo para 
proporcionar melhor visualização da numeração dos 
fardos quando empilhados na área de produção.

Com a finalidade de testar o novo padrão de 
identificação, foram realizados vários testes de 
leitura, colagem e resistência de material na 
Fazenda Pamplona, localizada em Cristalina, 
estado de Goiás. Na oportunidade, responsáveis 
da Abrapa puderam verificar se, no dia a dia 
de uma algodoeira, as melhorias realmente 
atendiam na prática 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 cm de largura 
e 31 cm de altura total, incluindo as seis 
secções destacáveis utilizadas para identificar 
as amostras enviadas aos laboratórios de 
classificação (individuais por fardo) e muito úteis 
para manuseio e controle, tanto pela algodoeira 
como pelo comprador.

Informações de remoção

Numeração das etiquetas

Marca da usina de bene�ciamento

Lote de autorização do pedido
(números dos fardos)

Informações de
contato da ABRAPA

Data de autorização do pedido

Número de autorização do pedido

Código F: 
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.

Código de barras (principal)

Marca da ABRAPA

Identi�cação do programa

Sigla do estado da usina
de bene�ciamento

Código de barras auxiliar

Numeração completa
da etiqueta

Código E: 
Acompanha o fardo,
utilizado pelo porto.

Código D: 
Destacado na usina de 
bene�ciamento.
Inserido dentro do fardo.

Código C: 
Destacado na usina 
de bene�ciamento.
Inserido dentro do fardo.

Código B: 
Destacado na usina 
de bene�ciamento.
Acompanha amostra
para classi�cação HVI.

Código A: 
Destacado na usina 
de bene�ciamento.
Acompanha amostra
para classi�cação visual.

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
e outras informações

Sistema Abrapa de Identificação



221

Capítulo VII - Diferenciais de Posicionamento de Mercado

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, 
que se encontra também disponível em versão digital no portal 
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 atendimento e a comunicação entre a gráfica e a algodoeira.

Teste do novo padrão da etiqueta SAI – Fazenda Pamplona, Goiás
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 » Distribuição das algodoeiras ativas no Brasil – Safra 2015/2016

Fonte: Abrapa/SAI (outubro/2016)

Sistema Abrapa de Identificação em números

De acordo com informações extraídas da base 
de dados do SAI, na safra 2015/2016, são 
registradas 207 algodoeiras ativas no Brasil. 
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1 Algodoeira
15.001 Etiquetas do SAI

São Paulo

10 Algodoeiras
100.001 Etiquetas do SAI

Minas Gerais

52 Algodoeiras
1.206.000 Etiquetas do SAI

Bahia

3 Algodoeiras
25.000 Etiquetas do SAI

Piauí

3 Algodoeiras
130.765 Etiquetas do SAI

Maranhão

2 Algodoeiras
10.000 Etiquetas do SAI

Tocantins

112 Algodoeiras
4.160.230 Etiquetas do SAI

Mato Grosso

9 Algodoeiras
239.000 Etiquetas do SAI

Mato Grosso do Sul

15 Algodoeiras
174.501 Etiquetas do SAI

Goiás

Elas estão distribuídas por nove estados e têm 
capacidade de beneficiar 100% da produção 
nacional de algodão.
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Um dado importante da base de dados do 
SAI é a quantidade de prensas por estado. Na 
safra 2015/2016, é registrado um total de 358 
prensas no Brasil, 59% delas localizadas em 
Mato Grosso, estado com a maior produção de 
pluma, e 24% na Bahia, segundo produtor.

Fonte: Abrapa/SAI (outubro/2016)

 » Total de prensas, capacidade e peso médio de fardo por estado  
Safra 2015/2016

ESTADO PRENSAS CAPACIDADE (FARDOS/HORA) PESO MÉDIO DE FARDO (KG)

Bahia 86 1.750 223,081

Goiás 22 307 201,136

Maranhão 7 135 202,286

Minas Gerais 11 134 195

Mato Grosso do Sul 15 195 200

Mato Grosso 210 3.401 201,471

Piauí 3 95 206,667

São Paulo 2 60 200

Tocantins 2 19 194

Total 358 6.096 206,391

A base informa também a capacidade de fardos 
por hora, em cada estado. A capacidade total é de 
6.096 fardos por hora, sendo que Mato Grosso 
e Bahia, juntos, respondem por 85%, com 5.151 
fardos por hora. Outro dado importante é o peso 
do fardo, que varia por estado, desde 194 kg, em 
Tocantins, até 223 kg, na Bahia.

Foto: Edy Belitardo - Abrapa
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Solicitação de etiquetas

BA

41
50

13 15
3 3 7 10 7

100

3 3 1 1 2 2

112

9

GO MA MG MS MT PI SP TO

2014/2015 2015/2016

BA

1.
93

3.
74

0

1.
21

8.
00

0

25
3.

00
0

18
9.

00
1

18
2.

00
0

13
0.

76
5

14
4.

50
0

10
0.

00
1

26
2.

00
0

87
.5

00

25
.0

00

9.
66

8

15
.0

01

21
.0

00

10
.0

00

23
9.

00
0

GO MA MG MS MT PI SP TO

2014/2015 2015/2016

4.
39

2.
60

0

4.
48

3.
23

1

Na safra 2015/2016, das 207 algodoeiras 
ativas, 205 solicitaram etiquetas do Sistema 
Abrapa de Identificação (SAI), representando 
99% do total.

Mato Grosso concentra o maior número, com 
112 algodoeiras, sendo que todas solicitaram 
etiquetas na safra 2015/2016,totalizando 
4.483.231 etiquetas – 2% a mais que a 

quantidade solicitada na safra anterior – 
representando 70% de todos os pedidos em nível 
nacional.

Em seguida vem a Bahia, com 52 algodoeiras 
ativas, sendo que 50 delas solicitaram etiquetas 
na safra 2015/2016, número 22% maior que 
o da safra anterior, quando 41 algodoeiras 
solicitaram etiquetas.

No total dos dois estados, 162 algodoeiras 
registraram pedidos na safra 2014/2015, 
representando 79% de todas as algodoeiras 
com pedidos em nível nacional e totalizando 
5.701.231 etiquetas, correspondentes a 89%  
do total nacional, que foi de 6.409.999 etiquetas, 
número 12% menor que o da safra 2014/2015, 
seguindo a retração registrada na produção  
de pluma.

 » Total de algodoeiras solicitantes de etiquetas por estado – Safras 2014/2015 e 2015/2016

Fonte: Abrapa/SAI (outubro/2016)

 » Total de etiquetas solicitadas por estado – Safras 2014/2015 e 2015/2016

Fonte: Abrapa/SAI (outubro/2016)
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1 - MUITO INSTATISFEITO

2 - INSATISFEITO

3 - REGULAR

4 - SATISFEITO

5 - MUITO SATISFEITO
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Pesquisa de Satisfação
Para a Abrapa, é de fundamental importância conhecer o nível de satisfação das algodoeiras em relação ao Sistema Abrapa de Identificação (SAI).  
Para isso, realiza pesquisas periódicas, que permitem monitorar o desempenho e identificar aspectos que precisam ser melhorados.

 » Satisfação em relação à qualidade da etiqueta do SAI

Fonte: Abrapa/SAI (outubro/2016)

 » Satisfação em relação ao sistema SAI

Fonte: Abrapa/SAI (outubro/2016)

Cadastro de algodoeira no Sistema Abrapa de Identificação
 
Para operar com o SAI, a algodoeira precisa ser cadastrada no sistema. É um processo simples, que começa pela GS1 Brasil, a empresa de automação res-
ponsável pela geração dos códigos e do número de registro de cada algodoeira.

Contatar a GS1 Brasil
e solicitar o cadastramento

para obter o código GTIN-13
(padrão algodoeira). 

Receber da GS1 Brasil a sequência  
numérica de 9 dígitos que será usado para a 

geração das etiquetas. Esta sequência faz com 
que o cadastro seja único – ele é a carteira de 

identidade da algodoeira.       

Enviar a documentação   
e a marca da algodoeira

para a Abrapa.  

1º PASSO 2º PASSO 3º PASSO

Elogios! Um atendimento qualificado pelo site SAI e 
gráfica Aplic Etiquetas, assim como os contatos dos 
departamentos via telefone ou e-mail. Obrigado a 

todos, que continuem assim toda a equipe. Para o ano 
que vem podemos contar com vocês novamente.

(Algodoeira Campo Bom)

Muito bom atendimento do 
pessoal da Abrapa, tanto por 
e-mail quanto via telefone.

(Fazenda Paiaguás)

Parabéns pelo trabalho. Excelente 
atendimento tanto da Abrapa 

quanto da Aplic Etiquetas.

(Bom Jesus Agro)
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É com muita honra que, mais uma vez, 
reforçamos a parceria da GS1 Brasil com a 
Abrapa ao ocupar o nobre espaço neste relatório. 
Primeiramente, transmitimos ao presidente 
João Carlos Jacobsen Rodrigues e a toda a 
diretoria nossos votos de sucesso no trabalho 
que vem sendo desenvolvido em prol dos 
produtores de algodão do Brasil, um dos maiores 
exportadores mundiais e um dos principais 
consumidores mundiais de algodão em pluma.

Não é apenas em vendas internas e externas 
que o setor se destaca. É preciso reforçar a 
qualidade de nosso produto: somos o primeiro 

país em produtividade em sequeiro, posto que 
vem sendo mantido ao longo dos anos. Essas 
conquistas, sem dúvida, estão diretamente 
relacionadas ao empenho na organização dos 
cotonicultores, que encontram todo apoio que 
necessitam em sua associação. A Abrapa está 
presente em todas as ações e processos que 
envolvem as principais demandas da atividade.

Uma dessas bandeiras é a rastreabilidade, tema 
que estreita as nossas relações. A GS1 Brasil tem 
sido parceira da Abrapa neste projeto e o algodão 
brasileiro hoje é case de sucesso mundial quando o 
assunto é a rastreabilidade, que tem como base os 

padrões e soluções GS1. Um produto de qualidade 
e que tenha todas as suas etapas acompanhadas, 
traz vantagens para produtores, fornecedores, 
clientes e consumidores finais, pois garante 
confiança e segurança na cadeia de abastecimento.

Esperamos continuar contribuindo para a 
evolução da atividade algodoeira, tão importante 
para a economia do pvaís, e desejamos ainda 
mais sucesso para a diretoria que estará à frente 
da entidade no próximo biênio. Que venham 
novas conquistas para a Abrapa!

Um forte abraço 

João Carlos de Oliveira
Presidente 

GS1 Brasil

Um produto de qualidade e que tenha todas as suas etapas acompanhadas traz 
vantagens para produtores, fornecedores, clientes e consumidores finais, pois 
garante confiança e segurança na cadeia de abastecimento.



FOCO EM INFORMAÇÃO
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Sinda
Sistema Nacional de Dados do Algodão

SINDA – SISTEMA NACIONAL 
DE DADOS DO ALGODÃO
O Sistema Nacional de Dados do Algodão 
(Sinda) foi criado a partir da necessidade de um 
banco de dados único e integrado entre a Abrapa 
e as associações estaduais, com o objetivo de 
fornecer informações estratégicas nacionais 
e internacionais para tomadas de decisão 
mais assertivas e coerentes com a dinâmica 
da cadeia produtiva do algodão, direcionadas 
principalmente em prol do setor produtivo.

Por reunir cadastros de vários agentes do setor, 
como, por exemplo, associações estaduais, 
unidades produtivas, corretoras e algodoeiras, 
o Sinda é também a base para o funcionamento 
do Sistema Abrapa de Identificação (SAI) e do 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR), 

que, respectivamente, representam os principais 
projetos da Abrapa nas áreas de rastreabilidade e 
sustentabilidade. 

O sistema foi lançado em setembro de 2013, 
durante a realização do 9º Congresso Brasileiro do 
Algodão, após uma série de testes e treinamentos 
envolvendo a Abrapa e as associações estaduais 
para inserção dos principais dados e indicadores 
do algodão no Brasil e no mundo. Desde a 
safra 2013/2014, as informações são lançadas 
mensalmente e analisadas pelos gestores 
responsáveis. Com a safra 2015/2016, a Abrapa 
completa três safras consecutivas de utilização 
desta importante ferramenta técnico-gerencial, 
auxiliando na visão mais sistêmica do setor.

Ampliação do universo Sinda 
A mais nova aplicação do Sinda está ocorrendo com o lançamento do programa de qualidade Standard 
Brasil HVI (SBRHVI).

O SBRHVI é o novo integrante do Sistema Nacional de Dados do Algodão, ao lado do programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) e do Sistema Abrapa de Identificação (SAI), ao qual o SBRHVI está 
diretamente vinculado. Graças a essa integração, só possível mediante o Sinda, o SAI permitirá, além 
do rastreamento de origem e beneficiamento do algodão, que já ocorre, acesso aos dados de análise e 
classificação da pluma, inseridos através do sistema SBRHVI.

ABR, SAI, SBRHVI e o próprio Sinda formarão a mais ampla cadeia de informações do algodão brasileiro, 
contribuindo de forma decisiva para aumentar a nossa competitividade no mercado nacional e 
internacional.
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INDICADORES DE
ÁREA CULTIVADA     

(HA)

Área Total Algodão 
(estimado x realizado)

Algodão Safra 
(estimado x realizado)

Algodão Safrinha 
(estimado x realizado)

Algodão Safra Adensado 
(estimado x realizado)

INDICADOR 
DE PRODUTIVIDADE

(KG/HA)

Produvidade de Algodão
em Pluma

(estimado x realizado) 

INDICADOR
DE PRODUÇÃO

(TON)

Produção de Algodão
em Pluma 

(estimado x realizado) 

INDICADORES
DE OUTRAS CULTURAS

AGRÍCOLAS

Milho Safra 
(estimado x realizado) 

Soja Precoce
(estimado x realizado)

Milho Safrinha
(estimado x realizado)

Soja Tardia
(estimado x realizado)

Algodão Irrigado 
(estimado x realizado)

Algodão Irrigado Adensado 
(estimado x realizado)

Existem, ainda, outras informações vitais para a produção e comercializão de algodão, tais como: 
• Plataforma com dados e previsões de instituições como Aliceweb-MDIC, Conab, Icac e USDA; 
• Plataforma com indicadores de preços físicos e futuros: Cepea-Esalq e ICE Futures.

Como complemento, o Sinda também disponibiliza, em forma de relatórios: 
• O número de produtores de algodão por cidade e estado; 
• As unidades produtivas ativas e inativas; 
• Balanço da quantidade de grupos de produtores por estado; 
• O número de engenheiros agrônomos cadastrados para assistência na cultura do algodão; 
• A distribuição de cooperativas ligadas à produção e comercialização da fibra.

Os cruzamentos e análises dos dados possibilitam à Abrapa e às associações estaduais uma visão 
altamente estratégica do setor como um todo, de forma organizada e profissional.

Principais indicadores da cultura

Os dados lançados mensalmente no Sinda pelas associações estaduais permitem a análise da cultura 
de algodão sob vários indicadores e incluem, ainda, dados de outras culturas também exploradas pelo 
produtores, como mostrado no quadro a seguir.

Foto: Silvio Esgalha - Ampa
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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 valores praticados no mercado interno 
do algodão tipo 41, folha 4 – cor estritamente 
abaixo da média – strict low middling (antigo tipo 6, 
fibra 30/32 mm, sem característica). Uma série de 
agentes da cadeia produtiva do algodão é contatada 
por telefone diariamente, para que o levantamento 
de preços e prazos de pagamento praticados no 
mercado seja o mais coerente e realista possível.

A Abrapa financia a coleta de informações e a 
publicação do indicador Cepea-Esalq, ciente de 
sua importância para o cotonicultor brasileiro 
e para um melhor desempenho da cadeia 
produtiva do algodão. O indicador também está 
disponível 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 junho de 2016, os responsáveis pelo indicador, 
professores Joaquim Bento e Lucílio Alves, 
reuniram-se com a Abrapa, em Brasília, para discutir 
melhorias na divulgação do indicador e mudanças 
na estrutura do layout. Como resultado da reunião, 
o indicador de preços do algodão ganhou uma nova 
estrutura de comunicação e foram aperfeiçoados 
alguns processos internos com foco no vínculo com 
a área de cotações do portal da Abrapa.

Tela do Indicador Diário de Preços do Algodão em Pluma Cepea-Esalq
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Abrapa e representantes da Esalq-USP reúnem-se para discutir melhorias no indicador de preços Cepea-Esalq (junho/2016)
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Ao analisar o período de preços à vista da pluma, 
entre janeiro de 2015 e outubro de 2016, nota-
se que o indicador, que era de aproximadamente 
160 centavos de reais por libra-peso em janeiro 
de 2015, alcançou, em outubro de 2016, o 
patamar de 250 centavos de reais por libra-peso, 
representando um incremento de 56% ao longo 
do período.

Por outro lado, considerando o preço da pluma 
em dólar, observa-se que entre junho de 2015 
e fevereiro de 2016 os preços internacionais 
atingiram os menores níveis ao longo dos meses 
analisados. Entretanto, com a valorização do 
dólar frente ao real nestes mesmos meses, 
chegando à cotação de R$ 4,19 em setembro de 
2015, os preços do mercado interno suportaram 
as baixas internacionais e se tornaram ainda 
mais interessantes para o cotonicultor.

 » Histórico de preços do algodão em pluma – Período 2015-2016 (até outubro) 

 Fonte: Cepea-Esalq, 2015 e 2016
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Produção cede, exportação  
e preços sobem

A expressiva elevação do preço de paridade 
de exportação (preços externos em moeda 
nacional), que se estendeu especialmente até o 
final de janeiro de 2016, influenciou de forma 
determinante o cenário de preços domésticos. 
Dessa forma, os preços de algodão em pluma no 
Brasil apresentaram expressiva valorização nos 
anos de 2015 e 2016. O fator externo, contudo, 
não foi o único a afetar o cenário de preços 
domésticos: a menor disponibilidade interna 
também ajudou a explicar aquela valorização. 
De fato, nota-se que a elevação dos preços 
domésticos no período foi ainda maior do que  
a observada no mercado externo, mostrando  
que as pressões de oferta domésticas também 
foram importantes.

Naturalmente, estes dois efeitos estão muito 
inter-relacionados. Com a alta da paridade 
de exportação em 2015, quando os preços de 
paridade de exportação superaram os preços 

domésticos nos meses de fevereiro, março, 
agosto, setembro, outubro e dezembro, houve 
uma aceleração das vendas externas. Com 
isso, contratos foram firmados antes mesmo 
da colheita da temporada 2014/2015, que 
foi colhida em 2015, o que sustentou os 
preços domésticos. Essa mesma elevação, que 
se estendeu até o final de janeiro de 2016, 
favoreceu também a realização de contratos de 
exportação para a safra 2015/2016, com reflexos 
positivos sobre os preços de mercado.

Isso pode ser aferido dos dados da Secex 
(Secretaria de Comércio Exterior), que mostram 
que entre out/13 e set/14 foram exportadas 
586,8 mil toneladas de algodão em pluma. No 
período seguinte (entre out/14 e set/15) os 
embarques chegaram a 776,7 mil toneladas, 
passando para 945,1 mil toneladas entre out/15 
e set/16. Considerando o preço médio recebido 
pelas exportações (FOB portos) e a taxa de 
câmbio média de cada mês, entre out/14 e 
set/16, em 14 meses (58% do total), verifica-
se que as exportações remuneraram mais que 

a venda doméstica – considerando o produto 
posto cidade de São Paulo.

Deve-se notar, contudo, que embora as cotações 
domésticas tenham tido valorização de 26,5% 
em termos reais, já descontada a inflação de 
19,2% registrada pelo IGP-DI no período, os 
valores ficaram abaixo da média de R$ 96,62/@ 
registrada entre jul/1996 e set/2016, segundo o 
indicador de preços do algodão em pluma Cepea/
Esalq. Isso ajuda a explicar o fato de que, apesar 
da recuperação de preços domésticos e do bom 
volume exportado, a área destinada à cultura 
reduziu nas safras 2014/2015 e 2015/2016, 
em 13% e 2%, respectivamente, ficando no 
final em 956,2 mil hectares, segundo dados 
da Conab. Alternativas mais rentáveis, como 
soja, e dificuldade de crédito não permitiram a 
manutenção da área com a cultura.

A produtividade média nacional ficou 2% acima, 
na temporada 2014/2015, do que a observada em 
2013/2014. Já na temporada 2015/2016 o clima 
prejudicou fortemente o desenvolvimento das 

Joaquim Bento  
de Souza F. Filho
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Escola Superior de Agricultura 

Luiz de Queiroz,Universidade  

de São Paulo (USP)

Lucílio Rogério  
Aparecido Alves
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Em termos de cenário futuro, espera-se uma redução dos estoques mundiais para a temporada 2016/2017. 
Estimativas do USDA mostram que a oferta mundial deverá crescer 6,6% e o consumo 0,6%, o que 
representa 22,4 milhões de toneladas e 24,4 milhões de toneladas, respectivamente. 
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lavouras, reduzindo a  produtividade em 15,7%, 
para 3,5 toneladas de algodão em caroço por hectare 
(Conab). Como resultado, a oferta de algodão foi 
reduzida em 25,7% nas duas últimas temporadas, 
atingindo o valor de 1,29 milhão de toneladas 
(Conab) na temporada 2015/2016. No mesmo 
período, o consumo interno foi reduzido em 19%, 
passando de 883,5 mil toneladas em 2013/2014 
para 720,0 mil toneladas em 2015/2016.

Em termos de cenário futuro, espera-se 
uma redução dos estoques mundiais para a 
temporada 2016/2017. Estimativas do USDA 
mostram que a oferta mundial deverá crescer 

6,6% e o consumo 0,6%, o que representa 
22,4 milhões de toneladas e 24,4 milhões de 
toneladas, respectivamente. Com isso, será o 
segundo ano consecutivo em que o consumo 
vai superar a oferta, reduzindo os estoques. 
A previsão é que a relação estoque/consumo 
atinja o valor de 80,7%, a menor, em cinco 
anos. Mesmo assim, não há expectativa de 
crescimento das transações internacionais, 
devendo ficar em 7,6 milhões de toneladas por, 
praticamente, o terceiro ano seguido.

Como consequência, os dados da ICE Futures 
mostram que não deve haver alterações nos 

patamares de preços para os próximos anos, 
ficando em linha com os registrados no final de 
outubro de 2016. Para o Brasil, que consolidou 
sua posição entre o terceiro ou quarto maior 
exportador mundial, os preços domésticos 
irão depender fundamentalmente da evolução 
da taxa de câmbio. Durante 2016, as cotações 
domésticas passaram a ficar bem acima da 
paridade de exportação, podendo favorecer 
quedas de preços. Porém, como há expectativa 
de retomada do consumo interno, que reduzirá 
o excedente doméstico, poderá haver cenário 
mais favorável para vendedores do que para 
compradores no médio prazo.

 » Evolução dos preços médios mensais nominais e reais  
(deflacionados pelo IGP-DI), entre Jul/1996 e Set/2016 – Indicador de preços do algodão em pluma Cepea/Esalq
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Representar e defender um setor tão forte e 

organizado como é o do algodão brasileiro,  

exige uma intensa atuação junto às forças 

políticas e administrativas do País e a 
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agronegócio. Para cumprir esse papel à altura 
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Trabalho (GT) de Relações Institucionais.
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entidades do setor e do agronegócio e com 

entidades internacionais da cadeia do algodão; 
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do setor no Poder Legislativo; atua em prol de 

políticas públicas, entre outras ações.
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PAPEL DO "INSTITUTO PENSAR 
AGROPECUÁRIA" NO AGRONEGÓCIO 
BRASILEIRO

A Abrapa fundou o Instituto Pensar Agropecuária 
(IPA) juntamente com a Associação Brasileira dos 
Produtores de Soja (Aprosoja), no ano de 2011. 
O Instituto é encarregado de receber as demandas 
do setor, realizar estudos técnicos e fornecer 
subsídios aos parlamentares componentes da 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) 
para a criação de normativas em prol do 
desenvolvimento da agricultura e da pecuária 
do Brasil. Funcionando como uma central de 
inteligência, as pautas discutidas no IPA se 
baseiam em ações visando a profissionalização e 
modernização do agronegócio no Brasil.

Nos últimos anos, a Frente Parlamentar da 
Agropecuária tem se destacado nos trabalhos do 
Congresso Nacional na defesa dos interesses do 
setor. De composição pluripartidária e reunindo 
mais de 200 parlamentares, a bancada tem sido 
um exemplo de grupo em defesa de interesses 
comuns. É considerada a mais influente 

nas discussões, articulações e negociações 
de políticas públicas no âmbito do Poder 
Legislativo.

Hoje, o Instituto Pensar Agropecuária é composto 
por 43 entidades representativas das mais 
importantes cadeias produtivas do agronegócio 
brasileiro, mantendo uma sede em Brasília, onde são 
organizadas reuniões, debates, workshops, almoços 
e encontros entre lideranças do setor, técnicos, 
representantes do governo e parlamentares.

A Abrapa atua como membro de grupos de 
trabalho do Instituto, levando as demandas 
dos produtores de algodão e articulando em 
conjunto com entidades como a Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 
e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) na busca de soluções 
e pelo estabelecimento de lastro legal para o 
avanço da cadeia produtiva do algodão brasileiro.

João Carlos Jacobsen, presidente da 
Abrapa, e Marcio Portocarrero, diretor 

executivo da entidade, participam da 
assembleia do IPA (março/2015)
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
COM O PODER EXECUTIVO
Laços estreitos com o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) em defesa da cotonicultura brasileira

O biênio 2015-2016 consolidou ainda mais o relacionamento próximo, profissional e com foco 
em resultados entre a Abrapa e o Mapa, desde a posse da então ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Kátia Abreu, em janeiro de 2015. 

A partir do diálogo entre as duas instituições, pautado principalmente na busca de soluções simples e 
inovadoras em prol do setor produtivo, foram realizadas diversas audiências, reuniões em conjunto com 
outras entidades, além da presença nos principais eventos do contexto agrícola brasileiro.

Posse da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia Abreu (janeiro/2015)
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 » Definição de novos modelos de financiamento para o setor produtivo
Janeiro-março de 2015

Entre os meses de janeiro e março de 2015, a 
agenda principal entre a Abrapa e o Mapa era a 
definição de novos modelos de financiamento, 
derivados especialmente das Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCAs) e Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), que 

Audiência com a ministra Kátia Abreu (janeiro/2015) Audiência com a ministra Kátia Abreu (fevereiro/2015)

Reunião entre Abrapa, Mapa e entidades do agronegócio (março/2015)

realmente auxiliassem o setor produtivo 
em financiamentos mais seguros, estáveis e 
disponibilizados no momento certo. Esta frente 
de trabalho foi priorizada devido à preocupação 
da Abrapa com o financiamento agrícola dos 
cotonicultores para as próximas safras.

Reunião entre Abrapa e Mapa (março/2015)
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 » Plano de Desenvolvimento 
Agropecuário do Matopiba

Maio de 2015

A ex-ministra da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Kátia Abreu, lançou, em Teresina-
PI, o Plano de Desenvolvimento Agropecuário 
do Matopiba, em maio de 2015. A Abrapa esteve 
presente na cerimônia de lançamento da região 
que engloba 337 municípios e 31 microrregiões, 
totalizando 73 milhões de hectares. 

Kátia Abreu enfatizou, naquela oportunidade, 
que o conjunto entre os estados do Maranhão, 
Tocantins, Piauí e Bahia seria o motor para 
transformar e aumentar a produção de grãos na 
região, sem desmatamento, e ainda convertendo 
áreas de pecuária em agricultura. De acordo com 
a ex-ministra, no Brasil a produção cresce 5% 
ao ano, entretanto, no Matopiba, o crescimento 
atinge patamares de 20% e, em 2015, já 
representava 10% da produção nacional.

Lançamento do Plano de Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba, no Piauí (maio/2015)

 » Apresentação das metas 
do Mapa para 2016

Fevereiro de 2016

A Abrapa esteve presente no encontro entre 
o Mapa e entidades representativas do setor 
produtivo, cujo objetivo era a divulgação das 
metas do ministério para o ano 2016. A ex-
ministra Kátia Abreu apresentou as premissas e 
diretrizes elaboradas para o desenvolvimento do 
agronegócio brasileiro.

Apresentação das metas para 2016 do Mapa (fevereiro/2016)
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 » Seminário "Financiamento ao Agronegócio"

Julho de 2015

O presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen 
Rodrigues, foi um dos palestrantes do Seminário 
‘Financiamento ao Agronegócio’, promovido 
em julho de 2015, pela Associação Brasileira de 
Desenvolvimento (ABDE).

Durante o painel “Internacionalização da 
Agroindústria”, o presidente da associação 
apresentou o trabalho desenvolvido pelo setor 
produtivo, até então, e as principais demandas 
dos cotonicultores no quesito financiamento e 
longevidade da produção de algodão no Brasil.

O encontro, realizado no Hotel Kubitschek Plaza, 
reuniu os principais ministérios, profissionais e 
agentes envolvidos com o agronegócio no País 
e teve como objetivo discutir e refletir sobre os 
caminhos para apoiar a agricultura e pecuária 
nacional, por meio de linhas de crédito ofertadas 
pelas instituições financeiras de desenvolvimento 
e bancos cooperativos e privados. João Carlos Jacobsen Rodrigues em palestra durante o Seminário "Financiamento ao Agronegócio" (julho/2015)

 » Plano Agrícola e Pecuário (Plano safra) – 2015/2016 e 2016/2017

Plano safra 2015/2016

Representantes da associação, congregando os 
principais pleitos do setor produtivo, atuaram na 
elaboração e definição das prioridades do Plano 
Agrícola e Pecuário (PAP) 2015/2016, a partir de 
agendas positivas com o responsável pelo PAP no 
Mapa, o Secretário de Política Agrícola, André Nassar.

Os recursos do Plano Agrícola e Pecuário 
disponibilizados para as operações de custeio, 
investimento e comercialização da agricultura 
empresarial alcançaram R$ 187,7 bilhões no ano 
safra 2015/2016. O limite de financiamento 
de custeio, por produtor, foi ampliado de R$ 
1,1 milhão para R$ 1,2 milhão, enquanto o 

Reunião de alinhamento entre a Abrapa e a equipe de política agrícola do Mapa sobre o 
Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016 (março/2015)
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destinado à comercialização passou de R$ 
2,2 milhões para R$ 2,4 milhões. O recorde 
na disponibilização de recursos e o aumento 
do limite por produtor foram importantes 
conquistas para os cotonicultores brasileiros.

A Abrapa esteve presente no lançamento do 
Plano Agrícola e Pecuário (PAP) referente à safra 
2015/2016, conduzido pela ex-presidente Dilma 
Rousseff e pela ex-ministra Kátia Abreu.

Plano safra 2016/2017

O Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 trouxe 
ainda mais inovações. O Conselho Monetário 
Nacional (CMN) estabeleceu o limite único de 
custeio de R$ 3 milhões por beneficiário, por 
ano agrícola, o que gerou um amplo benefício 
para o setor produtivo nacional num momento 
de dificuldades de crédito e intensas quebras de 
produção ocasionadas por fenômenos climáticos.

Mesmo com um cenário altamente desafiador 
enfrentado pelo Brasil, R$ 185 bilhões de crédito 
estão sendo disponibilizados aos produtores 
rurais brasileiros para investimentos em 
custeio e comercialização, entre 1º de julho de 
2016 e 30 de junho de 2017. Assim como no 
Plano Safra anterior, representantes da Abrapa 
acompanharam o período de elaboração e 
definição das prioridades do PAP, especialmente 
através de seminários conjuntos com entidades 
também representativas da produção agrícola 
e pecuária nacional. Esses encontros foram 
importantes para uma sinergia entre as demandas 
dos produtores rurais e o governo federal.

