jornal abrapa_A.qxd

13/11/2009

11:06

Page 1

jornal abrapa_A.qxd

13/11/2009

11:06

Page 2

EDITORIAL

ABRAPA EM AÇÃO

A

Abrapa fez uma previsão de queda de
8,5% de área para a safra 2009/2010.
Esta previsão conta com o suporte do
governo no mecanismo do Pepro. Estamos
passando por um momento interessante: ao
mesmo tempo em que os recursos estão bastante ameaçados para o suporte à comercialização, pois não está claro se o governo disporá desses recursos, em virtude das dificuldades no orçamento (queda na arrecadação e
aumento de custo da máquina do governo),
vemos também uma reação dos preços internacionais do algodão, o que pode ocasionar
uma diminuição da redução da área no país.
É possível que tal redução não passe dos 5%.
Aliado à reação do preço do algodão,
existe o fato de que o preço da soja não
acompanhou a evolução no mesmo ritmo. O
tempo para possíveis mudanças na definição
da área a ser plantada já se esgotou no final
de outubro. A partir de agora, somente os números da safrinha ficam na dependência de
fatores ligados ao clima e aos mercados das
commodities, especificamente milho e algodão. De modo geral, o plantio de soja está
ocorrendo no período normal e, em muitos
casos, até mais cedo, em função da antecipação do período chuvoso. Entretanto, no norte do estado do Mato Grosso, apontado como uma das principais regiões produtoras de
algodão safrinha, onde havia uma expectativa maior de plantio de algodão adensado, as
chuvas atrasaram e certamente os números
do algodão serão revistos para baixo.
Há muito tempo não tínhamos notícias
positivas para o produtor brasileiro quanto
ao mercado de algodão. Por cinco safras seguidas, os problemas de produção pareciam
se restringir ao nosso país. Neste ano, todas
as previsões indicam que haverá problemas
na produção e na qualidade em dois gigantes, Estados Unidos e China, mesmo que os
números finais ainda não sejam conhecidos.
Aliado a isso, vemos uma retomada no consumo mundial de algodão, o que permite
que os preços futuros comecem a se tornar
mais atrativos. O cenário é positivo. Resta
saber quanto desse possível incremento dos
preços será engolido pela desvalorização do
dólar. Portanto, atenção e cautela serão essenciais para que o produtor possa aproveitar bem os momentos favoráveis para fecha-
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mento de contratos futuros.
Do ponto de vista tecnológico, dois aspectos deverão ser bastante comentados: o algodão adensado e o bicudo. O algodão adensado gerou muitas expectativas neste ano de
2009. Em breve, estaremos vendo áreas comerciais significativas que, certamente, serão
importantes no processo de aprendizagem e
consolidação desse sistema de cultivo. Será a
oportunidade de vermos como se comportam
lavouras, em diferentes regiões, quanto às
épocas de plantio, às variedades de sementes
e, principalmente, ao aperfeiçoamento do
manejo cultural. Apesar de ser um sistema
que existe no mundo há bastante tempo, o
adensado entra no Brasil com muita força e
com o diferencial de ser uma ótima opção de
segunda safra, algo único no mundo em cultivo de algodão. Outra questão importante é
o crescimento das populações de bicudo em
muitas regiões produtoras, o que pode representar uma séria ameaça para a safra
2009/2010. As irregularidades climáticas da
última safra e o início antecipado da estação
chuvosa da próxima impediram que houvesse um período suficientemente longo de entressafra. Assim, tais fatores deixaram o ambiente seco e com poucas opções de alimentação para essa praga. Além disso, com as chuvas, a rebrota de algodão foi intensa, e sua
destruição foi mais difícil. As capturas de bicudo nas armadilhas são significativas e indicam que os cuidados com a praga deverão
ser redobrados. O Projeto Abrapa de Combate ao Bicudo será fundamental para que possamos dar início a ações articuladas nacionalmente a fim de reduzir essa praga, de uma
vez por todas, a um nível secundário. Com isso, poderemos ter custos menores com a aplicação de defensivos. Isso também será um fator importante para contribuir com o meio
ambiente, a partir da redução da utilização de
produtos químicos, o que servirá para proteger as matas, os mananciais e principalmente, contribuir com a segurança e a saúde das
pessoas envolvidas na produção do algodão.
O trabalho em várias frentes é essencial
para que o ambiente futuro da produção de
algodão seja construído de forma equilibrada e consistente.
Haroldo Rodrigues da Cunha,
presidente da Abrapa

