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FiberMax.
Mais que um detalhe:
uma genética de fibra.

Puro compromisso  
com a máxima qualidade.

Fotografe com 
seu celular para 
acessar o site.

Acesse fibermaxbrasil.com.br e conheça as novas tecnologias.

Conhecimento. Pesquisa. Entrega. O cotonicultor que preza pela 
qualidade da fibra, sem abrir mão da produtividade, conta com esses 
atributos que são o DNA das sementes FiberMax. Cada cultivar é 
fruto de mais de 10 anos de pesquisa, que somados à disponibilidade 
constante e a experiência dos nossos consultores, contribuem para o 
desenvolvimento do algodão brasileiro.

AF_AN_FiberMax_40x27_3pilares.indd   1 6/26/15   12:05 PM



FiberMax.
Mais que um detalhe:
uma genética de fibra.

Puro compromisso  
com a máxima qualidade.

Fotografe com 
seu celular para 
acessar o site.

Acesse fibermaxbrasil.com.br e conheça as novas tecnologias.

Conhecimento. Pesquisa. Entrega. O cotonicultor que preza pela 
qualidade da fibra, sem abrir mão da produtividade, conta com esses 
atributos que são o DNA das sementes FiberMax. Cada cultivar é 
fruto de mais de 10 anos de pesquisa, que somados à disponibilidade 
constante e a experiência dos nossos consultores, contribuem para o 
desenvolvimento do algodão brasileiro.

AF_AN_FiberMax_40x27_3pilares.indd   1 6/26/15   12:05 PM



222

e x p e d i e n t e
P u b l i s h e r s  a n d  E d i t o r s

Anuário BrAsileiro do AlGodÃo 2018

Editor: Romar Rudolfo Beling; editor assistente: Cássio Fernando Filter; textos: Cleiton Evandro dos Santos, Cássio Fernando Filter e 
Cleonice de Carvalho; equipe de apoio: Benno Bernardo Kist e Romar Rudolfo Beling tradução: Guido Jungblut;  fotografia: Inor Assmann 

(Agência Assmann), Sílvio Ávila e divulgação de empresas e entidades;  projeto gráfico e diagramação: Márcio Oliveira Machado; arte de 
capa: Márcio Oliveira Machado, sobre fotografia de Inor Assmann; edição de fotografia e arte-final: Márcio Oliveira Machado; tabelas e 
catalogação: Sadraque Lenz Veiga; coordenação comercial: Suzi Montano e Janaína Langbecker; marketing: Janaína Langbecker, Suzi 
Montano, Jerusa Assmann e Gabriela Kaempf da Silva;  consultora de negócios: Maira Trojan Bugs; supervisão gráfica: Márcio Oliveira 

Machado;  distribuição: Carolina Guimarães; impressão: Gráfica Coan, Tubarão (SC).

ISSN 1808-2378

É permitida a reprodução de informações desta revista, desde que citada a fonte.
Reproduction of any part of this magazine is allowed, provided the source is cited.

Ficha catalográfica

A636
 Anuário brasileiro do algodão 2018 / Cleiton Evandro dos Santos... [et al.]. 
         – Santa Cruz do Sul : Editora Gazeta Santa Cruz, 2018.
         104 p. : il.

         ISSN 1808-2378

        1. Algodão – Brasil. 2. Algodão – Cultivo. I. Santos, Cleiton Evandro dos.

    CDD : 633.510981
    CDU : 633.51(81)

Catalogação: Edi Focking CRB-10/1197

Fundador:
Francisco José Frantz (1917-1981)

Diretor Presidente:
André Luís Jungblut
Gestão Executiva:
Jones Alei da Silva

Gestão de Administração e Finanças: 
Sydney de Oliveira 

Gestão de Conteúdo Multimídia: 
Igor Müller

Gestão de Operações: 
Everson Ferreira

Conselho Consultivo:
Flávio Luiz Falleiro, Paulo Roberto Treib,
Raul Dreyer e Romeu Inacio Neumann

EDITORA GAZETA SANTA CRUZ LTDA.
CNPJ 04.439.157/0001-79

Rua Ramiro Barcelos, 1.224, 
CEP: 96.810-900, Santa Cruz do Sul/RS

Telefone: 0 55 (xx) 51 3715 7940
Fax: 0 55 (xx) 51 3715 7944

redacao@editoragazeta.com.br
comercial@editoragazeta.com.br

www.editoragazeta.com.br

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

2



Job_07_07_Anúncio_Bolgard_2.indd   1 6/6/16   15:51

s u m á r i o
S u m m a r y

Special Article

Introduction

Pruduction

Market

Profile

Research

Panel

Events

Agenda

08
10
14
44
74
92
98

102
103

Artigo EspEciAl

introduction

produção

MErcAdo

pErfil

pEsquisA

pAinEl

EvEntos

AgEndA

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

4





WE
ARLINDO DE AZEvEDO MOURA
Presidente da Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa)

Enquanto esse Anuário é publicado, no 
final do mês de junho de 2018, o maior Esta-
do produtor de algodão do País, o Mato Gros-
so, coloca as máquinas em campo para co-
lher seus 783 mil hectares de área plantada 
com a commodity, e na Bahia, que lhe sucede 
em área, com 263,6 mil hectares, a safra ini-
ciada em maio deve se estender até agosto. 

Isso significa que os dados até o fecha-
mento deste material ainda não são defini-
tivos, mas tudo o que temos observado até 
aqui nos leva a concluir que as nossas pre-
visões serão confirmadas, e tendem forte-
mente a ser superadas: o Brasil deverá al-
cançar 2 milhões de toneladas de pluma, e 
a nossa estimativa conservadora de traba-
lhar com índice de produtividade de 1,7 mil 
quilos por hectare, aproximadamente, 4% 
menor do que na safra 2016/17, terá fica-
do para trás, sendo equiparado à safra pre-
cedente, já que o clima se mostrou ainda 
melhor do que imaginávamos ao longo de 
todo o ciclo, e o bom manejo da cultura no 
combate a pragas e doenças, aliado à ado-
ção de materiais genéticos e tecnologias de 
excelente qualidade, contribuirão para isso. 

Juntas, essas duas safras compreendem 
crescimento de área de 26%, com evolução 
de 51% na produção. 

É muito bom traçar cenários assim, prin-
cipalmente quando a conjuntura inclui câm-
bio valorizado e bons preços para o produto. 
Isso nos motiva a plantar mais, mesmo com 
os altos custos da cultura, pois sabemos que 
temos mercado para isso, e qualidade para 
atender à demanda não nos falta. Somos re-
ferência mundial de ótimo algodão, equi-
parados aos Estados Unidos e somente um 
pouco atrás da Austrália, que planta com 
100% de irrigação e, por isso, pode contro-
lar sua “chuva”, garantindo que o algodão 
não receba água quando ela não é mais de-
sejada. Só em 2018, os chineses demandam 
do Brasil 500 mil toneladas de pluma, e vão 
demandar 1 milhão de toneladas para o ano 
que vem. Vamos ter de nos esforçar muito, 
uma vez que, atualmente, 1,2 milhão de to-
neladas são o nosso total exportado. Mas 
tenho forte convicção de que podemos ex-
pandir, e muito, a produção brasileira, che-
gando a dobrá-la em cinco anos, ou mesmo 
em três, se encontrarmos condições favorá-
veis como as atuais.

O que nós, produtores, devemos ter em 
mente diante desses números? Que nossa 
responsabilidade torna-se maior à medida 

em que crescemos e nos aprimoramos. Se 
queremos de fato dobrar a produção, te-
mos de fazer isso de forma sustentável: so-
cial, ambiental e economicamente falan-
do. Precisamos ser compulsivos na busca 
das melhores produtividades e da quali-
dade, e comprometidos com a manuten-
ção e com o incremento da credibilidade 
do algodão brasileiro. Sozinhos não va-
mos a lugar algum. A Abrapa é uma prova 
de quanto organização e união de forças 
fazem a diferença na conquista dos nos-
sos objetivos. 

Juntos, somos capazes de pensar e agir 
estrategicamente e, assim, impactar mes-
mo aqueles que não fazem parte direta-
mente do nosso dia a dia, como o consu-
midor final, de quem tanto dependemos, e 
com quem, até há pouco tempo, jamais ha-
víamos aberto um canal de diálogo. Neste 
Anuário Brasileiro do Algodão 2018, o lei-
tor poderá conhecer mais sobre o trabalho 
da associação para a qualidade, a rastrea-
bilidade, a sustentabilidade e, consequen-
temente, o fortalecimento e a credibilidade 
do algodão do Brasil, e sobre a importância 
dessa matéria-prima nobre, que segue sen-
do a mais importante fibra têxtil, desde tem-
pos imemoriais.

Boa leitura!

ARTIGO ESPECIAL

Sucesso que construímos juntos
ARLINDO DE AZEvEDO MOURA
President of the Brazilian Association of 
Cotton Producers (Abrapa) 

While this Yearbook comes out in late 
June 2018, the top cotton producing State 
in the Country, Mato Grosso, puts the ma-
chines in the field to harvest its cotton 
spread across 783 thousand hectares devot-
ed to the commodity and, in Bahia, second 
in planted area, with 263.6 thousand hect-
ares, the harvest that started in May should 
extend through August. It means that the 
numbers mentioned here are not yet de-
finitive, but everything we have witnessed 
so far induces us to conclude that our fore-
cast will confirm, and is very likely to be 
surpassed: Brazil is supposed to reach two 
million tons of lint, and our conservative es-
timation that considers productivity at 1.7 
thousand kilograms per hectare, approx-
imately, down 4% from the 2016/17 sea-
son, will be seen as obsolete, because it was 
compared to the previous season, seeing 
that climate conditions were even more fa-
vorable than we had imagined throughout 
the entire cycle, and the good management 
of the crop with regard to the fight against 
pests and diseases, along with the introduc-
tion of genetic materials and technologies 
of excellent quality, have contributed to this 
result. Together, these two crops encom-
pass a 26-percent growth in planted area, 
with a 51-percent evolution in production. 

It is really nice to delineate scenarios like 
this, especially when the combination of cir-
cumstances includes a highly valued ex-
change rate and good prices for the crop. This 
encourages us to devote more land to cot-
ton, in spite of the production costs, once we 
know we have a market for it, and quality to 
meet demand is no problem for us. We are a 
global reference in excellent cotton, just like 
the United States and somewhat behind Aus-
tralia, where 100% of the crop is irrigated and, 
therefore, they keep control over the neces-
sary “rainfall”, making sure cotton will receive 
no water when it is not desired. In 2018, Chi-

Success built together
SPECIAL ARTICLE

na demands 500 thousand tons of fiber from 
Brazil, and for the coming year, it will be one 
million tons. It requires a lot of effort from 
us, seeing that currently we export 1.2 mil-
lion tons. I am firmly convinced that we will 
be able to expand a lot the production of cot-
ton in Brazil, with chances to produce twice 
as much in five years, or even in three years, 
should current favorable conditions hold.

What should we, growers, keep in mind 
in light of these numbers? That our respon-
sibility soars as we make progress and get 
more skilled. If we really want to double our 
production volume, we should do it in a sus-
tainable manner: socially, environmentally 
and economically speaking. We need to in-
sist on our search for better productivity lev-
els and quality, and remain committed to 
maintaining and improving the credibility 

of Brazilian cotton. Alone, we will never get 
anywhere. Abrapa attests to the fact that or-
ganization and joint efforts make the differ-
ence in the achievement of our objectives.

United, we are able to think and act stra-
tegically and, therefore, exert an impact 
upon those who are not directly linked to 
our daily life, like the final consumers, on 
whom we depend a lot, and with whom, up 
to some time ago, we had never had a free 
dialog. In this 2018 Brazilian Cotton Year-
book, readers can learn more about the 
work of the association towards quality, 
traceability, sustainability and, consequent-
ly, reinforcing the credibility in Brazilian cot-
ton, and about the importance of this noble 
raw material, which is still the most impor-
tant textile fiber, since ages ago.

Happy reading!
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A COTONICULTURA BRASILEIRA ESTÁ NAS NUVENS. 
NÃO SÃO Só AS LAVOURAS dAS ImENSIdÕES dO CERRAdO QUE SE 

CONFUNdEm COm O CÉU NUm HORIZONTE A PERdER dE VISTA. 
Em VIAS dE COLHER mAIS UmA gRANdE SAFRA, 

O SETOR FESTEjA O dESEmPENHO NAS ExPORTAçÕES.

l cOLHEITA ESTIMADA EM 1,942 MILHÃO DE TONELADAS na safra 2017/18 permitirá 
ao setor do algodão atender à demanda doméstica e à crescente procura de fibra junto aos clientes 
do mundo todo, que preferem a pluma colhida no País por seus inúmeros diferenciais de qualidade.

Nuvens de
algodão

NNas imensidões a perder de vista do cer-
rado brasileiro, as lavouras de algodão con-
fundem-se, na linha do horizonte, com as 
nuvens que se formam sobre as plantações. 
E assim a metáfora está formada: a cotoni-
cultura brasileira toca o céu. A conjuntura é 
muito favorável a essa atividade: o sistema 
de produção aproveita as inúmeras vanta-
gens que essa cultura oferece, e o merca-
do, dentro e fora do País, apresenta-se de-
mandante, e com bom retorno econômico. 
Está formado, deste modo, o cenário perfei-
to para que a cadeia produtiva invista.

E a safra 2017/18 revela na prática a po-
tencialidade da produção de fibra. Dentro 
do que as organizações do setor já vinham 
preconizando ao final da temporada anterior, 
a lavoura deu um salto em área, e o mesmo 
avanço será verificado em volume. As previ-
sões da Companhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab) e também das entidades re-
presentativas dos produtores sugerem que o 
País chegará muito próximo de 2 milhões de 
toneladas no novo ciclo, cuja colheita esta-
va em vias de se iniciar em meados do ano.