O que consideramos um atendimento específico de 
uma demanda feita pela Abrapa foi o retorno dos 
financiamentos na modalidade conhecida como 
“extra-teto”, linha financiada através das Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCA), com disponibilidade 
inicial de R$ 10 bilhões à taxa controlada 
de 12,75% ao ano. O retorno dessa linha de 
financiamento visa atender exclusivamente aos 
grandes produtores que apresentam uma demanda 

Lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2015/2016 – Palácio do Planalto, Brasília (junho/2015)

Seminário sobre o Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 (março/2016)
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 Lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017 – Palácio do Planalto, Brasília (maio/2016)

maior por recursos para financiar as suas atividades 
e que sempre encontraram nessa linha de crédito 
um importante instrumento para fazer frente às 
suas despesas de custeio. Como no plano agrícola 
anterior essa modalidade de financiamento havia 
sido excluída, os produtores estavam apreensivos 
com a possibilidade de contarem apenas com o 
limite de R$ 3 milhões da linha de financiamento 
de custeio com recursos oficiais.

A cerimônia de lançamento do Plano Safra 
2016/2017 foi liderada novamente pela ex-
presidente Dilma Rousseff e pela ex-ministra Kátia 
Abreu, que enalteceram a possibilidade da emissão 
de Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) para 
os produtores, a juros controlados, gerando taxas 
de juros mais atrativas para o setor produtivo. 

Além disso, enfatizaram o novo modelo de 
Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(CRAs), emitidos por empresas que desejam 
atrair investidores, corrigidos em moeda 
estrangeira desde que lastreados na mesma 
condição. A Abrapa esteve presente no Palácio do 
Planalto e comemorou os novos modelos de LCA 
e CRA, especialmente por ser uma das demandas 
mais importantes defendidas pela instituição 
nos últimos anos.

 » Demandas junto ao novo governo e sua equipe

Com a mudança de gestão no Governo Federal, 
em julho de 2016, a Abrapa, e outras entidades do 
agronegócio, tiveram a oportunidade de apresentar 
as demandas do setor, junto ao presidente interino 
Michel Temer, durante almoço promovido pela 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). 
Na ocasião, foi entregue ao presidente Temer uma 
carta com as principais pautas da FPA, levantando 
temas considerados estratégicos para o agronegócio, 
como o licenciamento ambiental, a aquisição de 
terras por estrangeiros e a regularização fundiária.

O atual ministro da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, tomou posse 
a partir do início da gestão do presidente 
Michel Temer. Representantes da Abrapa 
parabenizaram-no e deram continuidade às 
demandas do setor, através de audiências com a 
equipe de política agrícola e de sanidade vegetal 
do Mapa. Entre os assuntos abordados, estavam 
a renegociação de dívidas dos produtores do 
Matopiba, novos modelos de crédito agrícola, 
registro de defensivos, entre outros.

Reunião entre representantes da Abrapa e o ministro Blairo Maggi (julho/2016) João Carlos Jacobsen Rodrigues, Sérgio De Marco e Neri Geller em reunião sobre 
renegociação de dívidas para produtores do Matopiba (julho/2016)
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Audiência entre representantes da Abrapa e do Mapa (julho/2016)Representantes da Abrapa em almoço com o presidente Michel Temer (julho/2016)

 » Plano Agro+

Em agosto de 2016, o ministro da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, lançou 
o Plano Agro+. O objetivo do projeto consiste no 
aumento de eficiência e redução da burocracia no 
agronegócio brasileiro, a partir de um conjunto 
de novas medidas perante as normas e processos 
do Ministério da Agricultura.

A solenidade contou com a presença do 
presidente em exercício, Michel Temer, 
deputados e demais empresários do setor 
que lotaram o salão do Palácio do Planalto 
e aplaudiram a medida criada pelo Mapa, 
principalmente por impulsionar ainda mais a 
competitividade do setor do agronegócio.

Lançamento do Plano Agro+ – Palácio do Planalto, Brasília (agosto/2016)
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RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
COM O PODER LEGISLATIVO
Sinergia entre a Abrapa e Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA) em defesa do setor e do agronegócio brasileiro

pelo órgão máximo atendam as necessidades dos 
cotonicultores e demais produtores rurais.

A FPA é composta por mais de 230 membros, 
entre deputados federais e senadores da 
República, e foi criada com o objetivo de 
estimular a ampliação de políticas públicas para 
o desenvolvimento do agronegócio nacional. 

 » Cerimônia de posse da FPA

Fevereiro de 2015

A Abrapa prestigiou a cerimônia de posse, em 24 
de fevereiro de 2015, da nova diretoria da Frente 
Parlamentar da Agropecuária (FPA), cujo novo 
presidente é o deputado federal Marcos Montes 
(PSD-MG).

Na oportunidade, o presidente da Abrapa, João 
Carlos Jacobsen Rodrigues, fez questão de 
reconhecer o trabalho do ex-presidente da FPA, 
Luiz Carlos Heinze. “Somos muito gratos pelo 
trabalho e esforço que ele dedicou ao setor. O novo 
presidente, Marcos Montes, está preparado para 
conduzir os trabalhos da FPA com competência e 
independência", declarou Jacobsen. 

Durante o encontro, o novo presidente da FPA, 
Marcos Montes, ressaltou a importância do 
agronegócio como o caminho da salvação do 
Brasil. “O Brasil somente poderá sonhar em 
ser um grande país, quando os agricultores 
brasileiros forem valorizados e receberem a 
merecida atenção. Não tenho dúvidas em dizer, 
aqui, que o agronegócio é o caminho da salvação 
do Brasil. Também não me acanho em dizer 
que nunca se viveu tanto pessimismo como se 
vive agora. Lamentavelmente, fora da porteira, 
o produtor rural ainda enfrenta desafios, e este 
País só será realmente grande quando houver 
reconhecimento e fortalecimento do setor, 
principalmente por parte do governo federal”, 
enfatizou o presidente.

A proximidade das entidades representativas com o 
Poder Legislativo é essencial para que as leis sejam 
condizentes com a realidade vivida pelos brasileiros. 
Responsável pela elaboração, alteração e aprovação 
das leis que regem o Brasil, o Legislativo tem a sua 
atuação acompanhada pela Abrapa, especialmente 
através da Frente Parlamentar da Agropecuária 
(FPA), de modo que as políticas públicas definidas 
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 » Mapa e FPA reúnem-se para discutir as metas de 2016

João Carlos Jacobsen, presidente da Abrapa, e Marcos 
Montes, presidente da FPA, na cerimônia de posse da 
nova diretoria da Frente Parlamentar da Agropecuária 
(fevereiro/2015)

Em fevereiro de 2016, a então ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Kátia 
Abreu, se reuniu com os deputados e senadores da 
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) para 
apresentar as metas da pasta para 2016. Entre as 
prioridades estavam a abertura de novos mercados 
e a conclusão da Lei Plurianual Agrícola (LPA).

A Abrapa esteve presente no encontro e 
acompanhou a apresentação do Projeto de 
Modernização da Gestão, elaborada pelo Mapa, 
com os principais objetivos para os próximos anos 
no setor agrícola e pecuário. Durante a reunião, 
a ministra afirmou que a meta do Brasil era 
ampliar a participação do agronegócio brasileiro 
no comércio mundial, de 7% para 10% até 
2018. “Para isso, o Mapa continuaria investindo 
em negociações comerciais e sanitárias com 
os 22 principais mercados internacionais que, 
juntos, representam 75% da atividade comercial 
mundial”, declarou Kátia Abreu durante a reunião 
na sede da FPA, em Brasília.

A Ministra Kátia Abreu apresenta o plano de metas de 2016 do Mapa para a FPA 
e entidades representativas do setor produtivo (fevereiro/2016)
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 » Audiências públicas na Câmara e no Senado

Debate sobre a proibição do Paraquat  
Novembro de 2015

Em audiência pública para discutir a decisão 
da Anvisa de banir o uso do ingrediente ativo 
genérico Paraquat, em 4 de novembro de 2015, 
o representante da Abrapa, Edson Ricardo 
de Andrade Junior, engenheiro agrônomo e 
pesquisador do Instituto Mato-grossense do 
Algodão (IMAmt), defendeu a continuidade 
da aplicação do produto, que não apresenta 
riscos toxicológicos altos para as pessoas que 
o manejam, desde que as mesmas estejam 
utilizando equipamento de proteção individual 
(EPI) e respeitando as recomendações da bula. 
Todos os argumentos apresentados foram 
documentados e entregues à Anvisa.

A audiência pública foi requerida pelo deputado 
Sérgio Souza (PMDB/PR) à Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, 
e contou com o apoio da Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA), que trabalhou em conjunto com 
as entidades para enfatizar os benefícios e defender 
o uso desse defensivo agrícola no País. A audiência 
teve como objetivo discutir a proposta em Consulta 
Pública da Anvisa, de nº 94/2015, publicada no 
DOU de 9 de outubro de 2015, na qual estabelece 
o prazo de 30 dias para envio de comentários 
e sugestões, que visa cancelar os informes de 
avaliação toxicológica de todos os produtos 
técnicos e formulados à base do ingrediente 
ativo Paraquat e seus respectivos sais.

Além do representante da Abrapa, também 
participaram, entre outros, representantes 

das seguintes instituições: Departamento de 
Fiscalização de Insumos Agropecuários – SDA/
Mapa; Embrapa; Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil – CNA; Abramilho; Aprosoja/
Brasil; Federação Brasileira de Plantio Direto 
e Irrigação; Sindicato Nacional da Indústria 
de Produtos para Defesa Vegetal; e Conselho 
Nacional do Café.

Abrapa defende a continuidade do Paraquat na agricultura brasileira (novembro/2015)

Debate sobre o aumento dos preços 
dos fertilizantes 

O membro do Grupo de Trabalho de Tecnologia, 
Almir Montecelli, participou como expositor da 
audiência pública realizada em 17 de novembro 
de 2015, pela Comissão de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural da Câmara dos Deputados, que debateu 
o aumento no preço dos fertilizantes minerais, 
numa iniciativa do deputado Luiz Carlos 
Heinze (PP/RS). O objetivo foi avaliar as razões 
do incremento verificado nos preços desses 
produtos nos últimos anos, e contou com a 
participação de diversas entidades.

Em sua apresentação, Almir Montecelli mostrou 
que os preços têm aumentado excessivamente 
e que é preciso buscar uma solução para evitar 
que esse custo inviabilize a produção. De acordo 
com o diretor da Abrapa, em média, 70% das 
matérias-primas dos fertilizantes minerais são 
importadas, e há produtos, como o enxofre, 
que são 100% importados. Os principais 
custos são ligados à cadeia petroquímica e, 
consequentemente, sofrem os efeitos dos preços 
do petróleo e do câmbio. O impacto é grande: 
entre setembro de 2013 e setembro de 2015, o 
preço dos fertilizantes aumentou 48%, enquanto 
o do algodão apenas 9%. De 2010 a 2015, o 
preço do cloreto de potássio aumentou 52%; o 
da uréia, 75%; e o do mono amônio fosfatado, 
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73%. No caso dos nitrogenados, o Brasil importa 
77% da matéria-prima, e dos potássicos, 85%.

Esta reunião deu sequência à audiência pública 
de 12 de novembro de 2015, quando também foi 
debatido e avaliado o incremento dos preços de 
defensivos agrícolas no Brasil, nos últimos anos. 
Na ocasião, os debates centraram sobretudo 
no atual modelo brasileiro para registro dos 
defensivos, que depende da análise de três 
diferentes órgãos: Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa); Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa); e Instituto 
Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

Abrapa se posiciona em relação ao preço abusivo 
de fertilizantes e defensivos, em reunião de 
audiência pública (novembro de 2015)

Os participantes destacaram que este modelo 
inviabiliza o setor e ocasiona um grande aumento 
nos preços dos agroquímicos, além de afastar 
empresas internacionais do mercado brasileiro. 
Registros de novos produtos podem levar, em 
média, dez anos para serem analisados. Na ocasião, 
o diretor da Abrapa, Almir Montecelli, relembrou 
aos presentes os 1.600 processos acumulados e 
recomendou a criação de um grupo de trabalho 
especial para organizar todo esse procedimento e 
otimizar o mecanismo de registro de defensivos.
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 » Demandas em favor da renda do produtor 

Entre as conquistas em favor dos produtores no 
biênio 2015-2016, três delas, especialmente, são 
consideradas fatores geradores ou mantenedores 
da renda na cultura do algodão, motivo porque 
estão elencadas no Capítulo VII – Diferenciais de 
Posicionamento de Mercado, tópico Foco em Renda.

Contudo, a sua aprovação só foi possível 
com a atuação da Abrapa e de entidades 
representativas de outros setores do 
agronegócio, num trabalho constante de 
proposição, acompanhamento e pressão 
positiva junto aos Poderes Legislativo 

Reajuste do preço mínimo 
do algodão em pluma 

"É de suma importância que os preços 
mínimos praticados no Brasil sejam, sempre, 
coerentes com a realidade dos custos de 
produção vivenciada pelos cotonicultores 
brasileiros. Somente assim, teremos políticas 
públicas condizentes e alinhadas com as 
demandas do setor produtivo".

Emissão de Certificados de 
Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) em moeda estrangeira e 
com correção cambial 

"A Abrapa, juntamente com instituições parceiras, 
vinha há tempos trabalhando para que o setor 
agrícola brasileiro fosse contemplado com esta nova 
dinâmica dos títulos rurais. O novo desenho atende 
de forma complementar a demanda crescente por 
crédito no universo do agronegócio e, ao mesmo 
tempo, oferece oportunidades diferenciadas para uma 
alternativa de financiamento e/ou investimento". 

Renegociação de dívidas 
para produtores rurais 
da região do Matopiba, 
Centro-Oeste e Espírito Santo

"Pelos prejuízos consecutivos na região em 
questão (em função da forte estiagem e 
má distribuição de chuva), a renegociação 
de dívidas se tornou uma das soluções 
mais importantes e urgentes para garantir 
novos plantios e a recuperação da renda dos 
cotonicultores".

e Executivo. É um mérito que também 
creditamos ao desempenho da Abrapa na área 
de Relações institucionais, cabendo mencionar 
aqui essas conquistas e recomendar a sua 
leitura no competente capítulo acima 
mencionado deste relatório.
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 » Proibição da "venda casada" de seguro rural

Subvenção ao produtor não deve restringir as opções de contratação do seguro

Após inúmeras reclamações e denúncias da parte 
dos produtores rurais referentes à "venda casada" 
de seguro rural no ato da contratação dos 
financiamentos de custeio, a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA) atuou fortemente dentro 
da Câmara dos Deputados, Senado e Presidência 
da República para reverter esse quadro, 
objetivando deixar mais claro que o produtor 
rural é o beneficiário da subvenção e proibir o 

Poder Público de tornar obrigatório o seguro 
rural como condição para acesso ao crédito rural 
e incluir representantes dos produtores rurais no 
Conselho Gestor Interministerial do Seguro Rural.

Em consequência, a lei nº 13.195, de 25 
de novembro de 2015, passa a vigorar com 
alterações nos Artigos 4º e 5º, a seguir 
relacionados. 

Abrapa discute junto a bancos (março/2015)
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Lei nº 13.195, Artigo 4º
O art. 25 da Lei nº 4.829, de 5 de novembro de 1965, passa a 
vigorar acrescido dos §§ 1º a 4º seguintes:

§ 1º A instituição financeira que exigir a contratação de apólice 
de seguro rural como garantia para a concessão de crédito 
rural fica obrigada a oferecer ao financiado a escolha entre, no 
mínimo, duas apólices de diferentes seguradoras, sendo que 
pelo menos uma delas não poderá ser de empresa controlada, 
coligada ou pertencente ao mesmo conglomerado econômico-
financeiro da credora.

§ 2º Caso o mutuário não deseje contratar uma das apólices 
oferecidas pela instituição financeira, esta ficará obrigada a 
aceitar apólice que o mutuário tenha contratado com outra 
seguradora habilitada a operar com o seguro rural.

§ 3º A instituição financeira deverá fazer constar dos 
contratos de financiamento ou das cédulas de crédito, ainda 
que na forma de anexo, comprovação de que foi oferecida 
ao mutuário mais de uma opção de apólice de seguradoras 
diferentes e que houve expressa adesão do mutuário a uma 
das apólices oferecidas ou, se for o caso, que ele optou por 
apólice contratada com outra seguradora, na forma estatuída 
nos §§ 1º e 2º deste artigo.

§ 4º O Conselho Monetário Nacional, ouvidos a 
Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e o Comitê 
Gestor Interministerial do Seguro Rural, criado pela Lei nº 
10.823, de 19 de dezembro de 2003, poderá regulamentar a 
implementação do disposto neste parágrafo e nos §§ 1º a 3º 
deste artigo.’ (NR)”

Lei nº 13.195, Artigo 5º
A Lei nº 10.823, de 19 de dezembro de 2003, passa a vigorar 
com alterações nos Artigos 1º, 2º, 3º e 4º, a seguir relacionadas:

Lei nº 10.823, Artigo1º

§ 5º As formas de concessão da subvenção econômica de que 
trata este artigo deverão preservar o direito de livre escolha dos 
produtores rurais pelas apólices, natureza dos riscos cobertos e 
seguradoras de seu interesse.

§ 6º O poder público não poderá exigir a contratação de 
seguro rural como condição para acesso ao crédito de custeio 
agropecuário.” (NR)

Lei nº 10.823, Artigo 2º

Parágrafo único. Poderá ser exigido do produtor rural, como 
condição para acessar a subvenção econômica de que trata 
esta Lei, o fornecimento de dados históricos individualizados 
dos ciclos produtivos antecedentes em relação à atividade 
agropecuária a ser segurada.” (NR)

Lei nº 10.823, Artigo 3º

§ 2º O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
organizará e disponibilizará na rede mundial de 
computadores um banco de dados com as informações 
das operações subvencionadas, objetivando fornecer 
dados estatísticos que facilitem os cálculos atuariais e a 
precificação do seguro rural.” (NR)

Lei nº 10.823, Artigo 4º

§ 4º O Comitê Gestor Interministerial do Seguro Rural contará, 
em sua composição, com um representante dos produtores 
rurais e um das seguradoras habilitadas a operar com seguro 
rural.” (NR)”
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 » Aquisição de terras por empresas brasileiras com maioria do capital estrangeiro

Projeto de Lei favorece parcerias estratégicas entre investidores brasileiros e estrangeiros

A legislação brasileira restringe a aquisição 
ou o arrendamento de terras por pessoa 
estrangeira ou equiparada, de acordo com 
a Lei 5.709, de 1971, sendo que as regras 
atuais permitem a aquisição livre de área até 
3 módulos por parte de pessoa física e nos 
casos de áreas maiores que 3 módulos, até 
50 módulos, o Poder Executivo é responsável 
por baixar normas para a aquisição. Em se 
tratando de pessoas jurídicas para áreas até 
100 módulos, a aquisição é condicionada 
à aprovação de projeto pelo Ministério 
da Agricultura após oitiva e concordância 
expressa de outros órgãos federais. Pessoas 
jurídicas que pretendam adquirir áreas  
acima de 100 módulos somente poderão 
concretizar os negócios após autorização do 
Congresso Nacional.

Além dessas restrições, as pessoas estrangeiras 
físicas ou jurídicas não poderão ultrapassar 
¼ da superfície dos municípios onde os 
empreendimentos se situem, podendo ser 
detentoras de até 10% da superfície de um 
município.Quando a área for considerada 
indispensável à segurança nacional ou pertencer 
à faixa de fronteira, a aquisição somente poderá 
ser efetivada após o consentimento do Conselho 
de Defesa Nacional.

Complementarmente a tais restrições, a 
Controladoria Geral da União, através da Advocacia 
Geral da União, expediu o parecer de nº 01/2008, 
restringindo a aquisição de terras por pessoas 
jurídicas brasileiras com a maioria do capital social 
detida por estrangeiros e por pessoas jurídicas 
estrangeiras autorizadas a funcionarem no Brasil.

Tais restrições, além de limitar o acesso a 
terras, dificulta que investidores estrangeiros 
(bancos, fundos, etc.) possam financiar a 
atividade agropecuária no Brasil, tomando 
terras como garantia hipotecária, pois no caso 
de inadimplência dos tomadores dos recursos, 
os investidores se vêem obrigados a vender as 
terras dadas em garantia a qualquer preço por 
não poderem deter a posse dessas.

A Abrapa apoia o Projeto de Lei nº 4.059, 
de 2012, que se encontra tramitando no 
Congresso Nacional e aguarda parecer da 
Presidência da República. Esse projeto 
preconiza que não haverá restrição à aquisição 
de terras por pessoas físicas e pessoas jurídicas 
brasileiras com maioria do capital estrangeiro 
e propõe o estabelecimento de limites de áreas 
para a aquisição de terras por pessoas físicas 
ou jurídicas estrangeiras e a proibição para 
que ONGs estrangeiras ou ONGs brasileiras 
financiadas por capital estrangeiro e os 
fundos soberanos constituídos por estados 
estrangeiros adquiram terras no Brasil.

Essa proposta permitirá a formação de parcerias 
estratégicas entre investidores brasileiros e 
estrangeiros, e ainda irá garantir a execução 
dos contratos de financiamento da produção 
agropecuária por intermédio de bancos e 
tradings internacionais, desde que o credor 
venda o imóvel executado dentro de um prazo 
pré-estabelecido.

É grande a expectativa do setor produtivo 
brasileiro para que essa questão seja esclarecida 
e que, a partir do estabelecimento de regras 
claras, possamos atuar junto aos investidores 
internacionais buscando atrair parceiros para 
financiar o setor produtivo.



255

Capítulo VIII - Relações Institucionais

 » Atualização da Lei do Trabalho Rural

Projeto de Lei representa avanço nas relações de trabalho e na garantia e segurança jurídica

Encontra-se tramitando no Congresso Nacional 
um Projeto de Lei que visa alterar a Lei nº 5.889, 
de 8 de junho de 1973, que institui as normas 
reguladoras do trabalho rural.

A Proposta preconiza que nas relações de trabalho 
não se aplicará a Consolidação das Leis do Trabalho, 
exceto os artigos que estejam mencionados 
expressamente na Lei do Trabalho Rural.

Pretende-se observar as peculiaridades do 
trabalho rural, preservando-se os direitos 
básicos dos trabalhadores no que se refere ao 
repouso semanal remunerado, pagamento de 
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salário nos dias de feriados civis e religiosos, 
gratificação natalina, normas de dissídios 
coletivos e regulamentos relativos aos 
reajustes salariais, diferenciando o tratamento 
dos trabalhadores rurais em comparação com os 
urbanos que atuam no comércio, na indústria e 
em outras atividades.

Destacamos como grandes avanços na 
proposta de Lei, a cláusula que prevê que 
o tempo despendido pelo empregado até o local 
de trabalho e para o seu retorno, por qualquer 
meio de transporte, não será computado na 
jornada de trabalho, que os acidentes de trajeto 

não ocorridos em veículos do empregador, seja 
ele próprio da vítima ou transporte público, 
não serão de responsabilidade da empresa, 
e que a duração do trabalho normal não será 
superior a oito horas diárias e quarenta e 
quatro semanais, admitindo-se a prorrogação 
da jornada diária por até 4 horas ante a 
justificativa de necessidade imperiosa ou 
para a realização ou conclusão de serviços 
inadiáveis, cuja inexecução possa acarretar 
prejuízos manifestos. A necessidade imperiosa 
compreende condições climáticas adversas, bem 
como a necessidade de combate a pragas que 
exijam medidas urgentes.
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Outro avanço proposto é o mecanismo de 
compensação do excesso de horas trabalhadas 
sem necessidade de pagamento complementar, 
mediante a diminuição das horas de trabalho 
em qualquer outro dia. A remuneração por 
produção é admitida na proposta de Lei 
mediante previsão no contrato individual de 
trabalho. Também é facultado ao empregador 
rural o pagamento, em favor do empregado, 
de um prêmio de produtividade anual ou por 
safra, equivalente ao valor de uma determinada 
quantidade de produto agrícola ou pecuário, 
mediante contrato escrito, sendo que este não 
integrará a remuneração para nenhum efeito, 
nem constituirá base de incidência de qualquer 
encargo trabalhista.

Poderá também o trabalhador que reside 
distante do local de trabalho, usufruir dos 
descansos semanais remunerados em uma 
única vez, desde que o período trabalhado 
não ultrapasse 18 dias. Esta iniciativa visa 
um melhor convívio familiar e social do 
trabalhador.

A nova Lei prevê a existência de contrato de 
safra e que este tenha a sua duração dependente 
das variações estacionais da atividade 
agropecuária, podendo ser celebrado contrato de 
safra entre as mesmas partes de forma sucessiva 
ou alternada. Dessa forma, o empregador rural 
poderá realizar contratação 
de trabalhador rural por pequeno prazo para 
o exercício de atividades de natureza 
temporária, comprometendo-se a respeitar 
os recolhimentos da guia do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à 
Previdência Social.

Com relação à exigência de contratação de 
pessoas com deficiência permanente ou 
beneficiários da previdência social reabilitados, 
as empresas rurais ficarão isentas da 
obrigação se comprovada a efetiva busca do 
preenchimento das vagas e a inexistência dessa 
mão de obra no mercado.

A regra de preenchimento de vagas para pessoas 
deficientes ou reabilitadas passará a vigorar da 
seguinte forma:

• De 200 a 1000 empregados: 1%;
• De 1001 empregados em diante: 2%

Não ficarão dispensadas as regras e obrigações 
relativas à segurança e saúde do trabalhador 
no desenvolvimento de atividades em 
conformidade com a Lei. A proposta também 
trata, em artigo específico, de sistemas e 
regras de segurança em relação aos defensivos 
agrícolas, seu uso, manuseio e aplicação, 
preconizando a necessidade de capacitação 
prévia, de forma que os trabalhadores tenham 
pleno conhecimento das formas de exposição 
direta e indireta, dos sinais e sintomas de 
intoxicação, da rotulagem e sinalização de 
segurança, das medidas higiênicas durante 
e após o trabalho e do uso de vestimentas e 

equipamentos de proteção pessoal. Da mesma 
forma, estará previsto na Lei a obrigação 
de ministrar conhecimentos prévios aos 
trabalhadores sobre os riscos associados ao 
uso de máquinas e/ou seus componentes e as 
proteções específicas contra cada risco.

Com relação às regras de bem estar, abrangendo 
alojamento, refeitório, banheiros, colchões 
adequados, roupas de cama e outros itens de 
conforto, a Lei é bastante rigorosa, visando 
garantir a saúde dos trabalhadores.

Entendemos que a aprovação dessa Lei 
representará um grande avanço nas relações 
de trabalho e na garantia e segurança jurídica, 
para que trabalhadores e empregadores possam 
conviver em perfeita harmonia e possibilite a 
expansão da oferta de trabalho nas atividades 
rurais, evitando o constante êxodo rural que se 
observa em nosso País.

Abrapa participa de reunião da comissão trabalhista do IPA (julho/2016)
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 » Lei de Proteção de Cultivares

Simplicidade e eficiência na relação do produtor com obtentores de tecnologias não transgênicas

A Abrapa, juntamente com as entidades 
representativas das demais cadeias produtivas 
(soja, milho, café, frutas, etc.) está apoiando 
a proposta de alteração da Lei 9.456, de 25 de 
abril de 1997, e da Lei 10.711, de 5 de agosto 
de 2003, visando estabelecer novas disposições 
relativas à proteção de cultivares, ampliar a 
proteção dos direitos dos obtentores vegetais, 
permitir maior acesso dos produtores rurais 
a novas tecnologias e reforçar os recursos 
financeiros para estimular a pesquisa 
dedicada à obtenção de cultivares que visem 
a oferta de materiais não transgênicos 
adequados às demandas e aos desafios 
impostos a todo momento.

A proposta defendida pelas entidades 
representativas dos produtores, entre elas a 
Abrapa, prevê o estabelecimento de regras 
simples que permitam aos produtores recolher o 
valor pré-estaBelecido diretamente aos obtentores 
das variedades não transgênicas mediante a 
destinação em conta vinculada de apoio ao 
direito de propriedade intelectual sobre cultivares. 
O objetivo é estimular os investimentos contínuos 
em pesquisa e melhoramento genético, 
adequando-os às necessidades das diferentes 
cadeias produtivas.

Pretende-se eliminar toda a burocracia e 
interferência de terceiros nessa relação, sendo 

que as diferentes cadeias produtivas poderão 
contar com o apoio de grupos multidisciplinares 
de cultivares para dirimir dúvidas e definir o 
valor dos recolhimentos.

O valor dos royalties estabelecidos não  
poderá ferir o equilíbrio econômico-financeiro  
da lavoura explorada pelo agricultor,  
cabendo aos grupos multidisciplinares de cultivares 
por espécie vegetal estabelecer os parâmetros 
necessários à fixação da equação de equilíbrio.

A proteção assegura ao seu titular o direito 
à propagação comercial da cultivar, sendo 
vedado a terceiros, durante o prazo de 
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proteção, a produção, o oferecimento à venda, 
a comercialização, a doação e o armazenamento 
para fins comerciais de material de propagação 
de cultivar protegida.

Fica preservado o direito ao uso do material 
quando o produto obtido destinar-se a 
alimento para consumo próprio, cultivado em 
estabelecimento próprio ou de terceiros cuja 
posse detenha, ou para uso no melhoramento 
genético ou na pesquisa científica.

Entendemos que o reconhecimento, por parte 
dos produtores, do esforço das entidades 
dedicadas à obtenção de novas cultivares, na 
forma do pagamento de um valor, irá estimular 
os investimentos por parte dessas entidades na 

busca de avanços contínuos nas suas pesquisas  
e no estabelecimento de parcerias estratégicas que 
certamente resultarão em um maior número de 
opções para os produtores, podendo representar 
um importante ponto de apoio na busca da 
diluição dos riscos da dependência exclusiva de 
materiais transgênicos.

O Projeto de Lei encontra-se em fase final de 
tramitação e acreditamos que os seus princípios 
básicos deverão ser mantidos, preservando a 
simplicidade do ato declaratório dos usuários, 
evitando a criação de novas entidades ou 
organismos para intermediar o processo e 
fazendo chegar aos obtentores os benefícios 
financeiros referentes aos seus investimentos 
em pesquisa e melhoramento genético.

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa
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RELACIONAMENTO COM ENTIDADES 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS

 » Embrapa

Durante 2015 e 2016, a Abrapa e a Embrapa 
se uniram no planejamento estratégico para 
combater o bicudo, praga que causa mais 
danos econômicos atualmente nas lavouras de 
algodão no Brasil. O objetivo da parceria entre 
as duas instituições é o desenvolvimento de 
variedades transgênicas de algodão, com foco 
na resistência a essa praga.

Abrapa e Embrapa traçam estratégias para o 
desenvolvimento de novas variedades de algodão 

resistentes ao bicudo-do-algodoeiro (maio-junho/2016)

“O bicudo é o maior entrave à cotonicultura 
atualmente, gerando um prejuízo anual de 1,7 
bilhão de reais”, afirma João Carlos Jacobsen, 
presidente da Abrapa. Ele explica que um dos 
motivos para o avanço da praga ocorre com a 
diminuição da área plantada com algodão. 
“Há falta de proteção nas áreas que não são 
plantadas novamente”, destaca Jacobsen.



