Sinap

Sistema de Informações de Negócios
com Algodão em Pluma

MANUAL
DE OPERAÇÕES
Parceiros:
O cadastro de informações de negócios com algodão em pluma para fins
estatísticos é financiado com recursos do Instituto Brasileiro do Algodão
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NA VANGUARDA
DA TECNOLOG IA

NA VANGUARDA DA TECNOLOG IA
A evolução da cotonicultura brasileira nas duas últimas décadas é uma realidade incontestável. Na defesa dos interesses do produtor, a
Abrapa deve também trilhar o caminho da evolução. Mais do que corresponder a essa expectativa, temos a convicção de que somos um
importante agente das conquistas do setor.

A posição do Brasil como grande produtor, exportador e consumidor da pluma faz com que a nossa atenção se volte para todas as fases
do negócio, em especial à comercialização. As missões comerciais ao exterior, a atuação junto aos setores de governo voltados para o
agronegócio e o estreitamento de relações com todos os elos da cadeia têm pautado o nosso trabalho para fazer do algodão um negócio
rentável e de grande importância para a nossa economia.
Nesta época em que a informação é essencial em todas as áreas, o Sinap - Sistema
de Informações de Negócios com Algodão em Pluma - coloca o setor algodoeiro na
vanguarda da tecnologia, com foco na comercialização.
Com este guia, a Abrapa tem o propósito de instruir o produtor para operar o Sinap,
para utilizá-lo corretamente e capitalizar todos os benefícios do sistema em favor do
seu negócio.

Sérgio De Marco,
Presidente da Abrapa,
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão.
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QUEM SOMOS

QUEM SOMOS
A necessidade de organização dos cotonicultores fez com que surgisse em1997,
no estado de Mato Grosso, a Ampa (Associação Matogrossense dos Produtores de
Algodão) e, dois anos mais tarde, a Abrapa (Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão). Desde a sua fundação, em 1999, esta representa os interesses
dos cotonicultores do Brasil junto aos setores público e privado. A partir da sua
criação, foram constituídas as demais associações estaduais de produtores, que,
atualmente, somam nove associadas.
A Abrapa traz em sua essência, desde a criação, dois preceitos básicos:
associativismo e representatividade.
O associativismo tem como pilar principal a atuação integrada com a Abapa,
Acopar, Agopa, Amapa, Amipa, Ampa, Ampasul, Apipa e Appa, associações
estaduais que reúnem grandes, médios e pequenos produtores, nos estados da
Bahia, Paraná, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Piauí e São Paulo.
A representatividade vem sendo construída ao longo de anos. Por meio de um
trabalho sério, engajado e ideologicamente traçado por quem está no campo e
vive o dia a dia da produção rural no Brasil, a Abrapa, com uma postura ética e
responsável, representa os produtores junto aos órgãos governamentais e todos
os elos da cadeia econômica do algodão.
O melhor indicador de que estamos cumprindo o nosso papel são os números
da representatividade da Abrapa na safra 2011/2012: 99% da área plantada,
99% da produção e 100% da exportação.
A produção triplicou nas duas últimas décadas. Nos 13 anos de Abrapa, o
volume cresceu em torno de 168%, chegando à safra 2011/2012 com mais de
1,88 milhão de toneladas de pluma. Esse desempenho coloca o Brasil na

