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Brasil ganha na OMC direito de retaliar Estados Unidos
por causa de subsídio ao algodão
Entre as alternativas sugeridas pelo presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, para
que os produtores de algodão sejam recompensados, está a criação de um fundo
para incentivar a cultura do algodão.
Carlos Rudiney/Abrapa

Presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, fala aos jornalistas, em Brasília,
sobre a decisão da OMC

D

epois de uma batalha de sete anos na maior instância mundial relativa ao comércio internacional, a Organização Mundial do Comércio (OMC)
deu ao Brasil, no último dia 31 de agosto em Genebra,
o direito de retaliar os Estados Unidos em caráter definitivo em US$ 800 milhões para este ano, uma vez que o
cálculo da retaliação para o Programa GSM 102 leva em
conta dados anuais, portanto podem variar, segundo
dados do Ministério das Relações Exteriores.
O presidente da Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, mostrou-se satisfeito com o valor. “Essa é a segunda maior retaliação autorizada pela OMC, o que por si só já é um mecanismo
de pressão contra os subsídios americanos”, disse. De
acordo com o Itamaraty, a maior retaliação determinada
pela OMC, de US$ 4 bilhões, envolveu questionamentos
sobre isenções tributárias, confronto entre União Européia (UE) e Estados Unidos.
O presidente reafirma que o interesse do setor é o fim
dos subsídios americanos. “Nós trabalhamos e continuaremos lutando para alcançar esse objetivo. O fim dos
subsídios”, frisou.
Com a decisão da OMC, Cunha reafirmou que pretende
lutar para que essa retaliação traga ganhos para o setor. Entre as alternativas sugeridas pelo presidente da instituição

para que os produtores de algodão saiam vitoriosos está a
criação de um fundo para incentivar a cultura do algodão.
“Os recursos desse fundo poderão ser usados, por exemplo, na erradicação do bicudo do algodoeiro. A erradicação da praga demanda cerca de US$ 700 milhões”, destacou ele. “Além disso, ainda pode ser feito um aporte
de recursos para pesquisa em desenvolvimento tecnológico e em marketing internacional para consumo do
algodão frente às fibras sintéticas”, sugeriu ele, como
alternativas de compensação. “Com essas medidas, nós
poderíamos concorrer em pé de igualdade com os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos gastam, anualmente, US$ 60 milhões somente em marketing.
Subsídios
De acordo com Haroldo Cunha, o fim dos subsídios provocaria uma queda da produção norte-americana com
isso, haveria uma menor pressão de oferta no mercado
internacional, o que se traduz em uma possível alta de
preços. “Deste modo, os países mais competitivos estariam à frente, vendendo seu produto a um preço justo”,
completou Cunha, afirmando que o produto brasileiro
teria maior aceitação no mercado internacional.
Para ele, a decisão da Organização Mundial do Comércio (OMC) é um importante mecanismo para que o governo brasileiro pressione os Estados Unidos a eliminarem os subsídios proibidos, mas não descarta a hipótese
de o governo brasileiro não aplicar as retaliações comerciais autorizadas, usando-as como trunfo em outras
negociações políticas.
“Isso é possível, e seria uma decepção muito grande, já
que este é um caso emblemático, o de maior repercussão na OMC no setor agrícola”, analisou o dirigente da
instituição. “No entanto, iremos fazer de tudo para que
o governo brasileiro use seus direitos e não deixe esse
assunto morrer sem levar nada em troca. A agricultura
brasileira tem um potencial muito grande, mas tem que
romper várias barreiras, e o dever do nosso governo é
trabalhar para isso”, encerrou.

Editorial

Abrapa em ação

De olho em novas tecnologias

04/08
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou
a associação no workshop de início da safra de
algodão promovido pela Monsanto do Brasil. Haroldo
Cunha ministrou palestra sobre o algodão brasileiro e
a atuação da Abrapa.

Competir no mercado mundial do algodão com os fartos
subsídios distribuídos aos produtores de vários países não é
uma tarefa fácil. A batalha no comércio exterior se tornou
uma luta desigual. Mesmo assim, conseguimos chegar ao
quarto lugar do ranking de exportação mundial.
O destaque do algodão brasileiro no exterior se deve
principalmente à nova geração de cotonicultores brasileiros
que, atenta às distorções de mercado, partiu em busca
de melhores cultivares, novos defensivos e tecnologias de
manejo e produção. Graças ao arrojo dos produtores, as
lavouras brasileiras passaram a ter melhor padrão de cultivo
que as levou a um novo patamar de produtividade. Hoje,
já é consenso na cotonicultura brasileira que o avanço na
pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias serão o
caminho para a valorização do nosso algodão na conquista
do mercado internacional.
O cultivo adensado do algodão é um exemplo de que o
produtor, preocupado com a qualidade, foi buscar novas
formas de aumentar a produtividade e diminuir custos. Apesar
de ainda não ser amplamente utilizada, esta tecnologia
poderá revolucionar os campos de algodão brasileiro.
A técnica do algodão adensado, para aqueles que ainda não
conhecem esta tecnologia, utiliza uma distância menor entre
linhas de cultivo. Com menor espaçamento, há uma tendência
de as plantas apresentarem um encurtamento de seu ciclo.
Alguns estados já estão adotando esta prática com sucesso.
Além da produtividade, o controle de plantas daninhas pode
ser mais facilitado, devido à menor entrada de raios solares
que permitam o desenvolvimento de plantas indesejadas.
Como toda nova tecnologia, alguns cuidados devem ser
tomados pelo produtor. No caso do algodão adensado,
é preciso ficar atento em relação a como será realizada
a colheita da cultura, pois as principais colheitadeiras
apresentam limitações em relação ao espaçamento utilizado.
A força da pesquisa e novas tecnologias na cotonicultura
também podem ser vistas no controle de pragas. O Plano
Estratégico de Controle do Bicudo-do-algodoeiro no Estado
de Goiás tornou-se referência para busca da erradicação
da doença, graças à parceria entre o setor privado e
governamental. Vários estados estão adotando as práticas
utilizadas pelo produtor goiano. A partir de uma reunião
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
o projeto de Goiás foi indicado para ser levado aos países
membros do Mercosul.
Um grande potencial, porém, ainda precisa ser conquistado
a favor da cotonicultura brasileira na constante busca da
competitividade. Em termos tecnológicos, ainda não foi
permitido aos nossos produtores usufruírem integralmente
dos benefícios da biotecnologia, que tanto podem
contribuir para o aumento da produtividade como na
redução dos custos de produção. A Abrapa torce para
que esta diferença tecnológica em relação aos nossos
concorrentes seja uma questão de tempo.
Desde a sua fundação, a Abrapa tem feito parcerias
com empresas de pesquisa agropecuária e apoiado
várias iniciativas de desenvolvimentos tecnológicos. Os
cotonicultores, por outro lado, respondem com práticas que
aprimoram a qualidade do algodão brasileiro tornando-o
mais competitivo. É preciso continuar no caminho que vai
nos levar à chave para uma das nossas principais metas:
acesso a mercado.

