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Drawback integrado, um incentivo às exportações do agronegócio

F

ruto de iniciativas das áreas técnicas da
Receita Federal do Brasil e do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
(MDIC), em maio de 2008, foi criado o drawback
verde-amarelo, por meio da Instrução Normativa RFB
nº 845, de 12/05/2008. Drawback verde-amarelo
é o regime especial que permite que as mercadorias
adquiridas pelo estabelecimento autorizado a operar
o regime sejam feitas com suspensão de PIS, COFINS
e IPI, desde que estas mercadorias (matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem)
sejam incorporadas ao produto a ser exportado.
Porém, em razão de expressa limitação prevista em
lei (art. 59 da Lei nº 10.833/03), este regime prevê
necessariamente a conjugação de importações, com
o tratamento conferido ao drawback tradicional, e
aquisições no mercado interno, para incorporação
em produto a ser exportado. A partir da edição da
Portaria Conjunta RFB/SECEX nº 1.460, de 18/09/2008,
o drawback verde-amarelo, que, repita-se, abrange
importações e aquisições no mercado interno, passou a
estar plenamente operacional.
As autoridades envolvidas, visando à ampliação do
regime de drawback, que é considerado em todo caso
um incentivo à exportação, fizeram incluir no texto
original da MP 451, de 15/12/2008 (em tramitação
no Congresso), em seu art. 17, dispositivo que prevê
o drawback integrado. Por este novo regime especial
de drawback, permite-se a aquisição no mercado
interno, ou a importação, de mercadoria para emprego
ou consumo na industrialização de produto a ser
exportado, com suspensão de PIS, COFINS e IPI.
Ou seja, criou-se o verde-amarelo puro, regime que
possibilita que aquisições no mercado interno sejam
feitas com suspensão de PIS, COFINS e IPI. Para o IPI
estão abrangidas as matérias-primas, os produtos
intermediários e os materiais de embalagem. E para o
PIS/COFINS, os insumos que não incidam em vedação
à apuração de créditos. Entretanto, o drawback
integrado, para estar em pleno funcionamento,
necessita de regulamentação, a qual, segundo declarou
o Min. Miguel Jorge, deverá sair em breve.
Justamente na regulamentação do drawback integrado
é que se espera a possibilidade do drawback para o
agronegócio, que nada mais é do que a possibilidade
de que insumos empregados ou consumidos no cultivo
de produtos de origem agrícola sejam admitidos no
regime do drawback.

Muitas empresas que hoje exportam talvez ainda não
saibam da recente criação do regime do drawback
verde-amarelo e do drawback integrado, este último
de maior interesse para o agronegócio.
Para operar estes regimes, a empresa interessada na
aquisição de mercadorias e insumos com suspensão
de PIS, COFINS e IPI deverá, entre outras obrigações,
requerer a sua habilitação no SISCOMEX, no módulo
drawback específico, bem como deverá informar o
valor, a descrição, o código NCM e a quantidade na
unidade de medida estatística de cada mercadoria que
será adquirida.
Depois de deferido o Ato Concessório, a empresa
deverá requerer ao seu fornecedor que em sua nota
fiscal conste a expressão “Saída com suspensão do IPI,
do PIS e da COFINS para estabelecimento habilitado
ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback - Ato
Concessório Drawback nº xxx, de xx/xx/xxxx”, além da
obrigação de comprovar a exportação do produto, para
cumprir seu compromisso (premissa do drawback), e não
estar sujeito ao recolhimento dos tributos suspensos e
dos juros e multas aplicáveis.
Embora os principais insumos (defensivos, fertilizantes
e sementes) adquiridos por empresas produtoras de
algodão sejam isentos (de PIS/COFINS) e tenham
alíquota zero (do IPI), a criação do drawback para
o agronegócio na regulamentação do drawback
integrado representa um importante mecanismo para
a operacionalização da redução do custo de produção,
via diminuição da carga tributária hoje incidente, e do
aumento do capital de giro (melhoria de fluxo de caixa)
da empresa em razão da desoneração do produto do
agronegócio a ser exportado.
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O