O entusiasmo em torno dessa lavoura 
está diretamente associado às boas pers-
pectivas de retorno financeiro, no compa-
rativo com outras culturas, como a soja e o 
milho. Ainda que a cotonicultura apresen-

te custo de produção quase três vezes su-
perior ao da soja, de longe a principal ati-
vidade agrícola nacional na atualidade, a 
lucratividade que a fibra oferece é, na exa-
ta medida, muito maior. E, uma vez que a 
produção mundial sinaliza com peque-
no recuo, por conta de quebras de colhei-
ta em outros concorrentes diretos do Brasil 
no atendimento ao mercado internacio-
nal, a cadeia produtiva aproveita os espa-
ços para incrementar a oferta.

Mas não se trata apenas de aumentar o 
volume a ser disponibilizado para as clien-
telas globais. O que cada vez mais autoriza 
o País a almejar o crescimento nas expor-
tações é a alta qualidade apresentada pela 
fibra. O pacote tecnológico adotado pelos 
produtores brasileiros, a começar pelas va-
riedades de sementes, permite o atendimen-
to aos mais exigentes mercados, inclusive no 
que tange a modelo de produção, que segue 
de forma rigorosa os preceitos ambientais e 
sociais. Responsabilidade é um conceito lar-
gamente difundido em todas as regiões de 
produção, de tal forma que a cotonicultura 
serve de exemplo para as demais cadeias 
produtivas e para outros países.

E, tendo em vista que, em virtude dos re-
cuos de produção em outras nações, tam-
bém os estoques mundiais tendem a di-

minuir ao final da temporada, o horizonte 
para a nova safra é igualmente promissor. 
Esse contexto deve motivar no mínimo a 
formação da mesma área cultivada na sa-
fra 2017/18, mas é provável que a lavoura 
cresça. Com isso, o Brasil transmite ao mer-
cado internacional um recado firme de que 
chega para ficar como um grande fornece-
dor de pluma de qualidade, em condições 
de incorporar rapidamente novas áreas ao 
seu modelo de produção. Isso pode ser fei-
to, junto ao produtor, com a simples decisão 
de  diminuir levemente o plantio de soja e 
de milho e de usar essa área para o algodão.

Essa confiança do cotonicultor, com seu 
perfil de empresário, traduz-se de imedia-
to em tranquilidade para a indústria têxtil, 
que tem assegurado o abastecimento de 
suas necessidades, e dentro da qualidade 
almejada. Ganha, por fim, toda a socieda-
de, uma vez que a retomada da indústria 
têxtil sinaliza para um aquecimento nos 
negócios, inclusive com as exportações de 
produtos industrializados. Cada vez que o 
País incrementa a colheita de algodão, não 
são apenas os agentes do setor que ficam 
nas nuvens. É toda a sociedade brasileira, 
como mostram as reportagens do Anuário 
Brasileiro do Algodão 2018. Uma boa safra 
para todos. E uma boa leitura!
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l HARVEST ESTIMATED AT 1,942 MILLION TONS IN THE 2017/18 growing season is big 
enough to meet domestic demand and the ever rising orders from clients around the globe, which have 
a preference for the lint harvested in the Country for its countless quality differentials.

In the vast Brazilian cerra-
do regions going beyond the 
limits of our vision, the cotton 
fields mingle with the line of 
the horizon, with the clouds 
over the plantations. It is the 
right metaphor: Brazilian cot-
ton farming reaches the sky. 
The scenario looks very favor-
able to this activity: the pro-
duction system takes advan-
tage of the countless benefits 
offered by this crop and by the 
market, at home and abroad, 
now very demanding, and with good eco-
nomic returns. It is, therefore, the perfect sce-
nario for the supply chain to invest.

The 2017/18 growing season clearly at-
tests to the potentiality of the production of 
lint. In line with what the sector’s organiza-
tions had been recommending at the final 
stage of the previous season, cotton fields ex-
panded in area, and the same holds true for 
the production volume. The forecasts by the 
National Food Supply Agency (Conab) and by 
the entities that represent the growers sug-
gest that the Country will harvest close to 2 
million tons in the new cycle, whose harvest 
was about to start in mid-year.

This enthusiasm about this crop is direct-
ly linked to the perspectives of financial re-
turns, compared to other crops, like soybean 
and corn. Although the cost of producing cot-
ton is almost three times as much as the cost 
for producing soybean, by far the leading na-
tional agricultural crop, the profits derived 

Cotton clouds 
COTTON FARmINg IN BRAZIL IS IN THE CLOUdS. NOT ONLy THE FIELdS 
IN THE VAST CERRAdO REgIONS THAT LOOk LIkE THE Sky gRAdUALLy 

gETTINg OUT OF SIgHT. NOw ABOUT TO HARVEST A BUmPER CROP, 
THE SECTOR CELEBRATES THE PERFORmANCE OF ExPORTS.

I
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from the fiber are really much bigger. As glob-
al production is signaling a slight reduction, 
on account of crop failures in countries that 
compete directly with Brazil, as far as global 
sales go, the supply chain takes advantage of 
the gaps to increase its offer. 

Nonetheless, it is not just a matter of of-
fering bigger volumes to the global clients.  
What really grants the Country the right to 
increase its exports is the high quality of the 
fiber it produces. The technological pack-
age adopted by the Brazilian cotton farmers, 
starting with the seed varieties, meets the re-
quirements of the most discerning markets, 
including the production model, which com-
plies strictly with all environmental and social 
standards. Responsibility is a concept largely 
accepted by all the production regions, to the 
extent that cotton now sets an example to 
other supply chains at home and abroad.

In light of the failures of the cotton 
crops in other countries, the global stocks 

equally tend to shrink at the 
end of the season, the hori-
zon for the new crop is equal-
ly promising. This context 
should, if nothing else, stimu-
late the establishment of the 
same cultivated area in the 
2017/18 crop year, but chanc-
es are for the planted area to 
expand. As things are, Brazil 
is sending the international 
market a clear message that 
the Country has acquired 
the status of global supplier 

of high quality lint, and is in a position of 
rapidly incorporating new areas to its pro-
duction model. This could be done in con-
nection with the farmers, who would agree 
to slightly reduce their soybean and corn 
crops, devoting the area to cotton. 

This degree of confidence of the cotton 
farmers, with their entrepreneur profiles, im-
mediately translates into a feeling of com-
fort for the textile industry, as it ensures ful-
fillment of the fiber needs of the desired 
quality standards. Finally, society as a whole 
also benefits from it, once the resumption 
of the textile industry signals a rising trend 
in businesses, including exports of industri-
alized products. Whenever the Country de-
cides to produce a bigger cotton crop, not 
only the agents of the sector fly high. It is Bra-
zilian society as a whole that benefits from it, 
as specified by the articles in the 2018 Brazil-
ian Cotton Yearbook. Best wishes for a suc-
cessful cotton crop. Happy reading!
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OOs campos do Brasil estão mais bran-
cos do que nunca na safra 2017/18 do algo-
dão, que concentra seu maior volume en-
tre maio e julho. Isso porque o País deverá 
alcançar produção recorde da pluma: qua-
se 2 milhões de toneladas líquidas. A gran-
de colheita, que põe as máquinas colhedo-
ras dia e noite nas lavouras, ganha ainda 
mais motivos para comemoração porque 
está alicerçada em boa rentabilidade para 
o setor. Ou seja, além de colher bem, o pro-
dutor vai ganhar dinheiro. Essa renda forta-
lece social e economicamente não só as fa-
zendas, mas cada elo da cadeia produtiva e 
o País como um todo.

A Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), no levantamento de safra di-
vulgado no início de maio, apontou que o 
aumento de 25,2% em área e de 1,4% em 
produtividade deve resultar na produção to-
tal de 1,942 milhão de toneladas de pluma, 
resultado líquido de 4,854 milhões de tone-
ladas de algodão em caroço. O Brasil já che-
gou perto destes números no início da déca-
da, mas o clima acabou frustrando a safra, 
o que não é o caso na temporada 2017/18.

Bruno Nogueira, analista da Conab, des-
taca que a rentabilidade vem sendo a prin-
cipal causa desse avanço de área e de pro-
dução. “A atividade gerou renda na safra 
anterior, novamente é rentável nesta tem-
porada e deve permanecer assim. Por isso, 
acreditamos que no ciclo 2018/19 voltará a 
apresentar recorde se for mantido o cenário 
conjuntural”, explica. O limitante para o ta-
manho da próxima safra será o clima, uma 
vez que o mercado tende a seguir atrativo 
para os agricultores.

Élcio Amarildo Bento, analista da con-
sultoria Safras & Mercado, considera impor-
tante elencar fatores determinantes para 
esse otimismo. Entende que a relação entre 
a oferta e a demanda internacional, e prin-
cipalmente o nível de estoques mundiais, 
tem sido razão fundamental para acredi-
tar na continuidade do crescimento da área 
e da demanda global de pluma brasileira. 
“Além disso, o câmbio, batendo na casa de 

R$ 3,70 em meados de maio, favoreceu as 
vendas externas. A recuperação da econo-
mia também ajudará a retomada gradual 
da demanda nacional”, frisa. 

Para o consultor, além do clima, o Bra-
sil pode ter momento mais conturbado ao 
longo do ano por causa das eleições gerais 
e do risco de uma contaminação da econo-
mia pela política. No âmbito internacional, 
as questões referentes às alíquotas de im-
portação de produtos entre China e Estados 
Unidos podem ser fator que potencializará as 
exportações e a rentabilidade brasileira. Ou-
tro impasse internacional, desta feita entre 
Estados Unidos e Irã sobre o acordo nuclear, 
poderá refletir-se numa continuidade do au-
mento nos preços do petróleo, matéria-pri-
ma dos concorrentes sintéticos da pluma. E 
isso também é favorável ao algodão.

Arlindo de Azevedo Moura, presiden-
te da Associação Brasileira dos Produtores 
de Algodão (Abrapa), destaca que o setor 
anda bem no que diz respeito às engrena-
gens da cadeia produtiva, a seus aspectos 
agronômicos e mercadológicos, que, em 
sua maioria, são autorreguláveis. No en-
tanto, lembra que há desafios muito gran-
des em aspectos que fogem ao controle e 
à ingerência do segmento, referindo as po-
líticas e normas vigentes. “Um dos pontos 
que precisamos superar é um conjunto de 
adversidades que costumamos chamar de 
insegurança jurídica”, enfatiza.

neste cenário, 
A próximA 
temporAdA 
tAmBém deve ter 
Aumento de áreA

AlGodÃo
C o t t o n

p r o d u ç Ã o
P r o d u c t i o n

Mais branco do 
que nunca

RENTABILIdAdE E CONjUNTURA mUNdIAL dE ESTOQUES, 
OFERTA E dEmANdA dÃO SUPORTE A PROVÁVEL PROdUçÃO 

BRASILEIRA dE PLUmA RECORdE NA TEmPORAdA 2017/18
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é a Ecom Cotton Group
no Brasil desde 1935

A Ecom Cotton Group está presente no Brasil há mais de 80 anos.
Os mesmos serviços com a mesma excelência.

The Ecom Cotton Group in Brazil since 1935
Ecom Cotton Group is present in Brazil for over 80 years.

The same services with the same excellence.

InterAgricola_Mod-04_Aprovado.indd   1 05/05/15   13:56

The Brazilian fields are whiter than ever 
in the 2017/18 cotton growing season, with 
its biggest volume concentrated in May and 
July. This is because the Country is supposed 
to reach record fiber production: nearly 2 mil-
lion net tons. The huge harvest, with the har-
vesters in action by day and by night, has even 
more reasons for celebration because it lies on 
the foundation of the sector’s high profitabil-
ity. That is to say, besides the good harvest, 
the farmers will make much money. This in-
come strengthens socially and economically 
not only the farms, but each link of the supply 
chain, and the Country as a whole.

The National Food Supply Agency (Conab), 
in its crop survey published in early May, had 
it that the 25.2% increase in planted area and 
1.4% in productivity should result into a total 
crop of 1.942 million tons of fiber, net result 
from 4.854 million kilograms of seed cotton. 
Brazil has already come close to these num-
bers at the beginning of the current decade, 
but bad weather conditions ended up frus-
trating the crop, which is not the case in the 
2017/18 growing season.

Whiter than ever
PROFITABILITy, gLOBAL STOCkS, 

OFFER ANd dEmANd LENd SUPPORT TO THE RECORd 
BRAZILIAN COTTON CROP IN THE 2017/18 SEASON

Conab analyst Bruno Nogueira maintains 
that profitability is in fact the main cause of the 
strides in planted area and production. “The 
activity generated income in the previous sea-
son, and is again profitable in the current sea-
son, and should remain like this. That is why 
we believe that the 2018/19 cycle will again hit 
records if the present scenario holds”, he ex-
plains. The limiting factor for the next growing 
season will be the climate, once the market 
tends to continue attractive for the farmers. 

Élcio Amarildo Bento, Safras & Mercado 
consultancy analyst, considers it important 
to list the determining factors for this optimis-
tic view. He understands that the relation be-
tween offer and international demand, partic-
ularly the level of the global stocks, have been 
a fundamental reason for a firm belief in the 
continuity of the growth in the planted area 
and in global demand for Brazilian fiber. “Fur-
thermore, the exchange rate at about R$ 3.70 
to the dollar in mid-May, favored foreign sales. 
The recovery of the economy will also gradu-
ally recover national demand”, he comments. 