5ª posição no ranking mundial de produção. Destaque-se ainda que
ocupamos a 1ª posição na produtividade em sequeiro.
Em área, plantamos hoje 30% menos do que há 20 anos. Obviamente, com o
crescimento da produção em volume, experimentamos um espetacular aumento
da produtividade, em torno de 300% no mesmo período. Isso é um claro indicador
do empreendedorismo do nosso produtor e da tecnologia aplicada na cultura do
algodão.
A exportação é uma das maiores conquistas do setor. Desde 2001, quando
revertemos a condição de país importador para exportador, não paramos de
crescer. Como 3º exportador mundial na safra 2011/2012, batemos o recorde
e o nosso volume para o mercado externo ultrapassou a casa de 1 milhão de
toneladas.
Ganhamos também em qualidade, e hoje a nossa fibra é reconhecida
mundialmente, atendendo aos mais exigentes compradores.
Os números do algodão brasileiro são os grandes indicadores de um setor forte,
que soube se organizar e se modernizar. A Abrapa tem o compromisso de mantêlos 100% confiáveis e cada vez mais representativos da totalidade da produção,
pois são fatores-chave para o planejamento, para o investimento e para o
direcionamento do setor, tanto na esfera política quanto comercial.
O Sinap é a mais recente conquista do setor na área de levantamento e
tratamento de dados e ganha maior importância e credibilidade por contar
também com a parceria de importantes elos da cadeia do algodão: a Bolsa
Brasileira de Mercadorias (BBM), a Associação Nacional dos Exportadores de
Algodão (Anea) e a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). Juntos, somos
mais fortes.
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INTRODUÇÃO
A organização da cotonicultura é referência no agronegócio brasileiro. Para exercer
a defesa do setor produtivo e atuar com propriedade junto ao governo federal e
ao setor privado, a Abrapa tem trabalhado continuamente pela constituição de
uma base de informações seguras e confiáveis quanto aos números das safras de
algodão no Brasil.

aprimorar o sistema da BBM para que abrigasse todas as informações necessárias
sobre a comercialização da produção de algodão no Brasil. Em conjunto, BBM,
Abrapa, Anea e Abit formaram uma comissão para trabalhar no aprimoramento do
programa, que passou por muitas revisões. O resultado desse trabalho é o Sistema
de Informações de Negócios com Algodão em Pluma, o Sinap.

Porém, reunir tais dados não era uma matéria simples, uma vez que seria
necessário manipular informações como volume comercializado, preços praticados
e prazos de entrega, que são assuntos confidenciais entre comprador e vendedor.
Durante algum tempo, pensou-se em várias formas de reunir tais dados sem
atingir a particularidade dos negócios fechados pelos produtores e assim garantir
o acesso a informações gerais que são muito importantes para que o governo
tenha noção da atuação do setor.

Ao abraçar o projeto, a Abrapa levou a termo a sua proposta de permitir que
o próprio produtor tivesse acesso e condições de operação do sistema, o qual
espelhará cada vez mais a realidade da produção e comercialização, fortalecendo
a nossa atuação pelos interesses do setor e fornecendo ao produtor dados
fundamentais para o sucesso do seu negócio.

Em setembro de 2010, a Bolsa Brasileira de Mercadorias (BBM) desenvolveu
um sistema que, entre outras informações, reunia dados sobre o volume de
algodão comercializado, sua origem e sua destinação para mercado interno
ou externo. Entretanto, o sistema da BBM abrigava informações somente dos
contratos firmados por intermédio de corretores associados à própria Bolsa.
Essas informações, por sua vez, não reﬂetiam a totalidade da produção e
comercialização da safra brasileira e eram insuficientes para o planejamento de
ações abrangentes, que pudessem aumentar a eficiência da comercialização e o
escoamento da safra e fornecessem subsídios ao setor nas demandas por políticas
públicas em prol da sustentação da cotonicultura no país.
Cientes da necessidade de tornar o sistema mais eficiente, após várias reuniões
dos representantes de toda a cadeia, chegou-se à conclusão de que era preciso
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O QUE É O SINAP
UMA FERRAMENTA PARA TODA A CADEIA
O Sinap é um sistema escritural, mantido pela Bolsa Brasileira de Mercadorias
- BBM, com a finalidade de registrar ou cadastrar os negócios com algodão em
pluma efetuado entre compradores e vendedores dessa commodity.
Os aplicativos e relatórios do Sinap são disponibilizados no site da BBM a todos
os agentes da cadeia, os quais podem acessá-los diariamente. Para tanto, o
produtor deverá se cadastrar no sistema, recebendo uma senha única, individual e
intransferível.
O sistema será alimentado pelos cadastros de negócios feitos pelos produtores,
que, somados aos registros dos corretores, ampliarão e otimizarão a base de
dados. Em contrapartida, o sistema fará o tratamento das informações, gerando
relatórios consolidados que serão disponibilizados aos usuários.
Entre outros, os usuários terão relatórios online de safra e do ﬂuxo da
comercialização para o mercado interno e externo, contemplando dados
totalizados de todo o setor, sem identificar os produtores individualmente.
Objetivos do Sinap
• Registro de contrato: banco de dados com informações sobre negócios de
compra e venda de algodão em pluma
• Cadastro de informações: negócios diretos entre compradores e vendedores
• Relatórios on-line: ﬂuxo da comercialização para o mercado interno e externo,
entre todos os participantes da cadeia produtiva do algodão
• Suporte à política agrícola
Podem participar do sistema
• Produtores
• Cooperativas de produtores, atuando como vendedores