19/10
Ricardo Mariano Marcondes Ferraz,
diretor-executivo da Abrapa, participou
do jantar/reunião da Comissão
Nacional de Cereais, Fibras e
Oleaginosas da CNA. Na pauta, avaliação dos programas de subvenção aos
preços, agenda legislativa e apresentação do projeto "Campo Futuro".
21/10
- O presidente da Abrapa, Haroldo
Cunha, representou a Associação no
Café-da-Manhã promovido pela
FRENLOG - Frente Parlamentar de
Logística, Transporte e Armazenagem.
- Ricardo Mariano Marcondes Ferraz,
diretor-executivo da Abrapa, participou
da Mesa de Diálogo da Agroindústria
"Projeto Macrozoneamento da
Amazônia Legal". Na pauta, a proposta
do MacroZEE da Amazônia Legal.
- Ricardo Mariano Marcondes Ferraz,
diretor-executivo da Abrapa, participou
do workshop "O Agronegócio Nacional
e os seus aspectos Tributários - Desafios
para a promoção da Competitividade"
promovido pela CNA.
23/10
- Ricardo Mariano Marcondes Ferraz,
diretor-executivo da Abrapa, reuniu-se
com representantes da ANEA. Na
pauta, o trabalho desenvolvido pelos
laboratórios de HVI e ISS Rural na
Exportação.
28/10
- Abrapa reuniu presidentes das
Associadas para conversa com
parlamentares, em Brasília. Na pauta,
as perspectivas do algodão brasileiro
para a safra 2009/10.
- Representantes da Abrapa e presidentes das Associadas reuniram-se, em
Brasília, para discutir as diretrizes finais
do escopo do Programa Socioambiental
da Produção de Algodão - PSOAL.
30/10/09 (sexta-feira)
- Abrapa participou da reunião do
ARES/Field to Market/Keystone
Alliance, em São Paulo.
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CAFÉ-DA-MANHÃ

FPA apoia as reivindicações da
Abrapa relativas ao orçamento
destinado ao setor agropecuário

E

m um café-da-manhã realizado no
dia 14 de outubro na Câmara dos
Deputados, em Brasília, o presidente
da Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, pediu aos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) que ajudem o País a cumprir a meta de aumentar
a reserva de recursos na rubrica
0352.0300, destinados ao setor agropecuário, de R$ 1,2 bilhão para R$ 3 bilhões para a próxima safra.
Os dados apresentados pelo presidente da Abrapa mostram que, destes R$ 1,2
bilhão, R$ 700 milhões já estão destinados para o café. "Desse modo, restariam
apenas R$ 500 milhões para que sejam
divididos para as demais culturas, tais como algodão, soja, milho, arroz e trigo",
explicou. Menos que isso irá comprometer várias culturas, especialmente algodão
e milho, os mais prejudicados com a diminuição de crédito oficial.
O presidente da Frente Parlamentar de
Logística, Transporte e Armazenagem, deputado Homero Pereira (PR-MT), foi enfático ao comentar os números apresentados pela Abrapa. "Os dados são estarrecedores. Somente nas últimas três safras de
algodão, a área plantada diminuiu 30%, e

ainda 85 mil trabalhadores da cotonicultura perderam o emprego", alertou. O
parlamentar sugeriu, então, que fosse criado um grupo para articular uma ação direta para que os reajustes no orçamento
possam ser efetuados. "Se a Abrapa nos
procura é porque temos que montar uma
estratégia, porque está em nossas mãos
trabalhar pelo aporte de mais recursos".
O presidente da Frente Parlamentar da
Agropecuária, deputado Valdir Colatto
(PMDB-SC), disse que a grande preocupação do setor refere-se aos recursos para comercialização da safra. "A Frente
tem que ter esse ponto (recursos para comercializar a safra) como nossa prioridade para a próxima safra", frisou.
Já o vice-presidente da FPA, senador
Gilberto Goellner (DEM-MT), sugeriu a
criação de um grupo de parlamentares para articular o trabalho de realocação dos
recursos do orçamento para a agropecuária. "São necessários tanto o apoio quanto
a liderança dos parlamentares da Frente
para que possamos articular uma ação e ir
direto ao Comitê de Renda", acrescentou.
"O apoio dos parlamentares da Frente e
do governo federal é fundamental para
manter o setor", acrescentou o presidente
da Abrapa, Haroldo Cunha, lembrando

também da importância do Pepro, que
nesta safra foi de R$ 550 milhões.
"Não podemos permitir que os avanços
conquistados até aqui com eficiência e dinamismo do produtor se percam pela falta de visão estratégica do governo em
relação aos produtos agrícolas brasileiros.
Vamos entrar nessa causa e fazer com que
o Brasil continue entre os grandes exportadores e produtores de algodão. É nosso
orgulho nacional. Temos que ter compromisso com o setor", frisou o deputado federal Homero Pereira (PR-MT).
"Essa mobilização política é importante, pelo menos neste momento de retração do mercado internacional. Assim que
este mercado houver retomado o crescimento do consumo, o produtor não precisará tanto do incentivo governamental",
observou Homero Pereira. Na reunião, ficou decidido que, na Câmara dos Deputados, a articulação política ficará a cargo
do deputado Homero Pereira. Já no Senado, a responsabilidade será do senador
Gilberto Goellner.
O encontro reuniu 37 parlamentares
de nove partidos, sendo quatro presidentes de comissões, um vice-presidente de
comissão, um procurador parlamentar e
15 vice-líderes.
CARLOS RUDNEY/ABRAPA

FPA recebe diretoria da Abrapa e associados, em café-da-manhã, na Câmara, para discutir Orçamento para o setor
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PRODUTIVIDADE