Haroldo Rodrigues da Cunha,
Presidente da Abrapa
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05/08
• O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, representou
a associação na reunião realizada pela Confederação
da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), cujo objetivo
foi debater a proposta de atualização do Código
Florestal Brasileiro.
06/08
• A Comissão de Tecnologia da Abrapa se reuniu com
a equipe da Bayer para discutir a precificação do
algodão Liberty Link (LL);
• O assessor de projetos da Abrapa, Paulo César Dias
do Nascimento Jr., representou a associação no “II
Workshop sobre o Programa de Monitoramento e
Controle do Bicudo do Algodoeiro” promovido pela
Abapa, Fundação Bahia, Adab e Fundeagro.
12/08
• O presidente da Abrapa recebeu, para discutir proposta
de parceria, representantes da escola de samba Porto
da Pedra, que tem como samba enredo para o carnaval
de 2010: “Com que roupa eu vou?”.
19/08
• Alberto Bicca, gestor de Projetos da ApexBrasil,
recebeu o presidente da Abrapa para conversar sobre
parceria entre as entidades.
27 e 28/08
• Abrapa realizou treinamento, em Campinas, do
Programa Socioambiental da Produção de Algodão
(Psoal) para orientar os técnicos que darão suporte às
ações do programa para as estaduais.
27/08
• Divulgação do 3º Leilão de Pepro do Algodão 2009.

31/08
• Abrapa realizou coletiva de imprensa para
comentar o resultado da OMC em relação ao
contencioso do algodão.
No mês, a Abrapa se dedicou a:
• Fechar o relatório descritivo das áreas que farão parte do
projeto-piloto da Better Cotton Initiative (BCI);
• Fechar o relatório de cadastramento das algodoeiras na
safra 2008/09 no Sistema Abrapa de Identiﬁcação (SAI).

Executivos da Bayer apresentam
tecnologia LibertyLink à Abrapa

N

o mês de agosto, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa) recebeu, em Brasília,
executivos da Bayer CropScience para uma apresentação sobre os benefícios e o valor agregado da tecnologia
LibertyLink Cotton, que estará à disposição dos produtores
para a safra 2009/2010.
De acordo com a Bayer CropScience, a reunião com a
Abrapa foi uma excelente oportunidade para a apresentação dos benefícios e do valor agregado da tecnologia LibertyLink Cotton, que será uma ferramenta para o manejo
de plantas daninhas nas lavouras de algodão.
Durante a reunião, foram discutidos o posicionamento técnico e comercial do LibertyLink Cotton, além do valor que
será cobrado do produtor pelo uso da tecnologia de US$
40 dólares por hectare para as primeiras safras.
“Esse tipo de negociação é extremamente importante
quando há conversa entre instituições com interesses diversos. Acredito que esse tipo de diálogo é positivo porque
reforça a clareza e transparência com relação ao futuro da
biotecnologia”, destacou o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha. “A Abrapa sempre defendeu que a pesquisa
e o desenvolvimento tecnológico devem ser reconhecidos.
A propriedade intelectual requer o emprego de esforço e
de recursos. Contudo, nós na Abrapa defendemos que a
tecnologia deve ter um preço acessível para os produtores,
principalmente, na conjuntura atual, quando os custos estão altos”, ponderou.
“O respaldo da Abrapa, como a principal representante
dos cotonicultores brasileiros, é de extrema importância

e demonstra a transparência tanto da Bayer CropScience
como da entidade, para disponibilizar aos produtores alta
tecnologia com valor adequado e atrativo, de acordo com
os benefícios proporcionados pelo novo produto. O grande
beneficiado por esta negociação promovida pela Abrapa
com certeza será o cotonicultor”, afirmou o diretor da unidade de biotecnologia da Bayer CropScience, Alex Merege.
A tecnologia LibertyLink foi desenvolvida pela Bayer CropScience para auxiliar o produtor a manejar melhor plantas
daninhas (mato) em lavouras de algodão. O produto é uma
linhagem de algodão geneticamente modificado, que permite o uso seletivo de herbicida à base de glufosinato de
amônio para o controle de ervas daninhas, que compromete a qualidade da pluma e a produtividade da lavoura por
competir com a planta de algodão por espaço, luz, água
e nutrientes.
Carlos Rudiney/Abrapa

Comissão de tecnologia da Abrapa recebe executivos da Bayer.

BCI inicia projeto piloto de sustentabilidade na
cotonicultura brasileira

A

cotonicultura brasileira dará um passo importante no mês de setembro. Representantes do Better Cotton Initiative (BCI) chegam ao Brasil para,
em parceria com a Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa), definir por onde começar um dos
trabalhos mais arrojados em busca da sustentabilidade
no agronegócio. A Abrapa selecionou vários municípios
que contam com lideranças e organização para dar suporte ao projeto piloto no Brasil. O BCI selecionará um
coordenador que irá gerir a implementação de todo o
sistema para um Algodão Melhor na lavoura brasileira.
A maior parte do algodão comercializada no mundo
vem de países em desenvolvimento. Em alguns países,
principalmente na África, a economia depende da cotonicultura. De acordo com levantamento feito pelo BCI,
aproximadamente 80% das pessoas envolvidas com a
produção de algodão no mundo são de pequenos agricultores. Por isso, a entidade considera a cotonicultura
diferente de outras cadeias do agronegócio, nas quais
a produção industrial, em escala, é maior.
O Better Cotton Initiative (BCI) existe para tornar a produção mundial de algodão melhor para as pessoas que
trabalham no setor. A entidade tem trabalhado com organizações de toda cadeia do algodão em vários países
do mundo, cujo objetivo é difundir, junto aos agriculto-

res, práticas mais adequadas às regras internacionais.
O agronegócio , particularmente a cotonicultura, tem
consciência de que para ter acesso a mercados internacionais é preciso produzir de forma sustentável, uma vez
que as grandes redes de varejo mundiais, participantes
do projeto, e o consumidor final prezam pela produção
de um algodão social e ecologicamente correto.
O BCI irá difundir os benefícios da cultura sustentável,
especialmente a rentabilidade financeira. Entre outras
dicas estão: melhor aproveitamento da água, uso mais
adequado de pesticidas para evitar impacto à saúde humana e manejo do solo. Os trabalhos do BCI nos municípios serão iniciados ainda este ano.
No dia 1º de julho a Abrapa foi admitida no conselho
consultivo do Better Cotton Initiave (BCI), um projeto
criado há dois anos por renomadas redes de varejo da
Europa e ONGs internacionais, com o objetivo de produzir algodão com sustentabilidade. A Abrapa concorreu
com outras importantes instituições do mundo do setor de algodão. Com a entrada da instituição brasileira
na BCI, a entidade terá mais influência internacional no
processo produtivo e a participação em discussões importantes sobre o algodão no mundo, principalmente,
em assuntos voltados às leis ambientais e sociais relacionadas à cotonicultura.
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Abrapa é destaque no Clube da Fibra FMC,
que promoveu debates sobre a proﬁssionalização da agricultura