• Corretores, atuando como agentes intervenientes se constarem no contrato
• Compradores, indústrias, comerciantes e exportadores
O projeto Sinap preconiza a ampliação da base de dados fornecidos, abrangendo
a quase totalidade dos produtores, da produção e da comercialização da safra de
algodão, prevendo-se o aperfeiçoamento e a manutenção do sistema, de modo a
agregar mais informações futuramente, como dados qualitativos da produção.
Beneficiários
Além de contemplar diretamente os produtores de algodão e outros participantes
do sistema, a rede de beneficiários envolve as principais entidades e forças
políticas do agronegócio.
• Abrapa – Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
• Associações Estaduais de Produtores de Algodão
• Abit – Associação Brasileira das Indústrias Têxteis e de Confecção
• Anea – Associação Nacional dos Exportadores de Algodão
• Órgãos do governo federal e dos governos estaduais
Custos
Para cada cadastramento de negócio sem intermediação de corretora cadastrada
na BBM, é cobrada uma taxa do usuário que iniciou o cadastro, correspondente
a 0,05% sobre o valor do algodão em pluma, tendo como base o índice Esalq
(oito dias) apurado no dia do registro.
No caso do produtor, excepcionalmente, a taxa será paga pela Abrapa
em parceria com as Associações Estaduais e o Instituto Brasileiro do
Algodão (Iba).
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CREDENCIAMENTO

PASSO A PASSO PARA CREDENCIAMENTO NO SISTEMA
O credenciamento no sistema Sinap é feito diretamente com a BBM – Bolsa
Brasileira de Mercadorias, seguindo uma rotina muito simples:

1º passo
2º passo

3º passo

Ler e aceitar o Regulamento de Cadastro de
Informações de Negócios com Algodão em
Pluma para Fins Estatísticos (anexo I).
Assinar o Termo de Adesão de Usuário ao
Regulamento de Cadastro de Informações de
Negócios com Algodão em Pluma para Fins
Estatísticos da Bolsa Brasileira de Mercadorias,
com firma reconhecida (anexo II).
Juntar ao Termo de Adesão a documentação
a seguir, conforme o perfil (pessoa física ou
jurídica), e enviar à BBM.

Pessoa física

Documentos

Opção permitida para quem
exerce apenas atividade de
produção de algodão em pluma.

Cópia da Cédula de Identidade (RG)

Pessoa jurídica

Documentos

Cópia do Cartão de Inscrição no CPF
Cópia da Inscrição de Produtor Rural

Cópia do CNPJ
Opção permitida para quem
exerce atividade de produção,
comercialização, exportação,
beneficiamento ou industrialização
de algodão em pluma.

Cópia da Inscrição Estadual
Cópia do Alvará de Funcionamento
Quando for cooperativa: cópia de
declaração emitida pela Organização
das Cooperativas Brasileiras (OCB),
comprovando a filiação da requerente.

Endereço para envio:
BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias
Rua Boa Vista, 280 - 10º andar
CEP: 01014-000 – São Paulo – SP
At. Fin-Leilão

8

ONDE ACESSAR
O SINAP

ONDE ACESSAR
O sistema encontra-se hospedado no site da BBM e
pode ser acessado por vários caminhos:
• Pelo site da própria BBM: www.bbmnet.com.br
• Pelo portal da Abrapa: www.abrapa.com.br

Acessos

• Pelos sites das Associações Estaduais
Os links direcionam para o hotsite do algodão
da BBM, onde é operado o Sinap.

