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O verde é negócio
O meio ambiente tornou-se uma grande
mercado europeu há regras muito mais rígidas, mas
oportunidade de negócios às corporações. Em meio
não vejo problemas para adequar a produção brasià onda do desenvolvimento sustentável, muitas
leira àquelas regras. Hoje o algodão é cultivado em
empresas têm percebido que podem lucrar com a
áreas que antes pertenciam à soja, e isso mostra que
estratégia verde, inserindo-a em seus programas de
não houve desmatamento para garantir a evolução
gestão de qualidade e de marketing, agregando valor
da cultura”, afirmou na época. Ele lembrou, ainda,
e diferenciação. Além, é claro, de estarem agindo
durante aquela visita, que o sistema de rotação, uticom agudo senso de responsabilidade ambiental
lizado pelos cotonicultores brasileiros, ajudava a rena conservação e otimização de recursos naturais
duzir a necessidade de aplicação de agroquímicos na
e em benefício da coletividade de um modo geral.
cultura da soja – o que contribuía – e, obviamente,
Isso, sem contar com a responsabilidade social.
contribui até hoje – para a preservação ambiental.
Na reunião anual da Federação Internacional de
E o dever de casa, para nossa sorte, tem sido feito
Manufaturados Têxteis (ITMF), ocorrida entre os
desde então. “O produtor brasileiro está mais
dias 11 e 14 de outubro nas Ilhas Maurícios, locaconsciente. Hoje, não se fala em produção sem
lizadas no Oceano Índico, a afirmação acima pôde
consciência ecológica e social”, enfatiza o presidente
ser constatada. A grande discussão entre os deleda Abrapa, Haroldo Cunha. “Tudo isso mostra que
gados, segundo o presidente da Associação Brasiestamos no caminho certo”, endossa ele, lembrando
leira dos Produtores de Algodão
que os compradores finais exigem
(Abrapa), Haroldo Cunha, foi
o uso de produtos fabricados de
a maneira como o setor têxtil
maneira ecologicamente correta
conduzirá a cadeia produtiva do
e que para isso, é necessário que
negócio. “Os desafios da indúshaja políticas definidas por meio da
tria do setor passam, obrigatogestão ambiental e da abordagem
riamente, por uma produção
do desenvolvimento sustentável
sustentável”, enfatiza. E não é
na cadeia produtiva do algodão.
só. A responsabilidade social
Haroldo Cunha dá um outro
também estava na pauta de disexemplo sobre o tema. Ele concussões. “Hoje, os compradota que a Mark & Spencer, grande
Haroldo Cunha participa de jantar durante o
desfile “Fashion Show” promovido pelo ITMF.
res checam se o país produtor
loja britânica de departamentos,
respeita as leis sociais, como
construiu na Inglaterra a primeira
a não utilização de trabalho infatil e/ou escravo”,
fábrica, onde conseguiu diminuir em 60% o uso
exemplifica. A questão ambiental sempre foi conside energia e em 50% o uso de água. “Isso mosderada um entrave à exportação para os países eutra que a ponta da cadeia produtiva está de olho
ropeus. No entanto, os produtores brasileiros, nos
nas exigências do consumidor final. Mesmo porúltimos anos, já mostravam estarem antenados com
que esse consumidor cobrará do setor produtos
a questão, tanto que há oito anos, quando o então
ecologicamente corretos”, afirma. E a hora é essa.
diretor geral da ITMF, o sueco Herwig Schultz, esteve
no Brasil, fez a seguinte afirmação: “É claro que no
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2008 vai chegando ao fim, depois de
grandes emoções e oscilações nas expectativas
dos cotonicultores. Um cenário que parecia
excepcional para a cultura do algodão na safra
08/09, aos poucos foi se desfazendo, culminando
com a situação atual de colapso do mercado
internacional do algodão, em virtude desta tão
comentada crise financeira internacional. Em
pouco mais de trinta dias, o mundo assistiu
atônito, à evolução da maior crise já vista nos
últimos tempos, de dimensões e reflexos ainda
imprevisíveis. E o setor produtivo do algodão
sentiu na pele a gravidade do momento
atual, com os preços da pluma desabando
e o crédito desaparecendo num ambiente
de profundas incertezas e preocupações. A
possibilidade de recessão mundial é cada
dia mais real e deve atingir o algodão mais
rapidamente que os outros produtos agrícolas.
O que pode ocorrer se a produção de algodão
no Brasil cair drasticamente? Em tese, no
mundo, o impacto seria muito pequeno, uma
vez que o Brasil responde por cerca de 6%
da produção mundial, apesar de ser o quarto
maior exportador. Entretanto, internamente,
o impacto seria grande. Vale lembrar que o
algodão é uma das atividades agrícolas que
mais geram empregos diretos no campo, e a
cadeia têxtil como um todo figura entre as
três que mais empregam no país, ao lado da
indústria automobilística e da construção civil.
Grandes avanços foram alcançados nos últimos
anos, graças à tecnologia e ao trabalho
incansável de pessoas dedicadas ao algodão.
O índice de produtividade, o maior do mundo
em lavoura não irrigada e a qualidade do
algodão brasileiro são a maior prova disso.
Vários desafios foram aos poucos sendo
vencidos e o setor mostrou o seu dinamismo,
atuando rápida e eficientemente nos pontos
de estrangulamento da produção. O plantio
direto e cultivo mínimo, o manejo da fertilidade
e correção dos solos, o manejo de doenças e
programas de controle do bicudo são alguns bons
exemplos da moderna cotonicultura do Brasil.
Entretanto, o preço pela conquista dos mercados
mais exigentes é alto e os produtores têm
trabalhado para responder prontamente aos
desafios que lhes são impostos. Recentemente,
a questão da sustentabilidade ambiental e
responsabilidade social têm provocado mais
um movimento de aperfeiçoamento dentro do
nosso modelo de produção. O consumidor,