ano de 2009 decolou preparado para enfrentar
uma turbulência sem precedentes. A crise mundial
deixou aqueles que pilotam a economia global em
alerta e os cidadãos espalhados pelo mundo não tiveram
outra alternativa que não fosse apertar os cintos.
No Brasil, cada setor foi atingido de uma forma. Mas na
contabilidade geral, quase todos os setores mergulharam
num vácuo de falta de crédito e retração de demanda, o que
fez despencar os preços dos produtos. No caso do algodão,
não foi diferente. Para o cotonicultor, a crise passou a ser
mais uma nuvem negra diante de várias que fechavam
o tempo de sua lavoura: pragas, câmbio, preços elevados
dos insumos e os altos subsídios que se alongam há anos
nos países desenvolvidos e distorcem os preços do mercado
mundial.
Como é tradição do setor, momentos de crise são vencidos
com união e esforço, marca da Abrapa em seus 10 anos de
existência. Por isso, a cotonicultura brasileira, em 2009, faz
do VII Congresso Brasileiro de Algodão, um fórum de debates
sobre os problemas enfrentados e as novas perspectivas que

se anunciam para a cadeia. Entre os pontos chaves estão a
logística, a redução de custos e aumento da competitividade,
as perspectivas do algodão no Mercosul, os avanços da
tecnologia do algodão transgênico e o cultivo do algodão
adensado, entre tantos outros.
A participação dos produtores e dos demais agentes da
cadeia produtiva é fundamental para que o setor identiﬁque
os problemas que emperram nosso crescimento e busque
alternativas que coloquem a cotonicultura brasileira em
melhor posição no ranking mundial.
Para dar sugestões e ﬁcar por dentro de tudo que acontece
nos meses que antecedem o evento, acesse
http://
www.cbaparana.com.br. A participação de todos será a
demonstração de que, mais uma vez, a união dos produtores
de algodão é o melhor plano de vôo para que o setor possa
vislumbrar “céu de brigadeiro” em um futuro não muito
distante.
Haroldo Rodrigues da Cunha, presidente da Abrapa.

