Opinião

abrapa em ação

O algodão brasileiro está sendo muito bem visto
no mercado internacional. Estamos, hoje, colhendo
os frutos plantados nos últimos anos. Produtores e
tradings de algodão fizeram um ótimo trabalho.
Tenho visto alguns artigos nos jornais criticando os
comerciantes que atuam na exportação do algodão
brasileiro e sinceramente não concordo com a
importância dada a essas críticas.
Alguns poucos erros certamente ocorreram em todas
as fases do processo. No entanto, o resultado foi excelente. Certamente existiram muito mais acertos do que
erros. O mercado internacional tem 80% de sua safra de
algodão no Hemisfério Norte, e o Brasil tem o privilégio
de estar no Hemisfério Sul. O mercado, hoje, conhece
e reconhece o Brasil como uma ótima alternativa para
fornecer algodão ao mercado mundial nos meses de
entressafra. Temos uma demanda crescente para comercializar algodão de julho a outubro. As vendas têm sido
feitas e as exportações serão executadas. É muito importante para o produtor brasileiro que a oferta de algodão
seja constante, abundante e comprometida. Novamente,
esses produtores estão fazendo o seu trabalho, tendo
cumprido seus compromissos ano após ano, muitas
vezes com prejuízos contábeis, mas com um enorme
lucro para a imagem do Brasil. Essa é a mesma atitude
e o mesmo direcionamento das tradings, e o resultado é
uma grande demanda pelo nosso algodão.
A indústria têxtil mundial demonstrou uma base sólida para enfrentar a crise, e os pedidos de algodão
seguem firmes. No ápice da crise em 2009, alguns analistas mais otimistas diziam que os países asiáticos
poderiam substituir a perda de demanda da Europa e
dos Estados Unidos, amenizando a crise. Eu me considero parte dos otimistas: dou razão a eles com relação
à substituição e acredito que a crise já passou.
Quanto à vitória do Brasil na OMC, este é um tema
político. O acordo final que temos hoje na mesa me
parece muito razoável, e o fato de beneficiar diretamente os produtores pode ser considerado uma grande
vitória deles. Acho que a OMC não deveria afetar as
discussões sobre o futuro do algodão brasileiro. O Brasil
conquistou seu espaço e continuará trabalhando para
superar todos os obstáculos que surgirem em seu caminho. Hoje, China e Índia, os maiores players do mercado mundial de algodão, interferem muito em seus mercados, e cada interferência afeta e afetará os preços no
resto do mundo. Esta é a regra do jogo hoje, e o Brasil
tem todas as condições de ser bem-sucedido.
Marcelo Escorel
Presidente da Associação Nacional
dos Exportadores de Algodão (Anea)

Expediente

05/04

reuniões, entre outros.

– Abrapa reuniu-se com o secretário de
Relações Internacionais do MAPA, Célio Porto.
Na pauta, os desdobramentos do contencioso
do algodão na OMC.

– Integrantes da Abrapa representaram a
associação no almoço em comemoração aos
75 anos de fundação da EISA.

– O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha,
representou a instituição na coletiva de imprensa
em parceria com o MDIC e MRE. Entre os
assuntos, o adiamento das contramedidas
brasileiras sobre importações de bens dos EUA
no contexto do contencioso do algodão na
OMC em função de diálogo entre os dois
países, com vista a obter entendimentos
preliminares e provisórios sobre passos de
negociações em curso.

– Abrapa recebeu industriais chineses para um
jantar/reunião, em Brasília. O evento contou
com uma apresentação detalhada dos números
do algodão brasileiro.
16/04
14 h – Abrapa participou de reunião realizada
pelo ARES em São Paulo. Na pauta, o Projeto
de Sustemtabilidade Field To The Market.
19/04

06/04
– O ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Wagner Rossi, recebeu o
presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, para
tratar dos desdobramentos do contencioso do
algodão na OMC.
07/04
– Abrapa realizou a 1ª reunião extraordinária
de Diretoria. Na pauta, os desdobramentos do
contencioso do algodão na OMC.
– Abrapa participou da reunião do “Plano de
Ação para a Melhoria da Qualidade dos
Fertilizantes”, na qual foi discutido o projeto
básico do plano e apresentadas sugestões.
08/04
– Abrapa participou de reunião entre CNA,
APROSOJA, OCB e Monsanto do Brasil.
Na pauta, a cobrança de royalties.
12/04
– Abrapa participou da reunião semanal
promovida pela CNA, Aprosoja e OCB para
discutir a agenda legislativa.
– O presidente da Abrapa, Haroldo Cunha,
representou a Associação no jantar em
comemoração aos 75 anos de fundação da EISA.
13/04
– O grupo de Trabalho do Programa Standard
Brasil - HVI reuniu-se em São Paulo para discutir
as diretrizes do Programa e os parâmetros para
a criação do standard de recomendação dos
laboratórios de HVI, que atuam no Brasil.
14/04
– Membros do Conselho de Ética do Algodão
reuniram-se em São Paulo. Na pauta,
requerimentos para mediação, modernização
do site do Conselho, calendário anual de