260

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

 » National Cotton Council

Aproveitando a participação no Beltwide Cotton 
Conference, em janeiro de 2015, representantes 
da Abrapa visitaram a sede da National Cotton 
Council of America (NCC). O encontro foi 
realizado para conversar sobre possíveis 
parcerias entre o Brasil e os Estados Unidos, por 
meio do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). 
Entre os temas amplamente debatidos estiveram 
o combate ao bicudo-do-algodoeiro e a promoção 
de incentivo ao consumo do algodão.

 » Comitivas da 
Colômbia e Togo

Por ser considerada referência no setor do 
algodão brasileiro e internacional, a Abrapa 
recebe frequentemente comitivas de países 
produtores e compradores de algodão, para 
entender a dinâmica da produção da fibra no 
Brasil e as particularidades existentes entre os 
elos da cadeia produtiva nacional.

Em 2015 e 2016, recebemos lideranças 
políticas, corporativas e universitárias 
da Colômbia e do Togo, que buscavam 
conhecer um pouco mais sobre a fibra 
brasileira e as diretrizes da associação para o 
desenvolvimento de toda a cadeia.

João Carlos Jacobsen, presidente da Abrapa, e a diretoria da entidade, durante reunião 
com o National Cotton Council (janeiro/2015)

Visita de comitiva da Colômbia (maio/2016)
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 Reunião com representantes togoleses 
do projeto Cotton 4 (maio/2015)

Visita de comitiva da Universidade Autônoma 
de Narino, Colômbia (maio/2016) 
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CÂMARA SETORIAL DA CADEIA 
PRODUTIVA DO ALGODÃO E 
SEUS DERIVADOS
O principal elo entre o setor e o poder executivo

Desde 2005, a Câmara Setorial da Cadeia 
Produtiva do Algodão e seus Derivados vem, a 
cada ano, sendo o principal canal de comunicação 
entre o setor e o executivo, destacando-se dentre 
as demais câmaras setoriais com altos índices de 
presença dos membros nas reuniões, próximos de 
100% no biênio 2015-2016 e, ainda,  
com a adoção de agendas pautadas na busca de 
políticas públicas e agrícolas condizentes com  
as demandas dos elos de toda a cadeia produtiva 
do algodão.

O conceito de Câmara Setorial, para o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), está fortemente relacionado com a 
ideia de um agrupamento de representantes 
dos organismos, órgãos e entidades, públicas e 
privadas, que compõem os elos de uma cadeia 
produtiva do agronegócio, que tem por substrato 
um ou mais produtos. Com a visão holística 
dos representantes e articulação com agentes 

públicos e privados, as ações prioritárias são 
definidas, assim como as melhores estratégias 
para implementá-las, de modo que toda a cadeia 
produtiva seja contemplada com resultados e 
soluções de problemas.

Este foro consultivo, a partir das reuniões e 
encaminhamentos, atuou no biênio 2015-
2016 na revisão de preços mínimos; nos novos 
modelos de crédito rural e juros; nas soluções 
para endividamento, melhoria de Projetos de Lei; 
na celeridade de registro de defensivos agrícolas; 
no levantamento de indicadores agronômicos 
e análises econômicas do setor; nas soluções 
visando o aumento do consumo de algodão; e na 
prevenção das principais pragas presentes nas 
lavouras brasileiras de algodão.

Os problemas abordados, ações propostas 
e conquistas obtidas são resumidos no 
quadro a seguir.
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PROBLEMA AÇÃO CONQUISTA

• Falta de reajuste do preço 
mínimo do algodão a cada 
ano safra.

• Alinhamento entre Abrapa, Conab e Cepea-Esalq 
na busca de preços mínimos mais condizentes com 
os custos de produção de algodão no Brasil.

• Reajuste do preço mínimo do algodão para R$ 59,80/@ em 
2016.

• Morosidade no processo 
de registro de defensivos 
agrícolas.

• Alterar a Lei de agroquímicos que vigora no 
Brasil, buscando maior celeridade e priorização de 
registros.

• Encaminhamento do Projeto de Lei nº 3.200/15, que 
regulamenta o uso de defensivos agrícolas e substitui a 
atual Lei de agroquímicos. Atualmente, o PL se encontra 
em tramitação no poder legislativo.

• Divergências no 
levantamento e publicação 
dos dados de área plantada, 
produção e produtividade do 
algodão.

• Definir apenas um órgão público responsável para 
o levantamento e publicação dos indicadores.

• Demanda encaminhada ao Mapa e em tramitação no 
ministério.

• Métodos ineficientes de 
controle de novas pragas e 
doenças e falta de prioridades 
no registro de defensivos 
agrícolas.

• Formação de um grupo de trabalho, composto por 
especialistas, para auxiliar os técnicos da secretaria 
de defesa agropecuária do Mapa na definição dos 
critérios, pragas e produtos que devem ser alvos das 
prioridades de registro.

• Publicação, pelo Mapa, da Portaria nº 5, de 21 de outubro 
de 2015, com a lista de pragas e doenças prioritárias e os 
respectivos ingredientes ativos para controle. Entre as 
pragas e doenças selecionadas estão: Helicoverpa armigera, 
Bicudo-do-algodoeiro, Mosca Branca e Mofo Branco. Por sua 
vez, os defensivos agrícolas prioritários foram selecionados 
pelo grupo de trabalho e encaminhados ao Mapa.

• Crédito agrícola com limites 
aquém da necessidade 
do cotonicultor, pelos 
altos custos de produção 
envolvidos no plantio e 
condução da lavoura.

• Solicitação de aumento do limite do crédito rural 
por CPF ou CNPJ, com base no custo de produção 
de cada cultura agrícola.

• O Conselho Monetário Nacional estabeleceu, durante o 
Plano Safra 2016/2017, o limite único de custeio em 
R$ 3 milhões por beneficiário por ano agrícola, sendo 
que o limite do Plano Safra anterior era de R$ 1,2 milhão 
por safra. Foi adotada ainda uma nova modalidade 
de financiamento conhecida como “extra-teto”, linha 
financiada através das Letras de Crédito do Agronegócio 
(LCA), com uma disponibilidade inicial de R$ 10 bilhões à 
taxa controlada de 12,75% ao ano.

• Possibilidade da proibição do 
uso do herbicida Glifosato 
no Brasil, o que acarretaria 
um prejuízo enorme para a 
agricultura nacional.

• O Ministério Público Federal solicitou a reavaliação 
de uso do Glifosato pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e as entidades 
representativas do agronegócio elaboraram, 
em conjunto, uma nota técnica destacando os 
impactos da proibição do ingrediente ativo na 
agricultura brasileira.

• Em fase de consulta pública e decisão final da Anvisa.

• Falta de capital de giro em 
determinados períodos e 
dificuldades para captação de 
crédito pelo setor.

• Articulação com o Banco Central do Brasil para 
criação de fundo com recursos privados e agentes 
financeiros estatais para auxílio na solução dos 
níveis de endividamento dos produtores de algodão 
e, ainda, captação de recursos no exterior com 
reforma da CPR (Cédula de Produtor Rural) e 
adaptação do CRA (Certificado de Recebíveis do 
Agronegócio).

• Criação do fundo em estudo na área econômica e aprovação, 
em agosto de 2016, da Medida Provisória 725, que prevê 
a emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio 
(CRA) e de Certificados de Depósito Agropecuário (CDA) 
em moeda estrangeira com correção cambial. O Palácio 
do Planalto, por sua vez, sancionou a Lei 13.331, derivada 
da MP 725, permitindo que bancos cooperativos utilizem 
repasses financeiros feitos a suas cooperativas de crédito 
correspondentes como lastro para emissão de Letras de 
Crédito do Agronegócio (LCA).
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PROBLEMA AÇÃO CONQUISTA

• Necessidade de ajustes na Lei 
de Proteção de Cultivares.

• Revisão dos itens da Lei de Proteção de Cultivares e 
elaboração de propostas de melhoria para o PL.

• Em fase final de liberação do relatório do deputado Nilton 
Leitão, relator do PL. A próxima etapa será a votação na 
Câmara dos Deputados.

• Necessidades de ajustes 
na Lei de Enquadramento 
Sudam e Sudene.

• Alteração do artigo 2º, parágrafo IV do  
Decreto 4.212/2002, subtraindo a palavra 
“irrigada” da redação.

• A agricultura em geral, e não somente áreas irrigadas, 
passa a ser considerada como setor prioritário para o 
desenvolvimento regional, nas áreas da Sudam e Sudene.

• Falta de calendário de plantio 
do algodão atualizado e 
segmentado por estado 
produtor.

• Articulação e construção de proposta conjunta 
com o Mapa, visando a redefinição do calendário 
agrícola de plantio do algodão, contemplando o 
cultivo da primeira e segunda safra da cultura.

• Elaboração e publicação de calendário referente às Portarias 
de Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) pelo 
Mapa. Atualização no período de semeadura da cultura 
do algodão, para a safra 2016/2017 em relação às safras 
2014/2015 e 2015/2016, nos estados de Mato Grosso do 
Sul, Bahia e Tocantins.

• Sérgio De Marco, então presidente da Câmara 
Setorial, é homenageado durante a 38ª reunião 
ordinária (foto1, março/2015)

• Reunião dos presidentes das câmaras setoriais 
(foto 2, agosto de 2015)

• Representantes discutem sobre novo modelo de 
seguro rural, reajuste do preço mínimo do algodão e 
linhas de crédito para a agricultura brasileira 
(foto 3, março/2016)

• Entrega de placa de homenagem a Alexandre Ferreira 
Lins, em comemoração aos 60 anos de fundação da 
Laferlins, em reunião da Câmara Setorial durante o 
XV Anea Cotton Dinner (foto 4, junho 2016)

1

3

2

4

Grandes momentos da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão no biênio 2015-2016
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CÂMARA TEMÁTICA DE 
INSUMOS AGROPECUÁRIOS

Ações para aumento da competitividade da 
agricultura brasileira são amplamente debatidas 
pelos componentes da Câmara Temática de 
Insumos Agropecuários, vinculada ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa). Os insumos se 
destacam na produção agrícola como um 
dos itens mais importantes nas discussões 
e no planejamento estratégico, e norteiam a 
viabilidade ou não de qualquer cultura. 

Durante a 86ª Reunião Ordinária, Júlio Busato, 
vice-presidente da Abrapa, apresentou números 
constatando que o Brasil praticamente dobrou a 
sua produção nos últimos 15 anos, mas o lucro 
dos agricultores não acompanhou essa escala. Isso 
fez com que a categoria se preocupasse em montar 
uma equação em que esses fatores tivessem a 
mesma proporção. O resultado é a formação de três 
grupos de trabalho, compostos por representantes 
da Abrapa, Aprosoja e Embrapa, que irão 
coordenar os estudos nas áreas de defensivos, 
insumos e manejo do solo, respectivamente. 
O objetivo é encontrar soluções que levem 

à melhoria da produtividade da agricultura 
brasileira e o aumento da renda do produtor.

“Essa relação de produtividade versus custo é 
algo que nos preocupa a longo prazo, pois as 
commodities são produzidas em qualquer lugar do 
mundo, mas nossos clientes vão preferir comprar 
de quem produzir a um custo menor. Isso significa 
que se não encontrarmos uma solução, perderemos 
espaço no mercado. Precisamos resolver essa 
questão, tentando diminuir os custos, aumentar 
a produtividade e melhorar a logística”, salientou 
Busato, ressaltando que o agronegócio contribui 
com mais de 30% do PIB brasileiro e é quem gera 
um saldo positivo na balança comercial, mas a 
rentabilidade do produtor não é tão animadora.

De acordo com o presidente da Câmara 
Temática de Insumos, na composição dos 
custos das grandes culturas no Brasil, mais de 
50% são de fertilizantes e defensivos agrícolas. 
Os grupos de trabalho buscarão soluções para a 
cadeia produtiva dos insumos e fertilizantes, na 
tentativa mudar este cenário.

86ª Reunião ordinária da Câmara Temática de 
Insumos Agrícolas (outubro/2016)
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CONSELHO DE ÉTICA DO ALGODÃO
Apoio à comercialização e defesa da ética na cotonicultura

A volatilidade do mercado internacional de 
algodão é um dos fatores que leva a casos 
de inadimplências no cumprimento dos 
contratos, principalmente quando se fala 
de acordos futuros. Para reduzir esses casos 
de rompimento e auxiliar os produtores na 
operação de futuro no mercado internacional 
do algodão foi criado, em junho de 2007, o 
Conselho de Ética do Algodão, composto por 
representantes das quatro entidades que atuam 
no mercado algodoeiro do Brasil: Abrapa, Abit, 
Anea e a Junta de Corretores da Bolsa Brasileira 
de Mercadorias (BBM).

O Conselho de Ética do Algodão tem como função 
promover os princípios éticos por meio das entidades 
participativas, zelar pelo bom relacionamento e 
mediar conflitos entre os participantes.

Na promoção da ética, o conselho procura 
informar aos agentes do mercado sobre as 

práticas e normas que regem o comércio 
internacional de algodão. Dessa forma, 
funciona como orientador de produtores, 
corretores, indústria e tradings para o processo 
de comercialização da fibra, desde a atenção às 
cláusulas dos contratos até os procedimentos 
finais de entrega da mercadoria e documentação 
e acerto financeiro entre as partes.

Na mediação, ajuda a solucionar casos em que 
uma das partes não considera que o contrato 
esteja sendo cumprido corretamente e auxilia 
no acerto entre as partes que já tiveram casos 
arbitrados e sentenciados. O conselho tem como 
objetivo maior evitar que as pendências sejam 
levadas à arbitragem, zelando pelo bom conceito 
que o Brasil vem conquistando no cenário 
internacional. Durante o biênio 2015-2016, o 
Conselho de Ética atuou na mediação de apenas 
oito casos. Tal fato demonstra o compromisso da 
cadeia com o cumprimento dos contratos.
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Contando com parcerias e apoios importantes 
como a Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), a Frente Parlamentar da 
Agropecuária (FPA) avançou muito nos últimos 
dois anos. A declaração é do presidente do 
colegiado, deputado federal Marcos Montes, 
citando dois exemplos que, segundo ele, 
estavam entre as suas prioridades quando 
assumiu a gestão 2015/2016.

“A abertura de um canal de comunicação 
entre o campo e a cidade e o reconhecimento 
por parte do governo federal eram 
imprescindíveis”, diz o presidente da FPA. 

Marcos Montes reflete que, finalmente os 
moradores das cidades começam a conhecer a 
agropecuária e a sua importância para a vida 
de cada família e para a economia brasileira, 
e consequentemente para o desenvolvimento 
humano e social do país. De acordo com ele, o 
preconceito em relação ao campo era evidente 
em alguns segmentos, entre eles, parte do 
Parlamento e grande parte da mídia nacional.

“A influência sobre a população fazia 
com que campo e cidade parecessem 
antagônicos”, ressalta ele.

Nos últimos dois anos, segundo o presidente 
da Frente Parlamentar da Agropecuária, houve 
uma mudança importante nesta relação. 
Cita, inclusive, ações da imprensa, entre 
elas, a iniciativa da Rede Globo em divulgar a 
agropecuária através de campanha lançada no 
Jornal Nacional – seu principal noticiário.

“Ainda não atingimos o ideal, mas, com 
certeza, avançamos muito” – diz.

Marcos Montes lembra que, no próprio 
Congresso Nacional, ainda é possível ouvir 
parlamentares criticando a agropecuária, e 
portanto, as mulheres e homens do campo que 
tanto produzem para o Brasil. 

“Embalados por uma ideologia 
ultrapassada, fora de moda, antagônica 
aos interesses da Nação, estas pessoas 

ignoram o que o campo faz pelo Brasil, 
inclusive com ofertas de milhares de 
empregos”, desabafa o presidente da FPA.

Reconhecimento
Marcos Montes também comemora o novo 
momento vivido entre a agropecuária e 
o governo federal. Lembra a presença do 
presidente Michel Temer na sede da Frente 
Parlamentar da Agropecuária, em Brasília, 
dia 12 de julho de 2016. O colegiado, que 
reúne 236 parlamentares, entre senadores 
(22) e deputados federais (214), recebeu um 
presidente da República pela primeira vez 
após 14 anos de existência.

“É lamentável que um colegiado desta 
abrangência, atuante, representante 
de um segmento que segura as pontas 
da economia do país, fosse tratado 
com displicência pelos governos 
anteriores”, se queixa Marcos Montes, 
numa referência aos governos petistas de 
Lula e Dilma Rousseff. 

Marcos Montes
Deputado Federal

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária

Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária vê avanços 
durante o biênio 2015/2016 e diz que Abrapa contribuiu para isso
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Assinado por mais de 40 entidades 
representativas do setor, entre elas, a 
Abrapa, um documento foi entregue a Michel 
Temer, com reivindicações distribuídas 
entre sete temas primordiais: Governança 
Institucional; Política Agrícola; Direito de 
Propriedade e Segurança Pública; Meio 
Ambiente; Infraestrutura e Logística; Defesa 
Agropecuária; Relações Trabalhistas. 

“Ainda temos muito caminho a 
percorrer, inclusive no que se refere 
ao relacionamento entre campo e 
cidade e entre campo e governo federal, 
mas, com certeza, já demos os passos 
iniciais e me sinto orgulhoso e feliz 
por isso”, destaca o líder da FPA – 
acrescentando que a participação de 
João Carlos Jacobsen Rodrigues, presidente 
da Abrapa, e sua diretoria, tem sido 
fundamental.

Ética
Marcos Montes considera ainda, de grande 
importância para o Brasil, e portanto, também 
para a agropecuária, o combate à crise ética 
instalada no país. Lembra que ao longo dos dois 
últimos anos, a FPA não poupou esforços para 
contribuir com o fim da corrupção. 

“Em nome da agropecuária brasileira, a FPA 
participou ativamente desta luta, inclusive 
votando na Câmara e no Senado a favor do 
impeachment da ex-presidente da República 
– votações estas, que foram fundamentais 
para o resultado final”, ressalta Marcos Montes.

Conquistas
O deputado federal destaca que, graças à luta, à 
força de vontade, ao idealismo e ao sonho de um 
Brasil melhor e mais justo, a Frente Parlamentar 
da Agropecuária tem conseguido algumas 
conquistas importantes.

“O cenário ainda é ruim, mas novos 
tempos se avizinham”, acredita ele.

Marcos Montes diz que a FPA – através de seus 
deputados e senadores – tem atuado de forma 
decisiva na defesa de questões de interesse da 
agropecuária no Congresso Nacional. 

Ele cita como exemplos, a criação de comissões 
de inquérito para apurar irregularidades no 
Incra e na Funai; a aprovação em comissão do 
Senado de emenda que vai permitir a realização 
do censo agropecuário em 2017; a abertura 
de debate sobre uma nova legislação para o 
licenciamento ambiental; a discussão sobre 
vendas de terras para estrangeiros; a aprovação 
da medida provisória que prorroga as dívidas dos 
produtores rurais; a prorrogação do prazo para o 
cadastro ambiental rural, entre outros 
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A busca por mais opções de crédito 
agrícola no biênio 2015/2016

Certificado de Recebíveis do Agronegócio

Os últimos anos trouxeram uma série de 
desafios aos produtores rurais brasileiros. 
Não bastasse termos que lidar com os riscos 
naturais do agronegócio – clima, volatilidade 
de preços, doenças e pragas –, tivemos que 
nos adaptar a custos crescentes de produção e 
restrições de crédito que desafiam a cada safra 
a rentabilidade da cultura. 

Em razão dos altos custos de produção, a 
cultura do algodão é ainda mais dependente de 
financiamento, seja por parte de fornecedores de 
defensivos ou fertilizantes, seja por intermédio 
do adiantamento de créditos de exportação, seja 
pelos instrumentos de crédito agrícola oficial. 
O que temos observado recentemente é um 
enxugamento dessas linhas de crédito e taxas de 
juros cada vez mais altas.

Diante desse cenário, é fundamental buscarmos 
novas formas de financiamento, para que a 
concorrência entre as diversas alternativas de 
crédito proporcionem aos produtores as menores 
taxas possíveis. Uma vez que grande parte dos 
produtos do agronegócio brasileiro são destinados à 
exportação, vislumbramos a oportunidade de buscar 
no exterior os recursos necessários ao financiamento 
da produção desses produtos. Alguns produtores 
já realizam Adiantamentos de Contratos de 
Câmbio dos seus contratos de exportação, mas 
as taxas pagas ainda não são ideais. Ao mesmo 
tempo, já existia um instrumento financeiro 
no mercado que, com alguns ajustes, poderia 
oferecer aos produtores rurais brasileiros a 
oportunidade de captar recursos diretamente no 
exterior, sem intermediários, para financiar sua 
produção, a custos extremamente competitivos: 
o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. 

Foi com esse objetivo que apresentei, em 
novembro de 2015, o Projeto de Lei nº 3576/2015, 
que altera a Lei nº 11.076, de 30 de dezembro de 
2004, para permitir a emissão dos Certificados de 

Recebíveis do Agronegócio – CRA com cláusula de 
correção monetária com base na variação da taxa 
cambial, em moeda estrangeira ou denominados 
e indexados à moeda estrangeira. Esse projeto 
foi encaminhado às Comissões de Agricultura, 
Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento 
Rural; Finanças e Tributação e Constituição e 
Justiça e de Cidadania, que deverão examiná-lo 
antes da apreciação pelo Plenário. A Comissão 
de Agricultura aprovou a proposta em maio de 
2016 e atualmente aguarda-se a manifestaçãoda 
Comissão de Finanças e Tributação.

Considerando que a tramitação de Projetos de 
Lei é naturalmente lenta, mas a necessidade 
de criação de novas formas de financiamento 
é urgente, adotamos a estratégia de apresentar 
emendas a Medidas Provisórias como forma 
de buscar a rápida implementação dessa 
medida. Assim, apresentei a Emenda 20 à 
Medida Provisória 701/2015, buscando a 
implementação da medida. Infelizmente nossa 
emenda, aprovada pelo Congresso Nacional, foi 
vetada pelo Poder Executivo.

Tereza Cristina
Deputada Federal

Em razão dos altos custos de produção, a cultura do algodão é ainda 
mais dependente de financiamento, seja por parte de fornecedores de 
defensivos ou fertilizantes, seja por intermédio do adiantamento de 
créditos de exportação, seja pelos instrumentos de crédito agrícola oficial.
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Ainda assim, não desistimos! Após intensas 
articulações com o governo, conseguimos 
viabilizar a publicação da Medida Provisória 
725/2016, que alterou a Lei nº 11.076, de 
2004, que dispõe sobre títulos de crédito 
representativos de operações do setor 
agropecuário, para expandir as possibilidades 
de negociação dos títulos e possibilitar a 
emissão de Certificado de Direitos Creditórios 
do Agronegócio – CDCA e de CRA indexados em 
moeda estrangeira. 

A essa Medida Provisória foram apresentadas 
diversas emendas, mas em função das 
circunstâncias políticas da época (discussão 
e votação do impeachment) o texto aprovado 
e transformado na Lei 13.331 de 2016 foi o 
originalmente enviado pelo Poder Executivo, 
sendo desconsideradas as emendas. 

Não há dúvidas que a aprovação desta lei 
representa um avanço, mas a atual legislação 
ainda não atende à plena potencialidade desse 

importante instrumento de financiamento da 
produção. Existe um certo conservadorismo dos 
órgãos reguladores do mercado financeiro e é 
natural que as alterações sejam feitas de forma 
bastante cautelosa. Por essa razão, estamos 
trabalhando permanentemente junto à Presidência 
da República para que uma nova Medida Provisória 
seja publicada, ainda em 2016, com os ajustes 
necessários para que os Certificados de Recebíveis 
do Agronegócio sejam amplamente utilizados no 
financiamento da próxima safra 
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A entidade que busca políticas públicas 
para promover instrumentos de defesa e 
segurança para a cadeia produtiva do algodão

Em 2015, tive o prazer de assumir a presidência 
da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva 
do Algodão e seus Derivados, reconhecida 
nacionalmente pelo alto poder de articulação 
e conquistas, representatividade exemplar dos 
membros que a compõem e pela política de 
gestão por resultados adotada desde sua criação. 
Pelo fato de ser sucessor de Sérgio De Marco, 
que presidiu a entidade entre 2005 e 2015, 
esta responsabilidade se tornou ainda maior, 
especialmente pelo desafio de manter o nível de 
excelência conquistado ao longo deste período e 
buscar inovações em prol do setor do algodão.

Tenho tranquilidade e muito orgulho ao 
compartilhar os principais resultados conquistados 
no biênio 2015-2016, pautados na coerência, 
na busca pela melhoria contínua do elo entre o 
setor e o poder executivo e, ainda, no foco em 

soluções simples e eficientes para problemas 
considerados altamente complexos pela 
produção, indústria e comércio. A Abrapa, 
junto com as demais instituições que compõem 
a Câmara Setorial, colhe resultados a partir de 
ações que se estenderam desde a gestão passada 
e também a partir daquelas elaboradas 
e executadas nos últimos dois anos.

Após quatro anos consecutivos de estiagem 
em vários estados produtores de algodão e, 
consequentemente, de quebras na produção das 
respectivas praças produtoras da fibra, novas 
iniciativas direcionadas para renegociação de 
dívidas, crédito agrícola e novos modelos de 
financiamento eram necessárias e importantes 
para o progresso dos cotonicultores brasileiros. 
Diante deste fato, juntamos esforços para 
conseguir a renegociação de dívidas de produtores 
do Centro-Oeste, Espírito Santo e da região 
do Matopiba, com reembolso do custeio em 
até 5 anos, e em até 1 ano após o vencimento 
final do contrato de financiamento para custeio 
prorrogado e investimento.

Além da possibilidade de renegociação, era 
necessária a criação de um novo modelo 
de financiamento ao setor produtivo que 
fosse menos burocrático e com melhores 
alternativas de lastro financeiro. A Lei nº 
13.331, derivada da Medida Provisória nº 
725 autorizou a emissão de Certificados 
de Recebíveis do Agronegócio (CRA) e de 
Certificados de Depósito Agropecuário (CDA) 
em moeda estrangeira, com correção cambial. 
Esta foi uma vitória para todos os agentes 
da cadeia produtiva do algodão e um divisor 
de águas para a continuidade do setor, que 
certamente aumentará a competitividade 
da fibra brasileira e trará mais segurança e 
confiança para os produtores. Como medida 
complementar e essencial para a segurança dos 
cotonicultores, o preço mínimo do algodão em 
pluma foi reajustado para R$ 59,80/@, ante os 
R$ 54,90/@ que vigoravam desde 2014. Ainda 
não chegamos ao número ideal e coerente 
com a realidade dos custos enfrentados pelos 
produtores, mas demos um grande passo rumo 
a um cenário mais promissor.

João Carlos Jacobsen Rodrigues
Presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e seus Derivados

A força e a representatividade da Câmara Setorial do Algodão, aliada à 
visão sistêmica e aplicável dos membros que a compõem, sinalizam que 
vitórias ainda maiores estão por vir.
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Tanto o Plano Agrícola e Pecuário lançado 
em 2015/2016 quanto o correspondente a 
2016/2017 quebraram recordes na oferta de 
crédito para o produtor rural e na criação de 
novas linhas de crédito. Conseguimos no último 
Plano Safra que o Conselho Monetário Nacional 
estabelecesse o limite único de custeio em 
R$ 3 milhões por beneficiário por ano agrícola, 
sendo que o limite do Plano Safra anterior era 
de R$ 1,2 milhão por safra. Houve também o 
reenquadramento dos produtores a partir da faixa 
de renda bruta. A conquista de financiamentos 
na modalidade conhecida como “extra-teto”, 
linha financiada através das Letras de Crédito do 
Agronegócio (LCA), com uma disponibilidade 
inicial de R$ 10 bilhões, simbolizou uma grande 
conquista para atravessarmos este momento 
delicado que vive a cotonicultura brasileira.

Em função da morosidade no registro de 
defensivos agrícolas existente no Brasil e na 
falta de priorização de pragas e doenças pelos 

órgãos responsáveis, uma das frentes de trabalho 
mais importantes da Câmara Setorial neste 
biênio foi na articulação e encaminhamentos de 
propostas ao Mapa, Anvisa e Ibama. Em agosto 
de 2015, a Portaria nº 5 elencou as doenças 
e pragas que teriam registros priorizados, 
entre elas o Bicudo-do-algodoeiro, Helicoverpa 
armigera, Mofo Branco e Mosca Branca. Naquele 
momento, sabíamos que era preciso a seleção 
dos ingredientes ativos e definição dos produtos 
mais eficientes no controle das pragas e doenças 
priorizadas. Para isso, criamos um Grupo de 
Trabalho específico para atender a demanda, de 
modo que os cotonicultores tenham ferramentas 
de controle realmente eficazes, com bons níveis 
de custo/benefício e, ainda, que disponham 
do máximo possível de moléculas à disposição, 
visando minimizar os riscos de resistência. 

Além das ações e conquistas aqui compartilhadas, 
conseguimos a redefinição do calendário de 
plantio de cada estado produtor de algodão 

através das Portarias de Zoneamento Agrícola 
de Risco Climático publicadas pelo Mapa; 
atuamos contra a proibição do glifosato pela 
Anvisa, defendendo a agricultura nacional 
através de notas técnicas e análises dos 
impactos econômicos que esta decisão 
poderá trazer para o setor; acompanhamos a 
tramitação e intervimos quando necessário na 
redação da Lei de Proteção de Cultivares e do 
Projeto de Lei nº 3.200/15, que regulamenta o 
uso de defensivos agrícolas e substitui a atual 
Lei de Agrotóxicos no Brasil.

A força e a representatividade da Câmara 
Setorial do Algodão, aliada à visão sistêmica 
e aplicável dos membros que a compõem, 
sinalizam que vitórias ainda maiores estão 
por vir. Com o apoio da Abrapa e de todas 
as entidades que representam a Câmara, 
continuaremos a defender os interesses desta 
cadeia tão profissional e reconhecida como é a 
do algodão 
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Comunicação



O algodão brasi le iro em foco

e Marketing

Foto: Silvio Ávila



Desde sua fundação, a Abrapa tem buscado 

fazer do marketing uma ferramenta estratégica 

para se conectar com o produtor e a sociedade, 

para posicionar o algodão brasileiro no mercado, 

atuando em todos os campos e níveis de 

relacionamento e negócios e utilizando todos os 

meios para otimizar esse trabalho. 

Um deles, considerado fundamental, é o Grupo 

de Trabalho (GT) de Marketing.

O GT fomenta a comunicação com o produtor e 

a cadeia do algodão por meio de mídias e canais 

impressos e eletrônicos; administra a participação 

da Abrapa em eventos nacionais e internacionais 

do setor; promove e realiza eventos da associação 

para os mais diferentes públicos, incluindo o 

Congresso Brasileiro do Algodão; organiza e 

recebe missões comerciais; desenvolve estratégias 

de promoção do algodão para o consumidor final, 

entre outras ações.

Membros:

Eduardo Silva Logemann

Guilherme Scheffer

Gustavo Piccoli

Haroldo Rodrigues da Cunha

Isabel da Cunha

Luiz Renato Zapparoli
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Foto: Silvio Ávila

MULTIPLICANDO 
RESULTADOS

Como em todo ramo de negócio, o do algodão 
também demanda ações e estratégias voltadas para 
a cadeia produtiva, para os canais de distribuição, 
para o mercado consumidor final, para os setores 
correlacionados, suas entidades representativas 
e outros players atuantes no grande universo da 
produção e da comercialização da fibra.

O objetivo é estreitar relacionamentos para 
multiplicar resultados, promovendo a qualidade 
do nosso produto, a estrutura produtiva, os 

investimentos em pesquisa e tecnologia e a nossa 
grande atuação no campo da sustentabilidade, 
dentre outras iniciativas. Em via inversa, buscamos 
nas ações promovidas por nossos parceiros a soma 
de conhecimentos, acumulando know-how em 
benefício dos cotonicultores brasileiros.