02/02
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou a Associação na reunião do Conselho Superior do Agronegócio (COSAG).
Na pauta, a “Análise da Evolução das Exportações do Agronegócio Brasileiro dos últimos 10 anos, perspectivas para 2009 e para o
futuro” e “As negociações Internacionais no âmbito da crise: Doha, Mercosul, União Européia, Acordos Bilaterais e Acordos Sanitários”
apresentados pelo secretário de relações internacionais do MAPA, Célio Porto.
02 a 05/02
• Empresa contratada pela Abrapa realizou pesquisa qualitativa no Rio de Janeiro e São Paulo para conhecer o comportamento do
consumidor brasileiro em relação ao algodão.
05/02
• O grupo de Gerenciamento de Informações e Banco de Dados da Abrapa, coordenado pelo Sr. João Luiz Pessa, reuniu-se na sede da
Abrapa. Na pauta, a reformulação do Sistema Abrapa de Identiﬁcação (SAI), o manual Abrapa de exportação, o contrato padrão de
exportação de algodão, a implantação do banco de dados da Associação e do Cadastro Nacional de Contratos de Algodão (CNCA).
09/02
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, participou da reunião do Conselho da Abit. Na pauta, a “situação econômica atual e as perspectivas para
o futuro”, apresentadas pelo ministro e professor Delﬁm Neto.
• Haroldo Cunha reuniu-se com o presidente da Abit, Aguinaldo Diniz Filho, para tratar de assuntos de interesse comum da cadeia.
10/02
• O presidente da Abrapa participou da reunião na Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) para discutir a reestruturação
da política agrícola brasileira.
• Haroldo Cunha e Sérgio De Marco reuniram-se com a presidente da CNA, Senadora Kátia Abreu, para falar sobre a atual situação da
cotonicultura e perspectivas para o agronegócio brasileiro.
11/02
• Representantes da Abrapa, Abapa, Agopa e Ampasul reuniram-se na sede da Abrapa para discutir a implantação do Programa Sócioambiental da produção de Algodão.
• Abrapa realizou a 1ª Sessão Ordinária de Diretoria, em 2009. Na pauta, uma discussão prévia da proposta de regimento interno para
a Associação, o andamento dos projetos desenvolvidos pelos grupos de trabalho, uma prévia da prestação de contas de 2008 e do
orçamento para 2009, as ações para comemoração dos 10 anos da Abrapa, entre outros.
• Haroldo Cunha, presidente da Abrapa e Sérgio De Marco, presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão, reuniram-se
com Wagner Rossi, presidente da Conab, para entregar carta conjunta (Abrapa, Anea, Abit e Câmara Setorial) solicitando a prorrogação do prazo de comprovação dos leilões de Pepro realizados em 2008.
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12/02/09
• Reunião entre o grupo de marketing da Abrapa, coordenado pelo Sr. Eduardo Logemann, e os representantes do Fundos de Incentivo à
Cultura do Algodão (Facual/Fialgo/Fundeagro). Na pauta, o Programa Integrado para o Marketing Nacional e Internacional do algodão
brasileiro.
• Haroldo Cunha, João Carlos Jacobsen e Sérgio Nogueira representaram a Abrapa na reunião do Conselho de Ética do Algodão.
19/02
• Andrew Macdonald, assessor da Abrapa para marketing e assuntos internacionais, representou a Associação em audiência no MDIC/
SECEX. Na pauta, a prática de dumping nas exportações para o Brasil de ﬁbras de viscose da Aústria, Indonésia, República Popular da
China, Tailândia e de Taipé Chinês.
20/02
• Representantes da Abrapa reuniram-se com representantes da Esalq para discutir a implantação do Cadastro Nacional de Contratos de
Algodão (CNCA).
26 e 27/02
• Haroldo Cunha representou a Abrapa no Agricultural Outlook Forum 2009.

Abrapa lança programa socioambiental

A

Associação

Brasileira

dos

Produtores

Sul; a divulgação do programa aos associados,

de Algodão (Abrapa) mostra que está

adesões, fase de levantamento de informações

em harmonia com as responsabilidades

nas propriedades participantes para elaboração

sociais. A instituição, no dia 11 de fevereiro, em

do relatório de não conformidade, elaboração

Brasília, realizou reunião com suas associadas para

do plano de adequação da propriedade (PAP),

discutir os últimos detalhes para a implantação do

caso seja necessário, divulgação do plano para

Programa Socioambiental da Produção do Algodão

o proprietário e check list, após período pré-

(PSOAL). Experiência semelhante já existe no Mato

estabelecido, para avaliar a melhoria no nível de

Grosso com o Instituto Algodão Social, que tem

adequação. O projeto inclui também a elaboração

alcançado excelentes resultados no trabalho que

de uma cartilha específica do Programa que servirá

vem desenvolvendo.

de base de orientação para os cotonicultores e

O objetivo do programa é conscientizar e orientar

colaboradores das fazendas em relação às normas.

o produtor de algodão sobre a necessidade e as

Para tanto, a Abrapa contratará um engenheiro

vantagens de se adotar, no campo, práticas de

agrônomo, que coordenará o programa junto às

cultivo social e ambientalmente corretas. Para

associações estaduais.