Joelmir Betting cooderna o painel que discutiu a pejotação

C

om apoio de empresas de pesquisas públicas e
privadas e a adoção de tecnologia de ponta o
campo mostra sua força. No caso do algodão, o
Brasil já é o quarto maior exportador mundial e pode se
tornar o segundo no prazo de dez anos. A tarefa não é
fácil, mas está longe de ser impossível. Por isso, o reconhecimento de importantes lideranças do setor, como
a FMC, promotora do evento que reuniu os líderes do
setor de agronegócio entre os dias 29 de julho e 1º de
agosto em São Paulo, são imprescindíveis para o pleno
desenvolvimento da área.
Durante quatro dias, os principais especialistas e grandes
produtores agrícolas reuniram-se para discutir temas relacionados à profissionalização da agricultura e o futuro
do setor. Na pauta, oportunidades no agronegócio nacional, formalização das empresas rurais, sucessão, governança, transparência, administração de risco, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, bem como
a necessidade de criação de um novo marco regulatório,
que elimine as restrições à modernização e estimule o
aproveitamento do potencial de crescimento sustentável
da agricultura brasileira.
Um dos temas destacados pela organização do evento
foi a mudança do regime fiscal dos negócios agrícolas
de pessoas físicas para pessoas jurídicas (PJtação) como
peça fundamental na criação desse novo marco regulatório. Para o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), Haroldo Cunha, a discussão está no começo, por isso ninguém sabe ainda quais
as vantagens da mudança.
“Essa é a grande questão: qual seria a desoneração que
viria junto com esta pejotação. No setor do algodão, pela
natureza dos produtores empreendedores, pelo tamanho
do negócio, já existe muita gente caminhando neste sen-

O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha,
fez homenagem aos presidentes das associações estaduais, produtores e fundos de desenvolvimento
4

tido, se olharmos para o médio e pequeno, fica a dúvida
ainda se isto vai ser vantagem ou seria mais trabalho, mais
dificuldade e talvez não fosse tão interessante”, explicou
Cunha aos jornalistas, durante o evento.
Houve ainda um debate coordenado pelo jornalista Joelmir
Betting, com participação dos principais profissionais da cadeia de produção de algodão. O algodão adensado também
foi um dos assuntos discutidos em um workshop.
“Diversificação, inovação constante, eficiência, colaboração
e intercâmbio de conhecimentos são princípios determinantes para o crescimento do mercado. Daí a importância da
realização de um evento como o Clube da Fibra, pela sua
forma de planejar e discutir eficiências do mercado, a fim
de descobrir fatores que contribuam para fortalecer e gerar
demanda para o agronegócio brasileiro e promover o alinhamento dos recursos para este objetivo”, disse o presidente
da FMC, Antonio Carlos Zem, na ocasião do encontro.
Os encontros anuais do Clube da Fibra reúnem produtores
que representam 80% do PIB do algodão e 10% do PIB
da soja no Brasil, sempre trazendo para discussão temas
de interesse para o agronegócio em geral e para o setor
algodoeiro em particular.
Jantar de dez anos da Abrapa
No dia 30 de julho, a FMC ofereceu à Abrapa um jantar
em comemoração aos dez anos da instituição. No discurso,
o presidente da instituição, Haroldo Cunha, fez um agradecimento especial a todos os presidentes das associações
estaduais, destacou o papel dos ex-presidentes da entidade e ainda expôs um panorama da cotonicultura brasileira. Cunha também ressaltou a participação de produtores,
agricultores, fundações e fundos de desenvolvimento que
trabalham em prol da cotonicultura no Brasil.

Divulgação/ FMC

Divulgação/FMC

Encontro reuniu especialistas renomados
e produtores líderes do setor de agronegócios, em São Paulo, entre os dias 29
de julho e 1º de agosto.

FMC homenageia representantes da Abrapa.

Lançado Programa Socioambiental da Abrapa

ranking para que o empresário agrícola possa conhecer o
resultado de sua autoavaliação.
Cartilhas

Representantes das estaduais recebem treinamento para a implantação do
Programa Socioambiental da Abrapa (Psoal), em Campinas.

A primeira etapa do Programa Socioambiental da
Produção de Algodão (PSOAL) foi concluída com
êxito. Os 27 representantes das associações estaduais
participaram, em Campinas, nos dias 27 e 28 de agosto,
de um treinamento onde receberam orientações sobre a
legislação trabalhista e normas de segurança e saúde no
ambiente de trabalho.
Durantes dois dias, nesta primeira etapa, os participantes
receberam um checklist com temas referentes à saúde
e segurança, meio ambiente do trabalho, legislação
ambiental e recursos humanos. Eles debateram estes
assuntos com a assessoria dos consultores Márcia
Beatriz Leal Osório e Antonio Carlos de Oliveira. “Esses
representantes escolhidos pelas estaduais para participar
do treinamento irão trabalhar como estimuladores nas
estaduais”, explica a consultora Márcia Beatriz.
A segunda etapa do programa consiste em palestras de
conscientização, organizadas pela Associação Brasileira
dos Produtores de Algodão (Abrapa), em cidades
escolhidas pelos diretores destas entidades estaduais.
“Nesta fase, irão participar agricultores e todas as
pessoas indicadas por eles que trabalhem direta ou
indiretamente na produção”, enumera a consultora.
Além disso, serão distribuídos o checklist e as cartilhas.
“Nossa meta é orientar os agricultores para que façam
uma autoavaliação voluntária que possibilite ampliar
e aprimorar as condições de trabalho”, acrescenta ela,
lembrando que as sete cartilhas estarão disponíveis no
site da Abrapa.
Na última etapa, os agricultores e outros integrantes da
produção nos estados que se mostrarem interessados
poderão ter acesso aos consultores estaduais ou ainda
por meio de telefone para tirar dúvidas. “A forma de
acessar os recursos para obter as informações deverá ser
escolhida por cada agricultor e nós faremos tudo para
que eles possam ampliar a adequação”, destaca Márcia
Beatriz. Vale lembrar que, ao fim do checklist, há um

a) Sempre que medidas de ordem geral não ofereçam
completa proteção contra os riscos de acidentes de trabalho
ou de doenças profissionais e do trabalho;
b) Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem
sendo implantadas;
c) Para atender situações de emergência.