O trabalho da Abrapa na área de marketing 
explora todas as possibilidades para fortalecer 
o setor do algodão, tendo a comunicação como 
aliada e complemento a serviço da informação.
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PROGRAMA DE INCENTIVO AO USO DO ALGODÃO
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PROGRAMA DE INCENTIVO 
AO USO DO ALGODÃO
Sou de Algodão

Em tempos de crise, a Abrapa se dedica a buscar oportunidades e ousa lançando um 
programa de incentivo ao consumo do algodão no mercado interno.

Em 2011, Abrapa e IBA receberam, em São 
Paulo, representantes da Cotton Inc. para 
troca de experiências em relação ao incentivo 
ao consumo do algodão. Em 2012, a Abrapa 
recebeu, em Brasília, representantes da Cotton 
Inc. e do National Cotton Council (NCC) 
para conversar sobre uma possível parceria 
para a promoção da fibra, mas na ocasião, os 
americanos recusaram a proposta, em função 
dos desdobramentos do contencioso do algodão. 
No primeiro trimestre de 2015, após os últimos 
entendimentos terem sido firmados entre o 
Brasil e os Estados Unidos, a Abrapa voltou a 

se reunir com representantes das entidades 
americanas e, mais uma vez, a parceria para 
a promoção da fibra foi proposta, porém não 
levada adiante com a argumentação americana 
de que preferiam aguardar 2018 para verificar os 
desdobramentos do contencioso.

A proposta de uma ação integrada para 
promoção do algodão no mercado interno, 
discutida na associação desde 2010, foi 
retomada pela Bayer junto à entidade em 
meados de 2014. Na ocasião, a empresa se 
dispôs a contratar um estudo para elaboração 
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de um plano de incentivo ao uso do algodão. 
O estudo foi encomendado junto à área de 
planejamento de marketing e comunicação da 
Markestrat e contemplou várias fases.

Uma primeira apresentação, ainda superficial, 
foi feita para a assembleia de representantes 
da Abrapa, em maio de 2015. Em junho, foi 
apresentada uma segunda fase. Em setembro do 
mesmo ano, durante o 10º Congresso Brasileiro 
do Algodão, a Abrapa e a Bayer fizeram ações de 
marketing de promoção do algodão dentro do 
evento. O estudo ficou completamente pronto 
em dezembro de 2015 e foi compartilhado com 
o conselho de administração e o comitê gestor 
do programa. 

Com a crise que assolou o setor, no primeiro 
semestre de 2016, a Abrapa considerou que não 
era o momento de dar início ao plano. Mas, 
com visão estratégica e de olho no futuro, no 
início do segundo semestre, o programa Sou de 
Algodão foi lançado com sucesso pela Abrapa e 
seus parceiros. Markestrat e Bayer apresentam os resultados finais do Plano de Incentivo ao Consumo do Algodão (dezembro/2015)

Porque lançar o programa? 

O programa tem como objetivo implantar um 
plano de ações estratégicas visando o aumento 
do consumo do algodão no mercado nacional. 
O escopo envolve uma visão sistêmica da cadeia: 
desde a produção e beneficiamento, passando 
pela indústria têxtil, distribuição e decisão de 
compra do consumidor final, com identificação 
de pontos de restrição na cadeia, bem como de 
oportunidades de captura de valor.

A metodologia utilizada foi participativa, com 
o envolvimento dos agentes-chave da cadeia na 
construção do diagnóstico e do plano. O estudo 
foi realizado com influenciadores, varejo, 
confecção, tecelagem, malharia e fiação, 
chegando às seguintes conclusões: 

O conteúdo sintético no Brasil, assim como no mundo, aumenta e representa cerca de 50% do que 
é confeccionado localmente na indústria formal e tende a ser maior com a informalidade presente; 

Pelo lado do cliente, ele encontra motivação pelo sintético na forma (feminino), na ocasião (fitness) 
e em novos costumes (moda íntima); 

Pelo lado da cadeia, as motivações para o sintético são: economia de matéria-prima, 
relacionamento com fornecedores sintéticos, versatilidade de uso industrial, evolução da indústria 
de sintéticos, exigências da moda feminina; 

Como desvantagens do algodão, tem-se uma indústria de fiação, tecelagens e malharias em geral 
consideradas atrasadas, orientadas para commodities e pouco dispostas a evoluir e trabalhar em 
parcerias.
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Diante do cenário, as consequências levantadas 
pelo estudo são: 
• O crescimento do varejo informal (40%), que 

favorece produtos mais baratos e, portanto, 
os sintéticos; 

• A possibilidade de importação de produtos 
confeccionados prontos (34% do varejo); 

• As empresas de confecção nacionais estão 
enfraquecidas e sob apelo econômico para 
matérias-primas (mais sintéticos);

•  As tecelagens e malharias retraíram a produção 
nos últimos quatro anos no Brasil (-2 e -21%);

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

Fonte: Plano de Incentivo ao Consumo do Algodão (dezembro/2015)

•  A fiação nacional tem retraído sua produção 
(11% em cinco anos) e, além disso, 
produzido mais sintéticos (50% atualmente), 
enfraquecendo a demanda pela pluma; 

• A exportação da pluma de algodão é muito 
relevante (45% da produção nacional) e pela 
tendência da lógica da demanda da indústria 
têxtil nacional, ela tenderá a crescer, 
favorecida ainda pelo câmbio. 

O estudo mapeou também as fortalezas e 
fraquezas do algodão por segmento:
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Diretrizes e estratégias

 Sou de Algodão já é realidade

Depois de tanto tempo de planejamento e estudo, 
em outubro de 2016, a Abrapa, com apoio do 
Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e da Bayer, 
resolveu dar vida ao programa Sou de Algodão.

Por sua abrangência e desdobramentos, o programa 
foi pensando a longo prazo e terá várias fases.

A primeira fase, já lançada, está alicerçada em 
duas das três iniciativas que envolvem os três 
pilares do estudo de viabilidade: (1) iniciativas 
promocionais; (2) iniciativas informacionais.

1ª fase – Setembro de 2016 a janeiro de 2017

A agência BETC trouxe uma proposta de 
lançamento de um movimento que:

1. Mais do que uma campanha, se propusesse 
a ser capaz de engajar as pessoas e promover 
nova atitude;

2. Propõe-se criar uma nova cultura e a pessoa 
reconhecer a necessidade do algodão estar 
no cotidiano;

3. O programa tem o objetivo de relacionar 
o algodão com a vida das pessoas e o que 
realmente importa para elas;

4. O conceito é valorizar as pessoas e seus valores;
5. O programa demonstrará as melhores 

histórias sobre a cadeia produtiva;
6. A 1ª fase, outubro 2016 a janeiro 2017, é 

focada no B2B (interação com público em 
geral), mas tendo como gancho a mulher, 
pois ela é a protagonista das compras (moda 
feminina, íntima, infantil, cama, mesa e 
banho, além da masculina). 

Com base no mapeamento, o estudo estabeleceu 
diretrizes estratégicas para o programa: 
• Focar segmentos de usuários finais com 

maior potencial de ganho;
• Ressaltar benefícios do algodão para o 

consumidor, fomentando a demanda;
• Articular informações ao longo da cadeia 

produtiva, promovendo o uso do algodão e 
facilitando negócios com visão em rede. 

O plano estratégico foi estruturado considerando 
três pilares para o desenvolvimento da cadeia 
do algodão end-to-end: (a) promocional; (b) 
informacional; (c) negócios.

(A) PROMOCIONAL
Conjunto de ações e projetos que visem comunicar 
e promover a cadeia do algodão.

(B) INFORMACIONAL 
Conjunto de ações e projetos que visem educar e 
informar a população sobre os aspectos do algodão.

(C) NEGÓCIOS
Conjunto de ações e projetos que visem tornar os 
integrantes da cadeia mais competitivos.

A proposta do programa é, dentro dos pilares, 
trabalhar com nove iniciativas para aumento do 
uso do algodão: 

A. Iniciativas promocionais: algodão na rede 
social, relações públicas “algodão na mídia” e 
plano de propaganda.

B. Iniciativas informacionais: portal "mais 
algodão" no PDV e mais algodão na 
universidade.

C. Iniciativas para negócios: coleção anual de 
algodão, clube "mais algodão" e workshop 
“Costurando negócios de valor em algodão”.
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7. O programa tem como foco tornar o algodão 
aspiracional dentro da cadeia (estilistas, marcas, 
varejo) para chegar ao consumidor final;

8. O vídeo institucional e o posicionamento do 
programa giram em torno de uma tendência 
normcore: “em um mundo que busca uma 
vida menos sintética, o algodão faz cada vez 
mais sentido”.

9. O público jovem valoriza os atributos de 
sustentabilidade, consumo responsável, 
bem-estar e é multitarefas. É um público 
que experimenta, muda, derruba barreiras. 
Por isso, o programa terá como base para 
valorizar a fibra, um conjunto de atitudes 
que definem um estilo de vida no qual o 
algodão seja parte e complemento.

10. Visando o benchmarking de informações 
trocadas com a Cotton Inc. e aprendendo 
com as lições de quem está há muitos anos 
no mercado promovendo a fibra, o programa 
tem o intuito de transformar a visão do 
público, passando de “algodão commodity” 
para “algodão cool”.

Comunicação em sintonia com o público

Frase conceito

Se o mundo é cada vez mais sintético, por que não ser cada vez mais algodão?PANTONE 304C

A logomarca

Baseada no capulho estilizado, é moderna e de 
fácil aplicação. Utiliza um tipo gráfico que segue 
a tendência atual pelo simples e direto. Tem 
sintonia com as marcas jovens e autênticas que 
estão no mercado.

UMA VIDA
SUSTENTÁVEL

ATITUDES EM SINTONIA COM O ALGODÃO

UMA VIDA COM 
MAIS CONFORTO

UMA VIDA DE
NOVIDADES

UMA VIDA 
MAIS NATURAL

UMA VIDA 
COLORIDA

UMA VIDA 
LEVE
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“Tem sensação mais gostosa do que você 
colocar uma renda ou um tecido de algodão? 
A sensação é de ser abraçada, e essa sensação 
é indescritível, é maravilhosa.”
Martha Medeiros

“O algodão sempre foi a minha fibra preferida 
pra fazer as minhas criações... pra mim, 
ele transmite conforto, leveza, pureza e 
sensibilidade”.
Alexandre Herchcovitch

Na mesma linha pelo jovem e moderno, Sou 
de Algodão trouxe a proposta de inserção 
da fibra no dia a dia de quem é versátil, 
natural e quer estar confortável. Para tanto, 
optou por uma estratégia de lançamento 
que envolve um forte posicionamento nas 

redes sociais, com foco principalmente no 
Facebook e Instagram, em parcerias com 
influenciadores, além do apadrinhamento da 
campanha por Martha Medeiros e Alexandre 
Herchcovitch, dois nomes fortes no universo 
brasileiro da moda. 
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Key visual
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Banners/web
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whatsapp e-mail marketing

Estampas para camisetas
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O lançamento

Lançar o movimento era o grande desafio, e para 
tal, a Abrapa apostou na proposta de utilizar o 
mundo da moda como veículo para transformar 
uma ideia em estilo de consumo. Assim, Sou de 
Algodão nasceu dentro de uma das cinco maiores 
semanas de moda do mundo, a São Paulo Fashion 
Week, em 26 de outubro de 2016. 

Estiveram presentes João Carlos Jacobsen, 
presidente da Abrapa, Paulo Borges, diretor 
criativo da festa de lançamento do projeto, os 
estilistas Alexandre Herchcovitch e Martha 
Medeiros, padrinhos da campanha, além de Gal 
Barradas e Erh Ray, da BETC São Paulo, agência 
responsável pelo movimento.

Antes de apresentar o vídeo de lançamento, 
Jacobsen destacou que incentivar o consumo 
da fibra é importante, uma vez que o setor é o 
segundo que mais emprega no Brasil. Evidenciou 
também que este é o momento do Brasil prestar 
atenção na fibra, que tem muito tem a ver com a 
identidade do País. 

Coquetel de Lançamento do movimento Sou de Algodão (outubro/2016)
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Bruno Gissoni, Julia Faria, Camila Coutinho, 
Jade Seba, Nina Secrets, Fabiana Justus, Maju 
Trindade, Renata Kuerten e outros convidados 
também prestigiaram o lançamento. As modelos 
da campanha foram clicadas vestindo peças 
de algodão coloridas e divertidas. As imagens 
trouxeram frases que justificam e apoiam o uso 
do algodão no dia a dia, como “Sou Metamorfose 
#soudealgodão”, “Sou Essencial #soudealgodao”, 
“Sou Colorida #soudealgodao”, entre outras.
As peças estão nas redes sociais da Abrapa e em 
outras plataformas digitais.

Um filme também foi produzido durante a SPFW, 
com depoimentos de modelos falando sobre os 
atributos do algodão que elas identificam no seu 
dia a dia, como, por exemplo, leveza, naturalidade, 
versatilidade, entre outros. O vídeo também é 
parte da estratégia de posicionamento digital.

Paulo Borges, João Carlos Jacobsen e Arlindo Moura com modelos da campanha Sou de Algodão (outubro/2016) 

Momentos do lançamento do movimento Sou de Algodão (outubro/2016)
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Primeiros retornos

A repercussão da campanha foi imediata. Sou 
de Algodão foi tema de publicações no Estado 
de São Paulo, Folha de São Paulo, Vogue, Meio 
E Mensagem, FFW, Blog Moda, Moda, Moda, 
Instagram da revista Elle, Vogue, Bazaar, Estilo, 
Glamour, GQ, RG, entre tantos outros veículos 
de comunicação.

Internet com força total

O programa Sou de Algodão tem Instagram, perfil 
no Facebook e Twitter e um canal no Youtube.

Conta com o trabalho de um time de 
influenciadores, que somam um grande 
número de ativações com os seus seguidores, 
e ainda dispõe de um site no endereço 
www.soudealgodao.com.br

Em 6 de outubro, no fechamento desta edição, 
os resultados da repercussão da campanha na 
rede já demonstravam um grande alcance.

 » Repercussão nos sites de vídeos e redes sociais

 

YOUTUBE:
177. 697 VIEWS

YAHOO:
7.865 VIEWS

FACEBOOK E INSTAGRAM: 
13.385 VIEWS

GOOGLE:
4.420 VIEWS

O Estado de São Paulo

http://www.soudealgodao.com.br
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 » Engajamento por meio dos influenciadores: mais de 534.421 ativações

Potencial de engajamento

Sou de algodão... aonde essa 
iniciativa vai dar?

JULIA FARIA
643.586

JADE SEBA
645.813

NINA SECRETS
2.953.597

CAMILA COUTINHO
2.058.431

MAJU TRINDADE
3.682.973

FABIANA JUSTUS
455.891

VINI UEHARA
682.973

BRUNO GISSONI
3.500.621

O Plano de Ação 2017 da campanha Sou de Algodão 
prevê a continuidade das frentes já iniciadas 
em 2016, com ajustes e reforços para garantir 
consistência e perenidade às ações iniciadas com o 
site e blog, redes sociais, mídia digital e assessoria 
de imprensa, para ativação dos públicos envolvidos, 
tanto da cadeia quanto do consumidor final.

A partir de 2017, as ações nos meios digitais 
terão, além do caráter promocional, um caráter 
mais forte de engajamento e informacional. 
Temos como meta envolver a porção Business 
to Business da cadeia, com foco em captação de 
patrocínios, parcerias com marcas e redes de 
varejo, patrocínios direcionados, material de 
PDV e ações com universidades. 

Para a Abrapa, a trajetória do programa Sou 
de Algodão está só começando. O objetivo é 
ver o País engajado na proposta de valorizar 
aquilo que o cotonicultor brasileiro vem se 
especializando em produzir cada vez melhor: 
entregar uma fibra que fornece mais do que 
conforto, maciez, originalidade, entre outros 
atributos que são fundamentais para o dia a 
dia dos brasileiros. Entregar também valores 
agregados como responsabilidade social e 
ambiental, cada vez mais importantes para as 
pessoas e a sociedade.
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MISSÃO 
COMPRADORES

 » Missão compradores 2015

As missões de compradores são a mais recente iniciativa da Abrapa para promover o algodão 
brasileiro no mercado externo. Assim como as missões comerciais ao exterior, elas proporcionam o 
contato direto com os compradores internacionais e permitem o estreitamento de parcerias com as 
tradings, porém de uma forma mais intensa, trazendo o industrial estrangeiro para o cenário real da 
produção e dinamizando a relação business to business.

Um grupo de industriais têxteis da China, Coréia 
do Sul, Vietnã e Tailândia veio ao Brasil a convite 
da Abrapa, em parceria com as tradings Cargill, 
ECOM, Louis Dreyfus e Reinhart, e associações 
estaduais. A Missão Compradores 2015 visitou 
três estados produtores de algodão – Mato 
Grosso, Bahia e Goiás – , no período de 17 a 21 
de agosto, partindo de São Paulo.

Mato Grosso

Em Mato Grosso, foram visitadas as unidades 
produtivas do Grupo Scheffer, Webler, Maggi e 
Bom Futuro, na região de Sapezal. 

O grupo também esteve em Primavera do 
Leste, onde visitou o laboratório da Unicotton, 
a algodoeira do Grupo Nativa e o Campo 
Experimental do Instituto Mato-grossense 
do Algodão (IMAmt), além da fazenda Buriti 
(Grupo Nativa). 

A visita em Mato Grosso foi marcada também 
pelo cumprimento de agenda política. No dia 
18 de agosto, o governador do Estado, Pedro 
Taques, o vice-governador, Carlos Fávaro, e o 
secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Seneri Paludo, receberam o grupo no Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá. A principal tônica dos 

discursos foi o grande potencial do Estado 
para produzir mais alimentos (grãos e carnes) 
e fibras, destacando-se a grande área ainda 
disponível para a agropecuária.

Bahia

Na Bahia, o grupo conheceu o processo de 
produção da fazenda Sete Povos (Marcelino 
Flores) e as fazendas e algodoeiras do Grupo 
Horita (Acalanto) e Busato (Warpol), tendo 
visitado, ainda, o Laboratório de Análise de 
Fibra da Associação Baiana dos Produtores 
de Algodão (Abapa), em Luís Eduardo 
Magalhães. A programação na Bahia foi 
encerrada com um jantar oferecido pela 
Abapa, com a participação de cotonicultores 
da região.

Goiás e Distrito Federal

No estado de Goiás, o grupo visitou a Fazenda 
Pamplona, da SLC Agrícola, seguindo então para 
Brasília, no Distrito Federal, onde conheceu 
a sede da Abrapa e participou do jantar de 
encerramento da Missão Compradores 2015, 
com a presença de produtores de algodão, 
tradings e entidades do agronegócio brasileiro.
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Balanço

No geral, o que mais impressionou os visitantes 
foi a excelência das fazendas produtoras de 
algodão, um ponto também destacado durante 
a recepção no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 
por Richard Pollard, gerente de negócios de 
algodão da trading ECOM, que ainda frisou 
o “comprometimento dos produtores” com a 
qualidade da pluma. Uma menção oportuna, 
já que, na opinião geral do grupo, o ponto 
mais crítico para a comercialização do algodão 
brasileiro é a logística e a uniformidade, 
que começam a ser mudados com os novos 
programas da Abrapa – SBRHVI e CBRA – e a 
atitude proativa de todo o setor produtivo.

Visita à lavoura da Fazenda Encantado – Grupo Webler (agosto/2015) 

Audiência com o Governador de Mato Grosso, Pedro Taques (agosto/2015) Visita ao Centro de Abastecimento da ECOM (agosto/2015)

Visita ao laboratório da Unicotton (agosto/2015) Visita à Fazenda Pamplona (agosto/2015) 
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 » Missão Compradores 2016

Mato Grosso, Bahia e Goiás também 
compuseram o roteiro da Missão Compradores 
2016, além de uma participação especial 
do estado de Mato Grosso do Sul durante a 
passagem do grupo por Goiás.

A missão reuniu, no período de 26 de agosto 
a 4 de setembro, compradores de seis países – 
China, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnã e 
Bangladesh – , convidados pela Abrapa e pelas 
tradings Cargill, ECOM, Louis Dreyfus e Reinhart, 
sendo recepcionados pelas associações estaduais.

A visita ao Brasil começou com uma 
programação turística no Rio de Janeiro, como 
resultado de uma pesquisa feita pela Abrapa nas 
missões anteriores.

Mato Grosso

O roteiro pelos estados produtores começou em 
Mato Grosso, onde o grupo visitou as fazendas 
Tucunaré, do Grupo Amaggi, e Santa Luzia, do 
Grupo Scheffer, ambas no município de Sapezal. 
Visitou também as algodoeiras do Grupo Amaggi 
e Grupo Bom Futuro. Em Campo Verde, cumpriu 
agenda na Cooperbem, conheceu as instalações 
da Fiação da Cooperfibra, além do Laboratório 
de Análise e Classificação de Pluma de Algodão 
da mesma cooperativa. A programação em 
Mato Grosso foi encerrada com um jantar de 
confraternização com produtores de algodão do 
estado, em Campo Verde.

Bahia

Na Bahia, o grupo visitou a lavoura de algodão 
da Fazenda Busato I e a algodoeira Warpol, 
do Grupo Busato. Os visitantes conheceram 
também a Algodeira Algopar, do Grupo Horita, 
o Centro de Abastecimento da ECOM e o Centro 
de Análise de Fibras da Abapa, em Luís Eduardo 

Magalhães. Também na Bahia, a programação foi 
encerrada com um jantar de confraternização, 
com a presença de cotonicultores da região.

Goiás e Distrito Federal

Em Goiás, os visitantes conheceram o Laboratório 
de Análises de HVI da Associação Goiana 
dos Produtores de Algodão (Agopa), aonde 
representantes da Associação Sul Mato-grossense 
dos Produtores de Algodão (Ampasul), também 
apresentaram dados da cotonicultura em seu 
estado. Em seguida, o grupo realizou uma visita 
técnica à fazenda Pamplona, em Cristalina, 
rumando então para Brasília, no Distrito Federal.

Em Brasília, os visitantes estiveram na sede 
da Abrapa, para uma apresentação sobre os 
números do algodão brasileiro, participaram 

de um jantar de confraternização com 
representantes de toda a cadeia e, no dia 
seguinte, conheceram as obras do Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Algodão 
(CBRA), em estágio final, além de realizar um 
tour cívico na capital federal.

Balanço

O principal objetivo da Missão Compradores 
2016 foi promover o algodão brasileiro 
para o mercado externo, evidenciando suas 
características de qualidade, rastreabilidade 
e sustentabilidade. Mais uma vez, o sucesso 
da iniciativa foi comprovado pela satisfação 
com as estruturas das fazendas, algodoeiras e 
laboratórios e, principalmente, pela constatação 
dos avanços em qualidade, um fator fundamental 
para o mercado. 

Visita à algodoeira Bom Futuro (agosto/2016)
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 Visita à Fiação da Cooperfibra (agosto/2016)

Visita à Fazenda Busato I (agosto/2016)  Visita ao Laboratório de HVI da Agopa (setembro/2016)

Visita às instalações do CBRA (setembro/2016)  Tour cívico em Brasília (setembro/2016)



Foto: Edy Belitardo – Abrapa
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EVENTOS
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EVENTOS INTERNACIONAIS

No biênio 2015-2016, a participação da Abrapa em eventos internacionais retratou a preocupação 
da associação em promover a fibra brasileira e fortalecer a imagem institucional da entidade junto ao 
mercado mundial.

Manter o Brasil entre as grandes potências do algodão tem sido o papel da associação por meio das 
suas gestões, ao longo dos anos. Pode-se afirmar que a presença da Abrapa em eventos internacionais 
é um dos fatores mais importantes para a concretização desse objetivo.

 » Eventos da ICA – International Cotton Association

Seguindo a tradição dos anos anteriores, em 
2015 e 2016, a Abrapa esteve presente no evento 
anual da International Cotton Association 
(ICA). Considerado um dos mais importantes do 
calendário mundial do algodão, ocorreu em São 
Francisco, nos Estados Unidos, em 2015, e em 
Liverpool, na Inglaterra, em 2016. Em ambos, 
a entidade promoveu o encontro com várias 
tradings, por meio de sala de reuniões da Abrapa, 
aonde foram debatidos assuntos de interesse 
do produtor brasileiro e do mercado mundial. 
Em especial, o evento de 2016 foi marcado pelo 
lançamento mundial do programa Standard 
Brasil HVI (SBRHVI).

Sala de reuniões da Abrapa 2015

Os números apresentados pela Abrapa durante 
o encontro com as tradings em São Francisco, na 
Califórnia, evidenciaram o potencial do algodão 
brasileiro.

Além das abordagens sobre safras e estoques, 
os debates estenderam-se a outros temas como 
qualidade, classificação, uniformidade de lotes, 
sustentabilidade, contratos, logística, consumo 
e concorrência com as fibras sintéticas, entre 
outros de interesse de toda a cadeia comercial.

Participantes da sala de reuniões da Abrapa – ICA (outubro/2015)Sala de reuniões da Abrapa – ICA (outubro/2015)
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A sala de reuniões de 2015 contou com a 
participação das tradings ADM, BTG Pactual, Cargill 
Cotton, CDI, CGG Trading, Devcot S.A., Dreyfus 
Commodities, Noble Cotton, OLAM, Omnicotton, 
Otto Stadlander, Reinhart e Toyoshima.

Sala de reuniões da Abrapa 2016

Estiveram presentes na sala de reuniões de 2016 
as tradings Cargill Cotton, CGG Trading, COFCO 
Agri, ECOM, Glencore, Dreyfus Commodities, 
OLAM, Omnicotton e Reinhart.

O debate sobre safras apontou para o 
crescimento de demanda até 2019. Foram 
abordadas a concorrência e competitividade, 
sinalizando boas perspectivas para o Brasil, com 

crescimento do consumo do nosso algodão pela 
indústria internacional e aumento da percepção 
de qualidade da pluma brasileira, um fator que 
será valorizado com o lançamento do programa 
SBRHVI.

"O programa SBRHVI é muito importante e 
segue uma linha de credibilidade e qualidade 
para o algodão brasileiro como aconteceu 
quando houve o licenciamento BCI”, declarou 
Miguel Fauss, da Omnicotton. Ele também 
destacou a boa impressão causada pelas missões 
internacionais de compradores, afirmando que 
“o profissionalismo visto nas fazendas brasileiras 
mostra a eficiência e compromisso do produtor 
com a qualidade, em padrões semelhantes e, 
algumas vezes, até superior aos dos grandes 
produtores mundiais”. 

Participantes da sala de reuniões da Abrapa – ICA (outubro/2016)

ABRAPA PRESENTEIA A PRINCESA ANNE 
COM PEÇAS DE ALGODÃO BRASILEIRO

Em 20 de outubro de 2016, dia seguinte à 
sala de reuniões da Abrapa, representantes 
da entidade participaram da abertura do ICA 
Trade Event. A edição 2016, que foi encerrada 
com o tradicional jantar de gala, comemorou 
175 anos de fundação da International 
Cotton Association e contou com a presença 
da princesa Anne, membro da família real 
britânica, na abertura dos trabalhos. Em seu 
discurso, a princesa ressaltou a importância 
da revolução industrial, da indústria têxtil e 
do trabalho desenvolvido pela ICA.

Em audiência informal, Anne recebeu João 
Carlos Jacobsen Rodrigues, Arlindo de 
Azevedo Moura e Eduardo Silva Logemann, 
respectivamente presidente, vice-presidente 
e conselheiro da Abrapa. Eles conversaram 
sobre a produção de algodão no Brasil e 
Anne quis saber mais sobre o programa 
socioambiental desenvolvido pela associação 
nas fazendas de algodão do País. Na ocasião, 
a Abrapa presenteou a princesa com peças em 
renda renascença, confeccionadas com puro 
algodão brasileiro e assinadas pela renomada 
estilista Martha Medeiros.

Feliz com o interesse da princesa em 
conversar com a delegação do Brasil, Jacobsen 
declarou: “É sempre muito bom poder divulgar 
o trabalho sério e responsável que é feito pelo 
cotonicultor brasileiro”.
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 » Lançamento do programa Standard Brasil HVI

Num concorrido almoço realizado no dia 19 de 
outubro de 2016, durante o ICA Trade Event, 
em Liverpool, na Inglaterra, a Abrapa lançou 
oficialmente o programa Standard Brasil HVI 
(SBRHVI) e anunciou a inauguração, no final 
de 2016, do Centro Brasileiro de Referência em 
Análise de Algodão (CBRA), em Brasília. Estiveram 
presentes representantes das associações estaduais, 
empresários da cadeia do algodão, corretores, 
além das maiores empresas do comércio 
mundial de commodities, principalmente as que 
comercializam a pluma brasileira. 

Abrindo o evento, João Carlos Jacobsen 
Rodrigues, presidente da Abrapa, apresentou 
os números da safra brasileira de algodão, 
as principais características de nossa pluma, 
nosso parque de algodoeiras e laboratórios de 
classificação e o excelente trabalho que o Brasil 
vem desenvolvendo na área de sustentabilidade.

Em seguida, anunciou o lançamento do 
programa Standard Brasil HVI, destacando 
que esse era um “compromisso da associação 
com a qualidade e rastreabilidade da 
pluma brasileira”. 

João Carlos Jacobsen utilizou algumas perguntas 
como resposta para a importância do programa:

“O que o Brasil tem de novo para oferecer?”

“O que o produtor está fazendo de 
novo para entregar mais qualidade e 

rastreabilidade?”

“Como o produtor terá mais confiança do 
mercado e trará mais sustentabilidade 

para o negócio”? 

Destacou, por fim, que nos últimos oito anos, 
com o empenho de quatro gestões da Abrapa, 
ele tinha o orgulho de informar que a associação 
estava lançando o SBRHVI.

Ainda segundo o presidente, “com o programa 
SBRHVI, ampliaremos a rastreabilidade fornecendo 
dados que vão além da algodoeira, passam pela 
unidade produtiva, produtor, certificação ABR, 
licenciamento BCI, dados do laboratório que 
analisou a amostra até chegar na divulgação das 
características intrínsecas e extrínsecas dos fardos”.

Almoço de lançamento oficial do programa Standard 
Brasil HVI – Liverpool (outubro/2016)

CENTRO BRASILEIRO DE REFERÊNCIA 
EM ANÁLISE DE ALGODÃO (CBRA)

Quanto ao CBRA, ele foi inaugurado em 6 de 
dezembro de 2016. Para o primeiro semestre 
de 2017, a Abrapa já tem uma agenda que 
envolve a integração dos laboratórios em rede 
e a mobilização dos produtores para adesão ao 
SBRHVI, entre outras providências.

Para Jacobsen, o compromisso da associação 
é que o primeiro fardo analisado na safra 
2016/2017, já nasça com a identificação 
SBRHVI. É um grande passo para o algodão 
brasileiro em relação à transparência e 
credibilidade junto ao mercado, tanto interno 
quanto externo.
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 » Plenárias do Icac

O Icac – International Cotton Advisory 
Committee – é uma representação internacional, 
em nível governamental, de todos os países 
envolvidos na cadeia produtiva do algodão. 
As plenárias do Icac estão entre os eventos 
mais importantes da cotonicultura mundial, 
reunindo as principais lideranças do setor e 
trazendo, anualmente, as principais novidades e 
perspectivas para a produção de algodão.

74ª Plenária do Icac – 2015

A plenária foi realizada em Mumbai, na Índia, 
de 7 a 11 de dezembro de 2015. Contou 
com a participação de 398 convidados, nove 
organizações internacionais e 13 países não 
membros, tendo como tema central “Da Fazenda 
para o Tecido: As Muitas Faces do Algodão”.