isso, devem ser levadas em conta a legislação

Programas como o PSOAL comprovam que a

socioambiental com o objetivo de preservar o meio

Abrapa está antenada com um mundo empresarial

ambiente e em especial a proibição do trabalho
infantil e análogo ao escravo. “Todo empresário
consciente sabe que não pode ignorar estes
fatos. O setor está cada vez mais engajado em
adotar práticas corretas, por isso está investindo
na criação do Programa.”, avalia o presidente da
Abrapa, Haroldo Cunha.
A divulgação e início das ações estão previstas
para o final do mês de abril. Entre as etapas que
serão cumpridas tem-se a preparação das equipes
técnicas que atuarão no campo, a começar
pelos estados da Bahia, Goiás e Mato Grosso do
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politicamente correto. Esses programas também

tem exigido a adequação a essas novas práticas

evitam ações de danos morais e materiais comuns

de cultivo. Porém, com a aplicação do Programa e

nas reclamações trabalhistas, antecipando futuras

crescente adequação do setor, queremos abrir espaço

exigências do mercado globalizado. Além disso,

para diálogo com o governo a respeito da rigidez das

estimulam o setor a se inserir nos princípios e

leis trabalhistas brasileiras, principalmente no que

critérios internacionais para a produção do “algodão

tange a adequação à realidade específica do campo.”,

melhor”, com responsabilidade socioambiental, na

afirma o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha.

forma preconizada nas normas da Better Cotton
Initiative (BCI).
Diante de uma legislação socioambiental cada vez
mais rigorosa, o PSOAL tem a contribuir para o
setor algodoeiro, uma vez que aqueles produtores
rurais que não se adequarem a essa nova realidade
estarão cada vez mais expostos aos riscos das
autuações pelos fiscais do trabalho e ambientais.
“Não podemos ficar na contramão da história.

O objetivo do programa é conscientizar e orientar o produtor
de algodão sobre a necessidade
e as vantagens de se adotar, no
campo, práticas de cultivo social e ambientalmente corretas.

Cada vez mais, tanto os organismos reguladores
nacionais, quanto a comunidade internacional

Cultivo adensado do algodão em Mato Grosso

O

cultivo adensado do algodoeiro visa produzir um
algodão de ciclo precoce com menos de 150 dias,
diminuindo também o custo e melhorando a rentabilidade da cultura. Só que esse empreendimento em Mato
Grosso, de acordo com o engenheiro agrônomo Jean Louis Bélot, do Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAMT),
ainda está sujeito a riscos em função do desconhecimento do
manejo ideal e da qualidade da ﬁbra produzida.
Esses fatores, na visão do engenheiro, levam obrigatoriamente ao acompanhamento monitorado dessas áreas pioneiras.
“Temos que alertar os produtores sobre alguns pontos-chaves para o sucesso do cultivo adensado do algodoeiro nessa
fase introdutória”, diz Jean Bélot.
A idéia de adensar um cultivo para buscar maior precocidade
não é nova. No caso do algodão adensado, muitas tentativas foram feitas nos últimos 30 anos, principalmente nos
Estados Unidos. Naquele país, como na Austrália, o adensamento nunca teve área muito expressiva. Por outro lado, o
algodão adensado é atualmente o responsável pela retomada do crescimento da cultura na Argentina. Jean Bélot frisa
que é importante lembrar que as condições de cultivo nesses
países são profundamente diferentes das encontradas no
Brasil. “Em nosso país, os testes realizados em diversos estados, nos últimos cinco anos, não mostram resultados muito
conclusivos. Contudo, o sistema adensado traz expectativas
promissoras para o produtor, para o estado e para o país”,
aﬁrma Bélot.
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O engenheiro agrônomo Samuel Ferrari, do (IMAMT), sublinha que a intenção inicial de plantio do algodoeiro em sistema
adensado em Mato Grosso é de um algodão semeado tardiamente, entre ﬁnal de janeiro ou fevereiro, eventualmente após
uma soja precoce, com espaçamento de 45 cm entre linhas,
visando utilizar as semeadoras de soja disponíveis.
Ele explica que a densidade de plantas está entre 180.000 a
250.000 por hectare e a precocidade é alcançada pelo fato de
cada uma ter que produzir somente de cinco a sete cápsulas,
com reduzida estrutura, no máximo 70 a 80 cm de altura no
momento da colheita. “Com essa precocidade e baixo porte
das plantas, pode-se proporcionar uma diminuição dos custos
de fertilização e de proteção ﬁtossanitária”, destaca Samuel,
dizendo que a proposta inicial é que esse algodão seja colhido
com colhedoras de tipo “stripper” de valor de aquisição e funcionamento signiﬁcativamente inferior às máquinas “picker”
de fuso, atualmente usadas no estado.