Navegação e operação
Nas páginas seguintes, estão
reproduzidas as telas do hotsite em
ordem lógica de navegação, com
comentários e instruções de operação.
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INFORMAÇÕES
IMPORTANTES

PÁGINA DE ENTRADA DO HOTSITE
Esta página contém links para informações que ajudarão
o produtor a monitorar os seus negócios e informações
básicas sobre o sistema Sinap.
• Tabela de Ágio e Deságio da BBM
• Relação das Corretoras de Algodão
• Documentação Cadastral para se credenciar no Sinap
• Regulamentos da Bolsa
• Estatísticas
• Política de Tarifação
• FAQ (Perguntas e Respostas)
• Juízo Arbitral (árbitros)
• Relação de Proibidos de Contratar (CICCA)

Também na página de entrada - link Sistemas, o produtor
tem acesso à área restrita para cadastrar, editar e consultar
os seus negócios com algodão em pluma. Deverá utilizar
o login e senha recebidos no credenciamento e selecionar
o sistema “Algodão Sinap”. Se não estiver credenciado,
o produtor deverá consultar o passo a passo para
credenciamento (página 8).
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PÁG INA INICIAL

PÁGINA INICIAL DO SISTEMA SINAP
Acesso somente após logado
Contém informações e instruções gerais sobre o sistema Sinap e o link para os
formulários eletrônicos de registros/cadastros de negócios.
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PESQUISA,
EDIÇÃO E ACESSO

PESQUISA, EDIÇÃO E ACESSO AO FORMULÁRIO DE NOVO CADASTRO
Página inicial de cadastro e registro
Nesta página, o produtor poderá:
• Cadastrar os negócios realizados
• Editar os negócios cadastrados
• Acessar o formulário para cadastro de um novo negócio

Pesquisa: utilizar os filtros disponíveis e clicar em Pesquisar

Acesso para
um Novo
Cadastro
(ver adiante)
Acesso ao
cadastro de
um negócio
para consulta
ou edição
(alterações
de dados)

Sinalizadores
da situação
do cadastro
e acesso ao
comprovante
(ver adiante)

Observação:
• Cada produtor acessará somente as informações dos negócios em que seja parte contratante.
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SITUAÇÃO DO
CADASTRO

SITUAÇÃO DO CADASTRO E ACESSO AO COMPROVANTE
Página inicial de cadastro
e registro (detalhe)

Clicar no botão verde
para abrir e-mail da
situação do cadastro

Clicar no ícone para
abrir o comprovante
do cadastro
O comprovante do
cadastro pode ser
impresso e traz os
detalhes da negociação,
tais como os dados do
vendedor, do comprador
e do produto
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NOVO CADASTRO

PASSO A PASSO PARA EFETUAR UM NOVO CADASTRO
1º PASSO:
informando as
características do contrato
Inserir o número do contrato
(campo livre para números, letras
e caracteres especiais)
Informar o mercado de destino
Escolher apenas uma opção entre as
quatro disponíveis:
• Mercado interno (venda para ﬁação
ou comerciante)
• Exportação
• Flex
• Importação

Nos cadastros feitos sem o intermédio
de corretoras associadas à Bolsa, não há
previsão de Juízo Arbitral da BBM
Informar a data do contrato
(dd/mm/aaaa)
Informar a modalidade de preço
Escolher uma opção entre as duas
disponíveis:
• Preço ﬁxo (contrato com preço ﬁxado
em dólar ou real)
• Preço a ﬁxar (contrato com preço a
fixar pelo índices Esalq ou Nova York)

Observações:
• O negócio registrado por uma corretora não deve ser cadastrado novamente pelas partes, pois já estará consolidado nas estatísticas.
• A Bolsa poderá solicitar, a qualquer tempo, cópias dos contratos de compra e venda.
• Será excluído do sistema o usuário que prestar informações falsas ou não condizentes com o negócio realizado.
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NOVO CADASTRO