– Abrapa reuniu-se com a produtora de moda, Suely
Califiori, para discutir a ação “Caminhos do Brasil”
no Fashion Rio.
21/04
– Abrapa e Vetor C reuniram-se, em Campinas,
para reunião mensal de coordenação do
Programa Socioambiental da Produção de
Algodão Psoal.
26/04
– Abrapa participou da Reunião técnica do
Fórum de Competitividade da Cadeia Produtiva
Têxtil e de Confecções para discutir sobre os
avanços obtidos pelo Projeto Agendas
Tecnológicas Setoriais e executar a 4ª etapa –
apresentação das ações tecnológicas
detalhadas ao Fórum de Competitividade.
27/04
- O Conselho Fiscal da Abrapa reuniu-se para
avaliar o parecer da auditoria independente
que analisou as contas do exercício de 2009 e
emitir parecer para apresentação na Assembléia
Geral Ordinária de Representantes.
– Abrapa recebeu os adidos agrícolas em
jantar/reunião, no qual apresentou os números
do algodão brasileiro no mercado nacional e
internacional.
28/04
– Abrapa realizou Assembléia Geral Ordinária
de Representantes. Na pauta, a eleição da
diretoria biênio 2010/2012, projeto de
modernização do sistema Abrapa de
Identificação (SAI), processo de certificação do
Programa Socioambiental (Psoal) e prestação
de contas de 2009.
– Abrapa realizou a 1ª Assembléia Geral
Extraordinária de 2010. Na pauta, a alteração
do estatuto e regimento da associação.
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Plano

Carlos rudiney/abrapa

Abrapa participa de treinamento
em Bruxelas para implementação do
Guia Passo a Passo da BCI no Brasil

A

Associação Brasileira dos Produtores
de Algodão (Abrapa) deu mais um
passo importante em sua participação, cada vez mais ativa, na Better Cotton
Initiative (BCI). Entre os dias 22 e 24 de
março, em Bruxelas (Bélgica), a coordenadora-geral da BCI no Brasil, Edna Moresco, fez
parte de uma comitiva (composta por pessoas de vários países produtores de algodão)
do BCI Implementing Partners Workshop.
O objetivo do encontro foi treinar os executivos da BCI, de várias partes do mundo,
na implementação do “Guia Passo a Passo
da BCI: Ferramentas e Modelos”. “A participação neste treinamento é importante porque poderemos avaliar o nível em que se
encontram as propriedades no Brasil”, destaca o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha.
“O guia mostra que a BCI leva em conta três
níveis: entendimento do processo, planejamento e execução das ações”, detalha. “A
publicação é utilizada para que países interessados em fazer parte da BCI tenham as
ferramentas necessárias para a implantação
do projeto”, explica a coordenadora-geral da
BCI no Brasil, Edna Moresco.

Segundo ela, o guia já está em processo
de tradução para o português – apenas a
Abrapa terá acesso ao guia – e será utilizado
já na próxima safra. “O guia é imprescindível para quem faz parte da BCI”, destaca,
lembrando que a publicação traz, entre
outros pontos, uma visão geral, que resume
a finalidade, o escopo do trabalho, as ferramentas e os modelos disponíveis em cada
fase do processo, além de uma lista final de
atividades necessárias. A publicação ensina
o processo de autoavaliação e traz uma lista
de verificação final das atividades.
A meta da BCI, nos próximos três
anos, é mostrar ao mundo que o “Algodão
Melhor” é um modelo que pode funcionar como uma solução de integração
para a sustentabilidade do setor de cotonicultura em todo o mundo.

É importante ressaltar que, em julho do
ano passado, os produtores brasileiros de
algodão deram um passo importante no
processo de convencimento e influência
de compradores internacionais sobre a
sustentabilidade ambiental, trabalhista e
social da cadeia produtiva nacional. Em
Zurique (Suíça), a Abrapa foi admitida,
após dura disputa com outras quatro entidades internacionais, no Conselho
Consultivo da BCI, um projeto criado há
dois anos por grandes redes de varejo da
Europa e ONGs internacionais. "O instituto promove o marketing internacional do
algodão sustentável, e estar dentro significa um voto de confiança ao nosso processo produtivo", avaliou na época o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha. A entrada na BCI respaldou o sistema de produção brasileiro e reforçou o respeito às leis
ambientais, trabalhistas e sociais.
Influente, o BCI mantém parceria com
indústrias e ONGs globais, como Adidas,
Gap, Nike, Marks and Spencer, H&M, Levi
Strauss, Lindex, Hemtex, Ikea, Kappahl,
Ecom Agroindustrial, IFC, Oxfam e WWF.
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Jantar