“Em nosso país, os testes realizados
em diversos estados, nos últimos
cinco anos, não mostram resultados
muito conclusivos. Contudo, o
sistema adensado traz expectativas
promissoras para o produtor, para o
estado e para o país.”

Amipa inova no cultivo de algodão

A

tamento técnico da associação, que
Amipa trabalha intensamente
avaliará os diferentes equipamentos
na busca de novas formas de
e processos necessários para a cocultivo e manejo do algodão
lheita desse algodão.
em Minas Gerais, com o objetivo de
Passada esta fase, várias amostras
reduzir custos e aumentar a produtida pluma, proveniente das lavouras
vidade. Um exemplo deste trabalho é
adensadas, com diferentes manejos
o cultivo do algodão adensado que
agronômicos, terão suas caracterísvem sendo realizado por parte dos
ticas intrínsecas e extrínsecas analiassociados, nesta safra.
sadas no laboratório Minas Cotton,
Além de acompanhar o desenvolvique pertence à Associação.
mento das lavouras nas regiões do
O
sindicato da indústria têxtil, por
Noroeste, Triângulo Mineiro, Alto
Amipa investe em novas
alternativas para o cultivo do algodão
meio das ﬁações, avaliará o comporParanaíba e Norte de Minas, a Amipa
tamento dessa pluma nos processos
avalia o algodão adensado quanto a
diferentes espaçamentos, variedades, incidência de plan- industriais. Segundo Inácio Carlos Urban, o objetivo é ter
tas daninhas, ataque de insetos, dosagens de defensivos e uma análise de todo o ciclo da pluma, do plantio até a
reguladores de crescimento, épocas diferentes de plantio, transformação em tecidos, para consolidar as melhores
recomendações técnicas de cultivo do algodão adensado
dentre outras aspectos.
A colheita também será acompanhada de perto pelo depar- dentro do estado de Minas Gerais.

Agopa lança novo site

A

Associação Goiana de Produtores de Algodão
(Agopa) lançou o novo site da entidade. No
endereço
eletrônico
www.agopa.com.br,
destinado não apenas ao produtor de algodão, mas a
todos os envolvidos na cadeia produtiva e sociedade,
há informações sobre o setor como notícias, agenda de
eventos, localização das algodoeiras e cooperativas no
estado de Goiás, projetos, entre outros itens pertinentes
ao mercado.
Com o objetivo de orientar e manter atualizado os
interessados na cotonicultura goiana, o site será
constantemente atualizado, com informações sobre as
ações desenvolvidas pela Agopa e links para os principais
portais do setor. Para facilitar, o endereço eletrônico
também oferece a ﬁcha cadastral para o produtor rural
que queira se associar à entidade. O visitante também
tem a oportunidade de pesquisar sobre as principais
legislações vigentes e conhecer mais detalhes dos projetos
desenvolvidos pela Associação.
Aos interessados nas notícias da cadeia produtiva do
algodão do Brasil e no mundo, basta se cadastrarem no
site para receberem gratuitamente os boletins informativos
da Agopa. Estes contém matérias jornalísticas dos setores
agropecuário e têxtil, entre outros assuntos. O site também

oferece interatividade. O cotonicultor pode dar sua opinião,
por meio de uma enquete, sobre assuntos relativos ao setor.
Inicialmente, quem visitá-lo, pode participar opinando sobre
o que achou do novo site da Associação.
Segundo o presidente da Agopa, Marcelo Jony Swart, o site
é uma ótima ferramenta para os produtores interagirem
com a Associação. Para ele, a participação nas enquetes é
importante, pois é por meio destas que a entidade poderá
saber qual a opinião dos produtores de algodão. “Com esta
ferramenta, poderemos avaliar o nosso trabalho e saber em
que podemos melhorar para beneﬁciar os cotonicultores”,
acrescenta.