Divulgação/ IAS

Carlos Rudiney/Abrapa

O objetivo das cartilhas, que em breve poderão ser
acessadas pelo site da Abrapa, é reunir e disponibilizar
informações nas áreas social e ambiental, referentes à
atividade produtiva do agronegócio.
Entre os temas abordados estão o Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que estabelece a
obrigatoriedade da elaboração e implementação do PPRA,
visando a preservação da saúde e integridade física dos
trabalhadores por meio da antecipação, reconhecimento,
avaliação e conseqüente controle da ocorrência de riscos
ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente
de trabalho, levando em consideração a proteção do meio
ambiente e dos recursos naturais.
Outro assunto inserido nas cartilhas é o Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), cuja
implantação visa a prevenção da saúde do trabalhador.
As publicações ainda dão destaque aos Equipamentos de
Proteção Individual (EPI). Por meio dele, todo dispositivo
ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador,
destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a
segurança e a saúde no trabalhador, a empresa é obrigada
a fornecer aos empregados, de forma gratuita, os EPIs.
Esses equipamentos devem ser adequados ao risco, estar
em perfeito estado de conservação e funcionamento nas
seguintes circunstâncias:

Funcionário segue orientação recebida sobre os procedimentos adotados para
o tratamento das embalagens vazias de EPI, segundo a NR 31.
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Começa o VII Congresso Brasileiro de Algodão

O

VII Congresso Brasileiro de Algodão, que acontece em Foz
do Iguaçu, entre os dias 15
e 18 de setembro, será uma grande
oportunidade para atualização científica e profissional. Os números do VII
CBA comprovam a integração intelectual que ocorrerá entre pesquisadores
brasileiros e estrangeiros que participarão do encontro.
Pesquisadores da Alemanha, Argentina, Colômbia, Estados Unidos, Inglaterra, Grécia, Honduras, Peru,
Paraguai e de países africanos irão interagir com colegas brasileiros de várias áreas. A meta é de que a pluralidade de idéias, conceitos e discussões
sobre a evolução da cotonicultura seja
o marco do evento.
O número de trabalhos apresentados
superou as edições anteriores. Ao todo, serão 350 divididos em sessões pôsteres agrupados em 14 seções específicas. Entre elas, agricultura familiar; agroeconomia
e transferência de tecnologias; biotecnologia, entomologia; fisiologia e ecofisiologia; fitopatologia; fototecnia e
sistema de produção, irrigação e mecanização agrícola;
melhoramento genético; nematologia; plantas daninhas;
produção e tecnologias de sementes; solos e nutrição de
plantas e tecnologia de fibra têxtil.
O programa de atividades do congresso prevê ainda palestras, mesas redondas, salas especializadas, conferências e
minicursos com especialistas e pesquisadores brasileiros.
Durante os quatro dias de congresso os participantes ainda poderão escolher 118 palestras, cujos temas serão referentes à sustentabilidade da cotonicultura brasileira e à
expansão dos mercados.
Conferências
A primeira conferência master será mediada pelo presidente da Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão, Haroldo Cunha. Deste encontro, participarão os especialistas Sean Patrick Cady (Levi´s), Henrik
Lampa (H&M) e Allan Williams (BCI). O seminário está
programado para o dia 16 (quarta-feira), das 15h45
às 18 horas.
As outras duas conferências masters ocorrerão na
sexta-feira, dia 18. Os debates iniciam com o ministro
de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Reinhold Stephanes. Filho de pequenos produtores rurais, o ministro tem a história de vida e pública diretamente ligada à agricultura.
A conferência subseqüente também é bastante aguardada pelos participantes do congresso. A palestra será ministrada pelo pesquisador norte-americano John P. Purcell.
Com o tema “Technology Advamcements in Cotton
(Avanços Tecnológicos da Cotonicultura) Purcell irá falar
sobre os últimos avanços das técnicas adotadas no campo
para a produção e cultivo do algodão de diferentes qualidades. O tema interessa à maioria dos produtores pre-
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ocupados com a redução de custos e
maior rentabilidade nas colheitas com
o auxílio das novas tecnologias.
O pesquisador John P. Purcell coordena
vários programas de desenvolvimento
da cotonicultura nos Estados Unidos,
comanda projetos de biotecnologia de
grandes companhias internacionais e
do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos, similar ao Ministério
da Agricultura do Brasil.
Debates centrais
Os participantes do VII CBA terão também a oportunidade de debater com
pesquisadores importantes experiências desenvolvidas principalmente no
Brasil, como novos sistemas de produção, agricultura de precisão, manejo
de lavouras transgênicas, desafios de
produção e exportação, entre outros temas.
Uma das conferências mais aguardadas do congresso
será ministrada pelo pesquisador americano Thomas W.
Fuchs, da Texas A&M University. Fuchs falará sobre a “Erradicação do Bicudo nos Estados Unidos” e suas experiências aplicadas no estado do Texas. A conferência
interessa diretamente a muitos produtores brasileiros que
enfrentam o problema em suas lavouras.
Adensado
Outro tema bastante interessante que centralizará as
discussões durante o congresso refere-se às práticas de
cultivo do algodão adensado. A cultura do adensado
torna-se, a cada novo experimento, uma alternativa viável aos produtores, consultores e empresas de agronegócio em busca de baixos custos de produção e consequente alta rentabilidade.
Durante o VII CBA, serão divulgados ainda os mais recentes resultados deste novo modelo produtivo do algodão
no Brasil e em outros países, os números e estatísticas das
últimas colheitas, as novas pesquisas e uma balança da
produtividade do algodão adensado, sempre em busca
da sustentabilidade de cultivo.
Dois seminários específicos vão detalhar a evolução do
adensado: “Algodão adensado na Argentina, Paraguai e Brasil”, que ficará a cargo dos pesquisadores Ruy
Seiji Yamaoka (Brasil-IAPAR); Mario Mondino (Argentina
INTA); e Anderson Pereira (Deltapine-Brasil).
O outro será ministrado pelo consultor Jonas Guerras,
cujo título é “Os resultados obtidos em lavouras do
Brasil na safra 2008-2009”, especialmente nos estados
do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Bahia.
Responsabilidade ambiental
O congresso estará aberto às discussões relativas à questão socioambiental e o cultivo do algodão preservando
os ecossistemas. A Abrapa terá um espaço master no
evento, onde divulgará ações sociais e ecologicamente
adequadas de grandes marcas de rede e de varejo inter-