Foram debatidos temas como indústria têxtil, 
sustentabilidade, políticas governamentais, 
produção, comércio, qualidade, clima (global 
warming), inovações da cadeia mundial da fibra, 
tecnologias no setor, entre outros que abrangem 
toda a cadeia produtiva. 

A sustentabilidade foi um dos temas de 
maior destaque e discussão, colocando 
em pauta a importância de se atingir uma 
maior transparência para o consumidor. O 
compromisso alcançado pelos cotonicultores 
com o meio sustentável nos últimos 
anos também foi amplamente discutido, 
especialmente pelo fato de que consumidores e 
empresas do setor têxtil vêm, cada vez mais, se 
atentando às questões ambientais e sustentáveis. 

Andrew Macdonald, Haroldo Rodrigues da 
Cunha e João Luiz Ribas Pessa, representantes 
da Abrapa, destacaram a importância do Brasil 
nas frentes de trabalho relacionadas à cultura do 
algodão, além da quantidade de parcerias que 
vêm sendo concluídas em prol do setor.

Macdonald e Pessa participaram pela Abrapa 
da reunião do Private Sector Advisory Panel 
(PSAP), como membros do painel “Task Force 
for Commercial Standardization of Instruments 
Testing of Cotton (CSITC)", que discutiu temas 
relacionados à qualidade da fibra, e Haroldo Cunha 
participou da reunião do International Forum 
for Cotton Promotion (IFCP), apresentando os 
planos de promoção do algodão no Brasil.

75ª Plenária do Icac – 2016

A plenária foi realizada em Islamabad, no 
Paquistão, de 30 de outubro a 4 de novembro 
de 2016. Após as boas vindas do representante 
do Ministério da Indústria Têxtil do 
Governo do Paquistão, foram ressaltados os 
principais indicadores da produção, consumo, 
comercialização e evolução do mercado 
cotonicultor daquele país, que é importante 
produtor de algodão.

Delegação brasileira na 74ª Plenária do Icac – Mumbai, Índia (dezembro/2015)

O evento teve como foco central a sustentabilidade, 
com o tema “Emergindo dinâmica no Algodão: 
O aumento da sustentabilidade na cadeia 
do Algodão”, relacionado com a crescente 
conscientização e necessidade de práticas 
sustentáveis em todo o setor agrícola.

Foram explorados subtemas importantes e 
relevantes para o futuro do algodão, tais como 
a redução de contaminação, a melhoria das 
práticas de produção com maior modernização, 
o papel do governo na produção e comércio 
da fibra, utilização mais eficiente da água no 
processo produtivo, oferta e perspectiva de 
demanda, exploração da visão do algodão pela 
indústria têxtil, entre outros que permeiam o 
mercado da fibra no mundo.

Em reunião do Private Sector Advisory Panel 
(PSAP), foi enfatizada a importância de o 
setor privado fornecer contribuições valiosas 
para maior eficiência do comércio de algodão, 
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José Sette e Andrew Macdonald durante a 75a Plenária do Icac

tendo identificado a falta de harmonização 
nas medidas sanitárias e fitossanitárias, que 
funcionam como gargalos para as boas práticas 
na relação de comércio internacional, causando 
maior complexidade e interposição de barreiras 
comerciais, prejudicando toda a cadeia. A 
proposta do PSAP é reunir esforços e simplificar 
tais processos, torná-los mais harmoniosos e 
trazer maior eficiência ao comércio da fibra.

 » World Cotton Research Conference

A Abrapa esteve presente na 6ª Conferência 
Mundial de Pesquisa em Algodão (WCRC-6) e 
na Conferência Bianual do Genoma do Algodão 
(ICGI), que aconteceram em Goiânia, de 2 a 6 de 
maio de 2016. O evento, realizado pela Agopa, 
contou com 251 apresentações científicas de 
42 nações, promovendo a troca de experiências 
entre pesquisadores, a divulgação de pesquisas 
e a atualização sobre os avanços que vêm 
ocorrendo em outros países. 

Entre outros temas, as pesquisas focaram 
a melhoria de tecnologias para o plantio de 
algodão, modelos sustentáveis de produção, 
fisiologia, proteção contra doenças e pragas, 
competitividade econômica, qualidade da fibra, 
genoma do algodão, transferência de tecnologia 
e dinâmica social da produção no mundo. 

Outro tema de debate foi aqualidade de vida 
de populações rurais a partir da produção 
do algodão, cultura que oferece um nível de 
sustentabilidade maior.

Paulo Shimohira, representante da Abrapa, e o grupo brasileiro no jantar de encerramento da World Cotton  
Research Conference (maio/2016)
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 » International Textile Manufacturers Federation / 
Missão de Inovação Abit 2015

A Abrapa participou da 82ª edição da 
Conferência Anual do ITMF – International 
Textile Manufacturers Federation –, na cidade 
de São Francisco, Estados Unidos, de 10 a 12 de 
setembro de 2015. “Intelligentand Responsible 
Production from Raw Material to Final 
Consumer – the Mission of the Global Textile 
Industry” foi o tema central do evento.

Participaram especialistas, pesquisadores, 
empresários, representantes de governo e 
entidades de classe, que debateram temas como 
o panorama econômico mundial, consumo, 
oferta e demanda de fibras de algodão, cadeias 
de suprimentos e têxteis inteligentes.

Na mesma São Francisco, logo após o evento da 
ITMF, foi realizada a Missão de Inovação da Abit, 
que também contou com a participação da Abrapa. 

 » 33ª Conferência 
Internacional de Bremen

Abrapa participou ativamente dos debates da 
33ª Conferência Internacional do Algodão, 
realizada de 16 a 18 de março de 2016, em 
Bremen, na Alemanha, com o tema “Algodão: 
Conectando Alta Tecnologia e Natureza”. A 
entidade foi representada por Sebastião Barbosa 
e João Luiz Ribas Pessa. Foram debatidas 
questões como qualidade do algodão, resultados 
de pesquisa visando evolução nos cultivos, alta 
tecnologia no processamento têxtil, tecidos de 
algodão agregando conforto e praticidade, novas 
diretivas no cultivo do algodão e a aceitação pelo 
consumidor.

Nos primeiros dias, os painéis abordaram o 
uso do algodão orgânico como potencializador 
na qualidade de produtos derivados. “Neste 
momento pudemos perceber uma pressão das 
empresas que utilizam algodão orgânico em 
enaltecer os benefícios econômicos do seu uso”, 
destaca Pessa. “Mas sem dúvida nenhuma,  
o alto custo e a inviabilidade de produzir 
algodão orgânico em larga escala são desafios 
que demandarão muito estudo e tempo para ser 
viável” esclarece o representante da Abrapa.

Foram apresentadas também novas maneiras de 
promover o consumo do algodão, misturando 
qualidades diferentes da matéria-prima, como, 
por exemplo, outras fibras e produtos que 
permitem a não absorção de água.

A convite da organização da Bolsa de Bremen, 
a Abrapa participou ainda da reunião 
promovida pela Partnership for Sustainable 
Textiles (parcerias objetivando produtos 
têxteis com sustentabilidade). O encontro teve 
apresentações de várias entidades de diversos 
países como África, Austrália, Israel, Estados 
Unidos, União Europeia e, principalmente, a 
Alemanha, além do próprio Brasil. Durante um 
dia inteiro, a mesa discutiu temas relacionados 82ª Conferência Anual do ITMF (setembro/2015)

Haroldo Cunha, representante da entidade, 
registrou o fato de que evento permitiu entender 
empiricamente sobre o chamado ecossistema 
de inovação, no qual existe uma conexão 
intrínseca entre pesquisa e desenvolvimento e 
aplicabilidade de seus resultados. 

Cabe ressaltar que as universidades e empresas 
estão intensamente conectadas, trabalhando 
nas soluções mais inovadoras para o presente e 
o futuro. O funcionamento e as relações entre 
organizações, governo, mercado e consumidores 
estimulam de fato o empreendedorismo, sem o 
qual nada do que existe teria sido criado. Ainda 
que breve, o grupo pôde ter uma importante 
vivência na região e compreender que novos 
modelos mentais estão mudando a maneira de 
enxergar e conduzir o mundo. Em resumo, uma 
experiência enriquecedora.
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à exportação de fibras naturais (algodão, 
lã, seda, linho, etc.) nos seus continentes e 
as exigências para que essa prática atenda 
a uma agenda de comprometimento social 
e ambiental. No encontro, foram destacadas 

 » Beltwide Cotton Conferences – 2015

Abertura da 1ª Plenária da 33ª Conferência Internacional do 
Algodão – Bremen, Alemanha (março/2016)

Representantes da Abrapa na 33ª Conferência Internacional do 
Algodão – Bremen, Alemanha (março/2016)

A edição de 2015 do Beltwide Cotton 
Conferences foi realizada em San Antonio 
Bay, Texas – EUA, de 5 a 7 de janeiro. A 
Abrapa esteve presente com João Carlos 
Jacobsen Rodrigues, presidente, Paulo Kenji 
Shimohira, tesoureiro e membro do GT de 
Tecnologia, e Haroldo Cunha, membro do 
Conselho Consultivo. Além de jornadas 
técnicas sobre evolução tecnológica, 
indústria, aspectos agronômicos e mercado 
mundial do algodão, os representantes 
da entidade ainda se reuniram com os 
principais líderes do setor durante o 
encontro com o National Cotton Council 
(NCC), em Memphis.

O objetivo de atualização dos representantes da 
Abrapa em relação às principais novidades na 
produção norte-americana foi alcançado, graças 
à qualidade do evento e temáticas discutidas. 
Os relatórios individuais de pesquisadores 
renomados mundialmente, painéis de discussão, 
workshops e seminários proporcionaram aos 
participantes informações precisas, práticas e 
que realmente auxiliam os produtores a tomar 
decisões importantes relacionadas à produção.

As discussões giraram em torno dos novos eventos 
lançados pela indústria, além de abordagens 
sobre como evitar a contaminação, uso de 
novas tecnologias, controle de insetos, pragas, 

nematoides, variedades resistentes, impacto dos 
neonicotinoides sobre polinizadores, impacto das 
novas tecnologias no controle de pragas, manejo de 
irrigação, qualidade da fibra, nutrição das plantas, 
fisiologia, estresse hídrico, entre outros temas.

Segundo João Carlos Jacobsen, o evento foi uma 
oportunidade ímpar, produtiva e objetiva de 
conhecer, de forma sucinta, o pacote tecnológico 
que está disponível para os produtores americanos, 
em quais pesquisas avançaram, o que há de 
novo no mercado, bem como trocar experiências 
a respeito do manejo da lavoura, ainda que a 
produção de algodão nos Estados Unidos tenha as 
suas particularidades em relação ao Brasil.

também as iniciativas do programa Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR), desenvolvido 
pela Abrapa. O representante da entidade 
enfatizou que o selo ABR abrange todas as 
características de boas práticas agrícolas que 

envolvem a produção de algodão, além de 
resguardar os produtores em relação às leis 
trabalhistas brasileiras. “Foi importante mostrar 
o reconhecimento das iniciativas realizadas no 
Brasil”, afirmou Pessa.
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Representantes da Abrapa e membros do National Cotton 
Council (janeiro/2015)

Representantes da Abrapa no Beltwide Cotton Conference 
(janeiro/2015)
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incentivo ao consumo do algodão, que na época 
já tinha o mote inicial: “E se as pessoas usassem 
mais algodão?”

A Bayer realizou uma palestra centrada em 
mostrar um exemplo do que foi feito e está sendo 
realizado para a promoção do algodão brasileiro. 
Destacou que o programa era uma ação da cadeia, 
e que a Abrapa e a Bayer esperavam a adesão de 
todos os envolvidos.

O presidente da Abrapa reforçou a importância 
de lançar um programa para a promoção do 
algodão brasileiro e evidenciar o lado social da 
fibra. Pontuou que o desafio era grande e que 
esbarrava em custos, porém o objetivo não era 
apenas de promover a fibra, mas também de 
contribuir para uma melhor imagem do setor.

EVENTOS NACIONAIS
Os eventos nacionais do algodão refletem a força do setor, o empenho em pesquisas e desenvolvimento, a 
atualização tecnológica, a evolução do mercado, as grandes demandas sociais e ambientais e todas as 
questões relacionadas à cultura do algodão, além de promover a troca de experiência e a integração de 
toda a cadeia.

Como entidade representativa do setor produtivo e atuante em todos os níveis e áreas, a Abrapa 
participa ativamente desses eventos, seja como promotora ou apoiadora, contribuindo para a 
otimização de resultados.

 » Anea Cotton Dinner

A Associação Nacional dos Exportadores de 
Algodão (Anea) é a entidade representativa de 
uma classe importante para a cotonicultura 
brasileira, responsável em altíssimo grau pelo 
crescimento e desempenho do nosso algodão no 
mercado mundial. O Anea Cotton Dinner and 
Golf Tournament é realizado anualmente para 
integração dos associados, debate das questões 
relacionadas às exportações de algodão e 
estabelecimento de um canal de relacionamento 
com outros agentes e entidades do setor.

A Abrapa e a Anea têm cultivado uma profícua 
relação de parceria, compartilhando objetivos 
comuns em prol do produtor e de toda a cadeia 
brasileira do algodão.

Anea Cotton Dinner 2015

Em sua 14ª edição, o Anea Cotton Dinner foi 
realizado no Hotel Tivoli Praia do Forte, em 
Salvador, de 26 a 27 de junho de 2015. A Abrapa 
esteve presente com a sua diretoria e realizou 
diversas reuniões do seu calendário, como as do 
Conselho de Administração, do Conselho de Ética e 
da Câmara Setorial do Algodão, além da assembleia 
geral extraordinária de representantes da Abrapa.

Um dos destaques do evento, durante o fórum 
de palestras, foi a apresentação do programa de 

Marco Antônio Aluísio, João Carlos Jacobsen e Fernando 
Prudente, juntos, em prol do incentivo ao consumo de 

algodão (junho/2015)
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Anea Cotton Dinner 2016

A 15ª edição do Anea Cotton Dinner foi realizada 
de 24 a 26 de junho, em Trancoso, na Bahia.

Mais uma vez a Abrapa esteve presente, 
realizando suas reuniões de calendário e 
participando, no último dia, do debate sobre 
a “Sustentabilidade da Cadeia do Algodão, A 
Retomada da Rentabilidade – Debate sobre as 
primeiras conclusões do Estudo”. O presidente 
da Abrapa apresentou aos presentes as primeiras 
diretrizes do programa SBRHVI e as previsões 
para funcionamento do Centro Brasileiro de 
Referência em Análise de Algodão (CBRA).

 » 21º Clube da Fibra – 2016

Promovido pela FMC, o Clube da Fibra é 
considerado um evento de referência como fórum 
de debates do setor do algodão. O 21º Clube da 
Fibra foi realizado em Recife, Pernambuco, de 
18 a 20 de maio de 2016. Reuniu especialistas 
e cotonicultores para debater o cenário político 
e econômico do Brasil e a gestão de risco dos 
negócios sob a ótica do setor financeiro. O presidente 
da FMC Corporation American Latina, Antônio 
Carlos Zem, atribuiu como relevante a parceria 
com a Abrapa, que contribui, e muito, para o 
grande sucesso da evolução da cotonicultora.

Já o presidente da Abrapa, João Carlos Jacobsen 
Rodrigues, destacou o papel e a importância 
da associação na cadeia da fibra. Jacobsen 
apresentou os principais indicadores da evolução 
do mercado cotonicultor nacional, como 
comercialização, produção e consumo nas safras 
2013/2014 e 2014/2015, além das principais 
projeções para 2015/2016. 

Os painéis contaram também com as presenças 
do senador Blairo Maggi (PR), do deputado 
federal Marcos Montes (PSD), do diretor 
executivo do Instituto Pensar Agro, João 
Henrique Hummel Vieira, e do moderador dos 

Anea Cotton Dinner 2016 (junho/2016)

debates, ex-ministro da Agricultura e coordenador 
do Centro de Agronegócio – FGV/ EESP, Roberto 
Rodrigues. A apresentação do panorama político 
e econômico proporcionou melhores diretrizes 
estratégicas para o setor, ponto de fundamental 
importância no debate entre os cotonicultores 
para tomadas de decisões. 

Outro importante tema abordado foi o 
combate ao bicudo-do-algodoeiro, destacando-
se o alto risco de adaptação dessa praga ao 
clima e ao ritmo acelerado da produção nas 
lavouras, fato que tem chamado a atenção e 
apresentado grandes preocupações para as 
próximas safras.

Clube da Fibra 2016 – João Carlos Jacobsen, presidente da Abrapa, apresenta os indicadores de evolução do mercado 
(maio/2016) 



312

Relatório de Gestão – Biênio 2015-2016

 » Congresso Brasileiro  
do Algodão

O Congresso Brasileiro o Algodão (CBA) é o maior 
evento da cotonicultura nacional. Realizado a 
cada dois anos, o CBA já completou 10 edições, 
tendo se consolidado como polo disseminador 
de conhecimentos, fórum de debates e 
decisões de ordem setorial e centro gerador 
de relacionamento e negócios. Desde a última 
edição, o congresso é promovido e realizado pela 
Abrapa, com o apoio das associações estaduais, 
que nas edições anteriores eram encarregadas de 
promover e realizar o evento.

O CBA conta também com importantes parcerias 
de empresas e instituições da área científica e de 
pesquisa, do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), 
de órgãos administrativos locais e, principalmente, 
de um grande número de patrocinadores que 
têm capitalizado o congresso para apresentar as 
suas últimas soluções em produtos, serviços e 
tecnologias para o setor produtivo, numa concorrida 
exposição que já é parte integrante do evento.

10º CBA

O 10º CBA foi realizado em Foz do Iguaçu, no 
Paraná, de 1º a 4 de setembro de 2015. Com o 
tema “Qualidade, Caminho para competitividade”, 
a Abrapa propunha a conscientização e discussão 
sobre a qualidade em seu sentido mais amplo, 
aplicável a qualquer atividade relacionada 
ao negócio do algodão, e alinhada ao projeto 
SBRHVI, que já estava em fase avançada de 
desenvolvimento.

Durante quatro dias, uma intensa programação 
científica e social dominou a agenda de 
congressistas, acompanhantes, patrocinadores, 
palestrantes e profissionais de imprensa, 
totalizando mais de 1.500 participantes, o maior 
público de todas as edições do congresso.

Cerimônia de abertura

Coquetel de confraternização
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 » 10º CBA em números

1.515
Participantes
inscritos:

107
Palestrantes:

230

Trabalhos
científicos
expostos:

28
Patrocinadores

841

Passagens
aéreas
emitidas:

trechos

819

Ocupação
em hotéis
oficiais:

quartos

Sala temática

Exposição de trabalhos científicos 

Programação científica

A programação científica contemplou os 
principais temas de interesse do produtor 
de algodão, tais como qualidade, controle de 
pragas e doenças, manejo, nutrientes, cultivares 
convencionais e transgênicas, sistemas de 
produção e gestão operacional, dentre vários 
outros. As atividades desenvolveram-se em 
minicursos, salas temáticas, mesas redondas 
e palestras, além da exposição de trabalhos 
científicos desenvolvidos por pesquisadores e 
estudantes.
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Plenárias

Ponto alto do 10º CBA, as plenárias tiveram 
a participação de palestrantes renomados 
como Ricardo Amorim, economista, falando 
sobre o “Panorama político e econômico 
brasileiro”, José Roberto Mendonça de Barros, 
também economista, com palestra sobre 
“Tendências da economia brasileira e o cenário 
internacional”, e Gustavo Cerbasi, autor do 
best-seller “Casais inteligentes enriquecem 
juntos”, numa palestra exclusiva para as 
acompanhantes.

Economia e mercado também foram temas da 
plenária “Algodão brasileiro e mundial: mercado, 

Plenária com Ricardo Amorim: Panorama político e econômico do Brasil Plenária com José Roberto Mendonça de Barros: Tendências da economia 
brasileira e o cenário internacional

Plenária: Algodão brasileiro e mundial – mercado, perspectivas e marketing,  
com William Waack (mediador) e convidados

Exposição de produtos, serviços e tecnologias para o setor produtivo

perspectivas e marketing”, com abertura de 
José Sette, diretor executivo do Icac, mediação 
de William Waack, jornalista e apresentador de 
TV, e as participações de João Carlos Jacobsen 
Rodrigues, presidente da Abrapa, Antonio 
Esteves, representante da Anea, Rafael Cervone, 
presidente da Abit, André Nassar, Secretário de 
Políticas Agrícolas do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa), e Fabiana 
Alves, diretora do Rabobank.

A qualidade também foi tema de outra plenária, 
com a palestra “Fatores que definem a qualidade da 
fibra de algodão”, proferida por Eric Hequet – Texas 
Tech University – , e da palestra “A Comparison 
Between Brazilian Cotton and Alternative Origins”, 

de Leon Piçon – IPUD, na plenária “Problemas de 
qualidade do algodão brasileiro”.

Relacionamento e negócios

Como ponto alto em relacionamento e 
negócios, a exposição de soluções em 
produtos, serviços e tecnologias reuniu 28 
patrocinadores, abrangendo fabricantes de 
insumos, máquinas, veículos e implementos, 
equipamentos de beneficiamento, classificação, 
movimentação e logística, agentes financeiros e 
de seguros, fornecedores especializados e toda 
uma cadeia industrial e de serviços voltados 
para a cultura do algodão.
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 » Expositores do 10º CBA
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Lançamento do 11º CBA

O 11º CBA será realizado em Maceió, de 29 
de agosto a 1º de setembro de 2017. Estarão 
em foco a sustentação econômica da cultura 
– expressa em rentabilidade – e a busca de 
novas soluções, compondo o tema “Inovação e 
rentabilidade na cotonicultura”.

No dia 16 de agosto de 2016, a Abrapa realizou 
o coquetel de lançamento para expositores 
e convidados, em São Paulo, dando início ao 
processo de captação de recursos por meio de cotas 
de patrocínio. Cerca de 30 empresas parceiras 
estiveram presentes, sendo recebidas por João 
Carlos Jacobsen Rodrigues, presidente da Abrapa, 
Arlindo Moura, presidente do 11º CBA, Eduardo 
Logemann, Milton Garbugio e Paulo Kenji 
Shimohira, membros do conselho de administração 
da Abrapa. O evento contou também com a 
presença do Secretário de Estado da Agricultura, 
Pesca e Aquicultura de Alagoas, Álvaro Vasconcelos, 
representando o governo do estado.

A boa estrutura de logística e hospedagem e as 
ótimas instalações do Centro de Convenções de 
Maceió são fatores que permitem antever um 
grande congresso, a ser realizado num estado que é 
um dos maiores destinos turísticos do Brasil e que 
oferece, entre outros atrativos, um rico artesanato, 
com destaque para o bordado filé, cuja beleza 
inspirou a comunicação visual do congresso.

João Carlos Jacobsen recebe os convidados no coquetel de lançamento do 11º CBA para expositores e convidados 
 – São Paulo (agosto/2016) 

Arlindo Moura, presidente do 11º CBA Álvaro Vasconcelos, Secretário de Estado da Agricultura,  
Pesca e Aquicultura de Alagoas
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COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

 » Plano de Incentivo ao Uso do Algodão

ainda chamadas como “E se o algodão 
estivesse mais presente na moda?” ou  
“E se o algodão fosse uma tendência?”, entre 
outras, dando continuidade ao movimento de 
conscientização.

“Esperamos que a indústria têxtil volte a 
cobiçar o algodão e use menos produtos 
sintéticos”, disse Jacobsen. “O desafio foi 
lançado, agora vamos em frente para conseguir 
o resultado esperado”, completou o presidente 
da Abrapa. A expectativa era que, se toda 
cadeia se engajasse no programa e novos 
parceiros chegassem, a campanha ganhasse 
desdobramentos voltados diretamente ao 
consumidor final.

E o resultado já chegou. A iniciativa foi 
transformada no programa “Sou de Algodão”, 
lançado em grande estilo, pela Abrapa e parceiros, 
durante o maior evento brasileiro da moda, a São 
Paulo Fashion Week, em outubro de 2016.

E se você usasse mais algodão?

Em uma pesquisa realizada com os 
consumidores brasileiros, encomendada 
pela Abrapa e Bayer, em dezembro de 2014, 
constatou-se que a fibra possui grande aceitação 
no segmento de cama, mesa e banho e entre os 
homens com mais de 40 anos. Entretanto, tem 
pouca relevância entre mulheres e jovens.  
Com base nesses dados, a entidade e a Bayer 
lançaram um Plano de Incentivo ao Uso do 
Algodão, com a primeira movimentação durante 
o 10º CBA, tendo a cadeia do algodão como foco 
inicial. O intuito era obter novos parceiros, como 
a Bayer CropScience, para levar cada vez mais 
informações importantes aos consumidores.

Conforme ressaltou o presidente da Abrapa, 
João Carlos Jacobsen, “o consumo de algodão 
está em queda no mundo todo. E aqui no 
Brasil, apenas 20% do que é produzido em 
indústrias têxteis tem algodão”. A campanha, 
de longa duração, teve como primeiro slogan 
“E se você usasse mais algodão?”, utilizando 

Adesivação do aeroporto de Foz do Iguaçu (foto1) e lançamento em plenário (foto 2) foram destaques da campanha “E se você usasse mais algodão?” durante o 10º CBA (agosto/2015)

1 2
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Agora é Guerra

O bicudo-do-algodoeiro foi um dos grandes 
temas do 10º CBA, em 2015, tão importante 
que ocupou um estande exclusivo, com atrações 
como um totem interativo com game para 
destruição de soqueiras e um tiro ao alvo virtual 
para eliminação de bicudos, ambos muito 
concorridos e valendo brindes.

O maior destaque foi o Bicudômetro, inspirado 
no Impostômetro da Associação Comercial 
de São Paulo. Durante os quatro dias do 
congresso, o Bicudômetro registrou, em 
tempo real, o prejuízo financeiro causado pelo 
bicudo, chegando ao alarmante valor de R$ 
18.276.690,00.

“Bicudo bom é bicudo morto” e “A praga não 
é o bicudo, a praga é a omissão” estão entre 
os slogans da campanha Agora é Guerra, que 
foi apresentada em plenário e encampada 
posteriormente pelas associações estaduais, com 
o apoio da Abrapa, visando a conscientização 
e tomada de medidas efetivas de combate à 
principal praga do algodão brasileiro.

 » Campanha de combate ao bicudo

Tiro ao alvo e Bicudômetro: atrações da ação de lançamento da campanha de combate do bicudo – 10º CBA (agosto/2015)

BICUDO BOM É BICUDO MORTO!

www.guerraaobicudo.com.br

GUERRA
AGORA É

!
QUEM PLANTA ALGODÃ0, QUER COLHER PRODUÇÃO!
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ACESSE O COMANDO CENTRAL DE GUERRA AO BICUDO 
E SAIBA MAIS:

O bicudo é uma praga que ameaça a produção de milhares 
de toneladas de algodão brasileiro e a perda de milhões de 
reais a cada nova safra. A guerra contra o bicudo é feita de 
batalhas e exige que estratégias de combate sejam traçadas 
com uma série de ações que devem ser implementadas nos 
períodos de pré-safra, safra e pós-safra. O bicho pode até 
ser feio mas o prejuízo que ele causa é ainda pior. A hora de 
combater esse inimigo do algodão brasileiro é agora!

CONIVENTE COM O BICUDO,
INIMIGO DO ALGODÃO!

QUEM PLANTA ALGODÃ0,
QUER COLHER PRODUÇÃO!
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 Algodão no Cerrado do Brasil

Em sua terceira edição, lançada em 2016, 
durante o 10º Congresso Brasileiro do Algodão, 
o livro “Algodão no Cerrado do Brasil”, revisado 
e ampliado, traz não só a história da mudança 
do algodão para o Cerrado brasileiro, mas 
também tudo o que foi necessário para o 
desenvolvimento da cultura no novo bioma, 
como investimentos econômicos, liberação 
de plantas geneticamente modificadas, 
melhoramento das variedades, produção de 
sementes adaptadas ao clima do Cerrado, 
manejo adequado do solo, de pragas, de plantas 
daninhas e diferentes nematoides, controle do 
bicudo, mecanização de todo o processo, do 
cultivo à colheita e beneficiamento, luta pela 
qualificação profissional dos trabalhadores, pela 

Eleusio Freire, no lançamento do livro Algodão no Cerrado 
do Brasil, durante o 10º CBA

 » Publicação técnica

produção de uma fibra com características e 
classificação superiores, assim como o grande 
esforço dos produtores em seus estados e o 
reflexo da ação da Abrapa em toda essa cadeia.

A publicação é considerada por Eleusio Curvelo 
Freire, editor técnico e coordenador, um 
livro de cabeceira para todos os profissionais 
da cadeia produtiva do algodão, trazendo 
um conteúdo de cunho tecnológico, voltado 
essencialmente para os produtores, gerentes, 
consultores e engenheiros agrônomos que têm 
na cotonicultura do Cerrado a sua principal 
atividade econômica. Cabe ressaltar que a 
primeira edição foi lançada em 2007, e a 
segunda, em 2011. 
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Anúncio – Anuário Brasileiro do Algodão

 » Anúncios
Anuário Brasileiro do Algodão

Em função da dinâmica e constante evolução 
dos números do algodão no Brasil e no 
mundo, da realização do 10º CBA e das 
demandas do mercado por qualidade, a Abrapa 
colaborou na publicação do Anuário Brasileiro 
do Algodão (Brazilian Cotton Yearbook), 
veiculando anúncios nas edições de 2015 
e 2016. O último anúncio, na edição 2016, 
destacou o programa Standard Brasil HVI 
como “Um novo patamar de qualidade para o 
algodão brasileiro”.

Relatório Setorial da Indústria 
Têxtil Brasileira

Em 2016, a Abrapa veiculou anúncio no 
Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira. 
A publicação é a mais completa da indústria 
têxtil e de confecções no Brasil, editada pelo 
Iemi – Inteligência de Mercado, desde 2001, 
contando com o apoio da Abit/TexBrasil e 
da Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex). A edição 2016 apresenta 
o desempenho do setor no período de 2011 a 
2015, com detalhes sobre as unidades fabris 
instaladas, evolução da produção, consumo, 
distribuição, emprego, parque de máquinas, 
investimentos, comércio externo e o perfil de 
619 empresas do setor.

O anúncio da Abrapa focou no programa 
Standard Brasil HVI, comunicando à cadeia a 
iniciativa da entidade na área de qualidade.

A partir da safra 2015/2016, o programa Standard Brasil HVI 
reúne nossos laboratórios de HVI numa rede padrão, 

normatizando procedimentos e otimizando a consulta 
aos resultados de classificação via internet. Investimos 

em dois pilares básicos: informação, por meio do 
Banco de Dados da Qualidade do Algodão Brasileiro

e credibilidade, por meio do CRCA- Centro de 
Referência da Classificação de Algodão, que fará a 

contraprova de 1% a 2% de todas as amostras 
analisadas no país.

As of the 2015/2016 growing season, the 
Standard Brazil HVI program is connecting 

our HVI laboratories into a single network, 
 standardizing  procedures and allowing 

classification results to be checked online.
We have invested in two basic pillars: 

information, through the Brazilian Co�on 
Quality Database and credibility, through the 

Co�on Classification Reference Center (CRCA), 
that performs retesting on 1% to 2% of all Brazilian 

test samples.