Diversos fatores garantem
aumento de produtividade
do algodão no Centro-Oeste
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O

crescimento da produtividade do
algodão no Brasil na última década
foi um caso de sucesso que merece ser seguido pelos demais produtos do
agronegócio. O que surpreende é que a expansão do rendimento da cultura ocorreu
na região Centro-Oeste, onde o clima é difícil - quente e muito úmido em determinada
época do ano - e as pragas se sucedem e se
multiplicam.
Pelos dados da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) referentes à safra de
1998/1999 até a de 2008/2009, a produtividade do algodão em caroço no CentroOeste saltou de 2.800 kg/hectare para 4 mil
kg. Neste período, o destaque foi o estado
de Goiás, que subiu de 2.400 kg para 4.250
kg, seguido por Mato Grosso do Sul, que
passou de 2.500 kg para 3.975 kg, e de Mato Grosso, de 2.970 kg para 3.965 kg. No
Paraná, o quadro foi de estagnação, pois na
década o rendimento caiu de 2.210 kg para 2.430 kg, "com tendência de desaparecimento da cultura no estado, pois a área em
2009/2010 poderá ser de 300 hectares",
alerta Eledon Oliveira, técnico de Avaliação
de Safra da Conab.
A explicação para o crescimento da produtividade do algodão no Centro-Oeste, conforme Eledon Oliveira, está em vários fatores.
Entre eles, "a tecnologia e o grande porte das
propriedades, com alta capacidade aquisitiva
dos agricultores da região, o que lhes garante
poder de barganha na negociação dos insumos e na venda da safra, propiciando-lhes faturamento. Os produtores do oeste baiano,
do sul do Piauí e do sul do Maranhão também devem seguir esse perfil", diz ele.
O diretor executivo do Instituto Matogrossense do Algodão (IMA), Álvaro Sales, que
também já foi produtor, diz que a explosão
na produtividade foi motivada pelo conhecimento do produtor no manejo da cultura,
principalmente a fertilização correta, o plantio na época certa e o cultivo de variedades
adaptadas a cada microrregião.
"O Mato Grosso iniciou tudo com a variedade ITA 90 da Embrapa, no início da década de 90. Mas logo vieram as pragas, e ela foi
sucedida pela FMT 701 - a Fiber Max 966 -,
mais precoce e com o foco de produzir uma
fibra mais resistente. A mais nova é a Fiber
Max 993, lançada em 2008, que está no
plantio inicial", informa Álvaro Sales. Mas o
novo cultivar já foi atacado por uma virose
atípica, a doença Azul, transmitida por pulgões. Os pesquisadores estão correndo contra o tempo para dar fim ao problema.
"Por isso, o Mato Grosso vem investindo
cerca de R$ 10 milhões anuais em pesquisa,
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Oliveira, da Conab, diz
que a produtividade
deve-se, entre outros
pontos, ao desenvolvimento tecnológico.

para dar estabilidade à cultura. O CentroOeste é uma panela de pressão para novas
pragas", garante Sales. O engenheiro agrônomo usa o jargão do setor e diz que "o algodão
é tão rico até em pragas".
Adensamento
Gilson Pinesso, presidente da Associação
Matogrossense dos Produtores de Algodão
(Ampa) e do IMA, além de vice-presidente da
Abrapa, prevê que o plantio por adensamento poderá garantir novo salto na produtividade, desde que sejam feitas adaptações na tecnologia utilizada, principalmente no maquinário (as colhedeiras). O produtor informa
que, neste primeiro plantio do algodão adensado, o Mato Grosso cultivou 5,5 mil hectares. "Gostamos da experiência e achamos
que a tecnologia tem futuro", diz Pinesso.
"Na prática, o sistema funciona da seguinte forma", ensina ele: "o plantio deve ser feito
apenas no período de 10 de janeiro a 15 de
fevereiro, depois do algodão convencional,
porque se o cultivo for feito mais cedo, ocorre o apodrecimento de parte da planta. São
colocados 12 pés de algodão por metro linear com espaçamento de 45 centímetros".
Com o adensado será criada também a "safrinha" do algodão.
O menor custo de produção por hectare
(de US$ 1.350), bem inferior aos US$ 2
mil/hectare do convencional, também está
entusiasmando os produtores de Mato Grosso. Isso se deve ao ciclo precoce da planta
adensada, que exige menos aplicação de
agroquímicos. A produtividade obtida nos algodoeiros com este novo tipo de plantio ficou
entre 170 a 320 arrobas por hectare, pouco
diferente das 270 a 280 arrobas no tipo convencional. "O adensado é uma alternativa para continuar a produzir o algodão de maneira mais barata para compensar a queda dos
preços internacionais", avalia Pinesso.
O conselheiro da Abrapa e presidente da
Cooperativa de Biocombustíveis (Cooperbio),
João Luiz Pessa, avisa que é preciso cautela
com a meta da produtividade crescente. "O
rendimento alto nem sempre é sinal de resultado financeiro, porque se o mercado está ruim, às vezes nem compensa vender tudo,
com os preços baixando ainda mais", ponderou Pessa.
Para ele, o crescimento da produtividade
algodoeira de Mato Grosso foi motivado pela
adubação das lavouras, pelas variedades e
pelo maquinário adequados àquela região do
país. Pessa também aposta no sucesso do
plantio adensado, por levar em conta que o
custo de produção neste sistema é 25% menor que no convencional.
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MÁQUINAS

Empresas do setor
de agronegócio de olho nas
oportunidades oferecidas pela
cultura do algodão adensado