nacionais ligadas à cadeia produtiva do algodão, como
traders e fornecedores.
Recentemente admitida ao conselho consultivo da Better Cotton Initiave (BCI) – projeto criado há cinco anos
por renomadas redes de varejo da Europa e ONGs internacionais, com o objetivo de produzir algodão com
sustentabilidade – a Abrapa terá mais inﬂuência internacional no processo produtivo e em discussões relativas às leis ambientais, trabalhistas e sociais relacionadas à cotonicultura.
Já no dia 17 haverá o “Fórum Aberto com a International Cotton Association Ltda – Liverpool – Processo de Washout e regra de arbitragem como
proteger o vendedor”. O último dia terá dois grandes
eventos paralelos que devem repercutir bastante entre
os pesquisadores, que será a 16ª Reunião da Câmara
Setorial do Algodão e seus derivados e o IV Encontro
Nacional do Bicudo.
Espaço Abrapa no CBA
A Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abra-

pa) ocupará o espaço central da feira. Com um stand de
72m², a Abrapa aproveitará o CBA para dar continuidade
às comemorações dos 10 anos da Associação. “O espaço da Abrapa é montado para receber o cotonicultor e
divulgar as ações desenvolvidas pela Associação nestes
10 anos bem como apresentar os projetos que temos
para o futuro”, afirma o presidente da Abrapa, Haroldo
Cunha. O stand e material de divulgação da Associação
terão como tema “Abrapa. Pronta para os próximos
10 anos” e durante o evento a Abrapa fará o lançamento
do Manual Abrapa de exportação de Algodão e a palestra
Master que discutirá a importância das questões sociais e
ambientais para o algodão brasileiro, com divulgação do
Programa Socioambiental da Produção de Algodão (Psoal) e da Better Cotton Initiative (BCI).

Mais informações: www.cbaparana.com.br

Analista prevê alta do preço futuro

C

omo costuma ocorrer no fim da colheita e início da comercialização, o produtor de algodão
terá que testar sua paciência e, principalmente,
sua frieza para negociar o produto no mercado futuro.
De acordo com o analista de algodão da consultoria
Safras&Mercado, Miguel Biegai, o cenário aponta para
uma possível alta no preço de Nova Iorque. “A tendência
de queda na produção dos principais produtores de algodão (Brasil, China, Estados Unidos e Índia) deve elevar o
preço em Nova Iorque para US$ 0,70 por libra-peso em
dezembro de 2009 com possibilidade de chegar a US$
0,75 por libra-peso em março de 2010”, analisa.
Se a tendência de alta no mercado externo se configurar,
segundo Biegai, o caminho da produção brasileira será a
exportação. “Se isso ocorrer, vai faltar algodão no mercado interno e a Indústria terá que importar o produto”,
comenta. Para o mercado interno, a alta do preço em
NY e o direcionamento para exportação podem trazer
boas notícias. De acordo com o analista, tudo indica que
haverá paridade na importação. “Se houver alta em NY,
cenário que a própria indústria trabalha hoje, o preço no
mercado interno pode
chegar a R$ 1,40 por
libra-peso em março”,
prevê Biegai.
No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o clima é de
cautela. O diretor do
Departamento de Comercialização e Abastecimento Agrícola e Pecuário, José Maria dos
Anjos, diz que o apoio
do Mapa, por meio dos
leilões do Pepro, deu
um alento ao produtor. Fonte: USDA

“Com o apoio do Governo e um cenário melhor no exterior, dá para dizer que o pior já passou”, destaca José
Maria. Mas o diretor da Secretaria de Política Agrícola
(SPA) do Mapa lembra que o grande vilão dos cotonicultores, e do agronegócio, é o câmbio. “O câmbio inﬂuencia muito na hora de comprar os insumos e reﬂete
mais ainda na comercialização”.
Por ser um mercado muito dinâmico, o diretor do Mapa
não arrisca uma previsão para o futuro. “Com a expectativa de queda na produção mundial, pode ser que
haja uma reação, mas é bom lembrar que o algodão
tem um estoque de passagem alto”, comentou. Os números do Mapa mostram que o consumo de algodão
no mundo está em torno de 24 milhões de toneladas,
enquanto o estoque mundial gira em torno de 12 a
13 milhões de toneladas. Para se ter uma idéia do que
representa este quadro, o diretor comparou os dados
com os do milho. O consumo mundial de milho está na
faixa de 700 milhões de toneladas, mas o estoque de
passagem está em torno de 140 milhões de toneladas.
“Uma quebra na safra dos Estados Unidos, por exemplo, tem um reﬂexo maior
no preço, quando se trata
do milho”, compara.
Quem trabalha com algodão sabe que o mercado,
um nome muito utilizado,
mas pouco decifrável, é
hoje o senhor da comercialização de boa parte do
agronegócio. Por isso uma
arma eficaz é a informação
e principalmente planejamento estratégico. “Quando se monta uma boa estratégia, até o peso do erro
é menor”, destaca Biegai.
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APAPB pode aumentar hectares de área plantada no estado, em 2010,
em parceria com governo estadual
Mais uma entidade foi criada para fortalecer a cotonicultura brasileira. No dia 24 de agosto foi oficializada, na sede
do Sebrae de Patos (PB), a criação da Associação dos Produtores de Algodão da Paraíba (APAPB). Com a criação da
APAPB, agora são dez associações estaduais no país. Os
próximos passos da diretoria consistem em fazer os registros necessários ao funcionamento da entidade na forma
da lei e, concluída esta fase, encaminhar o pedido de filiação à Associação Brasileira dos Produtores de Algodão.
Segundo o técnico agrícola e tesoureiro da APAPB,
Waltemilton Vieira Cartaxo, atualmente o estado da
Paraíba consome 140 mil toneladas de pluma por ano
para uma produção de apenas 2.100 (duas mil e cem
toneladas). “A associação e o governo estadual têm
uma parceria para aumentar os atuais cinco mil hectares de área plantada de algodão para 20 mil hectares
no próximo ano”, antecipa. “Ao aumentar a nossa produção, nós teríamos demanda certa dentro do próprio
estado”, destaca.
Atualmente, na Paraíba, de acordo com Cartaxo, há
cerca de 2,5 mil agricultores familiares que vivem do
plantio de algodão colorido – grande destaque da região – e branco. Com o aumento da referida área, cerca de sete mil famílias seriam beneficiadas.