principalmente o dos países mais ricos,cada vez
mais exigente, busca um produto que tenha sido
gerado com menor impacto ao meio ambiente,
e acima de tudo, com responsabilidade social.
O que acontece, e que poucas pessoas se
apercebem, é que estas exigências e demandas,
aliadas à alta tecnologia, têm um custo bastante
elevado e que o mercado não tem remunerado.
Portanto, temos visto na cotonicultura
brasileira uma enorme transferência de renda,
pois o produtor tem ficado com uma parcela
cada vez menor do resultado de suas lavouras.
O setor tem feito investimentos pesados para
responder às exigências sociais, ambientais e
por fibra de alta qualidade, gerando muitos
empregos diretos e indiretos e movimentando
fortemente o setor de máquinas, defensivos
e fertilizantes. Com isso, gera riqueza,
saldo na balança comercial, receita com a
alta carga tributária e encargos sociais, e
no final, acaba recorrendo ao governo para
socorrê-lo, na tentativa de garantir preços
mínimos a apenas parte de sua produção.
Este fato evidencia um grande desequilíbrio
que precisa ser enfrentado e solucionado.
Portanto, momentos como este devem ser
aproveitados para repensarmos o futuro ,
através de um trabalho coordenado entre os
diversos elos da cadeia, de modo a definir
ações e estratégias que possam dar maior
sustentabilidade e longevidade à nossa
atividade. Não podemos mais produzir a
qualquer custo: a sustentabilidade financeira
é hoje imprescindível. Também, não se
pode mais continuar negociando crises, e
renegociando dívidas oriundas da falta de
projetos estratégicos com visão de longo
prazo, que só geram prejuízos ao setor e ao
governo, além de passar a imagem à sociedade
de que o setor agrícola é ineficiente e que vive
da boa vontade dos políticos e das benesses
dos cofres públicos. A ABRAPA está focada
na construção deste cenário diferente para o
algodão, e com este objetivo, vai empenhar
todo a sua competência e energia, na busca
da construção de um ambiente sustentável
em todos os sentidos para a produção de
algodão, onde o esforço, o profissionalismo e
a determinação do produtor brasileiro sejam
reconhecidos e devidamente valorizados.