A

cultura do algodão
adensado já despertou a
atenção das empresas do setor de máquinas no Brasil e no mundo. De
olho nesse filão, no qual os cotonicultores brasileiros já
dão os primeiros passos nesta produção, companhias como a
John Deere e a Case IH já têm projetos para esta área.
"Este ano será o primeiro ano de produção do algodão adensado em escala significativa, e os dados, apesar de preliminares,
indicam uma considerável redução de custo. Se isto se consolidar, assim como os produtores e beneficiadores de algodão, as
empresas de máquinas agrícolas terão de se adaptar ao novo sistema", avalia Eligiane Stabili, especialista de marketing para colhedoras de algodão da Case IH.
Segundo ela, a Case IH está há mais de um ano acompanhando a evolução deste novo sistema de produção, estudando
a viabilidade de alterações no maquinário e até mesmo possíveis parcerias para agilizar este processo se assim for necessário.
Questionada sobre a viabilidade do algodão adensado como
alternativa para o cotonicultor brasileiro, Eligiane Stabili diz que
o produtor de algodão, diante da baixa rentabilidade que assola o setor há quase 3 anos, não tem outra possibilidade senão reduzir custos. "No sistema adensado, o que se observou nos primeiros dados de campo é que as plantas no espaçamento de
45cm (frente aos tradicionais 76 e 90cm) têm seu ciclo de produção reduzido, o que, por consequência, exige menores aplicações de insumos. Isso se reflete diretamente na redução do
custo de produção", explica. "Porém, este é um sistema altamente tecnificado que não permite erros, pois se procura deixar ape-
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nas 5 a 7 capulhos para facilitar o manejo e a
colheita, e a perda de 1 capulho pode representar prejuízo de até
20% da produção. Além disso, os dados de
qualidade de fibra, embora ainda não consolidados, evidenciam que existe a necessidade de fazer alterações no sistema de beneficiamento e colheita", complementa.
De acordo com a especialista em marketing da Case IH, é necessário cautela, pois devem ser considerados todos os pontos
de adaptação necessários no processo de cultura do adensado
para realmente se poder validá-lo.
A John Deere, que é uma das únicas empresas do mundo a
ter tecnologia já desenvolvida para a colheita do algodão adensado, garante que já está pronta para trabalhar em conjunto com
os produtores do Brasil para a aplicação dessa tecnologia nas
condições do país. Segundo o gerente de Divisão de Contas Estratégicas - Grãos e Algodão da John Deere Brasil, Rodrigo Giacomini Bonato, a empresa apoia o esforço de pesquisadores e
agricultores que estão se empenhando no desenvolvimento de
cultivares e métodos de plantio, procurando adaptar o cultivo
adensado para as condições brasileiras e nas melhores condições de rentabilidade e sustentabilidade. "A John Deere está
acompanhando esse processo e procura dar sua contribuição
para que o sistema se torne uma alternativa viável para os cotonicultores do país", afirma.
Bonato conta que a John Deere já comercializa equipamentos nos Estados Unidos para a colheita de algodão adensado,
com máquinas de dois sistemas diferentes de colheita: o stripper
e o picker. Ele explica que o plantio adensado, nos Estados Uni-
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Acima, o gerente de Divisão de Contas
Estratégicas - Grãos e Algodão da John
Deere, Rodrigo Bonato, e a especialista
de marketing para colhedoras de algodão da Case IH, Eligiane Stabili.

dos, é utilizado com objetivos diferentes dos buscados pelos produtores brasileiros. Lá, o adensamento é utilizado principalmente
em áreas de baixa fertilidade, enquanto para os produtores brasileiros o objetivo procurado com o adensamento é basicamente a
redução de custos, com redução do ciclo de produção e menos
aplicações de agroquímicos. Dessa forma, no Brasil, o plantio continua sendo feito em áreas de alta fertilidade, com o objetivo de
atingir altas produtividades, acima de 150 arrobas por hectare.
"Com esse objetivo, a utilização da tecnologia stripper no Brasil ficaria limitada, uma vez que em áreas de alta produtividade as
máquinas stripper têm seu rendimento operacional reduzido. Assim, a solução da John Deere indicada para o país é a tecnologia
picker, de maior produtividade, que utiliza unidades de colheita
com o sistema VRS - Variable Row System, oferecendo aos produtores grande flexibilidade de espaçamento no trabalho da colheita", exemplifica Bonato.
Segundo ele, com a unidade de colheita PRO-12 VRS utilizada
nas colhedoras 9970 ou 9996, o produtor tem as opções dos espaçamentos de 38cm, 76cm ou 90cm. Assim, o equipamento pode
ser usado tanto em lavouras adensadas como nas convencionais,
mantendo a eficiência do trabalho. "Outra vantagem das colhedoras do sistema picker na colheita do adensado é a alta qualidade
de limpeza do algodão, pois não há necessidade de modificações
no sistema de pré-limpeza das algodoeiras", destaca.
Eligiane Stabili, da Case IH, informa que a empresa é pioneira,
no exterior, no desenvolvimento de colhedoras de algodão. Ela
afirma que a Case IH sempre evoluiu no sentido de apresentar, para o mercado, soluções que tragam rentabilidade para o produtor.
"A Module Express 625, quando se fala em colhedoras de algodão,
é a maior evolução dos últimos tempos e pode trazer uma redução
de até 30% por safra, não sendo necessária nenhuma alteração no
sistema utilizado hoje".
Para Rodrigo Bonato, da John Deere, o algodão é uma cultura estratégica para o desenvolvimento da empresa no Brasil, pois representa uma porta de entrada das tecnologias mais avançadas para a
agricultura. "A produção da fibra exige um sistema mecanizado de alta tecnologia que, além das colhedoras, inclui tratores, plantadeiras e
pulverizadores, além do sistema AMS, que utiliza os sinais de satélite para garantir mais precisão e eficiência nas operações agrícolas. E
a John Deere faz questão de apresentar as soluções mais avançadas
para o desenvolvimento da cotonicultura no país", garante.
Tanto Eligiane Stabili quanto Rodrigo Bonato são unânimes em
destacar o trabalho da Abrapa no desenvolvimento da cotonicultura no país. "A organização de classes sempre traz bons frutos para o setor, uma vez que, somando forças, consegue-se maior destaque no mercado em que se atua", avalia Eligiane.
"A John Deere acompanhou, com respeito e admiração, o trabalho realizado pela Abrapa nestes dez anos de vida. Acompanhamos
os resultados alcançados pela Abrapa no desenvolvimento da produção de algodão do país e na conquista, pelo produto brasileiro,
de uma posição de destaque cada vez maior no mercado internacional", afirma Rodrigo Bonato. "Os trabalhos da Abrapa sempre foram pautados em ações concretas para o desenvolvimento tecnológico da cultura do algodão e em valores morais e éticos, o que tem
muita sinergia com os nossos valores na John Deere (inovação, qualidade, integridade e comprometimento). Assim, neste período, temos procurado trabalhar sempre muito próximo de suas diretorias,
apoiando a associação não só de forma financeira, mas também no
lado técnico. Acreditamos que a Abrapa é um exemplo de associativismo bem conduzido, com resultados muito positivos para sua
categoria e para o agronegócio do Brasil", finaliza.