In the consultant’s view, besides the cli-

mate, Brazil could go through a period of unrest 
because of the presidential elections and the 
risk of an economy contaminated by the polit-
ical situation. In the international scenario, the 
questions regarding import tariffs on products 
between China and the United States could be 
a factor that potentiates Brazilian exports and 
profitability rates. Another international bottle-
neck, this time between the United States and 
Iran on the nuclear agreement, could reflect on 
a continuity of the rising crude oil prices, raw 
material of the synthetic fiber components. This 
equally favors Brazilian cotton. 

Arlindo de Azevedo Moura, president of 
the Brazilian Association of Cotton Producers 
(Abrapa), maintains that the sector is faring 
well with regard to the supply chain, its agro-
nomic and market side, which, in their major-
ity, are self-regulated. However, he recalls that 
there are big challenges in aspects that are not 
under the control and interference of the seg-
ment, but depend on the standards and poli-
cies in force. “One of the questions we need to 
surmount is a set of adversities we normally 
refer to as legal insecurity”, he projects.

in this scenArio, for the next seAson, 
more AreA will Be devoted to the crop
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l MOMENTO BAIANO 
A retomada produtiva da Bahia, 

por exemplo, é emblemática. A cotoni-
cultura baiana, que tem na qualidade 
de fibra e na brancura características 
diferenciais, sofreu com secas e com o 
avanço de pragas, que aumentaram o 
custo de produção e reduziram a pro-
dutividade, a produção e a rentabilida-
de. Júlio Cézar Busato, presidente da 
Associação Baiana de Produtores de 
Algodão (Abapa), destaca que em sete 
safras esta deve ser a segunda melhor 
colheita no Oeste baiano.

O otimismo é tanto que a entidade 
já projeta seguir ampliando a superfí-
cie semeada nas próximas três tempo-
radas para respaldar a capacidade ins-
talada, que é de até 400 mil hectares. 
Mantidos o cenário cambial e os pre-
ços internacionais, a limitação será res-
trita ao clima e a fatores agronômicos. 
No ciclo 2017/18 foram cultivados cer-
ca de 265 mil hectares. 

Busato enfatiza que a crise hídrica e 
sanitária descapitalizou o setor e gerou 
endividamento. Na safra 2016/17 e no 
ciclo 2017/18 os cotonicultores estão 
tratando de aproveitar as boas colhei-
tas e os preços mais elevados para co-
locar as contas em dia e retomar a ca-
pacidade de investimento. Isso se nota 
na movimentação da economia regio-
nal, com a volta do otimismo, tradu-
zido pela geração de empregos e ren-
da. Elcio Amarildo Bento, analista da 
consultoria Safras & Mercado, desta-
ca que no Mato Grosso a rentabilidade 
em maio batia em 17% líquidos, índi-
ce que raras atividades conseguem no 
agronegócio mundial. “Este é um gran-
de incentivo para produzir”, resume.

Este salto no rendimento médio deve-se 
à evolução das tecnologias, e também ao 
clima, que foi bastante favorável, segundo o 
analista Bruno Nogueira, da Conab. “No ci-
clo 2010/11 chegamos a ter projeção de que 
a safra superaria a 2 milhões de toneladas 
de pluma. Os números atuais ainda não são 
finais e podem sofrer pequenas alterações, 
para mais ou para menos, de acordo com a 
evolução da colheita”, reconhece. 

preço impulsionA 
o plAntio e 
deve motivAr 
A expAnsÃo no 
ciclo 2018/19

Ao sabor da brisa
APESAR dOS dESAFIOS, A COTONICULTURA BRASILEIRA 

NAVEgA Em BONS VENTOS, ExPANdE A ÁREA dE CULTIVO 
E BUSCA O SEU TETO PROdUTIVO NA SAFRA 2017/18

Navegando nos bons ventos da deman-
da mundial, de preços internacionais mais 
firmes e dólar fortalecido, a cotonicultura 
brasileira aproxima-se de seu teto produti-
vo histórico na safra 2017/18. O clima aju-
dou e tanto a produção tradicional quan-
to o cultivo de safrinha apresentaram bom 
desempenho. O início da colheita já trouxe 
extrato de ótima produtividade e qualida-
de de fibra, o que – associado ao cenário in-

ternacional – fortalece as posições do País 
no mercado externo.

O levantamento da safra 2017/18 publi-
cado em maio pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) confirma que o 
País deverá alcançar 1,942 milhão de tone-
ladas de algodão em pluma. Na temporada 
2010/11, o Brasil chegou a 1,959 milhão de 
toneladas, 17 mil toneladas a mais; no en-
tanto, plantou 1,4 milhão de hectares. Na sa-

fra 2017/18, que é colhida entre maio e julho 
nas principais regiões, a área é de 1,176 mi-
lhão de hectares. A diferença está na produ-
tividade, com o algodão em pluma gerando 
1.400 quilos por hectare no período 2010/11, 
com rendimento de 38,3%, e 1.652 quilos por 
hectare na etapa 2017/18, quando o aprovei-
tamento pulou para 40%. Algumas consulto-
rias privadas arriscam projeção mais próxi-
ma de 2 milhões de toneladas.
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MAIS BRANCO • MORE COTTON 

COMPARATIVO DE ÁREA, PRODUTIVIDADE E PRODUçãO DE ALGODãO NO BRASIL
PRODUTO ÁREA (mil/ha) PRODUTIvIDADE (kg/ha) PRODUçãO (mil/t)
SAFRA 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 %
Algodão em caroço 939,1 1.175,9 25,2 4.076 4.128 1,3 3.827,8 4.854,2 26,8
Caroço de algodão 939,1 1.175,9 25,2 2.445 2.476 1,3 2.298,3 2.912,0 26,7 
Algodão em pluma 939,1 1.175,9 25,2 1.629 1.652 1,4 1.529,5 1.942,2 27,0 
Fonte: Conab, maio de 2018.



S This jump in average performance stems 
from the evolution of the technologies, and 
equally due to favorable climate conditions, ac-
cording to analyst Bruno Nogueira, from Conab. 
“In the 2010/11crop year we had projections 

that estimated the crop at upwards of 2 million 
tons of fiber. The current numbers are not yet fi-
nal numbers and could suffer small alterations, 
either positive or negative, in accordance with 
the evolution of the harvest”, he acknowledges. 

Sailing in the good winds of global de-
mand, steadier international prices and high-
ly valued dollar, Brazilian cotton farming is 
approaching its historical productive ceil-
ing in the 2017/18 growing season. The cli-
mate was favorable and both traditional pro-
duction and the winter crop fared well. Right 
from the beginning of the harvest, productiv-
ity and fiber quality proved to be excellent, 
which, in combination with the internation-
al scenario strengthens the positions of the 
Country in the foreign market. 

The 2017/18 crop survey published by 
the National Food Supply Agency (Conab), 
in May, confirms the projection for the Coun-
try to harvest 1.942 million tons of lint. In the 
2010/11 season, Brazil reached 1.959 million 
tons, 17 thousand tons more: nonetheless, the 
area devoted to cotton amounted to 1.4 mil-
lion hectares. In the 2017/18 growing season, 
which is harvested from May to July in all ma-
jor cotton producing regions, the area reach-
es 1.176 million hectares. The difference lies 
in productivity, with cotton fiber amounting 
to 1,400 kilograms per hectare in the 2010/11 
crop year, with a performance of 38.3%, and 
1,652 kilograms per hectare in the 2017/18 
crop year, when the performance jumped to 
40%. Some private consultancy firms risk a 
projection of nearly 2 million tons.

l BAHIA MOMENT 
The productive resumption in Bahia, for example, is emblematic. Cotton farming 

in Bahia, whose special characteristics include the quality of its fiber and its white col-
or, had to put up with drought conditions and pest outbreaks, which pushed up the 
production costs and adversely affected the productivity rate, production and profit-
ability. Júlio Cézar Busato, president of the Brazilian Association of Cotton Producers 
(Abrapa), maintains that in the past seven growing seasons, this should be the second 
best harvest in Western Bahia. 

This optimism has come to an extent that the entity is already projecting an ex-
pansion of the area devoted to cotton in the three next growing seasons, in order to 
take advantage of the installed structure, which is appropriate for up to 400 thousand 
hectares. Should the exchange rate scenario and international prices hold, any limita-
tions will be restricted to climate and agronomic factors. In the 2017/18 season, about 
265 thousand hectares were devoted to cotton. 

Busato emphasizes that the water shortage and phytosanitary crisis resulted into in-
debted and cash-strapped farmers. In the 2016/17 crop year and 2017/18 season the cot-
ton farmers are trying to take advantage of the good harvests and the rather higher pric-
es to settle all their bills and resume their investment capacity. This is quite apparent in 
the regional economy, where optimism is back, and translates into the generation of jobs 
and income. Elcio Amarildo Bento, analyst with Safras & Mercado Consultancy, says that  
in Mato Grosso profitability hit a record net 17% in May, a rate that is achieved only by few 
players in global agribusiness. “This is a real incentive to produce”, he summarizes.

At the mercy of the wind
IN SPITE OF THE CHALLENgES, BRAZILIAN COTTON FARmINg BUSINESS IS SAILINg 

IN gOOd wINdS, THE AREA dEVOTEd TO THE CROP IS ExPANdINg, ANd THE 
COUNTRy IS SEEkINg ITS PROdUCTIVE CEILINg IN THE 2017/18 gROwINg SEASON

price drives fArmers to plAnt more cotton And should 
encourAGe AreA expAnsion in the 2018/19 crop yeAr
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De volta ao jogo
dAS RARAS ATIVIdAdES QUE gERARAm BOA 

RENTABILIdAdE NA SAFRA 2016/17, O ALgOdÃO ENgRENOU 
UmA NOVA ETAPA dE dESENVOLVImENTO Em TOdO O PAíS

Mesmo formada por um grupo de apro-
ximadamente mil produtores com alto po-
der aquisitivo, com ótimo nível gerencial e 
com profissionalismo exemplar, a cotonicul-
tura brasileira tem seus altos e baixos. A in-
terferência de fatores situados além da por-
teira das propriedades, como câmbio e 
tributação, no âmbito da macroeconomia, 
bem como o clima, é um dos elementos ca-
pazes de mudar drasticamente um cenário. 
A insegurança jurídica que leva o agricultor a 
não saber se um insumo ou até mesmo de-
terminada área poderão ser utilizados para o 
cultivo também representa ameaça perma-

nente não apenas à cultura, mas ao agrone-
gócio como um todo, setor que vem sendo a 
locomotiva da economia nacional.

Diante de panorama tão desafiador, os 
cotonicultores brasileiros tiveram moti-
vos para comemorar os resultados da safra 
2016/17. A rentabilidade média nas princi-
pais regiões esteve acima de 10% durante 
a comercialização e só não foi maior por-
que o custo total, afetado pelos compo-
nentes do custo fixo, como a oportunida-
de da terra, subiu mais do que o esperado. 
O custo variável também apresentou alta 
em alguns insumos, como a energia elétri-

ca e os combustíveis, com reflexos no frete. 
No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o cus-
to total ficou acima dos rendimentos, mas 
se for considerado apenas o desembolso e 
desconsiderado o custo da terra (uma vez 
que a quase totalidade dos produtores é 
proprietária das lavouras) houve resulta-
dos positivos. 

Foi a rentabilidade que motivou a re-
tomada do setor, que leva a beirar recorde 
produtivo no ciclo 2017/18, conforme Ar-
lindo de Azevedo Moura, presidente da As-
sociação Brasileira dos Produtores de Al-
godão (Abrapa). Segundo ele, o clima mais 

o Ano de 2017 
foi importAnte 
pArA que o 
cotonicultor 
recuperAsse 
o fôleGo 

favorável ajudou, e o cenário internacional 
deu outro impulso, com estoques menores 
e a relação entre oferta e demanda mais 
ajustada, além de câmbio mais favorável 
ao exportador. A cultura ainda gerou renda 
pela estratégia de comecialização adotada. 
O agricultor antecipou as compras de insu-
mos e fez a venda prévia de parte da pluma 
em 2017, para entregar no segundo semes-
tre de 2018, travando os preços em dólar 
acima de seus custos médios. 

Na safra 2016/17, em números con-
solidados pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), o Brasil produ-

ziu 3,828 milhões de toneladas de algo-
dão em caroço e 1,53 milhão de tonela-
das de pluma, com crescimento de quase 
18%, em 939 mil hectares. Os bons resul-
tados impulsionam a área da temporada 
2017/18. Em 2017, o Brasil exportou 63% 
da pluma para a Ásia, mas teve de enfren-
tar algumas dificuldades logísticas, como 
a falta de contêineres, o que atrasou al-
gumas remessas. Foi um reflexo da retra-
ção nas importações brasileiras no perío-
do 2016/17, o que não deve se repetir em 
2018. “Foi uma temporada marcada pela 
recuperação”, considera Moura.
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CLUBE DE GIGANTES • GIANT CLUB 

ExTRATO DOS MAIORES PRODUTORES DE ALGODãO DO BRASIL

PRODUTO ÁREA (mil/ha) PRODUTIvIDADE (kg/ha) PRODUçãO
 UF 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 %
Algodão em caroço   Mato Grosso 627,8 677,8 23,9 4.027 4.100 1,8 2.528,2 3.189,0  26,1
 Bahia 201,6 265,1 31,5 4.293 4.261 -0,7 865,5 1.129,6 30,5

Caroço de algodão    Mato Grosso 627,8 777,8 23,9 2.416 2.460 1,8 1.516,9  1.913,4 26,1
 Bahia 201,6 265,1 31,5 2.576 2.557 -0,8 519,3 677,8 30,5

Algodão em pluma    Mato Grosso 627,8 777,8 23,9 1.611 1.640 1,8 1.011,3 1.275,6 26,1
 Bahia 201,6 265,1 31,5 1.717 1.704 -0,7 346,2 451,8 30,5
Fonte: Conab, estimativa em maio de 2018.