Abrapa apresenta aos adidos agrícolas
um painel do setor cotonicultor

O

filósofo francês Jean-Jacques Rousseau dizia
que só se é curioso na proporção do quanto
se é instruído. Essa máxima prevaleceu no
jantar que a Associação Brasileira dos Produtores de
Algodão (Abrapa) ofereceu a oito adidos agrícolas,
em Brasília, no último dia 27 de abril. Os presentes,
tanto por parte dos integrantes da Abrapa quanto dos
próprios adidos, estavam extremamente curiosos para
saber como será servir, pela primeira vez na história
do país, como adido agrícola em missões no exterior.
Para aliviar um pouco a curiosidade dos oito técnicos, o presidente da Abrapa, Haroldo Cunha, apresentou-lhes um painel sobre o mercado de algodão nos
oito países para onde os adidos irão. “Fiquei impressionado com os números do setor algodoeiro que a
Abrapa apresentou”, elogiou o pesquisador da
Embrapa Gilmar Paulo Henz, que servirá em Pretória,
na África do Sul.
“Tenho certeza de que todos os adidos, em parce-

ria com o setor agrícola, irão fazer um trabalho que
traga bastante sucesso para o Brasil”, endossou
Odilson Luiz Ribeiro e Silva, que irá para o posto de
Bruxelas, na Bélgica, e será responsável pela União
Europeia.
Haroldo Cunha destacou que a criação destes
postos no exterior, facilitará negociações e irá ajudar
na busca de novos mercados agrícolas. “É o momento ideal para o agronegócio brasileiro”, disse.
Lino Luís Colsera, assessor da Secretaria de
Relações Internacionais do Agronegócio do Ministério
da Agricultura, fez uma análise do perfil dos técnicos
e pesquisadores que servirão ao país por dois anos,
prorrogáveis por mais dois, no exterior. “Todos eles
passaram por provas e critérios rigorosos. Estão aqui
hoje neste jantar da Abrapa aqueles que melhor apresentaram as qualificações para este serviço”, finalizou ele, lembrando que todos assumirão seus postos
no início de junho.
Carlos rudiney/abrapa

Confira a lista dos adidos e dos
países onde eles irão servir:
1) Bivanilda Almeida Tapias (Bueno Aires);
2) Esequiel Liuson (Pequim);
3) Gilmar Paulo Henz (Pretória);
4) Guilherme Antônio da Costa Júnior (Genebra);
5) Gutemberg Barone de Araújo Nojosa (Tóquio);
6) Horrys Friaça Silva (Washington);
7) Odilson Luiz Ribeiro e Silva (Bruxelas);
8) Rinaldo Junqueira de Barros (Moscou).
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Países – Missão Adidos Agrícolas X Participação Brasileira
2008

2009

**O volume apresentado nas exportações do Brasil para Suíça, acontece porque algumas tradings
possuem base na Suíça e registram exportações em seu nome nos portos secos (DAC), para posterior
definição do destino final. Como o SISCOMEX considera a carga já exportada, uma vez colocada em um
DAC, não há como rastrear o destino final quando do embarque da mercadoria.
Carlos rudiney/abrapa

Estados Unidos

Suíça

China

• Os Estados Unidos não
importam algodão do Brasil ou
de qualquer outro país.

• A Suíça, hoje, detém apenas 2 fábricas para algodão
super fino, Egípcio e ELS dos
Estados Unidos.

• O mercado com o maior
potencial, mas precisa ser trabalhado devido às dificuldades
existentes.

• Farm Bill.

• Consumo total estimado
de 4.000 tons.

Argentina

• Centro de discussões mundial
do comércio – OMC.

• O Brasil deverá investir muito
em marketing, com visitas constantes, consignações e propaganda.

• Importância política.

• Foi um mercado importante
para o nosso algodão, mas,
devido ao crescimento da safra
Argentina, o consumo do algodão brasileiro será reduzido.
• O Consumo é de 150.000
tons e deverá ser auto-suficiente
este ano.
Bélgica
• A Indústria têxtil é pequena e
consome somente 11.000 tons.
• 100% de algodão
importado.
• Importância política por ser a
sede da União Européia.

África do Sul
• O Consumo está em 40.000
tons p/ ano.
• A sua produção é de somente 8.000 tons e, por isso, tem
que importar algodão dos países vizinhos (Zâmbia,
Zimbábue, Tanzânia, etc).
• Exporta 5.000 tons para os
países vizinhos.
• Intercâmbio com países
Africanos.
Rússia
• A Rússia não produz algodão, mas consome, 190.000
tons de algodão.

• A China importou no ano
passado, 3.000.000 tons de
algodão, e a nossa participação foi de 40.000 tons.
Japão
• O Japão consome quase
100.000 tons. No entanto,
deste total pouco é originário
do Brasil. O Algodão consumido neste país é o ELS, destinado à fabricação de fios finos.
• A relação comercial entre
Brasil e Japão é muito satisfatória, pois, existem vários traders
do Japão que compram algodão brasileiro para entregar nos
países vizinhos.

• A Rússia importa algodão dos
seus países vizinhos (CIS –
Uzbequistão, Turcomenistão, etc).
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Fashion rio