UM NOVO PATAMAR DE QUALIDADE
PARA O ALGODÃO BRASILEIRO

A NEW QUALITY STANDARD 
FOR BRAZILIAN COTTON

Mais transparência e confiança para a indústria têxtil nacional e internacional.
Greater transparency and credibility  for the  national and international textile industries.
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 » Material de divulgação e orientação

Programa Algodão Brasileiro 
Responsável 

Nas safras 2014/2015 e 2015/2016, o 
programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR) 
produziu um amplo material de divulgação e 
orientação aos produtores. Foi desenvolvido 
um kit, distribuído pelas associações estaduais, 
contendo: Guia de Orientação do programa, com 
as informações mais importantes; Regulamento; 

Termo de Adesão do produtor; Lista de 
Verificação para Diagnóstico da Propriedade 
(VDP), com as normas de conduta verificadas 
pela associação estadual; Plano de Correção das 
Não Conformidades (PCNC), aplicável aos itens 
não conformes apontados na verificação pela 
estadual; Lista de Verificação para Certificação 
da Propriedade (VCP), com os itens auditados 
pelas empresas certificadoras credenciadas 
pela Abrapa; e os Manuais de Operação do 
Sistema ABR e de Solicitação de Selos, para o 

perfil produtor. Para os demais perfis – BCI, 
certificadoras, estaduais e Abrapa – foram 
disponibilizados Manuais do Sistema ABR em 
versão digital.

Para a safra 2016/2017, todos os materiais 
já estão disponíveis em versão digital, 
considerando a familiaridade crescente dos 
produtores com as publicações na internet.
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 » Internet
Novo Portal Abrapa

Lançado em outubro de 2016, com layout 
renovado, traz novidades na divulgação das 
cotações do mercado da pluma, no conteúdo 
jornalístico, e reúne informações completas 
sobre os programas da Abrapa nas áreas de 
qualidade, rastreabilidade e sustentabilidade. 
O novo layout facilita a navegabilidade, 
permitindo ao usuário visualizar os tópicos de 
cada área e acessar rapidamente as informações 
de interesse específico.

Cotações

Com o novo portal, a Abrapa passou a publicar 
diariamente o preço da pluma no mercado 
interno (Índice de preços do algodão Cepea-Esalq) 
e pela cotação da Bolsa de Valores de Nova Iorque 
(ICE Futures – NY), e ainda o preço do caroço de 
algodão em sete estados produtores (BA, GO, MG, 
MS, MT, PI e SP), cotado e divulgado todas as 
sextas-feiras pela equipe Abrapa.

Áreas disponíveis

Institucional: informações sobre a organização 
Abrapa, membros da assembleia, equipe, grupos 
de trabalhos e a história da associação. Contém 
ainda dados sobre o Conselho de Ética e a 
Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão 
e seus Derivados.

Notícias/eventos: atualizado diariamente, 
traz as notícias e informações sobre o mercado 
de algodão, eventos com a participação ou 
promoção da Abrapa e associações estaduais, 
atuação junto às esferas pública e privada, 
acontecimentos mais relevantes no cenário 
agronômico, mercadológico e político que 
envolve a fibra, entre outros assuntos de 
interesse do produtor de algodão.
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Qualidade: informa sobre o trabalho realizado 
nessa área que é uma das principais pautas de 
atuação da Abrapa. É alavancada pelo programa 
Standard Brasil HVI (SBRHVI), que coloca o 
País no mesmo patamar dos principais players 
mundiais do algodão, com um projeto arrojado 
na área de análise e classificação, tendo como 
premissas a transparência, credibilidade e visão 
de futuro.

Rastreabilidade: o Sistema Abrapa de 
Identificação (SAI) é modelo em identificação e 
rastreamento de algodão, permitindo a consulta 
de origem, inclusive online, fardo a fardo, da 
fibra produzida e comercializada pelo Brasil, 
assim como o acesso à relação das algodoeiras 
ativas no País. A área traz todas as informações 
sobre o SAI, que, na safra 2016/2017, passa 
a operar integrado com o programa SBRHVI, 
permitindo também ao usuário – comprador, 

trading ou o próprio produtor – acessar 
os dados de classificação do algodão de 
cada fardo ou lotes de fardos oferecidos ao 
mercado.

Sustentabilidade: O programa 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR) é 
o foco principal desta área, com destaque 
também para a Better Cotton Iniciative 
(BCI), organização que atua no Brasil em 
benchmarking com o programa ABR. A área 
traz todas as informações e benefícios dos 
programas ABR e a BCI, especialmente 
os pilares de atuação – social, ambiental 
e econômico – e todos os documentos 
aplicados no processo de verificação e 
certificação das unidades produtivas 
participantes. Está disponível, também, a 
consulta às unidades produtivas certificadas 
ABR e licenciadas BCI.

Menu Associadas – Reprodução do portal da Abrapa 

Redes Sociais

Newsletter

Cotações do Algodão

Insira seu nome e e-mail para receber 
nossos informativos.

Enviar › 

Fonte: Momomomo    Dezembro/2015

Caroço do Algodão

Fonte: Momomomo    Dezembro/2015

A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão é formada por dez associadas estaduais. São elas quem dão voz às necessidades dos produtores em 
cada estado brasileiro, desenvolvem projetos sociais e de sustentabilidade e promovem a cotonicultura da região. Com o auxílio da Abrapa, levam a nossa 
�bra a todo o país e a diversas partes do mundo. Con�ra abaixo um pouco mais de cada associada da Abrapa.

Clique na associada para saber mais.

Criada no ano de 2000, a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, desenvolveu-se rapidamente, principalmente na região de Barreiras e Luís Eduardo 
Magalhães, no oeste do estado, e de Guanambi, no sudoeste. A Abapa, que representa a segunda maior região produtora de algodão do país, tem o seu 
compromisso �rmado na defesa dos interesses dos associados, a promoção da responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. Assim, a entidade 
desenvolve diversos projetos e ações para atender o cotonicultor e a sociedade, com trabalho, pesquisas, capacitação pro�ssional, treinamentos, modernos 
laboratórios, programas �tossanitários, além de programas e projetos voltados à sustentabilidade. A Abapa conta com o apoio do Instituto Brasileiro do 
Algodão (IBA), Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão (Fundeagro), e parceria de várias empresas, entidades e consultores. Assim, a 
Abapa cumpre sua missão de representar os interesses da cotonicultura do Estado da Bahia e promover o algodão baiano nos mercados nacional e 
internacional de forma sustentável e integrada.

Presidente: Celestino Zanella 
Diretor Executivo: Lidervan Mota Morais 

Contatos: (77) 3614-9000
executivo@abapa.com.br / abapa@abapa.com.br
www.abapaba.org.br

Abapa – Associação Baiana dos Produtores de Algodão

Associadas

Tel: +55 61 3028-9700
Fax: + 55 61 3028-9706

faleconosco@abrapa.com.br

© 2008 - ABRAPA - Todos os Direitos Reservados
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
SAF/Sul - Quadra 02, Lote 02, Bloco B, 2º andar, Sala 202, Edifício Via Office - Brasília-DF - CEP 70070-600

› HOME      › INSTITUCIONAL     › NOTÍCIAS      › SAI      › SUSTENTABILIDADE     › ESTATÍSTICAS      › ASSOCIADAS      › BIBLIOTECA      › FALE CONOSCO

+55 61 3028-9700

Dados: traz as principais informações sobre 
produção, consumo, exportação, importação e 
balança comercial, em nível nacional e mundial. 
São atualizadas pela equipe Abrapa, diária ou 
periodicamente, dependendo do indicador e da 
fonte em que os dados são coletados.

Associadas: A Abrapa é formada por dez 
associações estaduais. A área informa quais são e 
traz o acesso aos seus sites individuais na internet.

Biblioteca: acervo com os principais 
documentos e publicações da Abrapa, em forma 
de livros, manuais, notícias, artigos, fotos, 
vídeos e outros, divididos por área e categoria.

Fale conosco: estabelece a conexão com a 
equipe Abrapa, sempre preparada para esclarecer 
dúvidas, receber sugestões de melhoria e ajudar 
os usuários em tudo que for preciso.
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 » Internet
Clipping Abrapa

Apostando em estratégia de comunicação e 
gestão de informação, a Abrapa manteve, no 
biênio 2015-2016, a distribuição de notícias 
diárias relacionadas à associação, ao setor do 
algodão, ao agronegócio, macroeconomia e 
política, presentes nos jornais de maior destaque 
no País. Por meio de um mailing, a associação 
reproduz as informações mais relevantes 
para mais de 2.000 nomes, a fim de manter 
atualizados o setor e o mercado em geral.

 » Internet

Redes sociais

Em 2015, foi realizado um trabalho junto 
à assessoria de comunicação da associação, 
para que a Abrapa voltasse para as redes 
sociais, mantendo completos e atualizados os 
canais de comunicação da entidade, trazendo 
os assuntos mais importantes em vídeos no 
Youtube e em postagens no Facebook e Twitter, 
priorizando a informação em tempo real.

Perfil Youtube – Abrapa
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Henrique Snitcovski
Diretor executivo da Plataforma de Algodão, Região North Latam

Louis Dreyfus Company

A contribuição da Abrapa para a promoção 
do algodão brasileiro no biênio 2015-2016

“Fazer acontecer” – costumo dizer que a Abrapa – 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão 
– tem, a cada gestão, a capacidade de transformar 
ideias em importantes ações para o setor. 

O desenvolvimento dessas ações é feito com 
base em constante busca por inovação, diálogo 
aberto e trabalho colaborativo com os diferentes 
seguimentos que compõem a base das atividades 
de produção, comercialização e consumo do 
algodão brasileiro.

A contribuição da Associação em promover 
o algodão do Brasil nos principais mercados 
consumidores tem sido intensa e um trabalho 

de extrema responsabilidade e dedicação. 
O sucesso dessas atividades se dá, também, 
pela participação direta da liderança e 
principais executivos dessa instituição, 
composta por pessoas que realmente gostam 
do que fazem e prezam pelo desenvolvimento 
do setor. 

Na safra 2015, as exportações brasileiras 
atingiram, no período de julho/15 a junho/16, 
cerca de 60% da produção nacional. Na gestão 
do biênio, a “Missão Compradores”, que contou 
com a participação de empresas exportadoras, 
permitiu que os potenciais clientes de 
diferentes países conhecessem o nível de 
profissionalismo, organização, tecnologias 
e responsabilidade socioambiental, além da 
produção em grande escala de algodão no 
Brasil. O programa resultou em uma integração 

ainda maior entre os participantes e em um 
aumento de interesse dos atuais e de novos 
consumidores pela fibra nacional.

A campanha “Sou de Algodão”, é uma inciativa 
que está gerando visibilidade positiva para toda 
a cadeia produtiva e colaborando para valorizar 
ainda mais nosso setor. 

Parabenizo a Abrapa, e sua gestão, pela 
competência e anseio em fortalecer e elevar a 
competitividade da cotonicultura brasileira!

A contribuição da Associação em promover o algodão do Brasil nos 
principais mercados consumidores tem sido intensa e um trabalho de 
extrema responsabilidade e dedicação.



Foto: Carlos Rudiney – Abrapa





IBA
Instituto Brasi le iro do A lgodão

Foto: Edy Belitardo - Abrapa



O Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) tem sido 

um grande parceiro da cotonicultura nacional. 

Desde a sua fundação, em 2010, como entidade 

gestora dos fundos provenientes do acordo com 

os Estados Unidos no contencioso do algodão 

na Organização Mundial do Comércio (OMC), 

o IBA tem honrado o compromisso de apoiar a 

produção e promoção do algodão brasileiro.

Inúmeros projetos contemplando  

os cotonicultores e a cadeia produtiva 

brasileira de algodão, por meio da Abrapa e 

das associações estaduais, já saíram do papel 

e tornaram-se realidade, enquanto outros 

seguem em estudos e aprovação. Não há 

dúvida de que novos tempos chegaram ao setor 

do algodão, que se prepara como nunca para 

prosseguir em sua trajetória de crescimento.
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O IBA NO BIÊNIO 
2015-2016

Visando contribuir para o desenvolvimento 
da cotonicultura, o IBA direcionou o foco de 
sua atuação para a melhoria das boas práticas 
em gestão de projetos do setor. Desde 2011, 
quando foi aprovado o primeiro projeto pelo 
Conselho Gestor, todas as associadas do IBA 
e a Abrapa alcançaram expressiva maturidade 
na gestão dos projetos. Isso resultou, inclusive, 
em revisões das normas, que a cada atualização 
busca propiciar ambiente favorável para 
projetos bem elaborados e eficazes. 

Além das atualizações das normas de projetos, 
também foi desenvolvido um sistema que 
integra gestão financeira e gestão técnica de 
projetos, o Sistema Integrado de Projetos (SIP). 
O SIP é resultado de dois anos de trabalho, 
oriundo da demanda das associações estaduais 
por processos cada vez mais eficientes e com 
menor custo financeiro. O sistema, que é 100% 
customizado, foi lançado em novembro de 2016 

e implementado com o treinamento das equipes 
em todas as associações estaduais e Abrapa. 

A diretoria-executiva e a equipe de analistas do 
IBA estiveram presentes, também,  nas associações 
com treinamentos específicos, sempre com foco 
em gestão de projetos, auxiliando em questões 
gerenciais que colaboraram para que os resultados 
almejados fossem alcançados com sucesso e os 
benefícios para o setor se tornassem crescentes.

Em 2016, o IBA realizou outra iniciativa 
inovadora na gestão de projetos do setor. Foram 
visitados trabalhos nas áreas de capacitação, 
sustentabilidade, fitossanidade, dentre outros, 
que comporão um mapa de impactos sobre o setor 
e os trabalhadores que enriquecem a cultura 
do algodão no Brasil. Em dezembro, o instituto 
entregará o resultado do trabalho para a Abrapa, 
que será distribuído em diferentes formatos e 
acessível a diversos públicos.

Visita de monitoramento na Agopa
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PANORAMA GERAL DE 
PROJETOS EM 2015 E 2016

Entre 2015 e 2016, como resultado do trabalho 
do setor e suporte da equipe do IBA, foram 
aprovados 85 projetos1 das associações estaduais 

e Abrapa em 14 reuniões2 do Conselho Gestor. 
Esses projetos proporcionaram, principalmente, 
as seguintes transformações para o setor:

Capacitação

Controle de pragas

  

1 Informação atualizada em outubro  
de 2016

2 Foram realizadas 12 reuniões até a data 
dessa publicação, quando havia a previsão 
de mais duas reuniões até dezembro  
de 2016

• Modernização e instalação de sedes 
institucionais, auditórios e centros de 
treinamentos;

• Modernização e instalação de 
laboratórios de análise HVI e salas de 
classificação e climatização do algodão;

• Aquisição de equipamentos com vistas 
a melhorar e modernizar o processo de 
plantio, de colheita, de beneficiamento e 
de processamento do algodão;

• Realização de assistência técnica e 
monitoramento para atuar na mitigação 
de pragas e no melhoramento de práticas 
de manejo do algodão, independente das 
ações governamentais;

• Desenvolvimento de capacidades no 
setor do algodão;

• Cultivo do algodão alicerçado nos três 
pilares da sustentabilidade: social, 
ambiental e econômico;

• Possibilidade de representação regional e 
nacional do setor em eventos nacionais 
e internacionais, a fim de promover a 
troca de conhecimentos;

• Disponibilização de serviços e 
informações prestadas ao setor;

• Melhoramento da qualidade técnica dos 
serviços das associações de produtores; e

• Intercâmbio de conhecimentos com 
países africanos e latino-americanos 
por meio da cooperação técnica 
internacional.

Nos 85 projetos aprovados neste último biênio, 
foram investidos mais de 225 milhões de reais e 
dentre eles destacam-se os principais temas ou 
áreas de atuação elencadas nas páginas a seguir.
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 »  Principais áreas de atuação

O investimento das associações e dos produtores 
nos projetos de sustentabilidade colocaram 
o Brasil no topo do ranking dos países que 
produzem algodão licenciado pela BCI. Na última 
safra foi alcançada a expressiva marca de 71% 
de certificação das áreas plantadas. O setor não 
para de investir nos pilares da sustentabilidade, 
demonstrando a responsabilidade com o papel do 
algodão na sociedade de uma forma geral.  
Por meio do aporte dos recursos do IBA,  
a Abrapa e as associações estaduais investiram nos 
últimos dois anos mais de R$ 22 milhões3  
nos projetos que colocaram o Brasil no topo  
dos países produtores de algodão sustentável  
no mundo.

Sustentabilidade

Os projetos que objetivam a gestão e conservação 
de recursos naturais apresentaram, em 2015 e 
2016, a exemplo dos anos anteriores, resultados 
importantes para a sustentabilidade do algodão 
e do setor da cotonicultura brasileira.  
Os programas Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR) e Better Cotton Initiative (BCI) trouxeram 
mudanças significativas à cotonicultura, tanto 
no âmbito das associações de produtores, 
que estruturaram suas equipes para oferecer 
conhecimento de qualidade aos produtores 
e trabalhadores, como também, na mudança 
promovida nas unidades produtivas, que cada 
vez mais consolidam estratégias de negócios 
baseadas nos pilares da sustentabilidade.

  

3 Valor referente a projetos aprovados 
até outubro de 2016

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa Foto: Edy Belitardo – Abrapa Foto: Silvio Esgalha – Ampa
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Capacitações

No biênio 2015/2016, os projetos 
proporcionaram treinamentos e qualificações 
para cerca de 15.000 trabalhadores, gerentes, 
agrônomos e administradores de unidades 
produtivas de algodão. Os treinamentos foram 
voltados aos temas da sustentabilidade, combate 
a pragas, educação executiva, qualificação de 
trabalhadores da administração das fazendas, 
operadores e mecânicos de máquinas agrícolas, 
manutenção de algodoeiras, segurança do 
trabalho e temas estratégicos para incorporação 
de tecnologias e disseminação de conhecimento. 

Projetos específicos para esse fim receberam 
aproximadamente R$ 40 milhões4 em 
investimentos. Além disso, projetos de 
outras áreas também realizam treinamentos 
e capacitações como atividades meio, o que 
aumenta ainda mais o alcance dos benefícios 
aos trabalhadores, bem como de todo o setor.

Centro de Treinamento – Abapa

Centro de Treinamento – Ampa

Projeto Japuíra – Ampa

  

4 Valor referente a projetos aprovados até outubro de 2016
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REALIZAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

As associações estaduais e a Abrapa promoveram 
e participaram de diversos eventos, distribuídos 
em congressos, seminários, palestras, vitrines, 
dias de campo, missões internacionais, dentre 
outros, que contribuíram para a propagação de 
conhecimento técnico, científico e de negócios 
aos agentes da cadeia produtiva do algodão.

Vale destacar os projetos que propiciaram 
a realização do 10° Congresso Brasileiro do 
Algodão, em setembro de 2015, em Foz do 
Iguaçu – PR. Foram registrados mais de 1.500 
participantes, dentre expositores, palestrantes, 
importantes empresas do setor e diversos atores 
da cadeia. Nesta edição, o CBA também contou 
com a participação do Ministério das Relações 
Exteriores e os envolvidos em dois dos projetos 
de cooperação internacional, um em andamento 
com países da América Latina e outro nos países 
do Cotton 4 + Togo. 

10° Congresso Brasileiro do Algodão

Há outras iniciativas importantes, como missões 
técnicas à Austrália, o Anea Cotton Dinner, 
promovido pela Associação Nacional dos 
Exportadores de Algodão (Anea), a Conferência 
da International Textile Manufacturers 
Federation (ITMF), a Plenária do International 
Cotton Advisory Committee (Icac) e o Jantar 
e Conferência Anual da International Cotton 
Association (ICA) – em que é promovida a sala 
de reuniões da Abrapa – , dentre outras, que 
compuseram os objetos dos projetos executados 
pelas associações dos produtores.

A realização e participação nos eventos traz 
diversos benefícios, como o fortalecimento da 
rede de profissionais e especialistas, e espaços 
para discussão sobre temas de interesse, que 
podem influenciar na cadeia de valor do algodão, 
inclusive nas tomadas de decisão do produtor 
sobre a safra.
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INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS

Como marco do último biênio em projetos 
de investimentos e imobilizados, está a 
construção do Centro Brasileiro de Referência 
em Análise de Algodão (CBRA) e nova sede 
da Abrapa, em Brasília. O investimento da 
edificação revela um enorme esforço da Abrapa 
em melhorar e modernizar a capacidade 
instalada no tocante ao atendimento aos 
associados, seja na orientação e na condução 
dos assuntos referentes à cotonicultura e ainda 
na prestação de um serviço de referência e 
rechecagem de análise das fibras. 

  

5 Valor referente a outubro de 2016

Em 2015 e 2016, foram investidos mais de 
R$ 22 milhões5 nos projetos desta natureza. 
Neste valor estão inclusos, além do CBRA 
e a sede da Abrapa, a construção da sede e 
do centro de treinamento da Associação Sul 
Mato-grossense dos Produtores de Algodão 
(Ampasul), modernização do laboratório 
de classificação da Associação Goiana dos 
Produtores de Algodão (Agopa), aquisição de 
maquinário de classificação de algodão para a 
Associação Mato-grossense dos Produtores de 
Algodão (Ampa), dentre outros.

Sede da Amipa Sede da Ampasul (obras)

Laboratório de HVI da Amipa Laboratório da Ampa
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CONTROLE DE 
PRAGAS E DOENÇAS

Em 2015 e 2016, as associações estaduais 
continuaram investindo em ações de 
monitoramento, controle e combate a pragas 
e doenças do algodoeiro, nessa que representa 
uma das principais frentes do setor. Somado a 
esses projetos, a Abrapa tem ainda trabalhado 
em diferentes soluções que buscam fortalecer 
a atuação do Brasil no combate às pragas e, em 
especial, ao bicudo, com vistas a minimizar e, 
em alguns casos, até suprimi-las.

Nas análises técnicas dos projetos é possível 
observar a evolução do cenário dos trabalhos 
realizados, em especial no detalhamento 
das informações de produção, adoção de 

Biofábrica da Amipa

estratégias de disseminação do conhecimento e 
acompanhamento técnico em campo e na gestão dos 
projetos pelas associações. Além disso, destacamos 
as iniciativas de alguns estados que buscam a 
troca de informações e boas práticas adotadas 
em cada um. O IBA incentiva essas ações e busca 
contribuir a partir de visitas de monitoramento, 
que proporcionam oportunidades de diálogo e 
permitem a avaliação dos indicadores de execução. 

Os investimentos no controle de pragas e 
doenças compõem a lista das áreas com maior 
aporte financeiro nos últimos anos. Em 2015 e 
2016, esse valor ultrapassou os R$ 34 milhões 
em 12 novos projetos aprovados.
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A contribuição do IBA para o 
desenvolvimento do setor da 
cotonicultura no biênio 2015/2016

Desde o início da operação do IBA, em 2011, até 
hoje, foram aprovados 215 projetos. Destes, 100 
já foram encerrados, restando 115 em execução. 
Apenas nos últimos dois anos, foram 87 novos 
projetos aprovados, nas diversas áreas de 
atuação do IBA, tendo a Abrapa, suas associadas 
e a ABC/MRE como executores.

Tivemos, nestes dois últimos anos, a 
maturação de diversas frentes de trabalho com 
geração de dados e indicadores importantes, 
como projetos relacionados ao controle de 
pragas, especialmente do bicudo, além do 
desenvolvimento e melhoria dos programas na 
área de sustentabilidade ambiental, como o 
ABR. Estas informações são muito relevantes 
para os produtores em suas atividades agrícolas 
diárias, mas, também servem como orientação 
para trabalhos futuros das associações. É o caso 

do projeto da Abrapa em parceria com a Embrapa 
para o desenvolvimento de cultivares de algodão 
transgênicas com resistência ao bicudo. 

Os inúmeros projetos de capacitação 
e treinamento para os produtores e os 
colaboradores das fazendas, certamente trarão 
benefícios, não só em curto, mas principalmente 
em médio e longo prazo. A aquisição de áreas 
para validação de tecnologia, com centros de 
treinamento em diferentes regiões, também 
deverão contribuir num futuro próximo, com a 
disponibilização das melhores práticas e pacotes 
tecnológicos para cada microrregião, além da 
contribuição na formação da mão de obra das 
fazendas, em todos os níveis. Hoje não temos 
como mensurar os ganhos dessas iniciativas. 
O sucesso de tais investimentos dependerá do 
esforço empreendido em parcerias estratégicas 
capazes de potencializar a utilização da 
infraestrutura montada.

A Abrapa vem trabalhando em questões 
importantes para o setor. Um projeto que 

está em andamento e que destaco pela sua 
importância e pelo potencial de ganhos reais 
aos produtores brasileiros, além dos benefícios 
para a imagem do nosso algodão no exterior, é 
o SBRHVI e CBRA. Com o desenvolvimento do 
programa Standard Brasil HVI, a confiabilidade 
e rastreabilidade dos resultados das análises de 
fibra trarão maior segurança e transparência 
quanto à qualidade do nosso algodão produzido 
e comercializado mundo afora. Por outro lado, 
o Centro Brasileiro de Referência em Análise 
de Algodão (CBRA) deve trazer melhoria no 
processo de análise de todos os laboratórios de 
classificação de algodão do Brasil, dando maior 
segurança quanto aos dados gerados. Temos que 
considerar também os inúmeros investimentos 
feitos nos laboratórios de análise de algodão 
por HVI nos diversos estados produtores. Isso 
é prova do comprometimento das associadas 
do sistema Abrapa na busca pela melhoria da 
qualidade do algodão brasileiro. Projetos no 
campo também têm sido desenvolvidos para 
que a qualidade do algodão seja pensada desde a 
etapa do planejamento do plantio, como escolha 

Haroldo Rodrigues da Cunha
Presidente  
IBA – Instituto Brasileiro do Algodão

Um projeto que está em andamento e que destaco pela sua importância 
e pelo potencial de ganhos reais aos produtores brasileiros, além dos 
benefícios para a imagem do nosso algodão no exterior, é o SBRHVI  
e CBRA.
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de cultivares e época de semeadura, passando 
pelas práticas de manejo até o processo de 
colheita e beneficiamento da pluma. 

Recentemente, acompanhamos o lançamento 
da campanha #SoudeAlgodão, para incentivo 
do uso do algodão no Brasil. Foram quase dois 
anos de pesquisas de mercado, benchmarking, 
estudos e muitas discussões para que 
chegassem ao modelo do projeto recentemente 
aprovado pelo IBA, o primeiro de outros 

passos que ainda serão dados nos próximos 
anos. A Abrapa demonstra sua preocupação e 
responsabilidade em promover o algodão, que 
vem perdendo espaço para as fibras sintéticas, 
levando informação e compartilhando com os 
consumidores os atributos e benefícios que essa 
fibra natural traz para os diversos segmentos 
da sociedade. Acompanhei várias fases da 
estruturação desse projeto e parabenizo a Abrapa 
pelo pioneirismo e organização dessa iniciativa 
inovadora para o agronegócio. 

São muitos casos de sucesso e expectativas 
otimistas de um futuro consolidado e próspero 
para o algodão brasileiro, assim como também 
são muitos os desafios e demandas para a 
construção de um cenário de maior rentabilidade 
e sustentabilidade. Com a atuação firme e 
constante da Abrapa, estou certo de que 
colheremos os frutos deste trabalho incansável 
dos produtores de algodão do Brasil 



Associações



Estaduais
A tuação no Biênio 2015-2016

Foto: Carlos Rudiney – Abrapa



A primeira entidade de organização dos 

produtores brasileiros de algodão, resultante de 

demandas prementes com a transferência do eixo 

produtivo para o Cerrado, é a Associação 

Mato-grossense dos Produtores de Algodão 

(Ampa), criada em 1997.

Dois anos depois, em 1999, foi fundada a Associação 

Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa). 

Como entidade nacional, a Abrapa tratou logo de 

organizar a produção nos outros estados, por meio 

das associações estaduais. Hoje, são dez estaduais 

filiadas à entidade, assumindo juntas o compromisso 

de promover o crescimento do setor.
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ASSOCIAÇÕES ESTADUAIS: EXTENSÃO 
DA ABRAPA NOS ESTADOS PRODUTORES 
DE ALGODÃO

Conhecendo a fundo as demandas 
específicas da região, atuando próximas 
do produtor e acompanhando o dia a dia 
da cultura, as associações estaduais são o 
canal para representar com propriedade as 
demandas de seus estados junto ao conselho 
administrativo da Abrapa, aos grupos de 
trabalho, ao conselho de ética, à Câmara 
Setorial e outras entidades ou órgãos 
envolvidos com o setor do algodão.

Elas são também responsáveis por conduzir as 
demandas dos associados em nível municipal e 
estadual, nas esferas política e administrativa, 
envolvendo governos e parlamentares nas 
questões competentes e compartilhando 
com eles as conquistas, criando, assim, uma 
saudável reciprocidade. 

As estaduais atuam ainda na via inversa – do 
nacional para o estadual – , fazendo chegar 
aos produtores as questões abrangentes que 
desdobram-se em ações no âmbito regional e 
trazendo medidas e soluções de alcance nacional. 
Nessa via, elas têm um papel vital como parceiras 
implementadoras dos projetos e programas 
desenvolvidos, sob a liderança da Abrapa, para o 
setor como um todo. Por isso, são também seus os 
grandes temas que compõem os principais pilares 
de atuação da Abrapa: qualidade, promoção, 
rastreabilidade e sustentabilidadade.

Em qualidade, o foco é o programa Standard 
Brasil HVI (SBRHVI). Ao reunir laboratórios 
de diferentes estados, a adesão, qualificação, 
conformidade com os parâmetros e processos, 
fluxo da contraprova junto ao Centro Brasileiro 

Foto: José Rubens
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de Referência em Análise de Algodão (CBRA), 
entre outros fatores, serão otimizados pelo 
esforço conjunto, principalmente das estaduais. 

Em rastreabilidade, é necessário manter, com o 
monitoramento das estaduais, o altíssimo nível 
de participação dos produtores e algodoeiras na 
operação do Sistema Abrapa de Identificação 
(SAI). Isto significa não apenas fornecer ao 
mercado a garantia de origem, mas também, com 
a integração ao programa SBRHVI, permitir o 
acesso às características intrínsecas e extrínsecas 
do algodão através do código de barras das 
etiquetas aplicadas aos fardos. Oferecendo maior 
credibilidade e transparência, estaremos, sem 
dúvida, aumentando a nossa competitividade, 
proporcionando um ganho inestimável para toda 
a cadeia produtiva do algodão brasileiro.

Em sustentabilidade, parceria é fator-chave 
entre a Abrapa, produtores e as estaduais. 
São elas que promovem e coordenam as 
reuniões de mobilização do programa 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR), 
estimulam a adesão dos produtores e 
participam diretamente no diagnóstico das 
unidades produtivas e na correção das não 
conformidades. Após a certificação, realizada 
por auditoria externa, elas retornam para 
finalizar o processo e alimentar o sistema 
com os indicadores de resultados da safra 
certificada.

A parceria em sustentabilidade estende-se 
também à Better Cotton Initiative (BCI), que 
atua em benchmarking com o programa ABR. 
Somando tantas forças, podemos comemorar 

Conhecendo a fundo as demandas específicas da região, atuando próximas do 
produtor, acompanhando o dia a dia da cultura, as estaduais são o canal para 

representar com propriedade as demandas de seus estados.

com as estaduais e os produtores os números do 
algodão sustentável também no biênio  
2015-2016, correspondente às safras 
2014/2015 e 2015/2016, que totalizam cerca 
de 2 milhões de toneladas de pluma certificada 
ABR, representando mais de 70% da produção 
nacional. A quase totalidade dessa pluma obteve 
também a licença de comercialização BCI, o 
que consolida o Brasil como maior fornecedor 
de Better Cotton para o mercado global, sendo 
responsável, hoje, por cerca de 30% de toda a 
produção mundial de algodão sustentável.