Haroldo Cunha, Presidente da Abrapa.

abrapa em ação

Ações do mês de outubro
1º, 2 e 3 de outubro • Jantar Anual de Liverpool - Bureau de Negociações da Abrapa.
12 e 13 de outubro • Encontro Anual do International Textile Manufactures Federation (ITMF) – Ilhas Maurícios.
21 de outubro • Reunião do presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, com o ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes.
Na pauta, concessão de crédito aos produtores de algodão.

23 de outubro • Reunião entre Abrapa e Amipa para planejar as ações do projeto “Algodão no Norte de Minas”;
• Reunião do presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, com o presidente da Conab, Wagner Rossi.
29 de outubro • O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, Almir Montecelli e Paulo Eduardo Degrande reuniram-se com o
diretor de Programas da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Odilson Luiz Ribeiro e Silva, para
conversar sobre o Programa Nacional de Controle do Bicudo do Algodoeiro (PCNB).

30 de outubro • O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a Associação no café-da-manhã promovido
pela Agrobio. Na pauta, o panorama atual da biotecnologia no país, implantação da política de desenvolvimento da
biotecnologia e a expectativa de novas aprovações na CTNBio.
• Almir Montecelli representou a Abrapa na Reunião do Conselho da ABIT e Diretoria do Sinditêxtil - SP. No encontro, entre
outros assuntos, o lançamento do VII CBA - Congresso Brasileiro do Algodão.
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, e Sérgio De Marco participaram da 13ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial
da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados. Na agenda, o Programa Nacional de Controle do Bicudo do Algodoeiro,
panorama da produção de algodão nos estados e o cenário econômico para o plantio da safra 08/09.
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, Eduardo Silva Logemann e João Carlos Jacobsen reuniram-se com o vice-presidente
do Agronegócio do Banco do Brasil, Luís Carlos Guedes Pinto, e o diretor de agronegócios do Banco do Brasil, José Carlos
Vaz, para tratar da concessão de crédito aos cotonicultores.

notícias da Abrapa

Câmara Setorial discute recursos para o setor
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, participou
no último dia 30 de outubro, em Brasília, da
reunião da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do
Algodão. No encontro, representantes da Câmara
discutiram a produção nos estados e o cenário
econômico para o plantio da safra 2008/2009.
Para o presidente da Abrapa, o governo deve tomar
medidas urgentes para auxiliar o setor, que sofre
com a crise no mercado mundial. “O importante
é garantir os custos de produção e obter recursos
para o plantio da safra”, destaca ele, lembrando
que esta fase começa no início de dezembro.
Entre as medidas emergenciais para o plantio está
a liberação de R$ 540 milhões por meio do Prêmio
Equalizador pago ao Produtor (Pepro). Segundo
Cunha, desse total, apenas R$ 50 milhões
foram liberados pelo governo. Isso ocorreu,
explica o presidente da Abrapa, porque para a
liberação dos recursos é necessária uma carta
de crédito por parte de instituições financeiras

internacionais. Só que a crise internacional
dificultou a entrega deste documento. “Para
resolvermos isso, é necessário uma nova linha
de financiamento ou um outro mecanismo de
comprovação que possa ser negociado com
a Conab”, sugere o presidente da Abrapa.
Os representantes da Câmara discutiram,
também, a criação de uma linha de crédito
para a manutenção do fluxo de recursos
ao Adiantamento de Contratos de Câmbio
(ACC). Em análise pelo governo, essa linha
representa garantia de exportações para o setor.
Durante a reunião foi apresentada a criação da
Comissão Nacional de Controle do Bicudo, da
Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa). O Anthonomus grandis, conhecido como
bicudo do algodoeiro, é considerado a principal
praga da cultura. Os prejuízos resultam em
danos às estruturas reprodutivas e ao produto
final, reduzindo diretamente a produção.
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Abrapa busca soluções
Agir diante da crise internacional, com a meta de
buscar soluções, é palavra de ordem dentro da
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa). No último dia 30 de outubro, o presidente
da Abrapa, Haroldo Cunha e representantes da
Associação, reuniram-se, em Brasília, com o vice-

presidente do Agronegócio do Banco do Brasil, Luís
Carlos Guedes Pinto. Cunha levou à sede do banco
estatal sugestões (confira no quadro abaixo) com
o objetivo de viabilizar a manutenção dos níveis de
produção estimados para o próximo período agrícola.