Novembro de 2009 | Abrapa | 7

jornal abrapa_A.qxd

13/11/2009

11:08

Page 8

Abrapa mostra no encontro do ICA o
interesse de buscar novos mercados no mundo
INTERNATIONAL COTTON ASSOCIATION

O

s maiores e mais importantes
produtores, compradores, industriais e representantes da
cadeia produtiva do algodão do mundo
reuniram-se nos dias 1º e 2 de outubro
no Crowne Plaza Hotel and St George's
Hall, em Liverpool, no Reino Unido, no
tradicional Trade Conference and Dinner, encontro promovido pela Internacional Cotton Association (ICA). Na
avaliação do presidente da Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Haroldo Cunha, que representou a instituição no evento, o Brasil
está em alta cotação no mercado mundial no setor e busca ampliar a participação dos produtores brasileiros no
mercado internacional.
"Queremos buscar mercados na Turquia, em Bangladesh e na China", afirma Haroldo Cunha. Segundo ele, os
traders destacaram o avanço na qualidade do produto brasileiro e elogiaram
o comprimento das fibras. "Nosso pro-

da esquerda para direita: Luiz Zaparolli, Roland Van de Groes,
Haroldo Cunha, Eduardo Logemann e Marcelo Swart

duto tem muita aceitação no exterior.
Por isso, o Brasil continuará em destaque no setor", acrescenta.
O assessor para assuntos internacionais da Abrapa, Andrew MacDonald,
que também participou do encontro em
Liverpool, conta que na sala de negócios

da Abrapa os participantes "ficaram bastante impressionados com a iniciativa do
Brasil de fomentar negócios. Principalmente pela clareza com que a Abrapa
expôs seu interesse em buscar novos
mercados". Neste ano, participaram do
encontro 450 delegados de 48 países.

Delegação baiana marca presença no
VII Congresso Brasileiro de Algodão

O

presidente da Associação dos
Cotonicultores do Paraná (Acopar), Almir Montecelli, foi enfático ao comentar a participação da Bahia no VII Congresso Brasileiro de Algodão (CBA), realizado entre os dias 15 e
18 de setembro, em Foz do Iguaçu (PR).
"A Bahia acreditou neste evento, apesar
da crise, e prestigiou o congresso não só
em busca de soluções para os problemas
da cotonicultura, como também para
trocar experiências", disse o anfitrião do
congresso. Ele aproveitou a ocasião para
agradecer a participação das entidades
baianas, dos produtores e pesquisadores
no evento, que, para ele, foi um sucesso
tanto na parte técnica quanto nas áreas
comercial, ambiental e de organização.
Convidado a abordar os desafios da
cotonicultura na Bahia, o presidente da
Associação Baiana dos Produtores de
08 | Abrapa | Novembro de 2009