Waltemilton Cartaxo explica que, por intermédio do citado projeto, o governo da Paraíba ficará responsável pela
doação de sementes, pelo preparo da terra e pelo plantio
mecanizado. “Assim, caberia aos agricultores beneficiados pelo projeto cuidar da plantação e da colheita que
é feita manualmente”, explica. Os agricultores poderão
escolher a produção entre os modelos convencional, orgânico ou agroecológico.
A nova associação já tem 60 agricultores e técnicos das
instituições vinculadas à cadeia produtiva do algodão
no estado. A meta é trazer, para o quadro da APAPB,
500 produtores associados até o final deste ano. Para
isso, os diretores e apoiadores nos núcleos de produção
têm promovido reuniões e mobilizado os agricultores
daquela região.
Na década de 70, os produtores do estado da Paraíba
chegaram a plantar uma área de algodão superior a
700 mil hectares, que possuía 26 usinas de descaroçamento de algodão. Hoje, restam apenas seis. “Por
isso, com a criação da associação, nós pretendemos
interagir com os parceiros, em especial o governo do
estado, organizar os produtores, articular o mercado
local e partir para a retomada do cultivo do algodão”,
encerra Waltemilton Cartaxo.

Ampasul acompanha a colheita do
algodão adensado na região dos Chapadões
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tadeira realizar a colheita.
Ao final da colheita de todas as áreas do algodão adensado, poderá ser feito uma linha comparativa de todas
as áreas, quanto à produtividade, rendimento da pluma
e qualidade da fibra, o que provavelmente mostrará a
melhor condição para se trabalhar com a nova técnica
na região dos chapadões. Outro gargalo são as colheitadeiras que precisam sofrer alterações na plataforma de
colheita e adaptação de um sistema de pré-limpeza na
própria colheitadeira. No Brasil, ainda não há colheitadeiras apropriadas para a colheita do adensado, a que está
na região veio da Argentina, onde essa modalidade já é
desenvolvida há vários anos.
Divulgação/Ampasul

A

nova técnica do algodão adensado tem despertado interesse por grande parte dos produtores de
algodão do estado de Mato Grosso do Sul e do
país. A nova modalidade de plantio do algodão poderá
trazer benefícios aos produtores que pretendem plantar
em segunda safra, após a colheita da soja precoce, milho
ou feijão. Estima-se que o custo para o plantio do algodão adensado será menor que o da safra normal, pela
menor quantidade utilizada de defensivos e fertilizantes
por ser uma cultura de ciclo mais curto.
Segundo levantamento prévio, a produtividade das áreas
que começaram a ser colhidas está dentro do esperado,
entre 230 a 250 arrobas por hectare, apesar de algumas
lavouras terem sofrido com estiagem e geadas. O rendimento de pluma tem sido entre 31% a 34%, ficando um
pouco abaixo da cultura convencional que é de 39% a
41%. A qualidade visual da pluma é boa, não mostrando
diferença no aspecto em relação ao algodão convencional. Está em avaliação a qualidade intrínseca da fibra que
é analisada através da classificação HVI. Será feita, ainda,
a análise da pluma de lavouras plantadas em épocas diferentes, para se ter um diagnóstico de quanto o clima
interferiu na qualidade da fibra.
Ainda há muitas dúvidas quanto à implantação dessa nova
modalidade de plantio do algodão, uma vez, que não se
tem certeza sobre qual o melhor período de plantio para a
região (janela de plantio), quais as variedades que melhor
irão adaptar-se e qual a melhor plataforma para a colhei-

Diretoria da Ampasul acompanha a produtividade das lavouras

Tecnologia do algodão adensado
é aprovada em dia de campo da Ampa

O

Divulgação/Ampa
sucesso da experiência do sise também para a exportação, que é
tema adensado que está seno que nos interessa”, assegura.
do colhido em mais de cinco
Quem também está satisfeito com o
mil hectares de várias fazendas no
resultado do adensado é o produtor
Mato Grosso já pode ser comprovae governador de Mato Grosso, Blairo
do. Segundo o presidente da AssociaMaggi. Depois de visitar lavouras e
ção Mato-grossense dos Produtores
acompanhar o trabalho de colheide Algodão (Ampa), Gilson Ferrúcio
ta de dentro de uma colhedeira, o
Pinesso, os produtores do estado esgovernador disse que os produtores
tão contentes com o processo.
mais uma vez saem na frente em
“Estamos muito animados, não só
busca de alternativas. “O produtor
com a produtividade, mas, principalmato-grossense é muito arrojado.
Gilson Pinesso e Blairo Maggi visitam
mente, com a qualidade intrínseca
Foi atrás de máquinas, fora do país
fazendas no Mato Gosso
da fibra que tem se mostrado bem
e fez modificações para adaptar à
superior ao que imaginávamos obter”, afirma o presidente região. Tudo isso, para trabalhar com a tecnologia do adenda Ampa. “Não tenho dúvidas que na próxima safra Mato sado”, frisou Blairo Maggi.
Grosso vai plantar mais de 100 mil hectares no sistema aden- De acordo com ele, agora o produtor passa a colher mais,
sado”, estima o presidente da Câmara Setorial do Algodão com menos custo e aproveita a terra nos demais períodos,
e Derivados do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) na safra normal de soja ou milho e depois com a safra
e conselheiro consultivo da Ampa, Sérgio De Marco, acres- de algodão. “Acredito que o Estado vai recuperar logo
centando que o adensado é o caminho que o setor tem a os 200 mil hectares, que deixaram de ser plantados nos
trilhar, porque é uma forma de reduzir custos da produção e últimos tempos, e retornará aos 500 mil hectares com
garantir mais rentabilidade. “A qualidade da pluma garante competitividade e resultados positivos para o produtor”,
a comercialização da matéria-prima para a indústria nacional avaliou o governador.