Abrapa vai incentivar o
consumo de roupas feitas
de algodão brasileiro no
Fashion Rio 2010
As peças, criadas pelos estilistas do “Algodão Brasil”,
ficarão expostas na sala vip do Sebrae, no Rio de
Janeiro, a partir do dia 28 de maio, no Fashion Rio
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estir-se bem e sentir-se confortável com roupas sofisticadas feitas de algodão brasileiro. Essa é
a nova tendência que a Associação
Brasileira dos Produtores de Algodão
(Abrapa) apresentará ao mundo da
moda. A ação “Algodão Brasil”, que faz
parte do programa “Caminhos do Brasil
para o Fashion Rio”, a ser lançado no
dia 28 maio na Semana de Moda
Fashion Rio, capital fluminense, mostrará que é possível ser fashion com roupas feitas da fibra do algodão.
Esta primeira ação do programa
“Caminhos do Brasil para o Fashion
Rio” foi uma iniciativa da Abrapa que
surgiu, entre outros pontos, para fomentar o consumo do tecido brasileiro, fortalecer a imagem do nosso algodão, sua
qualidade e inseri-lo mais fortemente
no mundo da moda. Além de ser um
projeto também voltado para inclusão
social, uma vez que os estilistas selecionados trabalham com o tema.
Para a confecção das peças, foi
necessário um processo seletivo que
identificou os estilistas que melhor
utilizam o algodão e o artesanato para
confeccionar roupas e que se destacam em grandes eventos do mundo da
moda, como o “Fashion Rio” e o “São
Paulo Fashion Week”.
Foram selecionados quatro estilistas,
que deverão se inspirar na cultura, na
literatura e nos estilos de quatro estados
(Mato Grosso, Bahia, Goiás e Rio de
Janeiro). Giulia Borges, Alessa Migani e

Melk Z-da estão encarregados de produzir roupas que identificam, respectivamente, as culturas locais dos estados
do Mato Grosso, da Bahia e de Goiás.
Esses estados foram selecionados porque se destacam na produção de algodão. Por sua vez, a estilista Camila
Stoone representará o Rio de Janeiro,
escolhido por ser um dos pilares da
produção nacional de moda.
As peças de roupas criadas pelos
estilistas do “Algodão Brasil” ficarão
expostas no dia 28 de maio, entre as 17
e as 22 horas, na sala vip do Sebrae, no
Píer Mauá (RJ), no “Fashion Rio 2010”.
No dia 29 de maio, a Abrapa oferecerá um brunch à imprensa especializada e para estilistas convidados, no
qual apresentará os quatro looks contemporâneos do “Algodão Brasil”. O
evento acontecerá no bar dos
Descasados, no bairro carioca de
Santa Teresa.A Abrapa lançará outros
modelos no Fashion Rio com os mesmos conceitos usados pelos estilistas
para a confecção das roupas. O evento
começa no dia 27 de maio e vai até 1º
de junho. Será uma oportunidade para
que pessoas de diversos locais do
Brasil e do mundo, que têm interesse
em conhecer os produtos de moda
brasileiros, possam associar o tecido
em fibra de algodão como um ícone
fashion.O presidente da Abrapa,
Haroldo Cunha, observou que a intenção do programa “Caminhos do Brasil
para o Fashion Rio” é promover o

Algumas têcnicas que serão
utilizadas pela cooperativa
coosturart, da estilista Camila
Loren, com inspiração
literária em Cecília Meireles.

fotos: divulgação

algodão e valorizar as técnicas artísticas e culturais. “Com isso, vamos aumentar as vendas desses
produtos artesanais, gerando um aumento da economia brasileira e da produção nacional do algodão. Será possível até exportar estes produtos
artesanais, à base de fibra de algodão, para outros
países”, afirmou.
Suely Calafiori lembrou que o primeiro passo
do programa é sensibilizar, principalmente, os
formadores de opinião, como estilistas, jornalistas
nacionais e internacionais, consultores de moda,
tecelagens e estamparias. “Além disso, estamos
acompanhando as pesquisas in loco, regionais e
tecnológicas, até a concepção e a apresentação
do look”, destacou ela. “Queremos mostrar que
‘nosso ouro branco’ [o algodão brasileiro] pode
ser um ícone da moda fashion”, explicou.
Segundo Calafiori, todos os quatro estilistas
selecionados objetivam a inclusão social, como,
por exemplo, a estilista Giulia Borges, que trabalha em parceria com as bordadeiras da Casa do
Artesão do Mato Grosso, e Camila Stoone, que
trabalha em parceria com a cooperativa Coosturar,
de Santa Cruz (RJ), utilizando técnicas das bordadeiras para a confecção de novas peças, como
“fuxicos”.

A viola de cocho e as obras de Abel Santos foram
as inspirações para Giulia Borges.

Suely Calafiori na loja da
cooperativa Fibra do Cerrado
em Primavera do Leste/MT

Abel Santos tocando a
Viola de Cocho
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No sentido horário, Paulo Degrande, Almir Montecelli, Walter Jorge, Ricardo Ferraz e José Ednilson Miranda
Carlos rudiney/abrapa

Programa Abrapa de Combate ao Bicudo

N

os dias 6 e 7 de maio, o diretorexecutivo da Associação Brasileira
dos Produtores de Algodão
(Abrapa), Ricardo Ferraz, o coordenador do
grupo na Abrapa, Almir Montecelli, e os
técnicos Walter Jorge dos Santos, José
Ednilson Miranda e Paulo Eduardo Degrande,
estiveram reunidos em Londrina, no Paraná,
para avaliar dados do Programa Abrapa de

Combate ao Bicudo do Algodoeiro.
Segundo Ferraz, o objetivo da reunião foi
analisar os dados oferecidos pelas estaduais
e, a partir dessas informações, uniformizar
referências para o programa. “As referências
vão trazer uma orientação comum, facilitando o acesso do produtor às ferramentas
necessárias para combater o bicudo”, explicou o diretor executivo da Abrapa. Os técni-

cos ficaram responsáveis por elaborar o
projeto, que deverá ser aprovado pelos diretores da Associação em breve.
A ideia do Programa Abrapa de combate
ao Bicudo é somar esforços entre todos os
setores envolvidos e romper com a lógica
das ações isoladas, padronizando os procedimentos de manejo mais eficientes e econômicos.