Algodão (Abapa), João Carlos Jacobsen,
destacou em sua palestra algumas
questões. Entre elas, Jacobsen deu ênfase para temas como área plantada, produtividade, tipo médio produzido, tamanho médio de área, empregos gerados, problemas ocorridos na safra
2008/2009, desafios para a safra
2009/2010 e perspectivas futuras. Jacobsen apresentou um quadro para demonstrar que o custo de logística representa 9% do valor do produto. "Com a
construção da ferrovia oeste-leste, os
produtores baianos vão reduzir os custos em cerca de 10% com transporte e
25% com os portos", explicou.
Segundo ele, os principais entraves enfrentados pelos cotonicultores estão relacionados à logística, ao custo de produção, à ausência do Seguro Safra, à biotecnologia, aos financiamentos, à mão-de-

obra e às ferramentas de administração.
Durante o CBA, que nesta edição
trouxe ao centro dos debates o tema
"Sustentabilidade da Cotonicultura Brasileira e Expansão dos Mercados", a
Abapa participou também da reunião
do Programa Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal). Os dirigentes de
todas as entidades ligadas à Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa) discutiram, ainda, a criação do
selo de certificação de propriedade.
De acordo com o diretor geral da
Abapa, Hermes Simões, serão certificadas com o selo todas as fazendas inspecionadas pela instituição que atenderem às normas da legislação tanto trabalhista quanto ambiental. "O principal
requisito para a propriedade ser modelo é a ausência de trabalho infantil e de
trabalho escravo", enfatizou.
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Parcerias na luta contra o bicudo
DIVULGAÇÃO

A

Associação Goiana dos Produtores de Algodão (Agopa), a Fundação de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento Agropecuário de Goiás (Fundação Goiás) e o Fundo de Incentivo à
Cultura do Algodão em Goiás (Fialgo) ganharam mais aliados na luta contra o bicudo do algodoeiro. Uma parceria entre
as entidades, o Sistema Faeg/Senar e a Secretaria da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás (Seagro) dará aos produtores
de gado de corte e leite orientações sobre
transporte, armazenamento e descarte do
caroço de algodão. Utilizado na alimentação de ruminantes, o caroço é considerado um alimento muito palatável e completo. Reúne características de volumoso,
concentrado proteico e energético.
Porém, em propriedades de gado de
leite e corte, se não for bem transportado e armazenado, o caroço contribui
para a proliferação do bicudo do algodoeiro e coloca em risco o programa de
controle da praga. Por isso, as entidades
planejam elaborar uma cartilha com explicações sobre o que é o bicudo, como
se desenvolve, a severidade dos ataques
às lavouras de algodão e os prejuízos
por ele causados. A Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) desig-

nou, de sua própria equipe, um técnico
responsável pelas Comissões de Pecuária de Corte e Leite, para acompanhar as
reuniões sobre o controle do bicudo e
auxiliar na difusão das ações.
Se os caroços do algodão não estiverem bem embalados quando forem transferidos da algodoeira à propriedade, podem cair pelo caminho e germinar. O
mesmo pode ocorrer próximo aos cochos. Consequentemente, essas plantas,
sem nenhum tipo de acompanhamento,
serão abrigos ideais para a proliferação
do bicudo. O presidente da Fundação
Goiás, Ronaldo Limberte, participou das
reuniões das Comissões de Pecuária de
Corte e Leite da Faeg no mês de setembro
e apresentou a proposta aos produtores
presentes, que entenderam o problema e
gostaram da iniciativa.
Atualmente, o bicudo do algodoeiro
está bem controlado em Goiás. Há sete
anos, o programa de controle da praga,
executado pela Fundação Goiás, em
parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e
a Embrapa, por meio de um trabalho
sistemático, tornou áreas com alta infestação da praga (conhecidas como
áreas vermelhas) em áreas com média

Marcelo Swart e Ronaldo Limberte:
parceria no controle do
bicudo do algodoeiro

ou baixa infestação (amarelas ou azuis,
respectivamente).
A fim de continuar com o trabalho sistemático na área, assim como adquirir
novas experiências contra o bicudo do algodoeiro, o presidente da Agopa, Marcelo Swart; o diretor da entidade, Paulo
Kenji Shimohira; o presidente da Fundação Goiás, Ronaldo Limberte; e o diretorexecutivo do Fialgo, Paulo César Peixoto,
participaram nos dias 4 e 5 de novembro,
em Brasília, de um workshop para a elaboração das diretrizes de um Plano Diretor para o Programa Nacional de Controle e Supressão do Bicudo do Algodoeiro,
promovido pela Associação Brasileira dos
Produtores de Algodão (Abrapa).

Ampasul leva caravana de produtores, técnicos e
pesquisadores ao VII Congresso Brasileiro do Algodão

A

Associação Sul Mato-Grossense
dos Produtores de Algodão (Ampasul) participou do VII Congresso
Brasileiro do Algodão, realizado em Foz
do Iguaçu (PR), entre os dias 15 e 18 de
setembro. A instituição organizou um grupo de produtores, técnicos e pesquisadores para participar do evento. Ao todo, foram 26 pessoas em um veículo coletivo
que partiu de Chapadão do Sul até Foz do
Iguaçu, apanhando produtores nos municípios de São Gabriel do Oeste, Campo
Grande, Dourados e Naviraí.
O pacote incluía o transporte, a hospedagem e a inscrição no evento. Foi uma
forma vantajosa que a Associação encon-

trou para fazer com que essas pessoas do
setor algodoeiro de Mato Grosso do Sul tivessem a oportunidade de buscar o conhecimento técnico e científico de qualidade que foi apresentado durante todos os
dias do evento.
O setor algodoeiro de Mato Grosso do
Sul tem buscado interagir e conhecer as
mais novas tecnologias utilizadas no Brasil
e no mundo, a fim de aperfeiçoar cada vez
mais o seu cultivo, para que alguns desafios
enfrentados no estado não venham a desestimular o plantio da cultura.
Workshop
A Ampasul, a Fundação Chapadão e a