Bicudo do Algodoeiro em pauta na Bahia

A

Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa)
reuniu, pelo segundo ano consecutivo, representantes
de toda a cadeia produtiva do algodão no II Workshop
sobre o Programa de Monitoramento e Controle do Bicudo do
Algodoeiro. O evento, que também tem como realizadores o
Fundo para o Desenvolvimento do Agronegócio do Algodão
(Fundeagro), Fundação Bahia e Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), discutiu esse ano, além dos aspectos técnicos ligados ao monitoramento e combate do bicudo, a redução
nos recursos ao Programa Bicudo, em virtude do contingenciamento forçado pela diminuição da área plantada, como conseqüência da crise financeira mundial.
O Workshop foi dividido em duas etapas. No primeiro dia (6 de
agosto), foi direcionado aos representantes de entidades e consultores ligados ao agronegócio do algodão. Além de palestras,
uma mesa redonda foi criada para discutir os novos rumos do
programa. No dia seguinte, foi aberto ao público e contou com
mais de 90 pessoas que se reuniram no auditório do Centro de
Pesquisa e Tecnologia Agrícola do Oeste (CPTO), localizado no
Complexo Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães.
“O sucesso deste evento é prova do interesse do cotonicultor
do cerrado baiano em proceder de maneira correta nas suas
lavouras. Isso não é apenas uma preocupação individual, mas
coletiva, pois, ele sabe que seus atos impactam diretamente na
sustentabilidade da cadeia. O workshop também reforça a parceria do Governo, através da Adab, que diligentemente trabalha conosco para evitar a propagação dessa perniciosa praga”,
explica o presidente da Abapa, João Carlos Jacobsen.
Bicudo zero
De acordo com o presidente do Fundeagro, Ezelino Carvalho,
que coordenou a avaliação do Programa do Bicudo, o programa
tem conseguido manter baixos os níveis da praga, mas ainda
existem problemas em algumas fazendas. “Nosso objetivo é
fazer com que 100% dos produtores adotem tecnologias necessárias e atendam as recomendações do programa para não

deixar a praga se proliferar”, pontua Carvalho.
Ainda de acordo com Ezelino Carvalho, a crise financeira mundial causou a redução da área de algodão na região oeste da
Bahia, a diminuição no pacote tecnológico e a conseqüente
diminuição de produtividade. Com isso, os recursos para o Programa Bicudo na próxima safra serão menores. “Nos reunimos
nesse evento para fazer uma reavaliação e pensar como o Fundeagro vai disponibilizar um volume menor de recursos sem
prejudicar os trabalhos de pesquisa”, conclui.
O Assessor de Projetos da Abrapa, Paulo César Dias, participou do evento. O objetivo da entidade nacional é replicar
o modelo já consolidado na Bahia do Programa Bicudo nos
outros estados produtores.
Nos dois dias, o especialista Paulo Degrande fez uma exposição
sobre o Programa do Bicudo. A platéia assistiu ainda a uma palestra com representantes da Adab sobre o novo decreto que regulamenta a Lei 10.434 sobre Defesa Sanitária Vegetal na Bahia.
Divulgação/Abapa

Participantes do II Workshop sobre o Programa de Monitoramento e
Controle do Bicudo do Algodoeiro
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AMIPA realiza Dia de Campo sobre algodão adensado
na rotação de culturas e até mesmo como safrinha.
O presidente da Amipa, Inácio Carlos Urban, enfatizou o
fato de a Associação estar sempre promovendo a difusão
de tecnologias e levando novas informações aos associados
e interessados na cultura do algodão. Promover a cultura
do algodão no Estado e organizar eventos que promovam a
troca de experiências e informações é papel da Associação,
conclui o presidente.
Divulgação/Amipa

A

Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa) organizou no último dia 13 de agosto, na cidade de Uberlândia, um Dia de Campo sobre algodão
adensado. O evento foi realizado na fazenda Bom Jardim,
propriedade da TCMA -Tochiyuki Agropecuária. Os participantes assistiram a palestras técnicas que abordaram temas
como fertilizantes, defensivos e variedades recomendadas
para o manejo do algodão adensado.
Técnicos da TCMA, responsável pela lavoura e beneﬁciamento do algodão, falaram sobre o manejo agronômico,
custos e maquinários para a colheita. Os participantes puderam acompanhar ainda a dinâmica de campo por meio da
colheita com a máquina stripper, onde visualizaram a qualidade do algodão colhido, a pluma após o beneficiamento e
a análise de HVI feita no laboratório da Minas Cotton.
O Dia de Campo contou com um grande número de participantes, superando as expectativas, com presenças de produtores de todo o estado de Minas Gerais e também de
Goiás, Bahia e São Paulo. Segundo o diretor executivo da
Amipa, Lício Pena, a idéia de realização do evento partiu da
necessidade de mostrar aos produtores mineiros a alternativa do algodão adensado como um novo manejo que traz
uma melhor relação custo/benefício e também como opção

Algodão adensado foi tema do Dia de Campo da Amipa

Agopa e Fialgo investirão R$ 1,7 mihão em laboratório

C

om uns dos mais modernos equipamentos no setor, vimento de novas variedades, coordenado pela Secretaria
a Associação Goiana dos Produtores de Algodão Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Sea(Agopa) irá montar em Goiânia um laboratório de gro) com participação do IAC e IAPAR; R$ 255 mil para
classificação de algodão com HVI. O investimento é de manejo cultural do solo; R$ 50 mil para biotecnologia e R$
R$ 1,737 milhão, sendo R$ 1,389 milhão provenientes do 135 mil para agricultura familiar.
Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão de Goiás (Fialgo) Após destinar os valores para cada área e definir as priorie R$ 348 mil da própria entidade. A estimativa é de que dades de estudo, visando sempre aumentar produtividade
a construção inicie em dezembro deste ano, com previsão e diminuir custos, os pesquisadores se reuniram no dia
de término para o início do segundo semestre de 2010.
10 de agosto em Rio Verde, junto aos produtores de alSegundo o presidente da Agopa, Marcelo Swart, este godão e consultores para delinearem os caminhos que as
empreendimento vai ao encontro das necessidades dos pesquisas seguirão durante a próxima safra. Segundo o
produtores de algodão de possuírem um laboratório de coordenador do Conselho Gestor do Fialgo e presidente
classificação moderno e ao alcance de todos, suprindo as- da Agopa, Marcelo Swart, é importante que os dois lados,
sim, uma demanda crescente. “Este será mais um serviço tanto os produtores quanto os pesquisadores, trabalhem
que a associação prestará ao produtor goiano”, completa. juntos nesta empreitada. “Os produtores que lidam direto
A intenção é que os produtores possam utilizar este be- com o campo sabem onde estão precisando de mais tecnefício na safra 2009/2010. O projeto foi aprovado pelo nologia e os pesquisadores podem centralizar os estudos
Conselho Gestor do Fialgo, em reunião realizado no dia em cima dos anseios dos cotonicultores”, comenta.
14 de agosto, em Goiânia.
O presidente da Fundação Goiás, Ronaldo Limberte,
Também visando o desenvolvimento da cadeia produtiva acrescenta que por meio do Fialgo, entidades de pesquido algodão goiano, os investimentos em pesquisa do Fial- sa trabalham na busca pela sustentabilidade da cultura
go já têm destino certo. Em uma reunião realizada no dia do algodão em Goiás. “Elas trabalham com o intuito de
4 de agosto, na Casa do Algodão, em Goiânia, o Conse- buscar a necessidade do produtor e entendem as dificullho Gestor do Fundo aprovou
dades que os cotonicultores
Divulgação/Agopa
as cartas consultas para pesenfrentam na atual realidade
quisas que serão realizadas
do agronegócio”. Ronaldo
durante a safra 2009/2010.
ressalta também que o algoSerão destinados R$ 350 mil
dão adensado ainda será um
para os trabalhos realizados
dos principais focos de estuna área de novas variedades,
do. As entidades, cujas cartas
executadas pela Fundação
foram aprovadas, terão 30
de Apoio à Pesquisa e Dedias para elaborar o projeto.
senvolvimento Agropecuária
Após a chegada do material,
de Goiás – Fundação Goiás
uma nova reunião será agene Embrapa Algodão; R$ 200
dada para avaliação e aprovamil também para o desenvolção destes.
Produtores e pesquisadores se reúnem para definir linhas de pesquisas
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Arlindo Moura