Back in the game 
OF THE RARE ACTIVITIES THAT gENERATEd 

gOOd PROFITS IN THE 2016/17 gROwINg SEASON, COTTON SET 
OFF ON A NEw dEVELOPmENT STAgE IN THE ENTIRE COUNTRy

TAlthough encompassing a group of ap-
proximately one thousand farmers with a high 
purchasing power, with an excellent manage-
ment level and flawless professionalism, Bra-
zilian cotton farming has its ups and downs. 
The influence coming from factors located be-
yond the farm gate, like the exchange rate and 
taxation, in the macroeconomic realm, as well 
as weather conditions, are some of the ele-
ments capable of causing drastic changes to 
the scenario. Legal insecurity, which leaves the 
farmers incognizant of the possible dangers of 
a certain input or if a specific area is suitable to 
farming, also represents a permanent threat 
not only to the crop but to agribusiness as a 
whole, a sector that has been the locomotive 
of the national economy.

In light of such a challenging panorama, 
Brazilian cotton farmers had reason enough 
to commemorate the results of the 2016/17 
growing season. Average profitability in the 
main regions remained above 10% during 
the commercialization period, and if it was 
not bigger it is because the total cost was af-
fected by the components of the standing 
cost, like land leasing, which rose above ini-
tially expected levels. The variable cost also 

soared for some inputs, like electric energy 
and fuel. In Mato Grosso do Sul, for example, 
the total cost exceeded the profits, but if only 
the money paid is considered, disregarding 
the cost of the land (once almost in their to-
tality the farmers are owners of the land) 
there have been positive results. 

Profitability motivated the resumption of 
the sector, which reaches almost record pro-
ductivity in the 2017/18 season, says Arlindo 
de Azevedo Moura, president of the Brazilian 
Association of Cotton Producers (Abrapa). Ac-
cording to him, the favorable climate helped 
a lot, and the international scenario, with 
lower stocks and a tighter relation between 
offer and demand, besides the exchange 
rate favorable to exporters, were a good help. 
The crop equally generated income due to its 
commercialization strategy. Farmers antici-

pated their input purchases and sold part of 
their fiber in 2017, to deliver it only in the sec-
ond half of 2018, keeping the prices in dollar 
above their average production costs. 

In the 2016/17 crop year, in numbers 
consolidated by the National Food Supply 
Agency (Conab), Brazil produced 3.828 mil-
lion tons of seed cotton,  and 1.53 million 
tons of fiber, up almost 18%, in 939 thou-
sand hectares. The good results drive for-
ward the area devoted to the crop in the 
2017/18 season. In 2017, Brazil exported 
63% of its lint to Asia, but had to face some 
logistic difficulties, like the lack of contain-
ers, which delayed some shipments. It was 
a reflection of the declining imports by Bra-
zil in the 2016/17 period, a fact that should 
have no repeat in 2018. “It was a season 
marked by recovery”, argues Moura.

2017 wAs An importAnt yeAr for cotton 
fArmers to cAtch their BreAth

Cotton is a commodity, but the broker doesn’t have to be...
At Dfibra, we understand that cotton broking is more than joining demand and supply: we are passionate about 

cotton and fiber specialists. We operate with the largest tradings in the market and our activity is concentrated in one 
of the most important producing regions of Brazil, the West of Bahia, which allows us to offer even more support and 

differentiated treatment to our clients. We work with a commodity, but our service is customized to your needs.

O Algodão é uma commodity, mas a corretora não precisa ser...
Na Dfibra, entendemos que corretagem de algodão é mais do que unir demanda e oferta: somos 

apaixonados por algodão e especialistas na fibra. Operamos com as maiores tradings do mercado e a nossa 
atuação é concentrada em uma das mais importantes regiões produtoras do Brasil, o Oeste da Bahia, o que 
nos permite oferecer ainda mais suporte e tratamento diferenciado para nossos clientes. Trabalhamos com 

uma commodity, mas nosso atendimento é sob medida para sua necessidade.

Cotton is a commodity, but the broker doesn’t have to be...
At Dfibra, we understand that cotton broking is more than joining demand and supply: we are passionate about 

cotton and fiber specialists. We operate with the largest tradings in the market and our activity is concentrated in one 
of the most important producing regions of Brazil, the West of Bahia, which allows us to offer even more support and 

differentiated treatment to our clients. We work with a commodity, but our service is customized to your needs.

O Algodão é uma commodity, mas a corretora não precisa ser...
Na Dfibra, entendemos que corretagem de algodão é mais do que unir demanda e oferta: somos 

apaixonados por algodão e especialistas na fibra. Operamos com as maiores tradings do mercado e a nossa 
atuação é concentrada em uma das mais importantes regiões produtoras do Brasil, o Oeste da Bahia, o que 
nos permite oferecer ainda mais suporte e tratamento diferenciado para nossos clientes. Trabalhamos com 

uma commodity, mas nosso atendimento é sob medida para sua necessidade.

+55 (77) 3628.5704  /  +55 (77) 99198.3000  /  cotton@dfibracorretora.com.br
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A MIL PELO BRASIL • ALL AROUND BRAzIL 

EVOLUçãO DE ÁREA E PRODUçãO DE ALGODãO EM PLUMA NO BRASIL
ANO 1977/78 1987/88 1997/98 2007/08 2010/11 2017/18
Área (mil/ha) 3.926,2 2.576,1 879,9 1.077,4 1.400,3 1.175,9
Produtividade (kg/ha) 124 335 467 1.487 1.347 1.652,0
Produção (mil/t) 486,5 864,6 411,0 1.602,2 1.959,8 1.942,2
Fonte: Conab, estimativa em maio de 2018.



OO algodão é uma cultura secular no Brasil. 
Nos seus primórdios, concentrou-se no Nor-
deste do País. Conforme os registros mais anti-
gos da Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), no início dos anos de 1980 eram 
cultivados quase 5 milhões de hectares. Mas a 
produtividade era baixa e a condução das la-
vouras, arcaica. A praga do bicudo (Anthono-
mus grandis) e a falta de rentabilidade pratica-
mente extinguiram os cultivos.

Com mercado interno demandante e forte 
e senso de oportunidade comercial diferencia-
do para alcançar o mercado externo, a agricul-
tura empresarial encontrou na cotonicultu-
ra uma alternativa econômica e agronômica 
importante, que hoje se torna case de suces-

so do agronegócio nacional. Nesse sistema, a 
cotonicultura migrou de regiões como Paraí-
ba, Pernambuco e Sudeste da Bahia para zo-
nas de cerrado do Oeste da Bahia e do Centro-
-Oeste, em especial no Mato Grosso, passando 
por Goiás, Minas Gerais e chegando até o Sul 
do Maranhão. Hoje, Centro-Oeste e Nordeste 
detêm 97% da produção nacional de pluma.

A cotonicultura encaixou-se perfeitamen-
te no sistema de produção que envolve soja, 
milho e pastagens, e criou estrutura invejável, 
enxuta e sólida. No Mato Grosso, paulatina-
mente, migrou da safra de verão para a segun-
da safra, graças ao cultivo de soja superpreco-
ce no cedo, com a qual faz rotação. Em geral, o 
produtor de algodão também é sojicultor.

Na safra 2017/18, o Mato Grosso tem 777,1 
mil hectares de área, o que representará 66,1% 
da lavoura cultivada no Brasil, de 1,175 milhão 
de hectares. O Estado produzirá 1,275 milhão 
de toneladas de pluma, ou 65,7% do total. Já 
a Bahia plantou 265,1 mil hectares (22,5%) e 
deve produzir 451,8 mil toneladas (23,25%), 
segundo a Conab. Juntos, somam 88,95% da 
produção total da fibra e 88,6% da área.

O algodão é cultura que usa o melhor pa-
cote tecnológico disponível e, além disso, o 
cultivo da fibra é realizado nas áreas mais fér-
teis das fazendas. “Tais fatores possibilitam 
produtividades estáveis, com modificações 
somente em virtude das condições climáti-
cas”, diz Bruno Nogueira, analista da Conab. 

O relatório de safra publicado em maio 
pela companhia acrescenta que a safra 
2017/18, semelhante à anterior, teve condi-
ções climáticas favoráveis, o que resulta numa 
expressão de produtividade muito boa para a 
cultura em todo o País. A estimativa é de que 
sejam colhidos 4.128 kg/ha de algodão em 
caroço, e 1.652 kg/ha de pluma, ou 110 arro-
bas por hectare.

Depois de safras de baixa rentabilida-
de por causa dos altos estoques mundiais e 
dos preços internacionais recuados, a produ-
ção da commodity cresceu 51% no País, prin-
cipalmente pela expansão de área, que ba-
teu em 26%. Os gigantes Mato Grosso e Bahia 
concentraram esse avanço.

l MAIS cOR, POR FAVOR 
Dentre os estados brasileiros produtores de algodão, um dos mais tradicionais op-

tou por cultivos alternativos como forma de garantir a permanência da agricultura fa-
miliar no setor: a Paraíba. Graças ao desenvolvimento de cultivares da Empresa Bra-
sileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Paraíba é lider nacional no cultivo de 
algodão naturalmente colorido, produto altamente demandado pela indústria têxtil 
nacional e internacional alternativa e pelo artesanato regional.

Na safra 2017/18 está previsto incremento de 50% das áreas de cultivo paraibanas, 
incluindo aí o branco. Quando comparada com a safra anterior, a área passa de 400 
hectares para 600 hectares, com produtividade média de 669 kg/ha. A pluma colorida 
(ou branca e orgânica) tem alto valor agregado e está associada a programas sociais.

A ampliação das áreas de algodão deve-se ao apoio técnico e institucional do go-
verno estadual, através da Emater/PB, com vistas a atender à demanda de empresas 
beneficiadoras de algodão colorido e algodão branco orgânico, que estão realizando 
contrato de compra junto aos produtores. Governo e empresas privadas ofertam se-
mentes e insumos e garantem preço mínimo e frete do produto colhido até a usina de 
beneficiamento. A produção movimenta a economia ligada à agricultura e a pequena 
indústria têxtil regional.

l MORE cOLOR, PLEASE
Among the Brazilian states that produce cotton, one of the most traditional ones op-

ted for alternative cultivations as a manner to protect family farming in the sector: it was 
the state of Paraíba. Thanks to the development of cultivars by the Brazilian Agricultural 
Research Corporation (Embrapa), Paraíba is the national leader in the production of na-
turally colored cotton, product greatly demanded by the alternative industry at home 
and abroad, and by people involved with regional handicraft articles. 

In the 2017/18 growing season, the cultivations in Paraíba are supposed to soar 
50%, white cotton is included. Compared to the previous season, the area increases 
from 400 hectares to 600 hectares, with average productivity of 669 kg/ha. Colored lint 
(or white and organic) bears high added value and is associated with social programs. 

The credit for the expansion of the area devoted to cotton goes to technical and ins-
titutional support by the state government, through Emater/PB, with an eye on mee-
ting the needs of the colored cotton and organic white cotton processing companies, 
which have signed purchasing contracts with the farmers. Government and private 
companies provide for the seeds and ensure minimum prices and payment for freight 
costs from farm gate to the processing plant. Production drives the economy linked to 
agriculture and to the regional textile industry.

tecnoloGiA e 
profissionAlismo 
mAntêm A cAdeiA 
produtivA 
nAcionAl em AltA

Força regional
CENTRO-OESTE E NORdESTE REPRESENTAm 97% 

dA PROdUçÃO BRASILEIRA dE ALgOdÃO, COm O mATO gROSSO 
E A BAHIA PUxANdO A FRENTE dA COTONICULTURA
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Regional strength
CENTER-wEST ANd NORTHEAST REPRESENT 

97% OF THE BRAZILIAN COTTON CROP, wHERE mATO gROSSO 
ANd BAHIA ARE THE LEAdINg PROdUCERS

TCotton is a century-old crop in Brazil. At the 
beginning, it was concentrated in the North-
east of the Country. According to older records 
of the National Food Supply Agency (Conab), 
in the early 1980s, nearly five million hectares 
were devoted to the crop. Productivity was 
low and the fields were managed in a very 
rustic manner. The boll weevil (Anthonomus 
grandis) and the lack of profitability almost ex-
tinguished the cultivations.

With demand rising in the domestic market, 
along with a strong sense of commercial op-
portunity in pursuit of the international market, 
commercial agriculture spotted in cotton an im-
portant economic and agronomic alternative, 
which has become a success case of our na-
tional agribusiness. Within this context, cotton 
farming migrated from regions like Paraíba, Per-
nambuco and  Southeast Bahia, Center-West, 
particularly Mato Grosso, reaching Goiás, Minas 
Gerais and arriving in South Maranhão.

Cotton farming fit perfectly into the pro-
duction system that comprises soybean, corn 
and pasturelands, and created an enviable 
structure, solid and efficient. In Mato Grosso, 
gradually, it migrated from the summer crop 
to the winter crop, thanks to the cultivation of 
extra-early soybean, in a rotation scheme. In 
general, cotton farmers also cultivate soybean.

In the 2017/18 growing season, Mato Gros-
so has 777.1 thousand hectares devoted to 
cotton, which represent 66.1% of the cotton 
fields cultivated in Brazil, amounting to a total 
of 1.175 million hectares. The State produced 
1.275 million tons of lint, or 65.7% of the to-
tal. Bahia planted 265.1 thousand hectares 
(22.5%) and should produce 451.8 thousand 
tons (23.25%), according to Conab sources. 
Together, they account for 88.95% of the total 
crop and 88.6% of the planted area.