2º PASSO:
informando os dados do
vendedor e comprador
Alguns dados do vendedor
(produtor) aparecerão
automaticamente na tela

Pode ser inserido um
ou mais e-mails
Os e-mails devem ser separados
por ponto e vírgula (;)

Informar a atividade do vendedor
Escolher a opção “Produtor Rural”

Responsabilidade pela taxa (*)
Escolher a opção “Sim”
(*) Por ser negócio sem a
intermediação de corretora associada
à Bolsa, a taxa é paga pela Abrapa em
parceria com a Associação Estadual e
o Iba.
Informar a atividade do comprador
Escolher uma opção entre as três
disponíveis:
• Exportador/Importador
• Indústria (ﬁação)
• Comerciante (mercado interno, inclusive
cooperativas que comercializam algodão)
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NOVO CADASTRO

3º PASSO:
informando origem,
destino e dados do produto

Informar condição de entrega
(INCOTERMS)
Escolher uma entre as várias opções
disponíveis: CFR, CIF, Ex-Work, FCA e
FOB

Informar moeda

Informar unidade monetária
Escolher opção “Libra/Peso”
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Informar algodão predominante
Escolher apenas um tipo (tipo
predominante previsto no contrato)

Informar quantidade total
(em toneladas)
Informar valor
Em libra/peso (dólar ou real)
Informação utilizada somente para
contratos com preço já fixado

NOVO CADASTRO

4º PASSO:
informando os períodos
de entrega
CONTRATOS COM PREÇO FIXO

Informar quantidade no período
(em toneladas)
Informar período
Mês/ano

Comando incluir
Clicar para incluir mais períodos
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NOVO CADASTRO

4º PASSO:
informando os períodos
de entrega
CONTRATOS COM PREÇO A FIXAR
Informar local/índice

Informar período de fixação
Mês/ano
Informar período de entrega
Mês/ano
Informar quantidade no período
(em toneladas)
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Informar variação

Comando incluir
Clicar para incluir mais períodos

NOVO CADASTRO

Após o comando Salvar,
o sistema troca informações com o
comprador e o vendedor (produtor),
na seguinte sequência:
5º PASSO:
finalizando o cadastro

1. O comprador recebe e-mail
solicitando o aceite/confirmação do
negócio cadastrado (modelo 1 adiante).
2. O comprador tem duas opções:

O cadastro do contrato ficará pendente
de confirmação (aceite) pela parte
compradora.
Somente após o aceite do comprador os
dados do negócio passarão a fazer parte
do banco de dados.

2.1. Aceita o cadastro clicando
em link do próprio e-mail.
CLIQUE AQUI PARA CONFIRMAR O
REGISTRO (CLICK HERE TO
CONFIRM THE REGISTRATION)
ou
2.2. Recusa o cadastro clicando
em link do próprio e-mail.

Clicar em Salvar para finalizar

CLIQUE AQUI PARA RECUSAR
O REGISTRO (CLICK HERE
TO REJECT THE REGISTRATION)
3. Se o comprador confirmar/aceitar
o cadastro, o vendedor (produtor) e o
comprador recebem e-mail de “confirmação
de registro de negócio de algodão”,
encerrando o processo (modelo 2 adiante).
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NOVO CADASTRO

E-mails de solicitação de aceite/confirmação (modelo 1) e de confirmação do negócio após o aceite (modelo 2)
Modelo 2
E-mail de confirmação
do negócio, enviado ao
vendedor e comprador,
após o aceite/confirmação
do comprador.
A partir deste e-mail, o
cadastro será utilizado
para fins estatísticos.