Appa realiza o “VII Encontro dos
Cotonicultores da Região de Paranapanema”

A

Associação Paulista dos Produtores
de Algodão (Appa) realizou, no dia
20 de abril de 2010, o “VII Encontro
dos Cotonicultores da Região de
Paranapanema”, que contou com a participação do vice-presidente da Appa,
Johannes Henricus Scholten; do diretor
regional sul da entidade, Rudy Scholten; e
dos conselheiros fiscais Márcio van Melis e
Paulo Swart, além da presença de vários
produtores e convidados.
O evento teve duas programações. Na
primeira, foi realizada a abertura oficial
no Gringo’s Bar, com ciclo de palestras, e
no período da tarde aconteceram visitas
às lavouras, que contaram com a participação da Holambra Agrícola.
Na abertura do evento foi veiculado um
vídeo do presidente da Abrapa, Haroldo
Rodrigues da Cunha, que abordou os
seguintes temas: “Contencioso do algodão
na OMC” e “Programa Socioambiental da
Produção de Algodão (Psoal)”. O vídeo foi
feito especialmente para esclarecer as
dúvidas dos produtores.
As demais palestras trataram dos seguintes temas: “Biotecnologia na cultura do
algodão” (Monsanto), “Comparação de
custo de algodão entre plantios nos sistemas adensado e convencional” (Esalq/
USP), “Programa Abrapa de Controle do
Bicudo” (Walter Jorge dos Santos) e “Novas
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perspectivas tecnológicas para o algodão”
(Eleusio Curvelo Freire). Além disso, representantes da Bayer, Ihara e Syngenta, apresentaram novas tecnologias e resultados
dos experimentos.
Por fim, foram abordados o mercado de
pluma e as perspectivas do mercado interno
e externo do algodão para as safras 09/10 e
10/11, a cargo da Safras & Mercado.
Em seguida, representantes da Amipa,
Mario Maeda Ide e José Lusimar, fizeram
convite aos produtores para que participassem do dia de campo, a fim de conhecer a Minas Cotton.
Ressaltamos também a presença de Luiz
Henrique Carvalho (IAC), que apresentou o
resultado do algodão adensado do Instituto
Agronômico Campinas e fez um convite aos
produtores para visitar os experimentos.
Ao final das apresentações, Rudy
Scholten encerrou o evento e agradeceu a
todos os participantes, representando o
presidente da entidade, que não pôde
comparecer.
No período da tarde, os participantes
do evento visitaram algumas propriedades
no bairro da Takaoka (Itapeva/SP). A primeira parada foi na fazenda Santa Tereza,
da propriedade de Mário Alberto Van
Den Broek, onde foi realizado um ensaio
com diferentes dosagens de adubação de
plantio no algodoeiro, a fim de quantificar

a influência na produtividade.
Em seguida, eles partiram para a fazenda Santa Tereza, de Johannes H. Scholten,
que implantou em suas áreas milheto e
Brachiaria ruziziensis, objetivando, além
da cobertura verde, supressão de nematóides e doenças do solo.
Na propriedade de Patrick e Wilhelmus
Beckers, o algodão foi plantado no espaçamento de 75cm, para o aumento de
população e diminuição do ciclo. Por fim,
os participantes foram à fazenda Santa
Tereza II, de Johannes H. Scholten, que
apresentou-lhes os ensaios de algodão
plantados com diferentes espaçamentos
(96cm, 75cm e 48cm), para iniciar os
estudos da viabilidade do algodão adensado na região.
Uma parcela pequena do ensaio, mas
que mereceu destaque, foi o plantio da
linha dupla nos espaçamentos de 96cm e
75cm, tecnologia praticada na China e
com início de estudos aqui no Brasil. As
discussões sobre a sustentabilidade econômica, os diferentes manejos (adubação, espaçamentos, população de plantas, etc.) e os problemas climáticos e
fitossanitários foram amplamente realizadas durante este tour pelas lavouras, o
que foi muito produtivo para os produtores da região, assim como para os palestrantes e visitantes.