Cotton is one of the crops that takes ad-
vantage of the best available technological 
package and, in addition, the fiber is cultivat-
ed in the most fertile stretches of the farms. 
“These factors result into steady productivity 
levels and only suffer alterations in case of ad-

verse climate conditions”, says Bruno Noguei-
ra, crop analyst at Conab.

The crop report published in May by the 
state corporation adds that the 2017/18 grow-
ing season, similar to the previous year, took 
advantage of favorable climate conditions, 
which resulted into very good productivity lev-
els all around the Country. The size of the crop 
is estimated at 4,128 kg/ha of seed cotton, 
1,652 kg/ha of lint, or 110 arrobas per hectare.

After seasons when low profitability pre-
vailed due to very high global stocks and re-
ceding international prices, the production of 
the commodity went up 51% in the Country, 
especially due to area expansion, which rose 
26%. Giants Mato Grosso and Bahia led the 
strides in production.

technoloGy And professionAlism 
keep the supply chAin runninG hiGh
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info@becotton.net

Be in cotton, BeCotton

A PARTE E O TODO • TOTAL PARTS 

PRODUçãO BRASILEIRA DE ALGODãO EM CAROçO, POR REGIõES

REGIãO ÁREA (mil/ha) PRODUTIvIDADE (kg/ha) PRODUçãO
 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 % 2016/17 2017/18 % % do total
Norte 7,3 7,6 4,1  3.540 3.797 7,3 25,8 28,9 12,0 0,6
Nordeste 230,8 296,7 28,6 4.226 4.223 -0,1 975,3 1.253,2 28,5 25,8
Centro-Oeste 682,6 840,8 23,2 4.042 4.111 1,7 2.758,9 3.456,5 25,3 71,2
Sudeste 18,4 30,8 67,4 3.684 3.752 1,9 67,8 115,6 70,5 2,4
Brasil 939,1 1.175,9 25,2 4.076 4.128 1,3 3.827,8 4.854,2 26,8 100
Fonte: Conab, estimativa em maio de 2018.



OOs bons preços praticados no merca-
do internacional do algodão e uma rela-
ção ajustada de estoques e demanda glo-
bal vão resultar em novo crescimento da 
área cultivada com a fibra no mundo. A 
posição é unânime tanto do Comitê Con-
sultivo Internacional do Algodão (Icac) 
quanto do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos (USDA), no relatório 
de maio. A safra mundial é compreendi-
da entre agosto e julho e a projeção al-
cança a temporada 2017/18, e mantém 

tendência crescente para o ciclo 2018/19. 
De acordo com o relatório divulgado 

em maio, os patamares mais altos dos 
preços da pluma no período 2017/18, 
com média de 84,63 centavos de dólar 
por libra-peso, devem fomentar a am-
pliação da superfície semeada. A pre-
visão global é de avanço de 0,7%, para 
33,5 milhões de hectares. Nos últimos 10 
anos, a área global média foi de 32,4 mi-
lhões de hectares.

A Índia, entre os maiores produto-

res globais, vai ajustar sua oferta com a 
redução de 3% do cultivo, para 11,9 mi-
lhões de hectares na etapa 2018/19, após 
os baixos rendimentos obtidos na tem-
porada 2017/18 em algumas das princi-
pais áreas. A produção indiana caiu para 
6,2 milhões de toneladas na fase 2017/18, 
como resultado da grave infestação da la-
garta rosa (Pectinophora gossypiella). Os 
indianos ainda conseguiram colher 4% a 
mais na safra 2017/18 do que na tempo-
rada 2016/17, uma vez que ampliaram 

Confiança plena
A dImENSÃO dOS ESTOQUES E A RENTABILIdAdE 

AINdA ATRAENTE dEVEm mANTER Em CRESCImENTO 
SUSTENTAdO A SUPERFíCIE mUNdIAL PLANTAdA COm ALgOdÃO 

AmpliAçÃo 
moderAdA 
dA áreA de 
plAntio, em 0,7%, 
é projetAdA 
pelo icAc

em 12% a área no período que se encerra, 
com predomínio das pequenas lavouras.

Na agricultura de larga escala a fi-
bra desperta interesse. Novas políticas 
de apoio ao algodão nos Estados Uni-
dos foram aprovadas em fevereiro e, sob 
os novos parâmetros de incentivo, o país 
deverá aumentar em 11% o plantio na 
temporada 2018/19, para 5,08 milhões 
de hectares. Entre os norte-americanos, 
a preocupação maior é com o clima. Se-
cas recorrentes vêm afetando e amplian-

do o risco em regiões como o oeste do 
Texas, de onde sai 25% da produção dos 
Estados Unidos.

A expectativa do conselho é de que 
a área semeada na China permaneça 
estável e dependente da continuidade 
das políticas de apoio do governo. Para 
a próxima temporada, o Paquistão deve 
ampliar a semeadura em 7%, para 3,3 mi-
lhões de hectares. E o Brasil igualmente 
seguirá avançando, fortalecido pelas co-
tações e por sua boa qualidade de fibra.
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TAttractive prices in the international cot-
ton market, stocks moving in tight range 
and global demand are supposed to result 
into a new expansion of the area devoted to 
cotton in the world. This position is unani-
mously accepted by both the International 
Cotton Advisory Committee (Icac) and the 
US Department of Agriculture (USDA), in the 
May report. The global crop ranges from Au-
gust to July and the projection reaches the 
2018/19 season, and keeps on a rising trend 
for the 2018/19 growing season.

According to the report published in 
May, the highest levels of lint prices in the 
2017/18 crop year, with an average of 84.63 
US cent per pound, should promote the ex-
pansion of the planted area. The global fore-
cast is for an increase of 0.7%, to 33.5 million 
hectares. Over the past 10 years, the average 
global area reached 32.4 million hectares.

India, one of the leading global produc-
ers, is set to adjust its crop with a 3-percent 
reduction in planted area, to 11.9 million 
hectares in the 2018/19 growing season, af-
ter the low profit margins in the 2017/18 sea-
son in some of the main cotton producing 
areas. The cotton crop in India dropped to 
6.2 million tons in the 2017/18 growing sea-

Full confidence
STOCk dImENSION ANd ATTRACTIVE 

PROFITABILITy SHOULd kEEP A SUSTAINEd RISE OF 
THE gLOBAL AREAS dEVOTEd TO COTTON

son, as a result of the serious pink bollworm 
infestation (Pectinophora gossypiella). Even 
so, the Indian farmers managed harvest 4% 
more in the 2017/18 growing season com-
pared to the 2016/17 season, once they ex-
panded their planted area by 12% in the pe-
riod that is now coming to a close, where 
family farms prevailed.

In commercial agriculture cotton is still an 
attractive crop. New cotton support policies 
in the United States got their approval in Feb-
ruary and, under the new incentive parame-
ters,  that country is supposed to expand the 
planted area by 11% in the 2018/19 cycle, to 

5.08 million hectares. In the United States, 
the farmers are mostly concerned with the 
climate. Recurrent drought conditions have 
been affecting and increasing the risks in re-
gions like Western Texas, responsible for 25% 
of the entire North American cotton crop. 

The advisory council expects the area 
devoted to cotton in China to continue sta-
ble and dependent on government sup-
port policies. For the next season, Pakistan 
is set to expand its cultivation by 7%, to 3.3 
million hectares. Brazil will equally contin-
ue making strides, encouraged by the good 
prices and by the quality of the fiber. 

moderAte 0.7 percent expAnsion of 
the plAnted AreA is projected By icAc
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UM MUNDO DE FIBRA • A WORLD OF FIBER 

QUADRO DE SAFRA MUNDIAL – EM MILHõES DE TONELADAS MÉTRICAS
FATOR 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19PRODUçãO 
Índia 6,766 6,562 5,746 5,865 6,12 6,05
China 7,000 6,600 5,200 4,900 5,64 5,58
Estados Unidos 2,811 3,553 2,806 3,738 4,58 4,41
Paquistão 2,076 2,305 1,537 1,663 1,80 2,00
Brasil 1,734 1,563 1,289 1,530 1,70 1,62
Uzbequistão 0,900 0,885 0,832 0,789 0,80 0,80
Outros 4,928 4,801 4,075 4,610 5,34 5,22
Mundial 26,225 26,269 21,485 23,095 25,97 25,68
Fonte: Icac, maio de 2018.



AA maior área de produção refletirá a ex-
pectativa de que o consumo mundial de al-
godão continue crescendo de forma estável 
ao menos até o ciclo 2018/19, com projeção 
de 26,7 milhões de toneladas, diante de esti-
madas 25,5 milhões de toneladas no perío-
do 2017/18. A performance está alavancada 
em fatores como a forte procura por produ-
tos têxteis nos mercados emergentes, a alta 
nos custos de produção de fibras sintéticas, 
acompanhando a trajetória dos preços do 
petróleo, e a crescente preocupação com o 

meio ambiente, uma vez que as microfibras 
são derivadas de recursos naturais finitos.

Espera-se o aumento das importações 
entre os principais consumidores, entre eles 
a Indonésia e a Turquia. As compras chine-
sas vão aumentar pelo quarto ano segui-
do, para 1,5 milhão de toneladas. Enquanto 
isso, Bangladesh deve aumentar a capaci-
dade de fiação na temporada 2018/19 e ten-
de a comprar 1,7 milhão de toneladas de 
pluma. Seguirá como maior importador. Os 
leilões de estoques chineses vão até setem-

bro e nesta temporada vinham liberando 30 
mil toneladas por dia para as indústrias até 
meados do ano. No caso, 100% das plumas 
de alta qualidade foram vendidas até abril, 
de acordo com o Comitê Consultivo Interna-
cional do Algodão (Icac).

Ao mesmo tempo, o organismo projeta 
cenário estável no ranking do mercado in-
ternacional, apenas com alguma disputa 
entre Brasil e Austrália pelo segundo pos-
to. Mesmo com projeções menores para 
o ciclo 2017/18, os Estados Unidos segui-

Lenha na 
fogueira

dEmANdA AQUECIdA NA ÁSIA E ESTOQUES mAIS 
BAIxOS mANTêm OS PREçOS ELEVAdOS E ASSEgURAm 
mOVImENTAçÃO dAS INdúSTRIAIS TêxTEIS mUNdIAIS

BAnGlAdesh 
deve seGuir 
como o mAior 
importAdor, 
mAs A chinA 
se AproximA

rão como principal exportador do mundo 
e devem manter essa posição na tempo-
rada 2018/19, com vendas de 3,5 milhões 
de toneladas de pluma, apesar da seca no 
Texas. Brasil e Austrália disputam a segun-
da posição, com o país da Oceania pre-
vendo 890 mil toneladas de pluma e o 
Brasil, 898 mil toneladas. A mínima dife-
rença pode ser alterada por interferência 
de clima, câmbio ou logística até a conso-
lidação da etapa 2018/19.

Vietnã, China, Turquia e Indonésia repre-

sentam os principais destinos de exportação 
do algodão norte-americano. Dos embar-
ques realizados na etapa 2016/17, os Esta-
dos Unidos exportaram 19% ao Vietnã, 15% 
à China, 13% à Turquia e 10% à Indonésia. Es-
tados Unidos (46%), Austrália (18%) e Índia 
(14%) representam as principais fontes de al-
godão para abastecimento da China. A pre-
sença de maior volume de oferta na próxima 
temporada faz o Icac projetar queda da mé-
dia de preços de 84 para 82 centavos de dólar 
por libra-peso no próximo ano-safra.
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TThe bigger area devoted to cotton re-
flects the expectation that global con-
sumption is rising steadily at least until the 
2018/19 crop year, projected to reach 26.7 
million tons, in light of the estimated 25.5 
million tons produced in the 2017/18 sea-
son. The performance lies on such pillars as 
strong demand for textile products in most 
emerging markets, the higher costs for pro-
ducing synthetic fibers, on a par with the 
prices of crude oil, and the ever-rising con-
cern with the environment, once all micro-
fibers come finite natural resources. 

The expectation is for all major consum-
ers to import more cotton, especially Indo-
nesia and Turkey. Chinese purchases are 
supposed to go up for the fourth year in a 
row, to 1.5 million tons. In the meantime, 
Bangladesh will boost its ginning capaci-
ty in the 2018/19 crop year and should buy 
1.7 million tons of fiber. It will continue as 
leading importer. The auctions of the Chi-
nese stocks will come to a close in Septem-
ber, and during the current season they 
were liberating 30 thousand tons a day to 
the industries until mid-year. In this case, 

100 percent of high quality fiber was sold in 
April, according to the International Cotton 
Advisory Committee (Icac).

At the same time, the organ projects a sta-
ble scenario in the international marketplace, 
with only some competition between Bra-
zil and Australia for the second position. “In 
spite of lower projections for the 2017/18 sea-
son, the United States will continue leading 
global exports and should keep this position 
in the 2018/19 crop year, with sales amount-
ing to 3.5 million tons of fiber, notwithstand-
ing the dry spells in Texas. Brazil and Australia 
are fighting for the second position, with the 
latter anticipating 890 thousand tons of fiber, 
and Brazil 898 thousand tons. This tiny differ-

ence could be altered by the weather condi-
tions, exchange rate and logistics until the 
consolidation of the 2018/19 season. 

Vietnam, China, Turkey and Indonesia 
represent the main destinations of the North 
American cotton exports. Of the shipments 
carried out in the 2016/17 crop year, the Unit-
ed States shipped 19% to Vietnam, 15% to 
China, 13% to Turkey and 10% to Indone-
sia. The United States (46%), Australia (18%) 
and India (14%) represent the main sources 
of cotton that supply China. The presence of 
bigger supply volumes in the coming season 
induces Icac sources to project a drop in aver-
age prices from 84 to 82 USr cents per pound 
in the coming season.