Modelo 1
E-mail de solicitação de
aceite/confirmação, enviado
ao comprador após a
finalização do cadastro.
O comprador pode confirmar
ou recusar, clicando nos
respectivos links.
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ESTATÍSTICAS

ESTATÍSTICAS
Link na página inicial
Após a confirmação do negócio, os dados do
cadastro passarão a fazer parte das estatísticas
do sistema
Relatório consolidado dos negócios
de algodão registrados no Sinap
Informa o volume de algodão - em
toneladas - negociado por safra, por
origem, por destino e por ramo de
atividade dos vendedores e compradores
(somente leitura)

E mais:
• Negócios realizados por produtor rural
(mercado interno, exportação e ﬂex)
• Negócios realizados por comerciantes
• Negócios com algodão importado
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ESTATÍSTICAS

ESTATÍSTICAS
Link na página inicial
Após a confirmação do negócio, os dados do
cadastro passarão a fazer parte das estatísticas
do sistema
Registros confirmados no Sinap no
último dia anterior a esta data
O relatório informa os negócios
confirmados no Sinap no dia anterior

Registros iniciados no Sinap no último dia
anterior a esta data
O relatório informa os registros concluídos no dia
anterior, porém sujeitos a alterações, pois dependem
de “aceite” do comprador
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ESTATÍSTICAS

Modelos (detalhes)

Entre os relatórios disponíveis, destacam-se os consolidados de vendas por agente (produtor e comerciante mercado interno), especificando estado de origem, safra e destino
(mercado interno, exportação e exportação com opção para o mercado interno).
Para ver todos os relatórios consolidados, acessar www.bbmnet.com.br e entrar no hotsite Sinap, área Estatísticas.
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QUEM CONTATAR

QUEM CONTATAR
As Associações Estaduais disporão de técnicos treinados para acompanhamento
e orientação permanentes ao produtor, os quais trabalharão sob a coordenação
da área de Banco de Dados da Abrapa.
Os técnicos terão, entre outras, as seguintes atribuições:
• Orientar os produtores, gerentes e assessores das fazendas
• Monitorar a execução do programa
• Levantar informações em caráter permanente e otimizar a adesão ao sistema

Abrapa – Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão
Administração Nacional do Sinap
Tel.: (61) 3028-9700
sinap@abrapa.com.br
www.abrapa.com.br
Abapa – Associação Baiana dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (77) 3614-9000
sinap@abapa.com.br
www.abapaba.org.br
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Acopar – Associação dos Cotonicultores
Paranaenses
Administração Regional do Sinap
Tel.: (43) 3258-4500
sinap.acopar@gmail.com

QUEM CONTATAR

Agopa – Associação Goiana dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (62) 3241-0404
sinap@agopa.com.br
www.agopa.com.br

Ampasul – Associação
Sul Matogrossense dos Produtores
de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (67) 3562-3498
sinap@ampasul.com.br
www.ampasul.com.br

Amapa – Associação Maranhense dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (51) 3230-7799
sinap.amapa@slcagricola.com.br

Apipa – Associação Piauiense dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (89) 3544-3066
sinap.apipa@gmail.com

Amipa – Associação Mineira dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (34) 3821-5828
sinap@amipa.com.br
www.amipa.com.br

Appa – Associação Paulista dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (16) 3839-2366
sinap@appasp.com.br
www.appasp.com.br

Ampa – Associação Matogrossense dos
Produtores de Algodão
Administração Regional do Sinap
Tel.: (65) 3925-1800
sinap@ampa.com.br
www.ampa.com.br

BBM – Bolsa Brasileira de Mercadorias
Coordenação Nacional do Sinap
Tel.: (11) 2565-4596
fin-leilao@bbmnet.com.br
www.bbmnet.com.br
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PERGUNTAS E
RESPOSTAS