Quadro de sugestões da Abrapa
1) Prorrogação da vigência dos atuais limites de crédito pelo prazo de pelo menos 90 dias, para dar agilidade na contratação de
operações de crédito rural, sem a necessidade de renovação dos mesmos;
2) Permitir a adequação automática dos atuais limites de crédito ao novo câmbio, ou seja, elevação automática em 30%, para
compensar o aumento de custo de produção e minimizar a ausência de outros parceiros que atuavam no financiamento da safra;
3) Flexibilizar e adequar os limites da Linha de Crédito à Exportação (ACC), de forma que os mesmos sejam estabelecidos, respeitando
os tetos em moeda estrangeira e mantidos mesmo com a nova banda cambial, para evitar a redução dos limites e o acesso a crédito
para o setor rural;
4) Elevação do prazo das linhas de crédito para adiantamento à exportação (ACC) para 445 dias, quando destinados à produção do
setor agropecuário;
5) Elevação da exigibilidade de aplicação em crédito rural das instituições financeiras, com recursos obrigatórios, em mais 5%, de forma
que parte dos recursos seja garantida para o suprimento necessário à linha de crédito destinada à exportação, através de ACC;
6) Contratação de custeio agropecuário com a vinculação apenas do penhor rural, e utilização dos novos instrumentos de financiamento
privado, como o Certificado de Depósito Agropecuário (CDA) e o Warrant Agropecuário, a Letra de Crédito do Agronegócio (LCA), o
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA) e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA); o que, inclusive, viabiliza
o financiamento de crédito do Prêmio de Equalização pago ao Produtor (Pepro), com vinculação da quitação ao repasse realizado pela
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab);
7) Que a Secretaria do Tesouro Nacional – STN dispense a hipoteca em 1º Grau para as operações adquiridas ou desoneradas de
risco por força da Medida Provisória nº 2.196, de 2001, vinculando as mesmas em graus subseqüentes, autorizando as instituições
financeiras federais a vincularem em 1º Grau, os bens vinculados em operações com o Tesouro Nacional;
8) Reavaliação automática das garantias adequando as mesmas às condições atuais de preços de imóveis rurais, considerando o valor
real praticado no mercado sem as depreciações normalmente verificadas;
9) Admitir hipoteca em 2º Grau, quando o bem ofertado for de valor suficiente para que a Instituição, dentro das regras bancárias,
possa admitir tal prática.
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no Atlântico demora de dois
O presidente da Associação Matoa três meses para chegar nas
grossense dos Produtores de Algofábricas da Ásia que são condão (Ampa), Gilson Ferrúcio Pinesso,
sideradas as principais consuclassificou como satisfatório o semimidoras do algodão brasileiro.
nário anual realizado em Liverpool,
Outro ponto negativo, segundo
no noroeste da Inglaterra, pela Assoo presidente da Ampa, diz resciação Internacional do Algodão (ICA
peito ao fornecimento. O Brasil
- Internacional Cotton Association).
não consegue atender o mercaO evento tem como objetivo atualizar
do internacional o ano inteiro e
as informações do setor, como área
Representantes da Ampa participam de
fica restrito a nove meses. Nas
de produção, índice de produtividade
seminário na Inglaterra
contas de Gilson, isso acontece
de cada país, estoque global, preços
porque as tradings não têm estoques na Ásia.
e consumo. Gilson Pinesso diz que o encontro
“Aí, a negatividade acaba recaindo sobre a imadiscute ainda perspectivas sobre a comercialização
gem do algodão brasileiro”, assegura Pinesso.
e tendência de consumo para a próxima safra.
A ICA, fundada há mais de 160 anos, tem a
O presidente da Ampa destaca como ponto pofunção de manter a comercialização entre pasitivo debatido no seminário o reconhecimento
íses produtores e consumidores, de forma
mundial à qualidade do algodão brasileiro. “Isso
saudável e ética, além de ter o poder de reé extremamente importante, porque mostra também
gulamentar todos os setores dessa centenária ina maturidade do empresariado”, frisa Gilson Pidústria. O conselheiro consultivo da Ampa, Sérnesso. Na avaliação dele, mesmo tendo algodão
gio De Marco, também participou do encontro.
de alto nível, o Brasil tem a pior logística, uma
vez que a matéria-prima embarcada no Ocea-