BAnGlAdesh is the leAdinG importer, 
But chinA is cominG riGht Behind

Fuel to the fire
SOARINg dEmANd IN ASIA ANd LOwER 

STOCkS kEEP PRICES HIgH ANd dRIVE THE OPERATIONS 
OF THE TExTILE INdUSTRy wORLdwIdE

In the world of cotton, 
our people make a 
world of difference
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MAPA MÚNDI • WORLD MAP 

OFERTA E DEMANDA MUNDIAL DO ALGODãO (EM pluma) – Milhão de toneladas
SAFRAS 2015/16 2016/17  % 2017/18 %
Produção 23,09 25,97 0,30 25,68 0,34
Consumo 24,52 25,49 0,09 26,71 0,20
Importações 8,14 8,70 0,16 9,24 0,10
Exportações 8,19 8,70 0,16 9,24 0,10
Estoques finais 18,83 19,31 0,21 18,28 0,35
Fonte: Icac, maio de 2018.



MMesmo que a próxima safra só seja 
plantada em novembro e dezembro de 
2018, a expectativa da Associação Brasilei-
ra dos Produtores de Algodão (Abrapa) é de 
que a área da cultura no ciclo 2018/19 vai 
avançar pelo menos mais 10%. Com maior 
produtividade, se o clima não interferir de 
maneira desfavorável, a produção pode 
crescer ainda mais.

 Arlindo Azevedo Moura, presidente da 
entidade, acredita que em cinco safras, 
mantido o cenário favorável, o Brasil pode-
rá dobrar o volume colhido de pluma. Isso 
se dará por meio da evolução da superfí-
cie cultivada e da produtividade. Para isso, 
conta com a chegada de novas tecnologias 
de controle de pragas, potencialização do 
resultado dos insumos e novas variedades.

Entre os desafios da cultura está a boa 
comercialização, uma vez que o preço pre-
cisa cobrir um custo produtivo que chega 
a R$ 10 mil na Bahia e a R$ 8 mil no Mato 
Grosso, valor que é menor porque parte 
do investimento é diluído por se tratar de 
cultivo em safrinha, em sequência à soja. 
A Abrapa considera que, apesar deste alto 
desembolso, o lucro líquido projetado para 
a etapa 2017/18 alcançará perto de R$ 2,9 

mil por hectare, contra R$ 200,00 do milho 
e R$ 500,00 da soja.

Com a valorização da pluma e o trava-
mento de preços com base nas cotações da 
Bolsa de Nova York, entre 74 e 80 centavos 
de dólar por cada 454 gramas (libra-peso) – 
e valores em alta –, a receita dos produtores 
tem impulsionado o otimismo para a atu-
al temporada e a próxima. O governo brasi-
leiro aponta que o Valor Bruto de Produção 
(VBP) do algodão registrou em 2017 alta de 
113%, o maior aumento dentre as commo-
dities nacionais. Saltou de R$ 12,9 bilhões 
em 2016 para R$ 27,5 bilhões. Só no Mato 
Grosso superou a R$ 18,3 bilhões, o que é 
41,8% maior do que todo o VPB do Brasil 
em 2016. Com a Bahia junto, em 2017 o VBP 
subiu para R$ 24,8 bilhões, praticamente o 
dobro da referência nacional um ano antes.

desAfio é A BoA 
comerciAlizAçÃo, 
umA vez que 
os custos dA 
culturA sÃo Altos

l FATOR cHINA
A projeção de Abrapa de que o Brasil dobrará sua produção de pluma em cinco 

anos está baseada no aumento da demanda. A China, por exemplo, sinalizou que 
pretende comprar 500 mil toneladas de pluma do Brasil na temporada 2017/18, o 
que em dois anos pode passar para um milhão de toneladas. É contando com esse 
avanço que o Brasil planeja cada passo a ser dado na cotonicultura. 

“Demanda existe, interesse de nossa parte também, e investimentos estão sendo 
realizados. O que precisamos é de um cenário de estabilidade, melhoria na logística 
de transporte e portuária e daquilo que chamamos de segurança jurídica”, resume o 
presidente Arlindo Azevedo Moura, da Abrapa. “Ou seja, a garantia de que fatores po-
líticos não vão interferir negativamente na economia ou nos sistemas de produção, 
como, por exemplo, na proibição do uso de insumos aplicados em larga escala e au-
mento da tributação, entre outros fatores”.

Horizonte belo
mETA É dOBRAR A PROdUçÃO BRASILEIRA Em 

CINCO ANOS, BASEAdA NA dEmANdA dE gRANdES ImPORTAdORES, 
COmO A gIgANTESCA INdúSTRIA TêxTIL dA CHINA
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S 2017/18 season reaches nearly R$ 2.9 thou-
sand per hectare, compared to R$ 200 for 
corn and R$ 500 for soybean.

With the rising value of the lint and un-
changing prices based on the quotations of 
the New York Stock Exchange, from 74 to 80 
U.S. cents for 454 grams (pounds) – and pric-
es on the rise –, income earned by the grow-
ers has created optimism for the current and 
next season. The Brazilian government main-

tains that cotton’s Gross Production Value 
(GPV) registered an increase of 113%, in 2017, 
the highest increase amongst all national 
commodities. It jumped from R$ 12.9 billion 
in 2016 to R$ 27.5 billion. Mato Grosso alone 
exceeded R$ 18.3 billion, which is 41.8% big-
ger than the entire GPV of Brazil in 2016. In-
cluding Bahia, in 2017, the GPV rose to R$ 
24.8 billion, practically twice as much as the 
national reference in the previous year.

Although the next crop is only planted 
in November or December 2018, the ex-
pectation harbored by the Brazilian Associ-
ation of Cotton Producers (Abrapa) is that 
the area devoted to the crop will go up at 
least 10%. With higher productivity, if the 
climate does not interfere negatively, pro-
duction could increase even further.

Arlindo Azevedo Moura, president of the 
entity, believes that in five growing seasons, 
should the favorable scenario hold, Brazil 
could produce twice as much fiber. This will 
happen through the evolution of the cultivat-
ed area and productivity. To this end, the sec-
tor counts on the arrival of new pest control 
technologies, besides potentiating the input 
results and the introduction of new varieties.

The challenges of the crop include profit-
able sales, as the price needs to cover a pro-
duction cost that amounts to R$ 10 thou-
sand in Bahia and R$ 8 thousand in Mato 
Grosso, value that is smaller because part 
of the investment is diluted as it is a win-
ter crop, right after soybean harvest. Abra-
pa has it that despite the high produc-
tion costs, the net profit projected for the 

l cHINA FAcTOR
Abrapa’s projection that Brazil will double its fiber production in five years is 

based on soaring demand. China, for example, has expressed its intention to pur-
chase 500 thousand tons of fiber from Brazil in the 2017/18 crop year, which, in two 
years, could soar to one million tons. Counting on this step forward, Brazil plans ev-
ery step to be taken when the question is cotton farming. 

“There is demand, and there is interest from our side, too, and investments are 
underway. What we really need is a stable scenario, improvements in transport lo-
gistics, refurbishment of our ports, and what we call legal security”, summarizes 
Abrapa president Arlindo Azevedo Moura. “That is to say, the assurance that polit-
ical factors will not interfere negatively in the economy nor in the production sys-
tems, like for example, in the prohibition of inputs largely used in cotton farming, 
and fair tax policies, just to mention a few factors”. 

Beautiful horizon
TARgET CONSISTS IN PROdUCINg TwICE AS mUCH COTTON 

IN FIVE yEARS, BASEd ON THE dEmANd FROm gREAT ImPORTERS, 
LIkE THE gIANT TExTILE INdUSTRy IN CHINA

chAllenGe encompAsses profitABle sAles, 
As the production costs Are hiGh

Proximidade com a região produtora • Maior rapidez no processo de vistoria do MAPA

Serviço de armazenagem e cross docking •  Frete marítimo competitivo

www.teconsalvador.com.br

Tecon Salvador, o Nordeste conectado ao mundo.

Tecon Salvador,
sua melhor rota 

para a exportação 
do algodão.

Tecon Salvador,
sua melhor rota 

para a exportação 
do algodão.
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AlGodÃo
C o t t o n

OOs produtores brasileiros plantaram 
mais algodão na safra 2017/18, estimula-
dos pelos bons resultados obtidos no ciclo 
anterior e pelas boas perspectivas de mer-
cado. A área destinada à cultura aumentou 
25,2%, totalizando 1,175 milhão de hectares, 
conforme levantamento da Companhia Na-
cional de Abastecimento (Conab), divulgado 
em maio de 2018. Em consequência do plan-
tio maior e do clima favorável, a oferta brasi-
leira de algodão em pluma poderá chegar a 
até 2 milhões de toneladas na temporada. O 
volume é previsto pela Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa). 

A Conab, a partir das informações de 
abril de 2018, estimou que a colheita che-
garia a 1,942 milhão de toneladas de plu-
ma, 27% acima do resultado da temporada 
2016/17. A este volume somavam-se 245,3 
mil toneladas do estoque inicial e 10 mil to-
neladas de importação, elevando a disponi-
bilidade interna para 2,197 milhões de to-
neladas. O consumo interno e a exportação 
estavam projetados em 720 mil toneladas e 
975 mil toneladas, respectivamente.

Os preços encontravam-se em patama-
res bem elevados em abril de 2018, oca-
sião de entressafra, e a tendência era de 
que se manteriam firmes, segundo Bruno 
Nogueira, analista de mercado da Conab. 
A desvalorização cambial, que incentiva 
as exportações; a taxação chinesa sobre as 
importações dos Estados Unidos; a expec-

tativa de alta no preço do petróleo e a re-
tomada de crescimento da economia bra-
sileira favoreciam o mercado nacional. Por 
outro lado, as indústrias têxteis reduziram 
as compras devido ao aumento do preço 
do seu principal insumo. 

Em abril de 2018, os produtores vende-
ram a arroba de algodão em pluma pela 
média de R$ 96,64, valor 11,8% superior aos 
R$ 86,43 do mesmo mês do ano anterior, 
compara a Conab. A partir do valor médio 
mensal e da produção estimada, a Conab 
calculou que a renda bruta dos produto-
res poderá totalizar R$ 12,51 bilhões na sa-
fra 2017/18, acréscimo de 42% sobre o ren-

dimento de R$ 8,81 bilhões do ciclo anterior. 
O valor da receita bruta para o Mato Grosso, 
maior produtor do Brasil, foi de R$ 8,36 bi-
lhões, e para a Bahia, de R$ 3,02 bilhões.

mercAdos 
interno e 
externo sÃo 
fAvoráveis A 
mAior demAndA 
do produto

l EcONOMIA AQUEcIDA 
A cadeia produtiva do algodão registrou movimentação financeira de US$ 135,4 bi-

lhões na safra 2016/17, apontou estudo que a  consultoria Markestrat fez para a Abrapa. 
A taxa de câmbio considerada foi de R$ 3,22. O valor movimentado pelo elo que foi cha-
mado de “antes da fazenda” totalizou US$ 1,34 bilhão. A maior parte (34,7%) foi gasta 
com defensivos agrícolas, um total de US$ 464,49 milhões. Em seguida, aparecem ferti-
lizantes (US$ 344,74 milhões, ou 25,7% do total), combustíveis (US$187,75 milhões, ou 
14% do total) e sementes (US$ 166,92 milhões, ou 12,5% do total). 

A venda com pluma e subprodutos somou US$ 1,694 bilhão com a exportação de plu-
ma, US$ 955,68 milhões com a comercialização interna da pluma, US$ 565,75 milhões 
com caroço e US$ 13,29 milhões com fibrilha. Esse elo foi denominado “dentro da fazen-
da”. No entanto, a maior parte do valor movimentado foi verificado na fase “depois da fa-
zenda”, que totalizou US$ 130,91 bilhões. Esse cálculo considerou apenas a proporção 
de algodão utilizado nos processos industriais. Nas confecções, a movimentação finan-
ceira alcançou US$ 40,02 bilhões, atrás apenas do varejo, com US$ 72,95 bilhões.

Na medida 
certa

PREçOS dO ALgOdÃO Em PLUmA CONTINUAVAm 
ELEVAdOS mESmO COm A PREVISÃO dE INCREmENTO 

SIgNIFICATIVO dA PROdUçÃO NA TEmPORAdA 2017/18

m e r c A d o
M a r k e t

In
or

 A
g.

 A
ss

m
an

n

4544

ABASTECIMENTO • SUPPLY 

BALANçO DE OFERTA E DEMANDA DE ALGODãO – EM MIL TONELADAS
SAFRA ESTOqUE INICIAL PRODUçãO IMPORTAçãO SUPRIMENTO CONSUMO ExPORTAçãO ESTOqUE FINAL
2011/12 521,7  1.893,3  3,5  2.418,5  895,2 1.052,8 470,5
2012/13 470,5  1.310,3  17,4  1.798,2  920,2  572,9 305,1
2013/14 305,1  1.734,0  31,5  2.070,6  883,5  748,6 438,5
2014/15 438,5  1.562,8  2,1  2.003,4  820,0  834,3  349,1
2015/16 349,1  1.289,2  27,0  1.665,3  660,0  804,0  201,3
2016/17 201,3  1.529,5  33,6  1.764,4  685,0  834,1  245,3
2017/18 245,3  1.942,2  10,0  2.197,5  720,0  975,0  502,5
Fonte: Conab, maio de 2018.



Tailored to their needs
PRICES OF COTTON FIBER CONTINUEd HIgH 

dESPITE THE FORECAST OF A SIgNIFICANT INCREASE 
IN PROdUCTION IN THE 2017/18 CROP yEAR

B exports; Chinese tariff on imports from the 
United States; expectation for rising crude 
oil prices and the resumption of the growth 
of the Brazilian economy, favored the na-
tional market. On the other hand, the textile 
industries reduced their purchases due to 
the higher price of their major input. 