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Este tópico é uma forma rápida e concisa de consulta sobre os objetivos,
relevância, funcionalidade e aspectos operacionais do Sistema de Informações de
Negócios com Algodão em Pluma – Sinap.
1 – O que é o Sinap
É um sistema escritural, mantido pela Bolsa Brasileira de Mercadorias, com a
finalidade de registrar ou cadastrar os negócios com algodão em pluma efetuados
entre os compradores e vendedores dessa commodity.
2 – Qual é a diferença entre registro e o cadastro no Sistema de
Informações de Negócios com Algodão em Pluma?
O registro é o ato de inserir as informações de negócios com algodão em
pluma intermediado por uma corretora associada à Bolsa. Já o cadastro não
é intermediado por uma corretora associada à Bolsa. O registro permite que o
negócio seja submetido ao regulamento do Juízo Arbitral e o cadastro não.
3 – Por quem é realizado o registro de um negócio de algodão em
pluma?
São as Corretoras de Mercadorias associadas à Bolsa que registram os contratos
de algodão em pluma dos seus clientes com possibilidade de utilização do Juízo
Arbitral da Bolsa.
4 – Por quem é realizado o cadastro de um negócio de algodão em
pluma?
São os próprios vendedores de algodão que estiverem credenciados na Bolsa com
chave e senha de acesso ao Sinap. Os negócios cadastrados não podem utilizar o
Juízo Arbitral da Bolsa para dirimir conﬂitos de qualquer natureza.
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5 – Quais são as pessoas que podem cadastrar negócios no Sinap?
É facultado aos associados da Abrapa e suas associadas, da Anea e da Abit,
por meio de credenciamento prévio, o acesso ao Sistema da Bolsa, para fins de
cadastramento de informações de seus negócios com algodão em pluma.
Outra possibilidade de participar do Sistema é a indicação de Comerciantes de
Algodão por meio da Junta de Corretores de Algodão.
6 – O que a Bolsa faz com as informações dos registros e cadastros?
A partir das informações recebidas e ativadas, o sistema cria automaticamente
várias combinações e tabelas contendo informações estatísticas consolidadas
de todos os negócios informados, como as quantidades negociadas por safra,
origens, destinos e por ramo de atividade do vendedor, que ficam disponíveis para
consultas públicas.
7 – Há segurança nas informações registradas ou cadastradas pelas
partes?
Sim, pois os registros ou cadastros somente são ativados no sistema, para geração
de estatísticas, após os “aceites ou confirmações” das partes contratantes. O
objetivo do “aceite” é evitar erros que possam comprometer as informações.
8 – Onde podem ser consultadas as informações geradas pelos
registros e cadastros efetuados pelo Sinap?
Elas se encontram no site da Bolsa: www.bbmnet.com.br. No próprio ambiente, o
usuário acessa o link relacionado às estatísticas do algodão em pluma.
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9 – Como são feitos os “Aceites” no Sinap?
Os Aceites são efetuados por e-mail padronizado pelo próprio Sistema de
Informações em português e inglês.
10 – O que ocorre quando uma das partes discorda do registro?
Em caso de discordância de uma das partes ou de ambas, surge um aviso ao
técnico da Bolsa, sinal “vermelho”, indicando a não aceitação dos dados e,
portanto, ocorre o cancelamento do registro.
11 – Caso o registro seja feito por duas Corretoras, qual é o
procedimento para a realização dos “Aceites”?
Os dois clientes devem manifestar-se em relação ao “aceite” por e-mail.
A Corretora que não efetuou o registro também deverá manifestar-se na aceitação
dos dados do registro por sistema.
12 – Qual é o prazo máximo para registrar um negócio no Sinap?
Os contratos de compra e venda de algodão em pluma devem ser registrados até
20 dias da data de assinatura do contrato.
13 – As Corretoras associadas à Bolsa têm acesso a todas as
informações do Sinap?
Não, cada Corretora de Mercadorias somente tem acesso aos registros dos seus
clientes. Portanto, não há como visualizar os negócios das demais.
14 – Qual é o custo de um cadastro de negócio no Sinap?
O valor da taxa é de 0,05% sobre o valor do algodão em pluma, conforme o
índice Esalq do dia do cadastro (consulte: Política de Tarifação).

27

ANOTAÇÕES
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Sinap

Sistema de Informações de Negócios
com Algodão em Pluma

Parceiros:

O cadastro de informações de negócios com algodão em pluma para fins
estatísticos é financiado com recursos do Instituto Brasileiro do Algodão
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