Novo site da Agopa
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Ampasul faz destruição de plantas tigueras de algodão
às margens das rodovias

A

resultados, pois tem proporcionado
Associação Sul-Matogrossense
um diagnóstico conﬁável e deﬁnido
dos produtores de Algodão
as melhores ações para o controle.
(Amapsul) tem concentrado
Desta forma, o produtor consegue
seus esforços em realizar a supressão
agir precocemente para destruir o
e o controle do bicudo do algodoeiro,
inseto. A intenção é concentrar as
uma das piores pragas para a lavoura
atividades de destruição das plantas
de algodão. Recentemente, foi ﬁrmado
tigueras, entre os meses de fevereiro
um convênio entre o governo do
e outubro, coincidindo com o período
estado e a associação de alocação de
de pré-plantio e enchimento das
recursos para efetuar a destruição das
Ampasul faz controle
do bicudo do algodoeiro
maçãs. O consórcio tem colaborado
plantas tigueras de algodão nascidas
também para que não haja plantas
involuntariamente às margens de
algumas rodovias do estado. Elas tem servido de hospedeiras tigueras de algodão nas sedes das fazendas, algodoeiras
para o bicudo, que depois migra para as lavouras causando e demais locais que possam estar alojando o bicudo.
sérios prejuízos ao produtor. Estas plantas nascem a partir Os produtores já começaram a sentir no bolso o benefício
do caroço de algodão que cai dos caminhões. O trabalho desse controle, através da redução de aplicação de inseticidas
para eliminá-las consiste em fazer o corte raso e, em alguns para a praga em área total. Sabe-se que a erradicação da
casos, a remoção das mesmas. Além disso, o Consórcio praga está a um futuro mais distante, porém, em médio
Anti-Bicudo tem realizado o monitoramento das lavouras, prazo, espera-se diminuir em 50% a 60% o número de
para acompanhar o desenvolvimento populacional da aplicações especíﬁcas para o controle do bicudo nas lavouras
praga no estado. Este trabalho tem apresentando bons de algodão do Mato Grosso do Sul

Abapa adota Projeto Práticas Culinárias

A

perfeiçoar a gestão nas cozinhas das fazendas de
algodão pode garantir mais saúde e satisfação dos
empregados e economia de até 20% nos custos
com alimentação. Essa é a ideia central do projeto Práticas
Culinárias, implementado em janeiro pela Associação Baiana
dos Produtores de Algodão (Abapa). Em formato de módulos
itinerantes, o projeto está capacitando gratuitamente
cozinheiros e manipuladores de alimentos nas propriedades
dos associados da Abapa. Os primeiros treinamentos
começaram em fevereiro, na região do Anel da Soja.
De acordo com o presidente João Carlos Jacobsen, o projeto
surgiu das diversas reclamações informais dos produtores da
região sobre o custo e a qualidade da produção de alimentos
nas fazendas. “Estudamos a fundo o problema, com a
ajuda de uma proﬁssional de nutrição, e, feito o diagnóstico
e o escopo do projeto, partimos para o campo”, explica
Jacobsen. Segundo o presidente, a segurança alimentar é
também um dos pontos centrais do projeto. “O cuidado
no preparo e a escolha correta da matéria-prima diminui os
riscos à saúde dos empregados e produtores”, alerta.
Os módulos começam com uma abordagem panorâmica
sobre alimentação e nutrição, passam pela escolha dos
cardápios, alimentação inteligente, com o aproveitamento
integral dos alimentos, redução do consumo de água e do
desperdício. Há ainda o módulo sobre higiene, que trata
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tanto dos processos limpos de produção dos alimentos,
quanto do meio ambiente, e por ﬁm, o projeto também
tratará do gerenciamento de estoques. As aulas são teóricas,
com momentos de prática e tem à frente a nutricionista
Patrícia Castanheiro.
“Dentre as razões de ser da Abapa, além da representatividade
nas questões de mercado e políticas para a cotonicultura,
estão pesquisar, propor e promover soluções para problemas
no dia-a-dia das propriedades. Aﬁnal, é a soma delas que
resulta nos 282 mil hectares que chamamos de cotonicultura
baiana”, aﬁrma Jacobsen.
Para aderir ao projeto, o produtor deve manifestar o interesse
durante as reuniões e assembléias da entidade, ou entrar
em contato com a Associação.