In April 2018, the farmers sold their cot-
ton fiber for an average of R$ 96.64 per arro-
ba, up 11.8% from the R$ 86.43 of the same 

month in the previous year, compare Conab 
officials. Parting from the average annu-
al value and estimated production volume, 
Conab officials had it that farmers’ gross 
income could reach R$ 12.51 billion in the 
2017/18 crop year, up 42% from the revenue 
of R$ 8.81 billion in the previous cycle. Gross 
revenue in Mato Grosso, leading producer in 
Brazil, amounted to R$ 8.36 billion, and for 
Bahia, it was R$ 3.02 billion.

Brazilian farmers planted more cotton 
in the 2017/18 growing season, encour-
aged by the good results achieved in the 
previous season and by market perspec-
tives. The area devoted to the crop soared 
25.2%, totaling 1.175 million hectares, ac-
cording to a survey by the National Food 
Supply Agency (Conab), disclosed in May 
2018. As a result of the bigger planted area 
and favorable weather conditions, Brazil-
ian supply of cotton fiber could amount to 
2 million tons in the current season. This 
volume is estimated by the Brazilian Asso-
ciation of Cotton Producers (Abrapa).

Conab, based on April 2018 information, 
estimated the crop at 1.942 million tons of 
fiber, up 27% from the result of the 2016/17 
growing season. This volume comes in ad-
dition to the initial stock of 245.3 thousand 
tons and 10 thousand tons of imports, mak-
ing domestic supply soar to 2.197 million 
tons. Domestic consumption and exports 
had been projected at 720 thousand tons 
and 975 thousand tons, respectively.

Prices continued high in April 2018, at 
off-season time, and the trend was for them 
to keep steady, according to Bruno Noguei-
ra, market analyst at Conab. The devalua-
tion of the exchange rate, which encourages 

l VALUES 
The cotton supply chain registered a financial movement of US$ 135.4 billion 

in the 2016/17 growing season, according to a study by Markestrat consultancy re-
quested by Abrapa. The exchange rate in question was R$ 3.22 to the dollar. The 
amount of money moved by the link was referred to as “outside the farm gate” and 
totaled US$ 1.34 billion. The bulk of it (34.7%) was spent on crop protection agents, 
a total of US$ 464.49 million. Then come fertilizers (US$ 344.74 million, or 25.7% of 
the total), fuel (US$187.75 million, or 14% of the total) and seeds (US$ 166.92 mil-
lion, or 12.5% of the total). 

Sales of fiber and byproducts amounted to US$ 1.694 billion from fiber exports, 
US$ 955.68 million with domestic fiber sales, US$ 565.75 million with cotton seed and 
US$ 13.29 million with fine fiber. This link was called “inside the farm gate” Nonethe-
less, the bulk of the money involved was ascertained the “outside the farm” stage, 
which totaled US$ 130.91 billion. This calculation only took into consideration the 
proportion of cotton utilized in the industrial processes. In garments, the financial 
movement reached US$ 40.02 billion, coming only after retail, with US$ 72.95 billion.

foreiGn And domestic mArkets reAct 
fAvorABly to risinG demAnd for cotton
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ÉÉ possível que o volume de algodão em 
pluma exportado pelo Brasil em 2018, além de 
superar o embarcado nos últimos anos, tam-
bém  ultrapasse o recorde de 1,052 milhão de 
toneladas enviadas em 2012. Ainda poderá ser 
o dobro das 505 mil toneladas registradas em 
2008. A exportação poderá chegar a 975 mil 
toneladas em 2018, de acordo com o levan-
tamento da Companhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab), divulgado em maio. O em-
barque totalizou 834 mil toneladas em 2017, 
3,6% a mais do que no ano anterior.

A previsão de alta nas exportações con-
sidera, em parte, a maior oferta de algodão 
em pluma prevista para a safra 2017/18. 

Conforme Henrique Snitcovski, presiden-
te da Associação Nacional dos Exportado-
res de Algodão (Anea), o volume embarca-
do poderá ser de pelo menos 1,1 milhão de 
toneladas, significando novo recorde para 
o País, no período que vai de julho de 2018 
a junho de 2019. Essa projeção baseava-se 
no cenário que estimava produção de 2 mi-
lhões de toneladas de algodão em pluma 
na temporada 2017/18.

Os embarques do algodão oriundo do 
ciclo 2016/17 somavam 854 mil toneladas 
até 25 de março de 2018. A estimativa da 
Anea era de que chegaria a 940 mil tone-
ladas até o final do mês de junho de 2018, 

superior às 600 mil toneladas enviadas na 
etapa 2016/17. Além da safra maior, o re-
sultado positivo das exportações também 
foi beneficiado pela colheita dos Estados 
Unidos, que tiveram problemas de quali-
dade relacionados ao micronaire, abaixo 
de três, considerado muito baixo, abrindo 
espaço para o algodão brasileiro.

As exportações de algodão totalizaram 
US$ 1,357 bilhão em 2017, com aumento de 
11,7% em relação aos US$ 1,215 bilhão obti-
dos no ano anterior. Os dados são do Minis-
tério da Indústria, Comércio Exterior e Ser-
viços (MDIC). Dentre os estados, os maiores 
valores foram registrados pelo Mato Gros-

Mantendo o ritmo
BRASIL POdE ALCANçAR OU ATÉ SUPERAR O EmBARQUE

 dE 1 mILHÃO dE TONELAdAS dE ALgOdÃO Em PLUmA Em 2018, 
ImPULSIONAdO PELO INCREmENTO dA PROdUçÃO

exportAçÕes 
crescerAm 
3,6% em volume 
e 11,7% em 
receitA em 2017

so, de US$ 887,247 milhões, e pela Bahia, de 
US$ 301,842 milhões. Em 2018, no acumu-
lado de janeiro a abril, os embarques totali-
zavam 209,1 mil toneladas de algodão, com 
receita de US$ 355,3 milhões. O preço mé-
dio da tonelada de algodão exportada em 
abril foi de US$ 1.752,90, ante US$ 1.784,70 
em igual período de 2017. 

Para o presidente da Anea, o Brasil tem 
potencial para se tornar o segundo maior 
exportador mundial da fibra, atrás apenas 
dos EUA, com embarque estimado em 3,4 
milhões de toneladas. Hoje, o País ocupa o 
quarto lugar no ranking dos maiores expor-
tadores. Por isso, segundo ele, é importan-

te que o Brasil consolide a posição de grande 
produtor. Cerca de 70% da produção é desti-
nada ao mercado internacional. No entanto, 
a participação no mercado externo depen-
de da qualidade e da regularidade do forne-
cimento de algodão de maneira competitiva.
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BAGAGEM MACIA • SMOOTH LUGGAGE
ExPORTAçõES BRASILEIRAS DE ALGODãO

 RECEITA vOLUME
 (US$) (TON.)
2017 1.357.711.216 834.028
2016 1.215.456.818 804.802
2015 1.290.394.073 834.253
2014 1.356.505.643 748.627
2013 1.106.382.513 572.913
2012 2.104.430.857 1.052.807
2011 1.590.062.954 758.328
2010 821.607.709 512.507
2009 684.576.655 504.916
Fonte: Aliceweb/MDIC. - Elaboração: Anea.



Keeping the rhythm
BRAZIL COULd REACH OR EVEN SURPASS THE SHIPmENT 

OF 1 mILLION TONS OF COTTON FIBER IN 2018, 
dRIVEN By THE BIggER CROP

TIt is very likely that the volume of cotton fi-
ber shipped abroad by Brazil in 2018, besides 
exceeding the volumes shipped over the past 
years, will equally outstrip the record volume 
of 1.052 million tons shipped abroad in 2012. 
It could equally be twice as much as the 505 
thousand tons in 2008. Exports could amount 
to 975 thousand tons in 2018, according to a 
survey conducted by the National Food Sup-
ply Agency (Conab), published in May. Ship-
ments totaled 834 thousand tons in 2017, up 
3.6% from the previous year.

The credit for the expectation for exports 
to soar in part goes to the bigger lint supply 
in the 2017/18 growing season. According to 
Henrique Snitcovski, president of the Nation-
al Association of Cotton Exporters (Anea), the 
volume shipped abroad could reach at least 
1.1 million tons, meaning a new record for 
the Country, in the period that extends from 
July 2018 to June 2019. This projection is 

based on the current scenario that estimates 
the production of cotton fiber at 2 million 
tons in the 2017/18 growing season.

The shipments of cotton produced in the 
2016/17 season had amounted to  854 thou-
sand tons up to 25th March, 2018. Anea esti-
mated the shipments at a total of 940 thou-
sand tons up to the end of June 2018, higher 
than the 600 thousand tons shipped in the 
2016/17 crop year. Besides the bigger crop, 
the positive result derived from exports also 
took advantage of the North American crop, 
where micronaire related quality problems 
occurred. The fact is, micronaire was below 
3, considered very low, thus paving the way 
for Brazilian cotton abroad. 

Cotton exports totaled US$ 1.357 billion 
in 2017, up 11.7% from the previous year. 
The numbers were furnished by the Ministry 
of Development, Industry and Foreign Trade 
(MDIC). As far as the States go, the highest 

revenue was registered by Mato Grosso, US$ 
887.247 million, and by Bahia, US$ 301.842 
million. In 2018, from January to April, ship-
ments totaled 209.1 thousand tons of cotton, 
with revenue of US$ 355.3 million. The aver-
age price fetched by a ton of cotton exported in 
April reached US$ 1,752.90, compared to US$ 
1,784.70 in the same period in 2017.

The president of Anea understands that 
Brazil has the potential to climb to the posi-
tion as second largest global cotton fiber ex-
porter, coming only after the United States, 
with shipments estimated at 3.4 million tons. 
Currently, Brazil ranks as the 4th biggest ex-
porter. That is why, according to the presi-
dent, it is important for Brazil to consolidate 
its position as a relevant producer. About 
70% of the entire crop is destined for abroad. 
However, any share in the international mar-
ket depends on the quality and timely deliv-
ery of cotton, in a competitive manner. 

exports soAred 3.6% in volume And 11.7% in revenue, in 2017
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COMPRADORES
• BUYERS

DESTINO DAS ExPORTAçõES BRASILEIRAS
DE ALGODãO – 2017

PAíS RECEITA vOLUME
 (US$) (TON.)
Indonésia 284.542.298 170.588
Vietnã 268.678.213 166.171
Turquia 187.425.513 113.490
Bangladesh 144.688.090   87.629
China 132.393.482   82.954
Coreia do Sul   79.798.534   50.328
Paquistão 78.151.125   48.844
Malásia 77.318.403   47.708
Tailândia 38.994.355   24.033
Portugal   11.097.502     7.959
Subtotal (10 países) 1.303.087.515 799.704
Outros (21 países)  54.623.701 34.324
ToTAl 1.357.711.216 834.028
Fonte: Aliceweb/MDIC. - Elaboração: Anea.



OPaíses da Ásia são os principais impor-
tadores de algodão em pluma do Brasil. A 
exportação de 834 mil toneladas foi distri-
buída entre 31 nações em 2017. Os maiores 
volumes foram embarcados para Indoné-
sia (170 mil toneladas), Vietnã (166 mil to-
neladas) e Turquia (113 mil toneladas), de 
acordo com dados do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
Apenas 10 países, sendo nove asiáticos, 
responderam pela importação de quase 
800 mil toneladas de algodão. 

É um dos motivos pelos quais o setor co-
tonicultor deve buscar cada vez mais a di-
versificação do mercado importador. “Pro-
mover o algodão brasileiro por meio de 
missões internacionais, para que diversos 
países consumidores conheçam mais sobre 
o algodão nacional, faz parte de um traba-
lho contínuo e de muita dedicação”, relata 
Henrique Snitcovski, presidente da Associa-
ção Nacional dos Exportadores de Algodão 
(Anea). Segundo ele, os desafios são inúme-
ros, mas o futuro é promissor para um setor 
unido e com objetivos alinhados.

A Associação Mato-grossense dos Pro-
dutores de Algodão (Ampa) realizou missão 
à Ásia visando promover a pluma produ-
zida no Estado em maio de 2018. Duran-
te 10 dias, o grupo de representantes visi-
tou Bangladesh, Vietnã e Indonésia. Mato 
Grosso responde por mais da metade da 
produção nacional e cerca de 70% do volu-
me exportado pelo País. 

O cenário global também está favorável 
à maior oferta prevista para a safra 2017/18. 
O consumo mundial da fibra mantém-se 
crescente e superior à oferta mundial pelo 
terceiro ano consecutivo. Além disso, a Chi-
na sinaliza que deverá buscar pluma fora a 
fim de liberar a área plantada com a cultu-
ra para lavouras de alimentos. O estoques 
da China foram formados nos anos de 2012 

e 2013, contribuindo para elevar as exporta-
ções das principais commodities brasileiras. 

O Brasil ainda é o maior fornecedor de al-
godão sustentável do mundo. A Better Cot-
ton Initiative (BCI) opera em benchmarking 
com o programa Algodão Brasileiro Respon-
sável (ABR) desde 2013. Em 2017, o País for-
neceu 30% de toda a fibra licenciada pela en-
tidade suíça, de respaldo internacional. Um 
total de 76% da pluma produzida e 74% da 
área plantada foi certificado pelo ABR na sa-
fra 2016/17, segundo a Associação Brasileira 
dos Produtores de Algodão (Abrapa). O ABR 
é um programa nacional gerido pela Abrapa 
em prol da melhoria da produção no País, e 
envolve ações de promoção da sustentabili-
dade, relações justas de trabalho e aplicação 
de leis trabalhistas e ambientais.