As estaduais têm também um papel essencial 
na manutenção do Sistema Nacional de Dados 
do Algodão (Sinda). Além dos indicadores 
de resultados do programa ABR, elas são 
responsáveis pelo levantamento de dados 
gerais da nossa cotonicultura, como grupos 
de produtores, unidades produtivas, culturas, 
cooperativas, algodoeiras, entre outros.

Por fim, destaca-se o papel das estaduais junto 
ao Instituto Brasileiro do Algodão (IBA). Como 
principais beneficiárias dos fundos geridos 
pelo IBA e atuando com responsabilidade e 
compromisso, elas vêm realizando projetos 
que contemplam as mais diferentes áreas 
de sua atuação: construção e melhoria de 
instalações, adequação de laboratórios de 
classificação, programas de controle e combate 
a pragas, facilitação de logística, treinamento 
e capacitação, entre outros. Como nunca, 
esses projetos otimizam a estruturação do 
setor, fortalecendo a nossa competitividade e 
preparando a cotonicultura brasileira para um 
grande futuro.
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Presidente:
Celestino Zanella  
(Biênio 2015-2016)

“O associativismo já mostrou a sua força e 
tomamos consciência que, diante dos inúmeros 
desafios, é de extrema importância que a 
cadeia esteja organizada. Ao longo desse biênio, 
conseguimos números exuberantes, fruto de um 
trabalho voluntário de um grupo de produtores que 
se dispuseram a ajudar. Os números nos mostram 
um desempenho excepcional na área fitossanitária, 
de qualidade e capacitação. São projetos que 
contribuem para o desenvolvimento da cadeia 
produtiva e colocam a Bahia em lugar de destaque 
no cenário da cotonicultura nacional. Agradecemos 
a todos pelo empenho”. (Celestino Zanella)

Atualmente, a Bahia ocupa o lugar de segundo 
maior produtor de algodão do Brasil. Na safra 
2015/2016, diante dos inúmeros desafios, o 
estado cultivou cerca de 235 mil hectares de 

algodão. A Associação Baiana dos Produtores 
de Algodão (Abapa), comprometida com a 
defesa dos interesses dos associados, com a 
responsabilidade social e o respeito ao meio 
ambiente, tem desenvolvido, desde a sua 
fundação, diversos projetos e ações para atender 
o cotonicultor e a sociedade. São projetos 
nas áreas de pesquisa, capacitação, qualidade 
da fibra, recuperação de estradas, controle e 
combate a pragas e doenças, dentre outras.

Considerado o maior da América Latina, o 
Centro de Análise de Fibras da Abapa tem 
capacidade para receber 25 mil amostras por 
dia e conta com o Sistema de Condicionamento 
Rápido (SCR), que possibilita climatizar as 
amostras dentro de 30 minutos, fornecendo o 
resultado de HVI, em 24 horas.

ABAPA
Associação Baiana dos Produtores de Algodão
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Centro de Treinamento Parceiros da Tecnologia

Centro de Análise de Fibras da Abapa

Somente nessa última safra 2015/2016, foram 
mais de 700 mil amostras classificadas. Esse 
trabalho garante a qualidade do algodão da Bahia 
e facilita a comercialização da pluma.

Focada na capacitação e desenvolvimento da 
mão de obra local e de regiões circunvizinhas, a 
Abapa possui o Centro de Treinamento Parceiros 
da Tecnologia, projeto que por meio de parcerias 
com instituições, entidades e empresas privadas 
já capacitou cerca de 6 mil pessoas, desde a sua 
fundação, nas áreas de máquinas e implementos 
agrícolas, saúde e segurança do trabalho e boas 
práticas agrícolas, dentre outras.
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Programa Fitossanitário

Patrulha Mecanizada

Programa Algodão Brasileiro Responsável (ABR)

Outra frente de ação prioritária da Abapa é a 
defesa fitossanitária. Para isso, a associação criou 
o Programa Fitossanitário da Abapa, que dispõe 
de uma equipe completa para monitorar todas as 
áreas de algodão e rotação de cultura no estado. 
O programa tem como objetivo conscientizar 
os cotonicultores para o monitoramento e 
controle do bicudo-do-algodoeiro e outras pragas 
e doenças. Como parte das diversas ações, o 
programa desenvolve a campanha "Agora é 
Guerra", criada com o objetivo de unir a cadeia 
produtiva no combate ao bicudo, que, nessa 
safra, graças às iniciativas junto aos núcleos 
produtores, baixou em cerca de 80% o nível de 
infestação, comparado à safra passada.

Para melhorar a trafegabilidade nas estradas 
vicinais, favorecendo o escoamento da produção 
e principalmente o meio ambiente, a Abapa 

também desenvolve o projeto "Patrulha 
Mecanizada", que recupera e conserva as estradas 
vicinais dos núcleos produtores de algodão no 
estado. Lançado em 2013, o projeto já recuperou 
mais de 800 km de estradas, contando com 
parcerias das prefeituras municipais, de produtores, 
do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA), da 
Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia 
(Aiba) e do Fundeagro e Prodeagro.

Na região sudoeste do estado, a Abapa desenvolve 
um trabalho que beneficia mais de 700 
produtores da agricultura familiar, com auxílio no 
preparo do solo, doação de sementes, adubos e 
defensivos, assistência técnica, controle de pragas 
e com o projeto de irrigação complementar, que 
já beneficiou 14 famílias da agricultura familiar. 
Em 2016, uma parceria firmada entre Abapa, 
Instituto C&A e Fundação Solidaridad lançou o 

programa de Produção de Algodão Sustentável 
para Agricultura Familiar no Semiárido, que visa 
aumentar e diversificar a renda dos produtores, 
com plano de ação de longo prazo envolvendo 
toda a cadeia do setor na ampliação da produção e 
consumo de algodão sustentável. 

A Abapa também desenvolve o programa de 
sustentabilidade Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR) que atesta o nível de conformidade 
obtido pelas propriedades, com base nos 
princípios relacionados aos três pilares básicos da 
sustentabilidade: social, ambiental e econômico. 
Nesta safra, o ABR certificou 40 fazendas na 
Bahia, representando uma área de cerca de 156 
mil hectares, que corresponde a 69% da área de 
algodão do estado. Destas, 38 fazendas também 
optaram pelo licenciamento de comercialização da 
Better Cotton Initiative (BCI).
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ACOPAR

Presidente:
Almir Montecelli 
(Biênio 2015-2016)

O estado do Paraná chegou a ser o primeiro 
produtor nacional de algodão em 1990, 
atingindo a marca de 700 mil hectares 
plantados. Com a escassez de mão de obra, 
chuvas na colheita, baixos preços e problemas 
com pragas, o plantio de algodão tornou-se 
inviável no estado.

A Associação dos Cotonicultores Paranaenses 
(Acopar) foi criada em 2001, pelas 
cooperativas do norte do Paraná. A partir 
de 2012, começou a executar projetos e 
validações de novas tecnologias de plantio, 
com avaliações técnicas e climatológicas, com 
o objetivo de evitar a repetição dos problemas 
e prejuízos do passado.

No biênio 2015-2016, a Acopar iniciou o 
projeto “Algodão Segunda Safra”, que já conta 
com dois anos de trabalho. No primeiro 
ano, foram implantadas sete Unidades 

Demonstrativas (UDs) entre as cidades 
de Santa Amélia, Cambará, Assaí, Goioerê 
e Guaíra, na região Norte e Noroeste do 
estado. No segundo ano, expandimos para 
Sertanópolis, Mariluz e Alto Piquiri, com 12 
unidades produtivas. Para o plantio 2016/2017, 
novos municípios farão parte do projeto, com 
16 unidades produtivas. 

Os trabalhos realizados nas unidades 
demonstrativas geraram resultados 
importantes, tais como: definição da melhor 
época para plantio; cultivar indicada para a 
região; rentabilidade, produtividade e qualidade 
da fibra. Em 2016, com recursos do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), foram adquiridos 
uma colheitadeira, um pulverizador e uma 
roçadeira. Estes equipamentos são destinados 
para uso nas unidades demonstrativas, 
facilitando o trabalho e incentivando, ainda 
mais, o produtor.

Associação dos Cotonicultores Paranaenses
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Em 2015, foram publicados e repassados aos 
produtores dois boletins técnicos: Boletim 
Técnico 01 – “Diagnóstico da Cultura Paranaense – 
Situação em 2015” e Boletim Técnico 02 – “Riscos 
Climáticos para a Cultura do Algodão no Estado 
do Paraná”. Em 2016, foi publicada a Portaria 
nº 65 pela Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar), que dispõe sobre o vazio sanitário 
e outras medidas para prevenção e controle do 
bicudo-do-algodoeiro – Anthonomus grandis – em 
cultivos de algodão no estado.

Diante dos resultados obtidos neste 
biênio através dos ensaios das unidades 
demonstrativas, a Acopar tem incentivado e 
apoiado os produtores engajados em resgatar 
a cotonicultura no estado por meio do “Projeto 
Retomada do Algodão”. Para isso, conta com o 
apoio do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA) e 
importantes parcerias do Instituto Agronômico 
do Paraná (Iapar) e das cooperativas agrícolas 
da região.
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Para o aprimoramento técnico, são realizados 
treinamentos de capacitação, manejo e 
controle de pragas, implantação e condução de 
unidades demonstrativas de algodão safrinha 
e ensaios em parcelas de novas variedades. 
Com a participação dos produtores, é realizado 
um intenso trabalho de controle do bicudo. 
Esse consiste em monitoramento antes e após 
plantio: “Controle do bicudo antes do plantio, 
durante o ciclo da colheita e depois das 
colheitas e destruição dos restos culturais”.

Além de outras boas práticas, a Acopar 
também realiza dias de campo e palestras 
em eventos, para que os produtores possam 
assimilar as novas tecnologias para a 
cotonicultura. Por meio de seu quadro técnico, 
a associação participa de diversas reuniões, 
congressos e seminários.

A Acopar tem atuação determinante nas 
decisões relativas à cotonicultura do estado do 
Paraná e disponibiliza o site www.acoparpr.
com.br a todos os interessados em conhecer 
dados relativos ao seu trabalho e sobre a 
cotonicultura estadual.

Dia de Campo da Acopar: demonstração de novas tecnologias para o Paraná (junho/2016)

Palestra no Dia de Campo da Acopar (junho/2016)

Reunião técnica da Acopar (outubro/2015)
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AGOPA

Presidente:
Luiz Renato Zapparoli 
(Biênio 2015-2016)

Nesse biênio 2015-2016, a Agopa tem investido 
na oferta de capacitação técnica ao produtor. Um 
exemplo é a aquisição de 242 hectares onde será 
implantada a Fazenda Modelo, cujas obras vão 
começar em janeiro de 2017.

A fazenda servirá de modelo aos cotonicultores 
goianos que buscam cumprir os requisitos legais, 
mas que não possuem parâmetros, principalmente 
na parte estrutural, como depósitos de defensivos 
e de embalagens vazias, tanques de abastecimento 
de combustíveis, moradias, entre outros. Também 
são oferecidos treinamentos de capacitação 
aos trabalhadores por meio do programa de 
sustentabilidade Algodão Brasileiro Responsável 
(ABR). A Fazenda Modelo vai desenvolver 
trabalhos de validação de tecnologias e o sistema 
de rotação de culturas, buscando melhorar o 
manejo das lavouras por meio da utilização 

racional de defensivos e insumos agrícolas e do 
uso combinado de diferentes culturas em conjunto 
com o algodão, trazendo benefícios econômicos, 
sociais e ambientais.

Além da Fazenda Modelo, o projeto Bicudo,  
o de Gestão Rural, a transferência de tecnologias 
e a certificação de sustentabilidade são 
algumas ações desenvolvidas para aumentar a 
competitividade da cotonicultura em Goiás. 

O programa de Transferência de Tecnologia 
busca disseminar novas práticas no manejo de 
pragas, ervas daninhas, soqueiras e doenças no 
algodoeiro, no manejo nutricional e fisiológico 
do algodoeiro, de variedades e de sistemas de 
produção. O programa é parte dos eventos 
técnicos como o Dia do Algodão e o Simpósio 
Goiano do Algodão, realizado em outubro.

Associação Goiana dos Produtores de Algodão
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Simpósio Goiano do Algodão

Esteira de climatização rápida do laboratório de análises HVI da Agopa

Dia do Algodão 

O programa de sustentabilidade ABR enquadra o 
algodão brasileiro nos critérios socioambientais 
mundiais, com maior aceitação nos mercados 
internacionais. Já capacitou 77,3% de todos 
os cotonicultores goianos – que correspondem 
a 100% dos produtores que aderiram ao 
programa – , com treinamentos sobre segurança 
no trabalho, aplicação de defensivos e uso de 
maquinário, entre outros. 

A Agopa também oferece o projeto de 
Capacitação e Assessoria Administrativo-
Financeira aos produtores, com serviços de 

assessoria para desenvolver, implementar e 
acompanhar as ferramentas de gestão financeira 
de seu negócio.

A ampliação do laboratório de análises HVI 
também é um salto na apresentação do algodão 
goiano aos mercados nacional e internacional. 
O investimento conta com duas novas unidades 
USTER® HVIM1000 Classing, aumentando a 
capacidade de 425 mil para 850 mil análises/safra. 
A nova esteira de climatização rápida reduz em 
80% o tempo de adaptação climática das amostras 
de algodão.

Conquistamos maior protagonismo nas relações 
comerciais internacionais promovendo a World 
Cotton Reasearch Conference (WCRC-6), evento 
realizado em Goiânia, em maio de 2016, e 
recebendo a missão asiática de compradores 
globais. A Agopa esteve presente na Conferência 
da International Cotton Association (ICA), na 
Inglaterra, e na Conferência de Bremen, na 
Alemanha. A estratégia é criar um link entre os 
produtores e os compradores internacionais, 
para que o cotonicultor possa atender as 
demandas com maior precisão, posicionando o 
produto adequado ao comprador certo.
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World Cotton Reasearch Conference (WCRC-6) – Goiânia (maio/2016)

O aumento dos custos de produção também 
recebeu atenção e buscamos soluções para 
diminuir esse impacto na rentabilidade da safra. 
Um painel realizado no município de Rio Verde 
levantou os custos de produção em Goiás, em 
diferentes pacotes tecnológicos, para identificar 
os valores atuais ligados à produção da cultura 
e encontrar oportunidades para melhorar os 
indicadores econômicos e financeiros.

Uma vitória do setor foi o resultado do projeto 
Bicudo, que reduziu em 41,67% o número de 
infestações acentuadas. Atenuou-se o quadro, 
reduzindo custos com defensivos agrícolas, 
diminuindo as aplicações e o seu impacto 
ambiental. Agora, um software possibilita 
mais rapidez na inserção, tabulação e envio de 
informações aos produtores sobre a situação 
da lavoura e a presença do bicudo em cada 

armadilha. Essa tecnologia permite que o 
produtor responda rapidamente ao panorama 
de sua plantação, o que reduz os custos com 
defensivos e aumenta a eficácia das aplicações.

Outro avanço significativo foi a criação do Fundo 
de Financiamento de Insumos do Agronegócio 
(FFIA), inicialmente, no valor de R$ 68 milhões. 
O objetivo é alcançar o montante de R$ 500 
milhões para este programa, com a participação 
de outras associações estaduais e das entidades 
que congregam o setor em nível nacional. 
Esta é uma oportunidade para que o produtor 
consiga crédito fora do setor financeiro, a preços 
e condições competitivas de mercado, uma 
realidade que já acontece em Goiás.

Não podemos deixar de ressaltar as parcerias com 
outras entidades do setor, destacando aqui a Ampa 

e o IMA, no projeto Patógenos, e a Ampasul, que 
começou com o Dia do Algodão e evoluiu ao longo 
dos anos para outros eventos de capacitação, que 
resultaram em total sucesso de aproveitamento. 
São parcerias em que dividimos experiências e 
somamos esforços. Nós, da Agopa, queremos 
ampliá-las a todas as instituições que puderem 
agregar conhecimento para o setor.

Por fim, outro avanço foi a otimização dos custos 
de manutenção da Agopa. A associação revisou 
contratos com fornecedores e prestadores de 
serviços, investiu em tecnologia da informação, 
reduziu seu quadro de funcionários e implantou 
uma série de ações administrativo-financeiras 
para seu equilíbrio orçamentário. O resultado foi 
a melhoria da gestão administrativa em geral, 
com a redução dos custos de operação. O trabalho 
continua.
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AMAPA

Presidente:
Eduardo Silva Logemann 
(Biênio 2015-2016)

 » A entidade
A Associação Maranhense dos Produtores de 
Algodão (Amapa) foi criada em 4 de maio de 
2006. É uma entidade sem fins lucrativos, 
focada no fomento e promoção da cotonicultura 
de forma organizada e sustentável no estado. 

O Maranhão já possui histórico de produção 
desde 2001, partindo de um plantio de  
3 mil hectares para aproximadamente 22 mil 
hectares, 15 anos mais tarde.

 » Atrativos
Entre os principais atrativos da região para 
a produção de algodão no estado estão o 
clima favorável, com chuvas regulares e bem 
distribuídas, a intensa luminosidade, excelente 
topografia e, o mais importante, ótimos 
rendimentos produtivos em pluma e caroço, 
sendo atestado como algodão de ótima qualidade 
pelo mercado consumidor, tendo como principal 
destino de escoamento o mercado externo.

 » Principais realizações 
da Amapa no biênio 
2015/2016

Atuação

A Amapa tem atuado no combate aos 
principais problemas da região, com um 
trabalho associativo em prol dos atuais e 
potenciais produtores, como recuperação 
de estradas vicinais para o escoamento da 
produção, qualificação e requalificação da 
mão de obra dos colaboradores e gestores 
das propriedades de algodão, combate 
e monitoramento da principal praga do 
algodoeiro – o bicudo – , viabilização de 
intercâmbios, missões técnicas e eventos do 
setor, em busca de expertises e experiências 
para a cadeia produtiva, além de uma forte 
representação junto às esferas governamentais 
na defesa e busca de benefícios para a classe.

Associação Maranhense dos Produtores de Algodão
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Tecnologia

Ao longo destes 15 anos de produção, é notória a 
grande evolução tecnológica aplicada na cultura, 
que abrange o manejo do solo, variedades 
adaptadas, adubação, máquinas e equipamentos 
modernos, dentre outros fatores que contribuem 
para o continuado sucesso produtivo.

Sustentabilidade

Amapa já acumula histórico de sucesso, nas 
últimas três safras, nos processos de certificação 
ABR/BCI. No período que engloba as safras 
2014/2015 e 2015/2016, fomos aprovados sem 
ressalvas, sendo certificado aproximadamente 
90% do algodão produzido no estado. Na safra 
2016/2017, os produtores irão se beneficiar da 
safra bônus, com certificação direta em razão das 
sucessivas certificações nas safras anteriores.

A certificação contempla um pacote de 
benefícios aos produtores aderidos, pois 
atesta que estes estão trabalhando com boas 
práticas agrícolas, conservação do meio 

ambiente, respeito à legislação trabalhista em 
vigor e à segurança e medicina do trabalho, 
atendimento ao novo código florestal e 
licenças de outorga para operações dessa 
natureza.

Acompanhamento de safra

Nas duas últimas safras, a produtividade média no 
estado representou aproximadamente 3.700 kg/ha 
de algodão em caroço, com algumas propriedades 
alcançando patamares de aproximadamente 
4.200 kg/ha. Historicamente, a região já alcançou 
patamares de produtividade na faixa de 4.500 kg/
ha, porém, nas últimas safras, fatores climáticos 
impactaram fortemente neste decréscimo. 

A partir da próxima safra 2016/2017, o estado 
começará a cultivar algodão de segunda safra, 
com aproximadamente 9% de sua área total, 
abrindo a viabilidade de uma nova estratégia 
econômica aos cotonicultores maranhenses.

Marketing

A Amapa divulga suas ações e conquistas 
através de seu site informativo (www.amapa-
ma.com.br), na fanpage Amapa, em vídeos 
institucionais, jornais e revistas regionais, 
objetivando manter os associados, demais 
produtores e a sociedade atualizados sobre os 
acontecimentos do setor, gerando visibilidade 
para as ações e os resultados alcançados, com 
foco na atração de investidores para exploração 
do potencial produtivo de nossa região.

Site institucional Amapa

Missão Técnica à Austrália (Abril/2016)

 » Outros acontecimentos importantes
Missão Técnica à Austrália

Em abril de 2016, 11 membros da Amapa, 
compostos pela diretoria, produtores e 
coordenadores de algodoeiras, realizaram 
uma missão técnica à Austrália, com duração 
de aproximadamente duas semanas, a fim 
de angariar conhecimentos que possam ser 
implementados em nossa região. A viagem foi 
um sucesso de crítica e resultados, gerando uma 
série de iniciativas e planos para adequação e 
aplicabilidade local.
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Intercâmbios

Internamente, neste período, a Amapa realizou 
vários intercâmbios com outras associações 
estaduais, a fim de estreitar relacionamentos 
e adquirir expertises e experiências com 
aquelas que, notoriamente, estão fortalecidas 
e conceituadas no mercado do algodão, 
iniciando pela Abapa-BA, Ampasul-MS, 
Agopa-GO e Amipa-MG, gerando uma 
série de melhorias em nosso ambiente de 
atuação administrativa e operacional, já que 
as experiências trocadas são avaliadas para 
implementação em nossa região.

Visita de monitoramento do IBA (maio-junho/2016)

Intercâmbios com associações estaduais: Abapa-BA (foto 1), Ampasul-MS (foto 2), Agopa-GO (foto 3), Amipa-MG (foto 4)

Monitoramento do Instituto Brasileiro do Algodão (IBA)

 Entre os dias 30 de maio e 3 de junho de 2016, 
a Amapa recebeu, pela primeira vez, a visita 
do IBA, representado por Adilson Santos, 
especialista em projetos, e Eleusio Freire, 
Consultor Ad Hoc, para conhecer a sede da 
associação, realizar visitas de credibilidade nas 
fazendas produtoras de algodão e averiguar 
e orientar sobre os projetos em andamento, 
aplicação correta de recursos e verificar se os 
resultados propostos estão sendo alcançados.  
Os frutos deste monitoramento foram 
satisfatórios e orientaram para a busca 
incessante da melhoria continuada e do 
crescimento profissional.

1

3

2

4
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AMIPA

Presidente:
Ângelo Dias Munari  
(Gestão: abril/2012 a março/2016)

Presidente:
Inácio Carlos Urban
(Gestão: abril/2016 a março/2018)

 » Amipa

Completar 17 anos, para a Associação Mineira 
dos Produtores de Algodão (Amipa), é perceber 
o reconhecimento definitivo do seu papel 
como entidade representativa e promotora da 
cotonicultura de Minas Gerais perante os mercados 
doméstico e mundial. Fortalecer a união dos 
produtores e incrementar a cadeia produtiva 
regional do algodão são temas intrínsecos à 
sua origem, para que cenários cada dia mais 
desafiadores, da produção à comercialização, sejam 
superados com inovação e excelência.

 » Pilares

Apoiada pelo voto de confiança dos seus 
associados, a decisão de conquistar e alimentar 

Associação Mineira dos Produtores de Algodão

parcerias com órgãos de governo e instituições 
públicas e privadas ao longo desses anos tornou-
se imperativa para os necessários suportes à 
estratégia de atuação da entidade. Entre eles, 
merecem especial destaque: o sólido incentivo 
ao setor ofertado pela Secretaria de Estado 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Seapa), por meio do Programa Mineiro de 
Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas) 
e de sua ferramenta executiva, o Fundo de 
Desenvolvimento da Cotonicultura do Estado 
de Minas Gerais (Algominas); o dinamismo 
e a liderança exercidos pela Abrapa, no Brasil 
e no mundo; os relevantes projetos técnicos 
e tecnológicos patrocinados pelo Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA); a cumplicidade 
socioambiental da Fundação Solidaridad, com a 
visão da associação e do Proalminas, no sentido 
de preservar e estimular a produção familiar 
sustentável do algodão no estado.
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 » Sustentabilidade

Caracterizada como quarto polo industrial 
têxtil do país, Minas Gerais apresenta elevado 
potencial para a crescente produção do algodão 
e sob os melhores parâmetros internacionais da 
cotonicultura sustentável. 

Projeto de Sustentabilidade 
ABR/BCI

Lançado com sucesso no Brasil pela Abrapa, 
em 2012, o programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR)/Better Cotton Initiative 
(BCI) foi implementado pela Amipa no estado, 
com significativo engajamento dos associados de 
todas as regiões produtoras. Em 2016, o término 
do primeiro ciclo de certificações do programa 
(safras 2012/2013 a 2015/2016) culminou 
com a concessão da certificação automática na 
temporada 2016/2017 para todas as unidades 
produtivas, as quais se submeteram às etapas 
de participação de forma regular e consecutiva 
nas quatro safras consideradas. Na soma das 
temporadas, a área plantada com certificação 
ABR/BCI abrangeu 42.654,85 hectares de 
algodão, produzido de acordo com as boas 
práticas promulgadas pelo programa.

Integrantes do Projeto Agricultura Familiar realizado pela Amipa no Norte de Minas

Workshop ABR para capacitação de facilitadores do programa

Projeto Fitossanitário

Em outra frente pela sustentabilidade, o 
Projeto Fitossanitário da Cultura do Algodão 
do Estado de Minas Gerais atingiu, em 2016, 
todas as metas previstas pela associação para 
manejo e monitoramento de pragas do algodão 
nas unidades produtivas dos associados. Um 
resultado excepcional que também é devido 
ao fundamental suporte financeiro do IBA e 

do Proalminas, parceiros vitais para formação 
de equipe técnica dedicada ao projeto e 
para o efetivo repasse de produtos agrícolas 
específicos às ações de controle. Contribuíram, 
ainda, para a eficácia do projeto: a consultoria 
técnica especializada dos integrantes do Grupo 
de Estudos do Algodão Mineiro (Geam), braço 
técnico da Amipa criado para promover as boas 
práticas agronômicas e o desenvolvimento 
da pesquisa agrícola do algodão; o fomento 

a projetos de pesquisa sobre o algodão nas 
diversas regiões mineiras em parceria com 
instituições e pesquisadores vinculados ao 
setor; a utilização de software licenciado pela 
associação, com apoio do Proalminas, em 
regime de projeto-piloto para monitoramento 
de pragas e gestão da aplicação de defensivos 
agrícolas por produtores, técnicos, gerentes e 
monitores de campo das unidades produtivas 
dos associados.
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Projeto Agricultura Familiar

Nova sede da Amipa, em Uberlândia

Preservar, melhorar e ampliar a produção familiar 
do algodão em Minas Gerais, hoje restrita à região 
Norte do estado, é uma das principais bandeiras 
sustentadas pela Amipa, em conjunto com o 
Proalminas e, em 2016, também com a Fundação 
Solidaridad, a partir da assinatura de um contrato de 
cooperação técnica. Por meio desse acordo, no Norte 
de Minas será estabelecido um modelo sustentável 
de produção familiar do algodão, que possa ser 
replicável e tenha potencial para suprir com matéria-
prima empresas do setor de fibras e de vestuário 
inseridas no mercado doméstico. O projeto de 
cooperação prevê investimentos financeiros que 
viabilizem ações de vital importância para suporte 
da cotonicultura local, sendo as mais relevantes: a 
aquisição de kits de irrigação para unidades técnicas 
demonstrativas voltadas à análise de viabilidade de 
plantio de algodão irrigado na região; e a construção 
de barracão para abrigar, a médio prazo, uma 
usina para beneficiar o algodão cultivado pelos 
produtores familiares.

 » Qualidade

Com o propósito de aumentar a representatividade 
do algodão no agronegócio regional, nacional e 
mundial, cabe à Amipa a iniciativa institucional 
de alavancar ações estratégicas que disseminem 
no estado as melhores tecnologias produtivas 
utilizadas no país e no mundo.

Centro tecnológico

Com a finalidade de ampliar e aperfeiçoar os 
serviços de análises da Central de Classificação 
de Fibra de Algodão – laboratório Minas 
Cotton – e dar origem a um espaço tecnológico 
de referência em Minas Gerais, a associação 
investiu na construção de uma moderna filial, 
com mais de 2,5 mil m2 de área total construída 
em terreno de 6 mil m2, situada em Uberlândia. 
Tecnologias avançadas foram utilizadas na 
concepção arquitetônica, cujo projeto foi o 

Biofábrica, em Uberlândia: multiplicação de agentes 
biológicos

Laboratório Minas Cotton: qualidade de análises e 
melhoria contínua dos serviços

primeiro colocado nacional no 10º Grande 
Prêmio de Arquitetura Corporativa – categoria 
Projeto Comercial Predial – , promovido pela 
Flex Eventos (SP).

Biofábrica

Expandindo fronteiras, a Amipa inovou 
ao criar a Fábrica de Produtos Biológicos 
(Biofábrica) para multiplicar ovos do parasitoide 
Trichogramma e alargar a filosofia do controle de 
pragas do algodão por meio do manejo biológico. 
Assim como a Minas Cotton, a Biofábrica é mais 
uma avançada unidade tecnológica sediada na 
nova filial da associação, idealizada com total 
aprovação dos produtores e executada com o 
apoio do IBA e do Proalminas.

Minas Cotton

À qualidade das análises realizadas pelo laboratório 
Minas Cotton – um dos mais bem classificados nas 
rodadas de aferições internacionais de HVI (High 
Volume Instruments) para análise da pluma – e 
ao seu papel técnico de destaque no programa de 
certificação de origem e qualidade do algodão 
mineiro, soma-se agora o aperfeiçoamento 
dos processos de análise, beneficiados pela 
revitalização da unidade com mobiliários e 
equipamentos adequados à melhoria continua 
dos serviços prestados aos associados e clientes 
de todo o país.

Capacitação

O empenho da Amipa na capacitação dos 
trabalhadores rurais tem sido prioridade da sua 
atuação, no âmbito do programa ABR/BCI. Mais 
de 1,5 mil trabalhadores foram treinados em 
2015 e, até outubro de 2016, já foram realizadas 
mil novas capacitações. O desenvolvimento e 
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atualização técnica de agentes do setor algodoeiro, 
como colaboradores, agrônomos e membros 
do Geam, incluem-se entre os objetivos da 
Associação, atendidos por meio de investimentos 
de porte. Sejam oriundos do Proalminas ou do 
IBA, os recursos são destinados a treinamento 
exclusivo para colaboradores de usinas de 
beneficiamento de Minas Gerais, realização de 
workshops, custeio de participação em encontros 
técnicos sobre estudos com o algodão – 10º 
Congresso Brasileiro do Algodão, sediado em 
Foz do Iguaçu-PR, em 2015; eventos como a 6ª 
Conferência Mundial de Pesquisa de Algodão, 
em Goiânia-GO, e a visita técnica à estação de 
pesquisa experimental da Bayer, em Trindade-
GO, ambos em 2016 – e em diversos cursos e 
treinamentos com foco na cultura.

 » Fomento

Em seu propósito de consolidar a cotonicultura 
como uma promissora atividade do agronegócio 
mineiro e levar o produtor associado a 
conquistas cada vez mais satisfatórias, a Amipa 
empreende esforços para disseminar seus 
projetos e alcançar os demais integrantes da 
cadeia produtiva, abrindo espaço para que mais 
produtividade e qualidade se integrem a uma 
comercialização eficiente e competitiva.