“O cuidado no preparo e a
escolha correta da matériaprima diminui os riscos à saúde dos empregados
e produtores”

O quinto andar do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) é um termômetro de como anda
o setor do agronegócio brasileiro. Lá, sob a batuta do secretário Edilson Guimarães, funciona a Secretaria de
Política Agrícola do Ministério da Agricultura, onde são elaboradas medidas que fazem do agronegócio o carro
forte da economia nacional. Guimarães está no cargo desde julho de 2006. Economista, formou-se em 1975 pela
prestigiada Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo (USP). Sua brilhante carreira
no setor agropecuário começou em 1976, quando foi trabalhar como pesquisador da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas da USP (FIPE/USP) e tornou-se coordenador de projeto na assessoria técnica econômica
do gabinete do ministro da Agricultura. Guimarães é funcionário de carreira do Mapa desde 1985, quando
Edilson Guimarães

assumiu a função de técnico de planejamento na Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Antes de
assumir a Secretaria de Política Agrícola (SPA/Mapa), foi diretor do Departamento de Economia Agrícola da SPA

de 1997 a junho de 2006. Nesta entrevista ao Jornal da Abrapa, Edilson Guimarães antecipa com exclusividade: “O governo está preparado para
dar o apoio que os produtores de algodão precisam. Vamos repetir a mesma política do ano passado”, aﬁrma ele, referindo-se ao Pepro.

Jornal da Abrapa: Como o senhor avalia o atual
quadro da cadeia produtiva do algodão no Brasil?
Edilson Guimarães: Hoje há uma grande preocupação
com os preços do algodão no mercado nacional e
internacional. É um momento de cautela e não dá para
fazer projeções para o futuro. Afinal, não podemos
prever o que acontecerá neste ou no próximo semestre.
O setor não consegue fechar as contas sem o apoio do
governo federal. Por isso, posso afirmar que estamos
preparados para dar o apoio que os produtores de
algodão precisam.
JA: O senhor se refere ao Prêmio de Equalização
Pago ao Produtor (Pepro)?
EG: Sim. No momento, estamos preocupados com a
comercialização do produto. Por isso, digo que, hoje,
uma vez que não podemos prever o futuro, precisamos
desta política para dar sustentabilidade ao setor.
JA: A crise financeira mundial ainda é preocupante
para os produtores de algodão?
EG: Não é possível fazer um prognóstico de longo prazo
da crise. O que posso dizer é que temos determinadas
políticas, mas amanhã, ou mesmo daqui a quinze dias,

tudo pode mudar. É tudo muito dinâmico, rápido. Mas,
posso adiantar, já estamos elaborando o plano agrícola
para a próxima safra, que deverá ser lançado no final do
primeiro semestre. As questões de custos de produção
e crédito estão na pauta das discussões. Para a safra
2009/2010, nossa expectativa é de que o custo da safra
seja menor.
JA: Quais fatores o senhor aponta que foram
prejudiciais para o setor?
EG: Aponto dois motivos: a seca e a retração do crédito,
que trouxe uma diminuição nos investimentos em
tecnologia.
JA: Há algum caminho a ser seguido pelos produtores
de algodão?
EG: Eu não posso apontar caminhos aos produtores,
mesmo porque sou da equipe do governo. Seria até
pretensão. Mas, sugiro que deveriam ser revistas
algumas estratégias. Acredito que o setor poderia
rever a estratégia de plantio para poder se adequar ao
mercado. No entanto, volto a afirmar que faremos o que
é possível nessa safra. Nossa meta é dar sustentação na
comercialização do produto.
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