Astecplan promovem, no dia 19 de novembro, o III Workshop do Algodão, cujo
tema é "Algodão Adensado: Oportunidade e Desafios". O objetivo é demonstrar e
discutir as mais diversas tecnologias aplicadas à cultura do algodão na atualidade,
além de promover a integração e o fortalecimento da cadeia produtiva entre produtores, gerentes de fazendas, técnicos,
pesquisadores e graduandos da área agrícola. De igual forma, o evento tem ainda
a meta de aperfeiçoar e difundir as novas
tecnologias, assim como trazer informações atualizadas sobre a situação macroeconômica da cultura do algodão nas regiões do Brasil e no mundo.
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Amipa promove treinamento para extensionistas da Emater

A

Associação Mineira dos Produtores
de Algodão (Amipa), com recursos do
Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Cultura do Algodão em Minas Gerais (Algominas) e em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Campus Janaúba, realizou com os extensionistas da Empresa Mineira de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater), no dia 15
de outubro, um treinamento sobre manejo do
algodão, com recomendações para o cultivo.
O treinamento aconteceu na sede da
fazenda experimental da Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig), no município de Nova Porteirinha
(MG). Participaram do treinamento extensionistas e pesquisadores de várias cidades
da região do Norte de Minas.
Foram debatidos assuntos relacionados ao
preparo do solo, ao plantio, à fisiologia da
planta, ao controle de pragas e doenças, além
de informações sobre o Programa Mineiro de
Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas).
Segundo Emérson Quereza, consultor de
algodão convidado pela Amipa, o treinamento serviu também para apresentar o sistema de manejo do algodão adensado como
opção de plantio para os produtores do Norte de Minas, já que a colheita na região é ma-

nual e oferece um produto final de excelente qualidade. O novo sistema proporciona
um fechamento mais rápido da cultura, melhorando o controle de ervas daninhas e o
aproveitamento de água.
Os professores Marcos Koiti Kondo e Rodinei Facco Pegoraro, da Unimontes, destacaram a importância estratégica do Proalminas no fomento à cotonicultura na região
Norte de Minas Gerais. Observaram que o
manejo adequado do solo e o monitoramento nutricional da cultura do algodão são essenciais para a redução dos custos de implantação e a potencialização da produção
pela agricultura familiar, com sustentabilidade econômica e ambiental.
Segundo Nívio Poubel Gonçalves, pesquisador da Epamig/RENM, o agronegócio
do algodão tem grande importância, tanto
econômica quanto social. A retomada da cotonicultura na região passa por uma discussão ampla entre os produtores rurais, técnicos da pesquisa agropecuária, técnicos da
extensão rural, pública e privada, e todos os
elos da cadeia produtiva, de maneira a se
construir um sistema de produção que seja
adequado às condições do clima e do solo
dessa região de Minas Gerais.
De acordo com o coordenador técnico de

Técnicos da Emater participam de
treinamento sobre manejo do algodão

culturas da Emater, Arquimedes Teixeira, a capacitação em tecnologia de produção de algodão no Norte de Minas, realizada para os técnicos da Emater dos municípios envolvidos no
Programa da Retomada da Cotonicultura no
Norte do Estado, atingiu o objetivo proposto.
Para ele, as palestras de capacitação apresentaram um alto nível técnico e propiciaram o estreitamento das parcerias entre Amipa, Emater,
Epamig e Unimontes, pois são instituições fundamentais para o sucesso do Programa.
O treinamento capacitou os técnicos extensionistas para a cultura do algodão e servirá como base para as recomendações técnicas ao cotonicultor do semiárido mineiro.
De acordo com diretor-executivo da Amipa,
Lício Pena, ações como essas fazem parte do
plano de trabalho do Proalminas e fortalecem o Projeto de Retomada do Algodão no
Norte de Minas.

Appa completa dez anos

A

Associação Paulista dos Produtores
de Algodão (Appa) comemorou
dez anos no último dia 1º de setembro e só tem motivos para festejar. Nestes
dez anos, a entidade, cuja fundação ocorreu em Ribeirão Preto (SP) pelo primeiro
presidente da casa, o produtor Nelson Maeda, promoveu inúmeros Dias de Campo
com o objetivo de mostrar novas tecnologias e modelos de plantio de algodão.
A história da instituição merece registro. Em abril de 2000, a Appa promoveu
um encontro em Ituverava (SP), que contou com a participação de 500 produtores
de todo o estado e também do então presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), João Luiz
Pessa. Em seu discurso, Pessa destacou a
importância do associativismo, o que deu
grande impulso e incentivo para a diretoria
que acabara de ser eleita para o primeiro
mandato da associação. Por sua vez, Nelson Maeda destacou o apoio que obteve
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dos produtores e da diretoria, mostrando
uma total precocidade da associação. Em
2003, assumiu a associação o atual presidente, Ronaldo Spirlandelli de Oliveira.
Em seu discurso, Spirlandelli destacou,
entre outros pontos marcantes da Appa,
nestes 10 anos, a fundação e a estruturação da associação; a filiação desta à Abrapa; o lançamento do Selo do Algodão Paulista; maior integração dos produtores; a
interação com a classe política do estado;
a participação em eventos internacionais
e nacionais; a disponibilização de novas
tecnologias de produção; a participação
igualitária do estado nos diversos programas de apoio à comercialização; a nomeação para a presidência da Câmara Setorial do Algodão da Secretaria Agricultura; e
a medição de toda a área de produção no
estado de São Paulo na safra 2008/2009.
Além disso, há ainda o mais novo projeto da associação, o algodão adensado,
que começou no ano passado com visita