Ampasul e Fundação chapadão realizam o
workshop – ações de controle ao bicudo

A

Ampasul e a Fundação Chapadão,
com o apoio da Embrapa Algodão,
da Universidade Federal da Grande
Dourados – UFGD e da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Agrário, da
Produção, da Indústria, do Comércio e do
Turismo – Seprotur realizaram no último
dia 25 de março, em Chapadão do Sul, o
WORKSHOP – Ações de Controle do
Bicudo. O evento contou com a participação de produtores, técnicos, pesquisadores, consultores, acadêmicos e demais
pessoas envolvidas no setor algodoeiro.
O técnico do Consórcio Anti-Bicudo,
Marcelo André Escher, e o pesquisador da
Fundação Chapadão, Germison Vital

Tonquelsqui, apresentaram os resultados
das ações desenvolvidas pelo programa
Anti-Bicudo na região dos Chapadões na
safra 2009/2010. O pesquisador da
Embrapa Algodão, José Ednilson Miranda,
ministrou uma palestra sobre a redução
populacional do bicudo.
O professor da Universidade Federal
da Grande Dourados – UFGD Paulo
Eduardo de Grande falou sobre as perspectivas atuais para o combate do bicudo-do-algodoeiro. Citou medidas que
devem ser aplicadas por todos os produtores da região para alcançar um eficiente controle da praga, visando atingir em
médio prazo a supressão do inseto na

região. "São várias as medidas necessárias para o controle da praga, que só
ocorrerá com a conscientização e colaboração de todos os produtores da
região, pois o trabalho precisa ser integrado", disse o professor.
O trabalho desenvolvido pelo
Programa Anti-bicudo da Ampasul e
Fundação Chapadão foi possível devido
ao apoio recebido das prefeituras municipais de Chapadão do Sul, Costa Rica e
São Gabriel do Oeste e ao convênio firmado com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Agrário, da Produção,
da Indústria, do Comércio e do Turismo
– Seprotur.

Abapa instala Centro de Treinamento em
Alimentação para atender o Oeste da Bahia

Q

uem pensa nos agentes da
cadeia produtiva da cotonicultura muito dificilmente lembra
deste elo: os cozinheiros das fazendas.
Mas a Associação Baiana dos Produtores
de Algodão (Abapa), atendendo a uma
demanda antiga e constante dos produtores do Oeste da Bahia, passou a investir
na qualificação deste profissional, que
garante o “combustível” dos operadores
de máquinas, safristas, agrônomos,
maquinistas, classificadores, pilotos, entre
os muitos braços que movem uma unidade de produção. No dia 26 de março, a
Abapa inaugurou em Barreiras (BA) o
Centro de Treinamento em Alimentação,
uma estrutura montada para promover a
reciclagem de profissionais manipuladores de alimentos e capacitar novos profissionais nesta área. A meta da Abapa para
os dois primeiros anos é capacitar 500
pessoas que já atuam nas fazendas e
outras 100 iniciantes.
Construído com recursos do Fundo
para o Desenvolvimento do Agronegócio
do Algodão (Fundeagro), e em parceria
com a empresa Agrosul Máquinas Ltda.,

que cedeu o prédio onde foram instalados os equipamentos da cozinha experimental, o Centro de Treinamento em
Alimentação faz parte do Projeto
AlimentAÇÃO, iniciativa da Abapa que
nasceu no início do ano passado e já
vinha acontecendo pontualmente dentro
das próprias fazendas. Durante a inauguração, que contou com a participação de
produtores, de representantes de classes
locais, da sociedade civil, além do bispo
da Diocese de Barreiras, Dom Ricardo
Weber Berger, que abençoou as instalações, ocorreu também a primeira cerimônia de diplomação dos profissionais
já treinados pelo projeto.
Apesar do foco no trabalhador rural, a
Abapa pretende estender os serviços do
Centro de Treinamento em Alimentação aos
possíveis interessados de toda a sociedade
da região, como, por exemplo, a crescente
rede hoteleira e de restaurantes. “Há dois
aspectos muito importantes neste projeto: o
bem-estar do trabalhador rural e a qualificação da mão-de-obra, que são contribuições
diretas da entidade para a melhoria nos
índices de desenvolvimento e na qualidade

de vida na região”, explica o presidente da
Abapa, João Carlos Jacobsen.
Estrutura curricular – Aulas práticas e
teóricas, distribuídas em uma programação de cinco dias e carga horária de 40
horas, compõem a grade curricular. Cada
turma tem no máximo 10 pessoas. No
comando do curso está a nutricionista
Patrícia Castanharo, contratada pela
Abapa, que explica que uma boa alimentação influi na satisfação e no rendimento
do trabalhador rural.
“Uma dieta nutritiva, saudável e, é
claro, saborosa não só faz diferença do
ponto de vista fisiológico, como indica o
cuidado do produtor rural com os seus
colaboradores”, diz a nutricionista. Por
isso, os alunos do AlimentAÇÃO incrementam as técnicas de preparo que já
conhecem, aumentam o repertório de
receitas e aprendem formas novas de preparar os pratos, aproveitando melhor o
potencial das matérias-primas com o uso,
por exemplo, de cascas e talos dos vegetais, que são ricos em nutrientes e fibras. As
aulas incluem ainda o manejo seguro dos
materiais para evitar contaminação.
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Cultivo de algodão safrinha e
adensado toma espaço em Goiás