associação

Organização do Congresso Brasileiro do Algodão está a todo vapor
As empresas parceiras que já confirmaram sua presença no VII Congresso
Brasileiro de Algodão, que acontece entre os dias 15 e 18 de setembro
em Foz do Iguaçu, são a Basf, Bayer, Busa, Candeloro, Case IH, Ihara,
FMC, Japan Despachos, Kuhlmann, MDM, Monsanto, Montana, Porto
de Santos, Stoller e Syngenta.

Acesse o site www.cbaparana.com.br,
lá estão maiores informações sobre o evento
e a cidade. As inscrições iniciaram em
novembro, não perca tempo!
Acesse nosso site, fique por dentro das
novidades do CBA 2009 e participe do
nosso blog. Deixe sua opinião ou sugestão.

Fachada do hotel Mabu Thermas,
onde ocorrerá o encontro

Promotora: ABRAPA
Realização: ACOPAR
Apoio: ABIT e OCEPAR
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Algodão da Bahia: cenário de crise preocupa o cotonicultor
A Bahia está às vésperas do plantio de uma nova
safra de algodão. No último ciclo, 2007/08, o
estado colheu 487 mil toneladas, sendo que o
oeste do estado, que concentra 96% de toda a
produção baiana, respondeu por 470 mil toneladas
deste total. Para o próximo ano-safra (08/09), a
estimativa da Associação Baiana dos Produtores
de Algodão (Abapa) é de redução de área. Serão
plantados 293,6 mil hectares de algodão, contra
303,7 mil hectares em 2007/08, o que representa
variação negativa de 3,3%. O cenário de incerteza
desenhado pela crise dos EUA é uma das principais
razões para a diminuição na área de lavouras.
De acordo com a Abapa, boa parte dos produtores
do oeste do estado reviu sua matriz produtiva,
reservando mais espaço para a soja em função
dos menores custos de produção e dos preços,
que, embora estejam depreciados em relação
aos dois últimos meses, apresentam relação
custo/benefício mais interessante. A crise dos
EUA também compromete o desempenho
da cotonicultura baiana na medida em que
dificulta o acesso ao crédito para exportação.
Nos quesitos produtividade e qualidade, o
algodão baiano vem reafirmando sua posição de

destaque. A média de produtividade nas lavouras
do oeste do estado é de 270 arrobas de algodão
em caroço ou 107 arrobas de algodão em pluma
por hectare. De acordo com especialistas, a
qualidade da fibra baiana, cuja excelência foi
destaque no Brasil e exterior na safra 2006/07,
se manteve também em 2007/08. “O algodão
baiano apresentou suas características com mais
uniformidade, o que o torna muito desejável
para a indústria têxtil, afirma o gerente da
Kuhlmann Bahia, Fernando André Schmidt.
De acordo com o presidente da Abapa, João Carlos
Jacobsen, na safra passada o câmbio defasado era
o maior problema dos produtores, já que os preços
do algodão no mercado externo mal cobriam os
custos com a produção. Para 2008/09, o dólar
está valorizado, mas a demanda dos compradores
deve diminuir em função da provável queda do
consumo por causa da recessão, que derruba
os preços da commodity. “Dificilmente teremos
margem de lucro. Mas, esta tem sido uma
constante para o cotonicultor brasileiro. Se não
contássemos com o apoio governamental, através
de instrumentos como o Pepro, seria impraticável
permanecer em atividade”, afirma Jacobsen.
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Crise pode abrir novas oportunidades para o algodão
A escassez de crédito causada pela crise
financeira mundial levou os produtores de
algodão a enxergarem uma nova oportunidade
de negócio. A possibilidade de segurar as
vendas no mercado interno para priorizar
os contratos de exportações, uma vez que o
dólar voltou a ganhar força frente ao real nas
últimas semanas, pode trazer um alívio ao setor.
Segundo levantamento do Centro de Estudos
Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq),
em meados de outubro; as exportações de algodão
remuneraram mais que as vendas no mercado
interno. Fato este que não ocorria desde janeiro
de 2006. Tradicionalmente, os produtores de
algodão negociam antecipadamente os volumes
de exportação, mas agora, há uma corrida
para segurar os preços com o dólar valorizado.
Segundo o presidente da Associação Goiana dos
Produtores de Algodão (Agopa), Marcelo Swart,
para o próximo ano agrícola, os produtores
goianos já comprometeram 50% da produção
em contratos futuros. Ele afirma, ainda que
há uma indefinição em relação aos rumos
dessa crise financeira e, principalmente, sobre
os preços futuros do algodão no mercado.
Contudo, faz uma análise positiva. Swart acredita