realizada ao Thaco paraguaio. A viagem
contou com a participação de produtores
paulistas, que visitaram a lavoura e verificaram o benefício advindo do cultivo e a
comercialização da cultura naquele país.
A Appa tem participado dos vários debates a respeito desta modalidade de plantio, que vai culminar com a semeadura de
30 hectares no estado na próxima safra
(2009/2010). O plantio, assim como a
condução, será capitaneado pela associação juntamente com parceiros que já estão em fase de definição.
A diretoria resolveu não realizar evento comemorativo em razão das dificuldades pelas quais o setor de produção de algodão passa. Para comemorar, a Appa
lançou a sua nova marca, que segue o
mesmo padrão gráfico da marca da Abrapa. A diretoria da Appa agradece a todos
os produtores paulistas e de outros estados brasileiros e também aos seus parceiros e patrocinadores.
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Antonio Carlos Zem, presidente da FMC para América Latina

FMC amplia portfolio e projeta
crescer nos próximos anos

A

FMC, uma das grandes fabricantes de defensivos agrícolas que
atuam no país, tem muito o que
celebrar. Com foco no futuro, Antonio
Carlos Zem, Diretor Presidente da FMC
para a América Latina, anuncia diversificação, crescimento do portfolio e parcerias estratégicas, que devem alavancar o
faturamento da empresa para a marca de
U$ 1bi até 2014. Toda a estratégia de
crescimento da FMC tem por base a importância e a consolidação da relação
com produtores e o setor de algodão.

Jornal da Abrapa: Em poucas palavras, como foi o ano de 2009 na FMC?
Antonio Carlos Zem - Temos boas
notícias para compartilhar neste final
de 2009. Num ano em que poucos
pensavam em ousar, nós nos atentamos em manter o foco no lado financeiro do negócio, revendo estratégias, identificando oportunidades e
controlando custos. Sempre acreditamos que este poderia ser o nosso
melhor ano. E assim foi. Crescemos
quase 6%, chegando à condição de
maior faturamento da companhia no
mundo. Os resultados estão atrelados à nossa busca em oferecer aos
nossos clientes não somente produtos, mas serviços, invariavelmente
com o olho em nossos custos e gastos. Esses são os ingredientes para
nos mantermos competitivos.
JA: Como a FMC conseguiu concretizar esse feito?
Zem: Sem dúvidas, o que nos levou
a essa marca foi a intensificação de
nossas ações nos mercados de milho
e soja, feito que dá início a um plano ainda mais audacioso, que é chegar em 2014 à marca de US$ 1 bilhão de faturamento. Porém, somente com essas ações certamente não
será possível atingir nesse período
de cinco anos uma meta tão ousada.
Assim, apostamos também na ampliação do nosso portfolio com o
lançamento de mais de 42 produtos
nos próximos anos e na entrada da

FMC no mercado de café, frutas,
hortaliças, citros e florestas, preservando a nossa liderança em algodão
e cana-de-açúcar. Nos próximos
anos estão previstos os lançamentos
de muitos novos produtos e iniciativas de negócios.
JA: Hoje em dia fala-se bastante em
responsabilidade socioambiental. A
empresa tem planos nesse sentido?
Zem: Não dá para falar em futuro
sem passar necessariamente pelo filtro da responsabilidade social, ambiental e econômica que envolve a
atividade agrícola. Não é mais possível admitir um bom desempenho financeiro do negócio se isso não estiver irremediavelmente atrelado a boas práticas de produção, que incluem também a competitividade saudável e ética, o desenvolvimento de
programas de educação e treinamento, a divulgação de informações
técnicas, a capacitação de líderes,
investimentos sociais e em cultura,
além da gestão ambiental em si. A
verdadeira agricultura responsável se
pratica com uma visão ampla, oferecendo soluções que permitam a toda
a cadeia exercer a atividade com cada vez mais segurança e rentabilidade, e esse é o tom dos negócios gerados pela FMC.

JA: Cite uma característica dos profissionais que atuam na empresa.
Zem: Buscamos a máxima de que todo mundo deve estar pronto para tudo, consciente de suas qualidades e
assim, com maiores chances de
acertar. São as chamadas pessoas extraordinárias, orientadas e desenvolvidas para estarem em linha com a
nossa estratégia de crescimento, o
que em outras palavras, é estar preparado para tudo, sempre. E acreditamos muito nessas pessoas extraordinárias, prontas para tudo. Estamos
investindo fortemente nelas, com a
certeza de que nos ajudarão a cumprir com a nossa proposta de fazer
mais pelo campo.

JA: Qual o perfil do profissional
para o novo momento da FMC?
Zem: Como presidente da FMC,
garanto que neste momento, em
particular, o perfil do profissional é aquele que está pronto
para tudo, aquele que fará diferença, não só para a FMC,
como para qualquer organização de qualquer segmento
de negócio. Estou certo de
que temos muitos deles em
nossa equipe, prontos para
atender o cliente em suas
necessidades e lhes oferecer as soluções inovadoras que desejam de maneira criativa e rentável.
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