O

produtor de algodão em Goiás
tem buscado alternativas viáveis
à produção. Embora o mercado
tenha reaquecido os preços, o que tem
dado um certo alívio, a cotonicultura
ainda se mantém onerosa, com altos custos de produção. Para sanar as dificuldades, as apostas têm sido no algodão
safrinha, que é semeado como opção de
segunda safra, e no adensado. Atualmente,
do total de 56,7 mil hectares plantados no
estado, cerca de 7 mil são de adensado.
Um incremento considerável se comparado à produção passada, que foi de aproximadamente 1.440 hectares plantados.
Quanto à safrinha, a estimativa é de que
16,4 mil hectares sejam da conhecida
segunda safra.
As colheitas estão previstas para iniciar
na primeira quinzena de maio. As duas
modalidades são encontradas em praticamente todos os municípios produtores de
algodão no estado, mas pode-se destacar
maior concentração nas cidades de
Chapadão do Céu, Perolândia, Rio Verde e
Montividiu. Segundo o coordenador do
Programa de Controle e Supressão do
Bicudo do Algodoeiro da Fundação de
Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento
Agropecuário de Goiás (Fundação Goiás),
Davi Laboissiére, os produtores têm
demonstrado bastante motivação com as

padrão internacional, e hoje ele é bem
recebido no mercado externo”, ressalta.

agopa

modalidades, principalmente no que diz
respeito às vantagens destas. “E este sentimento tende a aumentar, alinhado à conclusão de vários estudos que vêm sendo
conduzidos pelos pesquisadores”, diz
Laboissiére, que visita diariamente propriedades produtoras de algodão.
Segundo o presidente da Associação
Goiana dos Produtores de Algodão
(Agopa), Marcelo Swart, devido ao bom
retorno que o algodão safrinha e o adensado têm dado ao cotonicultor, existe uma
estimativa de que ocorra um aumento destas duas modalidades nas próximas safras,
principalmente a partir de resultados mais
sólidos tanto por parte da produção quanto das pesquisas. Isso porque novas variedades com alta precocidade e adequadas
às modalidades têm sido desenvolvidas
pelos órgãos de pesquisa, como a Embrapa
Algodão. “Porém, não podemos nos esquecer da qualidade do algodão goiano, porque lutamos muito para elevá-lo a um

Vantagens e desvantagens
Como toda produção, o algodão safrinha e o adensado oferecem vantagens e
desvantagens aos produtores de algodão.
A vantagem primordial é econômica. O
safrinha, por exemplo, plantado mais tardiamente, tem como consequência uma
redução em seu ciclo, o que diminui o
uso de insumos e o torna mais rentável do
que outras culturas como opção para
segunda safra. Por outro lado, o adensado
diminui o uso de insumos e fertilizantes,
o que resultou em um decréscimo de até
30% no custo de produção, se comparado ao do cultivo tradicional. Todavia, as
desvantagens também são significativas.
Em certas regiões, observou-se menor
qualidade da fibra do algodão safrinha
em relação ao plantio convencional. Com
o adensado foram notificadas situações
desfavoráveis, como microclima com
maior potencial de doenças, além do
mofo branco, de variedades e manejo
adequados ainda em fase de teste e dificuldade na colheita, devido ao baixo
rendimento operacional das máquinas.
Situação que deve ser solucionada, uma
vez que as indústrias estão apresentando
alternativas eficazes.

Cotonicultores de MT retornam
animados da missão comercial à Ásia

O

s diretores e filiados da Associação
Mato-Grossense dos Produtores de
Algodão (Ampa) voltaram entusiasmados da missão comercial aos países asiáticos. Na Indonésia, em Taiwan, na China, no
Japão e na Tailândia, que são os principais
importadores do algodão mato-grossense, os
produtores deram sequência ao projeto de
marketing desenvolvido pela Ampa.
Para o presidente da associação, Gilson
Ferrúcio Pinesso, que liderou a delegação,
a viagem foi um sucesso. Nas capitais e em
todas as principais cidades onde estiveram,
os cotonicultores se reuniram com industriais, empresários e autoridades para falar
sobre a qualidade da última safra colhida e
também para transmitir aos clientes que o
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setor está produzindo e aprimorando a
qualidade da matéria-prima.
“Ficamos surpresos com o grau de interesse daqueles empreendedores pelo nosso
produto”, disse Gilson Pinesso, destacando
que a qualidade intrínseca do algodão brasileiro foi muito elogiada. “No entanto,
criticaram a distância e a demora que o
produto leva para chegar às indústrias”,
completou o presidente da Ampa.
Maior proximidade
Segundo os cálculos dos produtores, para
resolver esse problema o setor terá de buscar
alguma estratégia para ter o algodão mais
próximo do destino. O que também chamou
a atenção da missão comercial em Jacarta foi

a pujança da economia da Indonésia e o
potencial econômico da sociedade, que é
uma das nações mais populosas do mundo.
Gilson Pinesso afirmou que, pelos números
apresentados, a Indonésia reúne requisitos
para integrar o bloco do BRIC (sigla que se
refere a Brasil, Rússia, Índia e China, que têm
se destacado no cenário mundial pelo rápido crescimento das suas economias em
desenvolvimento).
A última etapa da viagem foi em
Bangkok, capital da Tailândia, onde os
cotonicultores de Mato Grosso se reuniram
com 72 empresários e industriais. O país
consome 350 mil toneladas, sendo que,
desse total, o Brasil exporta de 30 a 35 mil
toneladas para os tailandeses.