que esse novo suporte no mercado interno, que
tem como reflexo a valorização do dólar sobre o
real, pode ser uma alternativa à baixa remuneração
do produtor nos últimos anos. Marcelo espera que,
devido o incentivo atual do dólar, o produtor estará
mais capitalizado, não tendo assim a necessidade
de vender sua produção no mercado interno.
O presidente da Agopa afirma que o cenário
ideal seria o dólar cotado à R$ 1,9 ou R$ 2. “Mas
muita coisa vai depender da situação em que o
produtor efetuou suas negociações de aquisição
de insumos”, diz Marcelo, se referindo aos custos
de produção e comercialização atrelados ao dólar.
O presidente da Agopa acrescenta que essa crise
financeira mundial pode mudar o panorama
de negociações do Brasil com seus principais
parceiros internacionais. O Brasil, bem como
Goiás, ganham competitividade nas exportações
e condição de viabilizar com mais agilidade
acordos comerciais. A avaliação é que o ambiente
tende ao fechamento de mercados e diminuição
do protecionismo o que obrigará os países
desenvolvidos a aplicar menos subsídios, abrindo
assim espaço para expandir as cotas de exportação
de produtos agrícolas goianos e brasileiros.
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A Associação Sul Mato-grosbiológicas da Universidade
sense dos Produtores de AlFederal da Grande Dourados,
godão (Ampasul) realizou
apresentou as pragas que
no último dia 17 de outucausam danos diretos e
bro, em Chapadão do Sul, o
indiretos à qualidade da
II Workshop do Algodão. O
fibra do algodão, com
evento contou com a particidestaque para o bicudo,
pação de autoridades regiomosca branca e os pulgões.
nais e estaduais, produtores,
Sobre as novas tecnologias
consultores, técnicos, gerentes
de aplicação de defensivos,
Mesa de autoridades na abertura do
de fazendas e universitários.
palestrou o professor Marco
II Workshop do Algodão promovido pela Ampasul
Na
oportunidade
foi
Antônio Gandolfo, doutor
mostrado o vídeo institucional da Festa do
em agronomia da Universidade Estadual do Norte
Algodão 2008, que oficializou o início da
do Paraná. Miguel Biegai Júnior, economista
colheita do algodão no Mato Grosso do Sul.
e consultor da Safras & Mercado (Algodão),
Abriu o ciclo de palestras o técnico agrícola
falou sobre o mercado futuro do algodão,
da Ampasul, Marcelo André Escher, que
mostrou gráficos e tranqüilizou os produtores
apresentou resultados alcançados com o
quanto à crise econômica mundial, garantindo
consórcio anti-bicudo na região dos chapadões
que a tendência do mercado é estabilizar-se.
e São Gabriel do Oeste na safra 2007/2008.
Para encerrar o ciclo de palestras, o consultor
Os demais palestrantes apresentaram novidades
jurídico da Famasul, Gervásio Alves de Oliveira
em técnicas para a produção da fibra por meio do
Júnior, apresentou as leis ambientais brasileiras
controle de pragas, que influenciam diretamente
que mais impactam diretamente na administração
na qualidade, em tecnologia de aplicação de
das propriedades rurais. O workshop faz parte do
defensivos, mercado futuro do algodão e o
cronograma anual da Ampasul, cujo objetivo é levar
impacto das leis ambientais na propriedade rural.
informações ao setor produtivo, visando melhorar
Paulo Eduardo Degrande, doutor em ciências
a qualidade de produção do algodão no estado.