Com 20 anos de experiência no ramo do agronegócio, Arlindo de Azevedo Moura exerce hoje o cargo
de diretor presidente e membro do Conselho de Administração da SLC Agrícola, uma das gigantes do
setor. Ele ainda participa ativamente de órgãos de classe sendo, atualmente, presidente da Associação
Maranhense dos Produtores de Algodão (Amapa). Formado em Administração de Empresas pela
Universidade de Ijuí-RS com pós-graduação em Finanças, Moura atuou como professor durante doze
anos na Universidade de Ijuí-RS. Ele ainda foi diretor presidente do Grupo Kepler Weber e diretor
administrativo financeiro para América do Sul da John Deere Brasil S.A. Nesta edição do Jornal da
Abrapa, o executivo faz uma análise precisa do panorama do algodão, que o leitor confere abaixo.

Jornal da Abrapa - A última safra transcorreu em meio
a uma crise financeira. A crise veio no meio do plantio.
Muitos economistas falam em retomada da economia.
O senhor está trabalhando com esta expectativa? Pode
estar por vir uma virada na cotonicultura?
Arlindo Moura - O algodão tem uma correlação muito
grande com PIB, ou seja, à medida que a economia
mundial mostra sinais de recuperação, como os que
temos visto recentemente, a expectativa é que os
preços do algodão também se recuperem, e, assim, a
disposição para plantar essa cultura. Observamos, nos
últimos anos, considerável redução de área de algodão,
principalmente nos Estados Unidos (onde a área plantada
caiu 40% desde 2006, segundo o USDA), o que poderá
gerar uma oferta menor. Além disso, o algodão requer
plantio, manejo e colheita mais complexos, o que se
reﬂete em custo por hectare superior ao dos grãos.
J.A - O câmbio sempre foi um fator importante para o
cotonicultor. No auge da crise chegou a R$ 2,30. Hoje
está em R$ 1,80. Como o cotonicultor pode se proteger
de tamanha oscilação?
A.M - Atrelar custos em dólar pode ser uma boa
estratégia. Há, também, a possibilidade de venda
antecipada dos produtos, combinada com a fixação do
dólar futuro, o que ameniza as incertezas do câmbio. A
SLC Agrícola possui uma política de hedge (proteção),
justamente com o intuito de garantir receitas e travar
margens no futuro.
J.A - O custo de produção no Brasil tira o sono de muito
cotonicultor. O senhor vê alguma melhora no preço dos
insumos para a próxima safra? Depois de quase um ano
de crise, o acesso a adubos, fertilizantes, combustível
etc. melhorou ou o produtor ainda vai demorar a ver um
custo de produção mais adequado?

“... investir no algodão de boa qualidade...naturalmente conduzirá o
país a uma participação ainda maior
na pauta da exportação mundial”.

A.M - Sim, o preço dos insumos definitivamente
melhorou em relação aos níveis observados na safra
passada. A demanda menor por parte dos produtores,
conseqüência direta da crise de crédito, derrubou os
preços desses insumos de forma significativa. Estimamos,
para a nossa próxima safra (2009/10), tendo em vista
que já adquirimos em torno de 90% do nosso pacote
de fertilizantes, redução de aproximadamente 30% no
custo com esses produtos.
J.A - O Brasil é o quarto maior exportador do mundo.
A exportação é uma alternativa interessante para o
produtor. Mesmo com o câmbio desfavorável, o senhor
acredita que o cotonicultor deve apostar na exportação?
O produtor pode esperar preços melhores?
A.M - Dado o valor elevado do algodão, e a melhora
na qualidade desse produto no Brasil, a exportação de
fato sempre se apresenta como uma alternativa viável. O
cenário de preços naturalmente dependerá das questões
de oferta e demanda que já comentamos.
J.A - O Brasil tem investido em tecnologia e pesquisa
para melhorar a qualidade da fibra. O senhor acha que
estes investimentos estão na medida? Que sugestão
daria para que o Brasil alcance o topo do ranking da
exportação?
A.M - De fato, o algodão brasileiro vem ganhando
espaço em termos de qualidade, tendo em vista as
grandes vantagens comparativas do Brasil em relação
aos outros países, entre as quais podemos citar: o clima
estável, com chuvas bem distribuídas na principal região
produtora, o Cerrado; a topografia plana; a qualidade
dos solos, uma vez corrigidos, e, também, obviamente,
o fato de o Brasil ser a última grande fronteira agrícola,
com mais de 70 milhões de hectares ainda disponíveis
para a agricultura. Também podemos mencionar o
sólido trabalho desenvolvido pelas fundações, com
pesquisas bastante focadas no desenvolvimento de novas
cultivares de algodão. Acredito que o importante para
o país, nesse quesito, seja investir no algodão de boa
qualidade, com custo unitário competitivo e com boas
margens ao produtor, o que naturalmente conduzirá
o país a uma participação ainda maior na pauta da
exportação mundial.
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Desde sua criação em 2002, o FUNDEAGRO vem apoiando projetos de pesquisa
e de desenvolvimento do agronegócio do
algodão na Bahia.
A parceria PROALBA, FUNDEAGRO e
GOVERNO DA BAHIA através do incentivo
a projetos social e ambientalmente
adequados, a qualiﬁcação proﬁssional,
proporcionando mudança na vida de
milhares de pessoas representa um fator
de crescimento da nossa cotonicultura e
cidadania do nosso povo.
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