Entrevista
Marcus Vinicius Pratini de Moraes, presidente do

Q

uando foi chamado pelo expresidente Fernando Henrique
Cardoso para ser ministro da
Agricultura, Marcus Vinicius Pratini de
Moraes aceitou o convite, mas alertou-o
de que tinha dedicado toda sua vida profissional ao comércio exterior, não à agricultura. A resposta do presidente foi imediata. “Foi por isso que pensei no seu
nome”. Naquele momento, o governo iniciava uma frente cujo objetivo era levar o
agronegócio brasileiro para o comércio
exterior. “O Brasil é a última nação agrícola do mundo”, costuma dizer o ex-ministro. Na entrevista a seguir, Pratini de
Moraes, hoje presidente do Conselho
Empresarial da América Latina (Ceal) –
entidade que reúne 508 empresários de
18 países da América Latina –, fala um
pouco do futuro do algodão e do
agronegócio, também a partir da vitória
do contencioso do Brasil na OMC, o qual
começou na sua gestão.
Jornal da Abrapa: Quando o senhor iniciou o contencioso em 2002, muitas
ações semelhantes tinham se mostrado
frustradas. O que o fez pensar que aquela seria vitoriosa?
Pratini de Moraes: O Brasil já tinha
se posicionado como um grande país
agrícola. Nas reuniões internacionais,
o interesse e – o mais importante – o
respeito dos outros países eram visíveis. Eu pensava que um país que é o
maior exportador de café, suco de
laranja, açúcar (e, na época, caminhava para ser o maior em carne de
frango e bovino) não podia se curvar.
Quando o presidente da Abrapa na
época, Jorge Maeda, me apresentou o
plano, eu fui direto ao presidente
FHC e disse: desta vez temos todas as
chances de vitória.
JA: A partir da vitória do algodão, outros
setores começaram a se movimentar

para fazer o mesmo. Ficou mais fácil
ganhar na OMC?
PM: Há muitas distorções no comércio mundial. Acabar com elas nunca
será fácil. Veja a rodada de Doha.
Mas o Brasil é hoje um país respeitado no setor do agronegócio. Temos
todas as condições de contestar práticas desleais de comércio. Mas chamo
a atenção para a forma de se fazer. A
Abrapa fez um trabalho exemplar.
Contratou bons profissionais e esteve
sempre atenta às movimentações da
OMC e do governo por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores.
Ninguém pode prever o resultado de
um contencioso. O que é preciso ter
em mente é que a defesa deve estar
muito bem estruturada, e é necessário
contratar os melhores profissionais do
mundo.
JA: O senhor diz que o agronegócio é
um dos pilares do Brasil para o comércio
exterior. Mas há quem diga que exportar
commodities é um risco, pois ficamos ao
sabor de cotações internacionais.
PM: Eu não acho que devemos investir somente na exportação de commodities. O Brasil planta soja e milho.
Esses produtos são a base alimentar
de suínos e do frango. Já somos o
maior exportador de frango do mundo.
Estamos evoluídos também em suínos. Somos o maior em carne de boi.
Também o maior em café, mas já
estamos crescendo no ramo dos cafés
especiais, que garantem mais renda
ao produtor. O que precisamos é
agregar valor no que temos de melhor.
Como país desenvolvido no agronegócio, o Brasil atraiu grandes montadoras de máquinas agrícolas. Quem
foi à Agrishow deste ano, em Ribeirão
Preto, sabe que o potencial exportador destas máquinas é grande. Quanto
mais investimos no agronegócio,

divulgação

Conselho Empresarial da América Latina e ex-ministro da Agricultura

maior é a possibilidade de exportar
produtos de valor agregado.
JA: Na sua gestão, o assunto transgênico
foi mais polêmico do que tem sido nos
dois últimos anos. O Brasil amadureceu?
PM: Na minha gestão, o assunto
ainda era novo. Havia muitas incertezas. A saída sempre foi a pesquisa. Eu
fazia questão de incentivar os pesquisadores a conseguir respostas às questões que chegavam à minha mesa.
Havia muita ideologia na época, e eu
dizia aos agricultores e aos técnicos
que agricultura não se faz com ideologia, mas com pesquisa e tecnologia.
Acredito que o Brasil percebeu que,
se não acelerasse os estudos para
finalmente adotar a transgenia, ficaríamos para trás. Um país continental
como o nosso, cuja base é o agronegócio, não pode discutir assuntos
técnicos de forma ideológica. Com
estudos feitos e pesquisas realizadas,
ficamos menos vulneráveis aos setores ideológicos que disseminavam
informações alarmistas quanto aos
transgênicos. Hoje temos respostas.
Ficou mais fácil.
JA: O Brasil pode se tornar o maior produtor e exportador de algodão mundial?
PM: Quando eu entrei no Ministério
da Agricultura, dizia aos produtores
que a base para o negócio no campo
é mercado e preço. Mercado é possível abrir com marketing. Mas para
isso é preciso ter produto de boa qualidade, e isso nós temos. Para se tornar o maior do mundo é preciso
também olhar para as condições de
plantio aqui dentro. Logística e controle das pragas são dois assuntos
que, quando equacionados, podem
fazer do país o maior produtor e
exportador. Mas o Brasil já faz a diferença no mercado de algodão.

Carlos rudiney/abrapa
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