entrevista
entrevista
Federico Difranco - Diretor de Marketing e Planejamento Estratégico da
FMC Agricultural Products, com experiência de 10 anos em gerenciamento
estratégico de produtos e vendas em mercados internacionais, italiano
residente no Brasil há alguns anos, formou-se em Ciências Políticas na
Universidade de Milão e pós-graduou-se em Relações Internacionais
pelo Instituto Superior de Política Internacional de Milão.

Federico di Franco

Jornal da Abrapa: Qual a sua missão à frente da FMC?

JA: E com relação ao mercado? Alguma dica?

Federico Difranco: Cheguei à FMC com a missão de
elaborar o planejamento estratégico da empresa para
os próximos anos. Como se sabe, parte deste trabalho
resultou em um novo posicionamento da FMC para
os mercados de milho e soja, aproveitando o nosso
know how no relacionamento com os produtores
de algodão e cana. Porém, esta é apenas a parte
perceptível de um trabalho que se baseia em dados
e se concretiza em ações globais, de longo prazo,
visando a sustentabilidade do negócio.

FF: É preciso conhecer a fundo as potencialidades do
mercado, a natureza do negócio, seu nível de risco
e grau de exposição a crises e, com base nas suas
fortalezas e fragilidades, nas necessidades do cliente,
na movimentação da concorrência, na identificação
prévia de ameaças e oportunidades, estabelecer de
que maneira a empresa deverá atuar. É, portanto, uma
forma de projetar o futuro e se armar, se posicionar,
para garantir que a empresa resistirá à volatilidade do
mercado, às mudanças econômicas e até mesmo a
crises internas.

J.A: Como elaborar um planejamento estratégico diante
das adversidades econômicas?
FF: Planejar significa pensar sistematicamente, com
método, pensar antes de agir, analisar as possibilidades,
as perspectivas, suas vantagens e desvantagens e
propor objetivos. Enfim, tudo isso resume o nosso
esforço em traçar para a FMC um planejamento
que correspondesse aos seus interesses e servisse de
parâmetro para os seus movimentos estratégicos.
Para elaborar esse plano, a análise acurada do cenário
econômico e do próprio negócio são condições
inerentes, uma vez que este é o mecanismo que irá
nortear as ações da empresa durante os próximos
anos e não poderá se perder na execução por falta de
informações.

JA: Como se posicionar diante de uma crise como essa
pela qual o mercado financeiro mundial passa?
FF: Neste momento, especificamente, em que a crise
bate à porta de muita gente no mundo todo, ter um
bom planejamento estratégico faz toda a diferença.
Baseado nisso, posso garantir que aqui na FMC não
há lugar para o pânico. Apesar das ressalvas naturais
de quem está preparado para o que vem pela frente,
estamos recebendo com otimismo a possibilidade
de nos superar ainda mais e com tranqüilidade as
turbulências do mercado, pois, numa visão mais
racional, dá para enxergar que será possível aproveitar
as oportunidades que certamente surgirão.

JA: É necessário focar em uma meta para atingir o
objetivo de um plano?
FF: Para tornar um projeto bem sucedido é importante
estabelecer as formas de implantação, com especial
atenção à comunicação, levando em conta que é
preciso conquistar a aceitação e motivação interna,
elaborando objetivos claros, flexíveis e traduzidos
em ações para a empresa desenvolver. Ter um bom
esquema de plano operacional para permitir a
consecução dos objetivos; fazer acompanhamento e
controles periódicos visando correções necessárias.
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