Técnicos e membros do Geam: visita técnica para 
aprimoramento de conhecimentos sobre o algodão 

Dia de Campo 2016: fomento do algodão em Minas

Estande Amipa na Femec 2015: promoção do algodão entre produtores rurais do estado

Eventos

Para abordar a cotonicultura junto a produtores 
e profissionais do estado, a Associação divulgou, 
em estande próprio na Feira do Agronegócio 
de Minas Gerais de 2015 (Femec), informações 
sobre a cotonicultura estadual e sobre os 
projetos técnicos e tecnológicos que executa, em 
caráter exclusivo, para produtores associados; 
promoveu a edição 2016 do seu tradicional 
Dia de Campo, reunindo em Coromandel 
produtores de algodão e de outras commodities, 
pesquisadores, agrônomos e técnicos em 
agricultura, profissionais de indústrias têxteis 
e de corretoras de pluma, autoridades políticas 
regionais e representantes de várias empresas 
e instituições ligadas à cotonicultura nacional; 
marca presença, todos os anos, em importantes 
eventos do mercado doméstico do algodão, 

como o Clube da Fibra e o Anea Cotton Dinner; 
e integra comitivas organizadas pela Abrapa 
para missões comerciais no exterior e para 
participação no ICA Trade Event, um dos 
maiores encontros anuais do mercado mundial 
do algodão, promovido pela International 
Cotton Association (ICA) e ao qual se integra 
a sala de reuniões da Abrapa, destinada à 
promoção do algodão brasileiro e geração de 
novos negócios.

Comunicação
A promoção do algodão mineiro é também feita 
pela entidade por meio do Informativo Amipa – 
publicação bimestral implementada e distribuída 
desde 2005 – e pelo website, atualmente uma das 
principais fontes online de informações sobre a 
produção do algodão no estado de Minas Gerais.
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AMPA

Presidente:
Gustavo Viganó Piccoli 
(Biênio 2015-2016)

Em Mato Grosso, o biênio 2015/2016 foi 
marcado por uma série de inaugurações, iniciadas 
em 17 de outubro de 2015, em Sorriso (cerca 
de 400 km ao norte de Cuiabá). Nesta data, o 
presidente Gustavo Viganó Piccoli inaugurou o 
Centro de Treinamento e Difusão Tecnológica 
do Núcleo Regional Norte, numa solenidade que 
reuniu lideranças políticas e empresariais de Mato 
Grosso e de municípios da região.

"A criação desses centros é motivo de orgulho 
para nós, associados da Ampa, que entendemos 
a importância de contarmos com mão de obra 
qualificada para lidarmos com os desafios da 
cotonicultura e outras culturas que integram o 
sistema produtivo adotado no cerrado mato-
grossense. Mais que isso, passamos a contar com 
espaços adequados ao desenvolvimento e difusão 
de novas tecnologias direcionadas às características 
de cada núcleo regional, considerando que 
produzimos num estado de grande dimensão", 
comenta Piccoli, que participou do projeto de 
construção dos CTDTs, desde o seu início.

Realizado com apoio financeiro do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), o projeto 
contempla a instalação de mais quatro Centros 
de Treinamento e Difusão Tecnológica nos 
núcleos regionais Sul (em Rondonópolis), 
Centro (em Campo Verde), Médio Norte 
(em Campo Novo do Parecis) e Noroeste 
(em Sapezal, cuja inauguração acontecerá no 
início de 2017). O funcionamento dos CTDTs 
envolve parcerias com instituições como Senar- 
MT (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), 
UFMT (Universidade Federal de Mato Grosso), 
IFMT (Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso) e várias unidades 
da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária).

A inauguração dos CTDTs possibilitou a 
expansão dos trabalhos de pesquisa do 
Instituto Mato-grossense do Algodão 
(IMAmt), que mantém desde sua criação, 
em 2007, a Unidade Experimental de 
Primavera do Leste. Em Rondonópolis, por 

Associação Mato-grossense dos Produtores de Algodão
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CTDTs: treinamento, desenvolvimento e difusão de novas tecnologias

exemplo, está em operação o Laboratório de 
Biotecnologia, que desempenha papel-chave 
no desenvolvimento de novas cultivares 
voltadas ao controle de pragas como o bicudo-
do-algodoeiro, considerado a maior ameaça 
à cotonicultura nacional. Outros trabalhos 
estão sendo desenvolvidos por pesquisadores 
do IMAmt e instituições parceiras visando 
ao combate a nematoides e doenças, e a 
utilização de micro-organismos (vírus, fungos 
e bactérias) para o controle de algumas das 
principais pragas do atual sistema produtivo. 
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Projeto Qualidade da Fibra: workshops com a cadeia do algodão para debater um tema sempre presente 

Outra novidade, cuja construção foi iniciada 
nesse biênio, é a Escola de Beneficiamento do 
Algodão, que vem atender a uma demanda 
por trabalhadores mais qualificados para 
atuar numa etapa da produção considerada 
crucial para assegurar a qualidade da pluma. 
As instalações dessa escola estão praticamente 
prontas no CTDT do Núcleo Regional Sul e a 
micro usina de beneficiamento a ser usada nos 
treinamentos, a partir do primeiro semestre 

de 2017, está sendo concluída na unidade da 
Georgia (EUA) da Lummus – líder mundial no 
fornecimento de máquinas para algodoeiras.

A qualidade do algodão é um tema sempre 
presente no cotidiano dos produtores de Mato 
Grosso, estado que produziu 880 mil toneladas 
de pluma na safra 2015/2016 – o equivalente a 
cerca de 70% do total da produção brasileira na 
safra recém-concluída (Conab). A necessidade 

de melhorar a qualidade de forma a garantir 
a fidelidade de compradores conquistados ao 
longo das últimas décadas, principalmente 
entre os países asiáticos, motiva a 
continuidade do projeto Qualidade de Fibra, 
responsável pela realização, em 2015 e 2016, 
de dois workshops que reuniram na capital 
mato-grossense pesquisadores, produtores 
e representantes dos diversos elos da cadeia 
produtiva do algodão.
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GTA: visita à Serra da Petrovina com o pesquisador Walter Jorge dos Santos

A decisão de produzir mais e melhor também 
levou os cotonicultores a participarem de 
novas missões técnicas a países que estão 
ao lado do Brasil na liderança do ranking de 
maiores exportadores de pluma, como Estados 
Unidos e Austrália. No início de setembro 
passado, o presidente Gustavo Piccoli liderou 
um grupo de produtores numa viagem 
ao Texas, que incluiu visitas à Lummus, à 
unidade de pesquisa e produção de algodão 
do USDA (Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos, o Ministério da Agricultura 
norte-americano) e a duas universidades de 
referência em cotonicultura: a Texas Tech 
University (TTU) e a Texas A&M University 
(TAMU). Uma novidade desta missão foi a 
inclusão de representantes da futura geração 
de produtores, parentes dos atuais dirigentes 
da Ampa, com o objetivo de familiarizá-los 

com novas tecnologias nas áreas de produção e 
beneficiamento da fibra.

Fiel aos conceitos que balizaram sua fundação, 
como a união dos produtores e o foco no 
desenvolvimento de novas tecnologias, a Ampa, em 
parceria com o IMAmt, o Instituto Algodão Social 
(IAS) e a Cooperativa Mista de Desenvolvimento 
do Agronegócio (Comdeagro), continua buscando 
outras formas de inovação. Uma delas é a criação 
dos Grupos Técnicos do Algodão (GTAs), cuja 
formação em diversos núcleos de produção 
algodoeira de Mato Grosso tem sido uma das 
principais ferramentas do projeto Controle Efetivo 
do Bicudo. Os GTAs propõem um debate franco 
entre pesquisadores, consultores, produtores e 
seus colaboradores sobre questões como destruição 
de restos culturais do algodoeiro e a supressão do 
bicudo e de outras pragas nas fazendas.
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Além de estar gerando números positivos no 
combate ao bicudo-do-algodoeiro, os GTAs 
contribuíram para a elaboração de uma nova 
Instrução Normativa sobre o período de vazio 
sanitário do algodoeiro em Mato Grosso, 
fruto de debates entre integrantes dos grupos 
técnicos e representantes do Instituto de 
Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso 
(Indea-MT) após o encerramento da safra 
2014/2015. Publicada no Diário Oficial do 
estado, em maio de 2016, a IN Conjunta Sedec/
Indea-MT trouxe novidades como a divisão do 
estado em duas regiões, com datas distintas 
para o calendário de plantio do algodoeiro e 
o de vazio sanitário (que já estão em vigor). 
Também introduziu o conceito de "planta com 
risco fitossanitário" em substituição ao conceito 
de "planta viva".

 » Algodão social

O algodão de Mato Grosso, pioneiro na 
preocupação com a responsabilidade social 
e na busca da certificação, também avançou 
no biênio 2015-2016. O presidente do IAS, 
Gustavo Piccoli, destaca a ampliação do 
alcance do programa Fazenda Saudável, que, 
na atual administração, passou a contar 
com mais uma unidade móvel equipada 
para a realização de testes para medir os 
níveis de colesterol, glicemia, triglicérides, 
pressão arterial e índice de massa corporal de 
produtores, trabalhadores e seus familiares. 
O objetivo do programa é alertá-los sobre os 
riscos de hipertensão, doenças coronárias em 
geral, diabetes e da exposição excessiva ao sol. 
Mais de 11 mil pessoas foram beneficiadas 
somente neste biênio.

Em 2016, foi realizada a terceira edição do 
Prêmio Semeando o Bem, criado como parte 
do programa homônimo, que visa incentivar e 
premiar a prática de ações sociais e ambientais 
nas fazendas e outras unidades produtivas dos 
associados à Ampa. Cinquenta e um projetos 

foram inscritos em diversas categorias (como 
Educação, Saúde, Meio Ambiente e Cultura) e 
o anúncio dos vencedores acontece durante a 
solenidade de posse da diretoria da Ampa eleita 
para o biênio 2017-2018. 

Cabe ao IAS, ainda, a condução em Mato Grosso 
do programa de certificação Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), que, desde a safra 2013/2014, 
funciona em benchmarking com o sistema Better 
Cotton Initiative (BCI). Na safra 2014/2015, 192 
fazendas e 98 áreas aderiram aos programas ABR/
BCI e desse total 171 receberam a certificação 
ABR e 145 obtiveram o licenciamento BCI; na 
safra 2015/2016, foram 187 fazendas e 168 
áreas, das quais 159 foram certificadas ABR e 
126 conseguiram o licenciamento BCI. Na safra 
2014/2015, foram impressos 3.015.799 selos 
ABR para os fardinhos e, na safra 2015/2016, 
foram 2.737.562 selos.

Outra ação do IAS é a realização de cursos e 
jornadas de orientação e capacitação, tendo 
como foco a atualização de conhecimentos 
relativos à legislação trabalhista e às normas 
de segurança do trabalho, destacando-se 
temas como e-social (o novo Sistema de 
Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, 
Previdenciárias e Trabalhistas), utilização 
legal de defensivos agrícolas e medidas de 
prevenção em saúde dos trabalhadores e 
seus familiares. Neste biênio, cerca de mil 
trabalhadores e terceirizados vinculados 
às fazendas participaram desses cursos 
e jornadas, muitos deles realizados nos 
novos Centros de Treinamento e Difusão 
Tecnológica. 

Outros treinamentos foram oferecidos pelo 
IMAmt (vários deles em parceria com o 
Senar-MT), de janeiro de 2015 a outubro de 
2016: mais de 3 mil colaboradores foram 
beneficiados com quase uma centena de 
cursos em áreas como caldeiraria, eletricidade 
industrial básica, operação e manutenção 
de plantadeiras e pulverizadores, entre 

outras máquinas e implementos agrícolas; 
identificação, monitoramento e controle 
de pragas, doenças e plantas daninhas do 
algodoeiro; e gestão de pessoas. Outros 3 mil 
colaboradores participaram de treinamentos 
voltados para as áreas de prevenção de 
acidentes, com cursos de primeiros socorros, 
princípios de combate a incêndios, trabalho em 
altura e em espaços confinados.

O IMAmt deu continuidade ao projeto 
Japuíra, que oferece qualificação profissional 
a pessoas (a maioria mulheres de baixa 
renda) de vários municípios mato-grossenses, 
em parceria com prefeituras municipais e 
instituições beneficentes. Em 2015/2016, 
aconteceram oito turmas de costura industrial, 
sendo cinco voltadas para a produção de 
camisetas de malha, duas para a confecção 
de peças de vestuário de jeans e uma 
turma focada na fabricação de uniformes 
profissionais de brim. Cerca de 150 pessoas 
foram diretamente beneficiadas por esses 
treinamentos.

Projeto Japuíra: qualificação profissional a pessoas de 
vários municípios mato-grossenses
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"Apesar de o momento ser de cautela, diante da 
safra 2016/2017, já que o produtor de algodão 
enfrenta adversidades em meio a um cenário 
que preocupa em nível nacional e internacional, 
estamos motivados a continuar buscando 
maneiras de aprimorar a qualidade de nosso 
produto e de produzir de forma sustentável, 
de olho no clima, nas cotações da pluma no 
mercado e no bem-estar de nossos colaboradores, 
contribuindo para o desenvolvimento de Mato 
Grosso", conclui Piccoli.

Programa Fazenda Saudável

Projeto Japuíra: qualificação profissional a pessoas de vários municípios mato-grossenses



371

Capítulo XI - Associações Estaduais

AMPASUL

Presidente:
Walter Schlatter
(Gestão: janeiro/2016 a dezembro/2017)

Presidente:
Darci Agostinho Boff
(Gestão: janeiro/2010 a dezembro/2015)

 » Programa de fitossanidade

Associação Sul Mato-grossense dos Produtores de Algodão

conjunto de estratégias organizadas para 
minimizar riscos fitossanitários. 

• Conscientizar e capacitar os associados 
e seus colaboradores envolvidos 
no programa por meio de palestras, 
treinamentos e cursos.

• Eliminar as plantas tigueras de algodão nas 
margens das rodovias e estradas vicinais do 
estado, através da aplicação de defensivos 
químicos.

• Adotar tecnologias para a qualidade de 
aplicação aérea e terrestre, que estimulem o 
sistema a melhorar a eficiência no controle dos 
produtos utilizados e nas aplicações realizadas.

• Implantar campos demonstrativos de variedades 
para a difusão de tecnologias que visem manter 
o cotonicultor informado sobre as características 

Dar maior eficiência socioeconômica ao setor 
algodoeiro de Mato Grosso do Sul, atuando no 
monitoramento, orientações e capacitações no 
campo. Viabilizar a união e a disseminação de 
informações para realizar ações preventivas e 
corretivas nas propriedades, promovendo um 
benchmarking entre os produtores do estado. 
Estas são as principais metas do programa 
fitossanitário da Ampasul.

São atividades desenvolvidas pelo programa:
• Gestão de risco para o controle de pragas, 

doenças, nematoides e plantas daninhas, 
com o objetivo de diminuir o número de 
aplicações de defensivos e gerar menor custo 
de produção nas lavouras. 

• Inserir os produtores do estado num 
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Programa de sustentabilidade

agronômicas, qualidade de fibra e a viabilidade no 
uso das novas cultivares disponíveis no mercado.

• Promover o manejo adequado do solo, 
levando em consideração as condições 
químicas, físicas e biológicas.

• Reduzir a população do bicudo-do-
algodoeiro nas microrregiões produtoras 
do estado, utilizando como parâmetro o 
BAS (Bicudo capturado por Armadilha por 
Semana), o número de pulverizações para 
controle da praga e a adoção das medidas 
para um manejo eficiente.

• Fortalecer o Grupo de Trabalho do Algodão 
(GTA) para discutir e disseminar ideias, 
estabelecendo ações proativas e aumentando a 
eficácia para atingir as metas com maior rapidez. 

Programa de fitossanidade

 » Programa de sustentabilidade

O Algodão Brasileiro Responsável (ABR), em 
Mato Grosso do Sul, tem como fundamento 
o incremento progressivo das boas práticas 
sociais, ambientais e econômicas nas fazendas 
produtoras de algodão. O programa visa 
atender os princípios fundamentais do 
desenvolvimento sustentável, em especial 
os relativos à regularidade das relações 
trabalhistas e o cumprimento das normas 
de segurança do trabalho; proibição da 
utilização de mão de obra infantil e da prática 
de trabalho forçado ou análogo a escravo, 
trabalho degradante ou indigno; proibição 
de discriminação de pessoas; liberdade de 
sindicalização e apoio à negociação coletiva 
entre os sindicatos laborais e patronais; 
proteção legal e preservação do meio ambiente 
e a aplicação das boas práticas agronômicas na 
produção do algodão sul-mato-grossense.

Cumprindo a missão de orientar o empresário 
rural do setor algodoeiro de Mato Grosso do 
Sul, o programa realiza visitas periódicas nas 
propriedades com a orientação dos técnicos, 
realizando treinamentos, cursos e palestras, 

produzindo material auxiliar de boa qualidade 
e aplicando a lista VDP do programa ABR, para 
avaliação do diagnóstico das propriedades, e 

da lista VCP, com o objetivo de certificar as 
propriedades como produtoras de algodão 
responsável. 
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No gráfico a seguir, apresentamos a evolução das propriedades certificadas em Mato Grosso do Sul 
nas safras de 2014/2015 e 2015/2016:

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

ÁREA
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36% 
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47% 
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17% 
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ADERIDA
14% 

 » Safra 2014/2015  » Safra 2015/2016

Laboratório de análise de fibras da Ampasul

 » Laboratório de análise de fibras

Atua na área de classificação de fibras 
de algodão com a mais alta precisão e 
confiabilidade, seguindo as normas e 
procedimentos do USDA (United States 
Departament of Agriculture), da ICA 
(International Cotton Association), de Bremen 
Cotton Association e Bremen Fiserinstitute. 
O rígido controle de umidade e temperatura, o 
tempo de acondicionamento das amostras – de 
48 (quarenta e oito) horas – , e a participação 
em testes interlaboratoriais garantem a 
confiabilidade dos nossos resultados e a 
perfeita tradução das características das  
fibras analisadas.

Os resultados emitidos são disponibilizados em 
portal online, permitindo o acompanhamento a 
qualquer hora e lugar pelo produtor, visando a 
atendê-lo de forma rápida e eficiente.

O laboratório recebe auditoria externa e segue 
rigorosamente as normas regulamentadoras 
nacionais e internacionais. É credenciado 
junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento (Mapa), e participa 
periodicamente da rodada de testes 
interlaboratoriais do Icac – International 
Cotton Advisory Committee – , do ICA Bremen 
– International Quality Testing and Research 
Centre – e do Centro Brasileiro de Referência 
em Análise de Algodão (CBRA), vinculado 
ao programa Standard Brasil HVI (SBRHVI), 

da Associação Brasileira dos Produtores de 
Algodão (Abrapa).

Utiliza equipamento de aferição de umidade 
das amostras e caixas de algodão dos 
padrões universais. O trabalho é executado 
por uma equipe muito bem capacitada para 
desempenhar as suas funções.
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APIPA 
Associação Piauiense dos Produtores de Algodão

Presidente:
Amilton Bortolozzo 
(Biênio 2015-2016)

A Associação Piauiense dos Produtores de 
Algodão (Apipa) foi fundada em 2 de julho de 
2009. Desde então, vem atuando de forma 
decisiva e muito eficaz no apoio e incentivo aos 
produtores de algodão de nosso estado.

Nas décadas de 70 e 80, o Piauí foi um grande 
produtor de algodão, chegando a uma área de 
plantio de aproximadamente 200.000 hectares 
na região Centro-Norte do estado. A quase 
totalidade era baseada na agricultura familiar, 
sem nenhuma tecnologia e incentivos para 
os produtores continuarem na atividade. Foi 
justamente nesse período que surgiu a praga 
do bicudo-do-algodoeiro nas regiões de plantio. 
Sem nenhum apoio técnico e conhecimento, as 
plantações foram dizimadas, o que provocou a 
desistência total dos produtores locais.

A partir de 2003, teve início, na região de Uruçuí, 
localizada mais ao sul do estado, uma nova era para 
o algodão piauiense. Tendo iniciado com o plantio da 
soja, logo os novos produtores perceberam a grande 

possibilidade de o algodão voltar a ser plantado 
na região, mas agora, de forma tecnificada, com 
profissionalismo. A enorme quantidade de terras 
a um preço muito atrativo, 100% plana, com plena 
possibilidade de uma mecanização profissional 
e muito eficaz, possibilitando boas vantagens 
econômicas, impulsionou a produção.

Percebeu-se então a necessidade de uma maior 
organização da classe produtora para defender 
seus interesses e direitos. Assim, em 2009, os 
produtores reuniram-se e criaram a Associação 
Piauiense dos Produtores de Algodão (Apipa).

No ano safra 2015/2016, plantamos uma 
área de 4.586 hectares. Os investimentos de 
grandes grupos na região, como SLC Agrícola, 
Insolo, CGG, Grupo Kappes, Irmãos Franciosi, 
Grupo Canel, Progresso Agroindustrial, Cajupi 
Participações, Grupo Piaia e diversos outros 
como pessoa física, já produtores tradicionais de 
algodão em outras regiões do país, estão gerando 
uma expectativa muito promissora.
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A associação entre os produtores é uma forma 
de torná-los mais competitivos em um mercado 
muito disputado. Por meio de parcerias, é possível 
fortalecer o poder de compra, compartilhar 
recursos, combinar competências, dividir o ônus 
de realizar pesquisas tecnológicas, partilhar riscos 
e custos para explorar novas oportunidades 
e oferecer produtos com qualidade superior e 
diversificada. Nessa linha, a Apipa e entidades 
parceiras envolvidas, como a Abrapa e o Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA), investem em ações 
de representação e fortalecem os assuntos do 
setor, sensibilizando o mercado, instituições 
governamentais e organismos internacionais.

Com recursos do IBA, foram adquiridos dois 
veículos para a associação, um para a execução 
dos trabalhos de campo, atendendo o projeto 
de Mapeamento e Monitoramento de Pragas, 
e o outro dentro do Projeto de Fortalecimento 
Institucional.

Em 2016, a Apipa aprovou quatro projetos, todos 
financiados pelo IBA:

1. Fortalecimento do Ambiente Institucional 
da Apipa (2016/2017);

2. Projeto de Sustentabilidade Algodão 
Brasileiro Responsável (ABR) / Better Cotton 
Initiative (BCI);

3. Mapeamento e Monitoramento das Principais 
Pragas do Algodoeiro no Estado do Piauí;

4. Programa de Qualificação Profissional 
da Cotonicultura do Estado do Piauí 
(2016/2017/2018).

1. Fortalecimento do  
Ambiente Institucional da 
Apipa (2016/2017)

O Projeto de Fortalecimento do Ambiente 
Institucional é de grande importância para 
a associação, pois garante a manutenção das 
despesas fixas durante o período de execução 
dos demais projetos. Antes de receber recursos 
do IBA, a Apipa se mantinha através do 
pagamento das taxas de anuidade, porém, com 
a crescente demanda, necessitamos de maior 
apoio financeiro para a ampliação das atividades 
prestadas aos associados.

2. Projeto de Sustentabilidade 
Algodão Brasileiro Responsável (ABR) 
/ Better Cotton Initiative (BCI)

Grandes preocupações envolvendo questões 
ambientais, relações trabalhistas, saúde e 
segurança do trabalho, combinadas com 
resultados econômicos satisfatórios, fizeram 

surgir a necessidade de se criar projetos e 
programas que abordassem diretamente o 
tema da sustentabilidade. Nesse contexto, 
para garantir que o nosso algodão, desde a sua 
origem, seja produzido de forma sustentável, 
a Apipa, juntamente com a Abrapa, atuaram 
na implementação do programa ABR/BCI na 
cotonicultura do estado.

3. Mapeamento e Monitoramento 
das Principais Pragas do Algodoeiro 
no Estado do Piauí

Por ter sido baseada principalmente na 
agricultura familiar por muito tempo, a produção 
de algodão no Piauí diminuiu consideravelmente 
ao longo dos anos. A ausência de tecnologias 
e incentivos acabou fazendo com que os 
produtores começassem a desistir da atividade. 
Sem conhecimentos e nenhum apoio técnico, 
as plantações foram dizimadas, principalmente 
pelo bicudo-do-algodoeiro, o que provocou a 
desistência total dos produtores.

Com base nesses dados, a Apipa iniciou o 
georreferenciamento das unidades produtivas 
nas regiões de Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, 
Sebastião Leal e Palmeira do Piauí, realizando 
o mapeamento das rodovias e estradas de 
acesso para, assim, fazer o controle eficaz das 
principais pragas.
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4. Programa de Qualificação 
Profissional da Cotonicultura do 
Estado do Piauí (2016/2017/2018)

Qualificação de mão de obra é um desafio 
em todo o país, principalmente no setor 
agropecuário. Com essa visão, a Apipa idealizou 

Programa de Qualificação Profissional da Cotonicultura do Estado do Piauí

seu projeto de qualificação de mão de obra, 
visando amenizar essa demanda. O desafio 
é muito grande, pois não estamos mexendo 
com máquinas, insetos ou pragas. Estamos 
qualificando pessoas. Entrando nas fazendas e 
mexendo com a cabeça daqueles que são mais 
simples e menos preparados. Por outro lado, é 
gratificante ver os primeiros resultados.
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APPA 
Associação Paulista dos Produtores de Algodão

Presidente:
Ronaldo Spirlandelli de Oliveira 
(Biênio 2015-2016)

 » Atuação

A Associação Paulista dos Produtores de Algodão 
(Appa) incentiva e defende a cultura de algodão 
no estado de São Paulo, valorizando o produtor. 
Fomenta a produção algodoeira, disciplina 
e difunde a atividade no estado, orienta os 
associados em todas as fases de produção e 
comercialização, divulga informativos técnicos 
e jurídicos de interesse da classe e defende 
os interesses dos associados junto a todos e 
quaisquer órgãos públicos ou privados.

 » Ações em prol do associado

A Appa foca no incentivo à cotonicultura 
do estado de São Paulo, e para o alcance 
desta meta, representa, acompanha, orienta, 
difunde informações do setor, promove, 
mantém, expande e defende os interesses dos 
produtores associados.
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 » Realizações

Projeto de Tecnologia de Aplicação
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A Appa promoveu este projeto para combate 
ao bicudo-do-algodoeiro – Anthonomus grandis – , 
obtendo resultados excelentes. Atualmente, a 
grande maioria dos cotonicultores paulistas não 
sofre prejuízos ocasionados pelo bicudo, o que 
permitiu aumento da produtividade, diminuição 
do custo de produção, aumento da receita e, 
consequentemente, trouxe entusiamo para o 
investimento na cultura.

As atividades do Projeto de Tecnologia de 
Aplicação têm como ganhos principais a redução 
altamente satisfatória da presença do bicudo nas 
lavouras e a prática da responsabilidade com a 
preservação do meio ambiente, além de propiciar 
ótimos resultados econômicos. Com este 
projeto, realizam-se pulverizações aéreas com 
Ultra Baixo Volume de Malathion UL, 1,0 lt/
hectare, podendo diminuir a dosagem ao longo 
das safras.

Projeto Bicudo

A associação continua, desde a safra 
2011/2012, realizando o monitoramento do 
bicudo-do-algodoeiro para análises do seu 
comportamento. A cada safra, todas as áreas 
produtivas de algodão do estado de São Paulo 
são georreferenciadas, bem como as armadilhas 
do Anthonomus grandis, possibilitando montar 
um histórico de dados.

O gráfico a seguir demonstra a considerável 
queda da captura de bicudos em propriedades 
produtivas de algodão de determinada região 
do estado. Esse resultado é consequência do 
Projeto de Tecnologia de Aplicação.

Projeto de Tecnologia de Aplicação
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Dia de campo – Holambra Agrícola (março/2015)

 » Comparativo – Média de Bicudos/Armadilha/Semana – Campos de Holambra 
– Safras 2013/2014 x 2014/2015 x 2015/2016
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Projeto Sinda

A Associação Paulista dos Produtores de Algodão 
(Appa) prossegue com a alimentação, no 
Sistema Nacional de Dados do Algodão (Sinda), 
das informações relativas às propriedades que 
cultivam algodão no estado de São Paulo.

Promoção de notícias do setor 
algodoeiro
A Appa também divulga constantemente 
informações úteis aos cotonicultores paulistas, 
sobre todos os assuntos de interesse dos 
associados. Esses dados são enviados via e-mail, 
whatsapp, site, dias de campo e outros meios de 
comunicação.
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Em 2015, recebi a missão de fundar e presidir a 
mais nova associação de produtores de algodão 
agregada à Abrapa, a Associação dos Produtores 
de Algodão do Tocantins (Apratins). Um 
desafio tão grande quanto os nossos objetivos 
de expandir e defender os interesses dos 
associados, bem como congregar, representar, 
assistir e orientar os produtores de algodão do 
estado, localizado na nova fronteira agrícola 
denominada Matopiba, região caracterizada pela 
expansão da agricultura baseada em tecnologias 
modernas de alta produtividade. 

No Matopiba, o estado do Tocantins representa 
uma área de 38% e desponta como o “novo polo 
agrícola do Brasil”, onde metade do território 
do estado possui potencial para a agricultura. 
São terras férteis, de valor competitivo no 
mercado e de topografia plana, o que favorece o 
processo de mecanização agrícola. Além disso, o 
tempo maior de luminosidade solar, comparado 
a outros estados brasileiros, contribui para o 
potencial de alta produtividade. 

A nossa última safra de algodão (2015/2016) 
foi marcada por um momento de crise. Como 
toda a cadeia produtiva no Brasil, convivemos 
com graves problemas climáticos, baixa 
produtividade, queda no consumo mundial 
e preços instáveis. Contudo, conseguimos 
nos manter firmes e esperançosos. Com uma 
área de 7,3 mil hectares e produtividade de 
2.831kg/ha, o Tocantins colheu cerca de 20,7 
mil toneladas em caroço e 8,3 mil toneladas 
em pluma, sendo atendido por três usinas de 
beneficiamento de algodão. 

Em 2016, trabalhamos em prol da renovação do 
incentivo à cultura do algodão, instituído pelo 
Decreto 2.912, de 29 de dezembro de 2016, que 
garante apoio do governo aos empreendimentos 
ligados à cadeia do agronegócio e sua viabilidade 
no estado. Vale salientar que essas ações 
conjuntas da iniciativa privada e do Governo do 
Estado têm reflexo positivo sobre a viabilidade 
do setor produtivo do algodão, a exemplo do 
aumento significativo da área cultivada, que 
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passou de 700 hectares, registrados na safra 
2006/2007, para mais de 7,7 mil hectares na 
safra 2014/2015, com produtividade e qualidade 
surpreendentes. Também vimos a ampliação 
da oferta e manutenção de empregos diretos e 
indiretos nesta atividade e, consequentemente, 
o aumento na renda média dos trabalhadores. 

Por fim, somos conscientes de que estamos 
no início de uma longa jornada de construção 

 A organização das entidades é a força que 
move o setor. A cultura do algodão gera 
negócios, emprego e renda. É por essa razão 
que, mesmo diante de tantas dificuldades, 
não desistimos. O segredo é nos mantermos 
organizados, pensando juntos e buscando o 
melhor caminho para enfrentar e vencer os 
novos desafios. Plantando o presente é que se 
colhe o futuro.

Reunião da Apratins com o governo do estado de Tocantins (agosto/2016)

da nossa história no cenário da cotonicultura 
nacional. Sabemos do potencial de crescimento 
da cultura no estado, com áreas férteis 
e prontas para serem cultivadas, e para 
isso precisamos ainda mais de tecnologia, 
capacitação, programas de controle de pragas 
e de qualidade. Precisamos de projetos e 
programas que garantam uma estrutura para 
a expansão das nossas áreas e o aumento do 
cultivo, dentre outras demandas.
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