BrAsil tornou-
se o mAior 
fornecedor 
de AlGodÃo 
sustentável 
do mundo

Longa viagem
PAíSES dO CONTINENTE ASIÁTICO ImPORTARAm 

A mAIOR PARTE dAS 834 mIL TONELAdAS dE ALgOdÃO 
Em PLUmA EmBARCAdAS PELO BRASIL Em 2017
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AAsian countries are the leading im-
porters of Brazilian cotton fiber. The ship-
ments of 834 thousand tons were sent to 
31 nations, in 2017. The biggest volumes 
were purchased by Indonesia (170 thou-
sand tons), Vietnam (166 thousand tons) 
and Turkey (113 thousand tons), accord-
ing to data released  by the Ministry of De-
velopment, Industry and Foreign Trade 
(MDIC). A total of 10 countries, nine in 
Asia, accounted for purchases of nearly 
800 thousand tons of cotton.

This is one of the reasons that forces 
the sector to pursue an increasingly diver-
sified import market. “Promoting Brazil-
ian cotton through international missions, 

so that an array of countries know more 
about our national cotton, is part of contin-
uous endeavor and dedication”, says Hen-
rique Snitcovski, president of the National 
Association of Cotton Exporters (Anea).  In 
his words, there are countless challenges, 
but the future looks promising for a united 
sector and with definite targets.

The Mato Grosso Cotton Growers Associ-
ation (Ampa) sent a delegation to Asia with 
an eye on promoting the fiber produced in 
the State, in May 2018. During the 10-day 
trip, the group of representatives visited 
Bangladesh, Vietnam and Indonesia. Mato 
Grosso accounts for more than half of the 
national cotton crop and for about 70% of 

the volume exported by the Country.
The global scenario also looks favor-

able to the bigger offer anticipated for the 
2017/18 growing season. Global fiber con-
sumption has been rising and is outstrip-
ping global supplies for the third year in a 
row. Furthermore, China is signaling its in-
tention to buy fiber abroad in order to liber-
ate the planted areas for food crops. Stocks 
in China accumulated in 2012 and 2013, 
contributing towards higher exports of all 
major commodities in Brazil.

Brazil is still the leading supplier of sus-
tainable cotton in the world. Better Cotton 
Initiative (BCI) operates in    benchmark-
ing with the Responsible Brazilian Coffee 

BrAzil hAs Become the leAdinG supplier 
of sustAinABle cotton in the world

A long trip 
COUNTRIES IN THE ASIAN CONTINENT 

ImPORTEd THE BULk OF THE 834 THOUSANd TONS OF 
COTTON FIBER SHIPPEd ABROAd By BRAZIL IN 2017

(ABR) program, since 2013. In 2017, the 
Country supplied 30% of all the fiber li-
censed by the internationally supported 
Swiss entity. A total of 76% of the fiber and 
74% of the planted area were certified by 

the Brazilian Association of Planted Forest 
Producers (ABRAF) in the 2016/17 growing 
season, according to the Brazilian Associ-
ation of Cotton Producers (Abrapa). ABR 
is a national program rund by Abrapa on 

behalf of production enhancement in the 
Country, and involves sustainability pro-
motion initiatives, fair labor relations and  
compliance with labor and environmental 
legislations. 
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SSegundo setor que mais gera empre-
gos no Brasil, o segmento têxtil está ape-
nas atrás da área de alimentos e de bebi-
das, quando consideradas as duas juntas. 
A dimensão econômica dá-se não apenas 
por este posicionamento, mas também pe-
los quase 10 milhões de empregos diretos e 
indiretos gerados pelas 29 mil empresas for-

mais espalhadas pelo País. Esta dimensão 
gigantesca faz com que qualquer dificulda-
de enfrentada pelo setor desencadeie im-
pactos em outros núcleos da economia. 

E o momento atual é de alerta. As in-
dústrias têxteis estão comprando o algodão 
pelo maior preço desde 2011. De acordo 
com o presidente do Conselho de Adminis-

tração da Associação Brasileira da Indús-
tria Têxtil e de Confecção (Abit), Fernan-
do Pimentel, a situação empurra os custos 
para cima num momento em que o merca-
do consumidor não está tão forte. “A ques-
tão é comercial. O preço acompanha a rela-
ção mundial de valor. E, lógico, esta pressão 
sobre o setor industrial causa desconforto”, 

Nem tão macio
PREçO ELEVAdO dO ALgOdÃO E mERCAdO Em 

RECUPERAçÃO dA CRISE REQUEREm ESFORçO CONTINUAdO 
dO SETOR INdUSTRIAL PARA dAR SUSTENTAçÃO à ATIVIdAdE

avalia. “Mas temos canais institucionais que 
fluem muito bem. Estamos sempre trocan-
do informações com o setor do algodão. So-
mos informados de como está a safra, da 
disponibilidade do produto. Este tipo de 
relação é muito importante”, resume, res-
saltando a proximidade da relação e a im-
portância da troca de experiências entre as 

partes da cadeia, mesmo com as particula-
ridades de cada uma delas. 

O dólar elevado, que estava encostando 
em R$ 3,70 em maio de 2018, também era 
fator de preocupação. “Boa parte dos cus-
tos de produção sofre o impacto do dólar. 
O próprio algodão, as máquinas, os quími-
cos. Se o movimento cambial não for dre-

nado pela inflação, poderá ter impacto nos 
negócios”, frisa. “Na questão do vestuário, a 
situação é mais preocupante, porque afeta 
os elos anteriores da cadeia. Na nossa pers-
pectiva, o Brasil tende a ter um real mais 
apreciado. Mas estamos em ano eleitoral 
e precisamos aguardar o que acontecerá”, 
complementa Pimentel. 

Not so soft
HIgH PRICE OF COTTON ANd mARkET 

RECOVERINg FROm THE CRISIS REQUIRE 
CONTINUEd EFFORT FROm THE INdUSTRIAL 

SECTOR TO SUSTAIN THE ACTIVITy
Second sector that generates more jobs 

in Brazil, the textile segment comes only af-
ter the area of food and beverages, if the ar-
eas are taken as one. The economic dimen-
sion does not only stem from position, but 
also from the approximately 10 million direct 
and indirect jobs generated by the 29 thou-
sand formal companies spread across the 
Country. This gigantic dimension transforms 
any difficulty faced by the sector into deep 
impacts upon other economic nuclei.

The current moment imparts a feeling 
of warning. The textile industries are pay-
ing the highest prices for cotton since 2011. 
According to the president of the Adminis-
tration Council of the Brazilian Apparel and 
Textile Industry Association (Abit), Fernando 
Pimentel, the situation pushes prices up at a 
moment when the consumer market is not 
very steady. “It is in fact a commercial ques-
tion. The price keeps pace with the global 
price relation. And, of course, this pressure on 
the industrial sector causes discomfort”, he 
comments. “However, we have institution-

al channels that are performing well. We are 
constantly exchanging information with the 
cotton sector. We are informed about how 
the crop is faring and about the availability of 
the product. This type of relation is very im-
portant “, he summarizes, stressing that the 
proximity of the relation and the importance 
of exchanging experiences between the par-
ties of the supply chain, in spite of the partic-
ularities of each of them, has a say in all this. 

The highly valued dollar, close to R$ 3.70 
in May 2018, was also a cause  for concern. 
“A huge portion of the production cost is im-
pacted upon by the dollar. Cotton itself, the 
machines, the chemical products. Should 
the exchange rate remain unaffected by infla-
tion, it could impact upon the businesses”, 
he argues. “With regard to the question of 
clothes, the situation is even more worrying, 
because it affects the links prior to the sup-
ply chain. In our view, Brazil tends to take 
advantage of a more valued currency. This 
is an election year and we have to wait to see 
what will happen”, Pimentel complements.
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ATIvIDADE INDUSTRIAL 
PERFIL DA INDúSTRIA TêxTIL NO BRASIL

O IMPACTO NA ECONOMIA
* Segundo maior empregador, atrás apenas de alimentos e bebidas, juntos.
* Segundo maior gerador do primeiro emprego.
* 29 mil empresas formais em todo o País.
* Quarto maior parque produtivo de confecção do mundo.
* 1,479 milhão de empregados diretos e 8 milhões indiretos.
* 75% dos trabalhadores são mulheres.
* Faturamento da cadeia têxtil: US$ 45 bilhões em 2017 e US$ 39,3 bilhões em 2016.
* Saldo da balança comercial (sem fibra de algodão): US$ 4,1 bilhões negativos em 2017, contra US$ 3,2 bilhões em 2016.
Fonte: Abit.

INDUSTRIAL ACTIvITY
PROFILE OF THE TExTILE INDUSTRY IN BRAzIL

IMPACT UPON THE ECONOMY
* Second biggest employer, coming only after food and beverages, combined.
* Second biggest first job generator.
* 29 thousand formal companies in the entire Country.
* Fourth biggest textile production hub in the world.
* 1.479 million direct jobs and 8 million indirect ones.
* 75% of the workers are women.
* Revenue brought in by the textile chain: US$ 45 billion in 2017 and US$ 39.3 billion in 2016.
* Balance of trade (excluding cotton fiber): US$ 4.1 billion shortfall in 2017, against US$ 3.2 billion in 2016.
Source: Abit.



luís henrique kasuya e o algodão têm 
uma relação de mais de 30 anos. na con-
dição de consultor que atende empresas 
e produtores individuais em mais de 300 
mil hectares, ele conhece como poucos a 
dimensão dos prejuízos que o bicudo cau-
sa na cultura do algodão.

A empresa de luís henrique mantém 
área de pesquisa no oeste baiano, onde 
testa soluções para os principais proble-
mas da cotonicultura brasileira – entre 
eles, lógico, o bicudo. por isso, mesmo 
com toda a sua experiência, não esconde 
a surpresa diante dos resultados positivos 
que obteve no combate ao maior inimigo 
dos produtores brasileiros de pluma valen-
do-se de dois produtos da syngenta. 

“é uma praga que coloca até 150 ovos. 
tem uma progressão geométrica muito 

grande. então, lógico, fazemos muitos tes-
tes de combate à praga na nossa área de 
pesquisa na Bahia. e o resultado que ob-
tivemos com o polytrin, na dose 1,0 litro 
por hectare, foi muito positiva, em compa-
ração aos principais produtos disponíveis 
no mercado”, comenta, estimando contro-
le acima de 90% no bicudo e ressaltando 
que o produto também combate ácaros, 
ajudando no controle da lagarta.

de acordo com o especialista, foi pos-
sível inclusive diminuir a vazão, o que faz 
muita diferença. “em aplicação aérea, hoje 
usamos entre 3 e 10 litros por hectare. já se 
chegou a usar 20 a 30 litros. na parte ter-
restre, já temos caso de 30 litros por hec-
tare”, exemplifica, comentando que outras 
medidas também têm forte efeito. “Atua-
mos com a rotação de mecanismos de ação 

diferentes, não de ativos. Assim, as pragas 
não criam resistência”, completa.

A constatação de kasuya não surpreen-
de o gerente Brasil de marketing de Algodão 
da syngenta, wagner janjacomo. “A nossa li-
nha é a mais completa do mercado. isso nos 
permite sermos líderes no segmento de pro-
teção de cultivos para o algodão”, ressalta. 
“A cultura responde por aproximadamen-
te 20% do negócio da syngenta no Brasil. 
e como todo cotonicultor é um especialis-
ta, que conhece muito, o nível de qualidade 
dos produtos e do atendimento precisa ser 
muito elevado”, comenta ainda, destacando 
que os três principais produtos da compa-
nhia, polytrin, Actara e engeo pleno, alcan-
çaram os mais elevados índices de controle 
nos testes feitos pelo instituto mato-grossen-
se do Algodão (imAmt).

Luís Henrique Kasuya and cotton have 
had a relationship for more than 30 ye-
ars. In his capacity as consultant who as-
sists companies and individual farmers in 
more than 300 thousand hectares, he kno-
ws like no one else the dimensions of the 
losses caused by the boll weevil.

Luís Henrique’s company runs a rese-
arch area in Western Bahia, where solu-
tions are tested for all major cotton far-
ming problems in Brazil – among them, of 
course, the boll weevil. That is why, in spi-
te of all his experience, he makes no secret 
of his surprise in light of the positive results 
achieved in the fight against the biggest 
enemy of the Brazilian cotton farmers, by 
resorting to two Syngenta products. 

“It is a pest that lays up to 150 eggs. Its 
geometric progression is enormous. The-
refore, of course, we conduct an array of 

tests with the aim to fight the scourge in 
the company’s research area in Bahia. 
The result we achieved with Polytrin, 
in a dosage of 1.0 liter per hectare, was 
really promising in comparison to the 
main products available in the market”, 
he comments, estimating a percentage of 
boll weevil control of over 90%, adding 
that the product equally fights mites, and 
is a good help in moth control.

According to the specialist, it was even 
possible to reduce the flow, which makes 
a big difference. “In aerial applications, 
now we use between 3 and 10 liters per 
hectare”. In the past, 20 to 30 liters were 
necessary. In the terrestrial part, we have 
cases of 30 liters per hectare”, he exem-
plifies, commenting that other measures 
have equally strong effects. “We act with 
the rotation of mechanisms of different 

actions, not related to active ingredients. 
This prevents the pests from creating re-
sistance”, he concludes.

Kasuya’s ascertainment comes as no 
surprise to Wagner Janjacomo, manager 
of Syngenta’s Brazil Cotton Marketing de-
partment. “Our line is the most complete 
in the market. It allows us to be leaders 
in the segment of protected cotton cultiva-
tions”, he stresses. The crop accounts for 
approximately 20% of Syngenta busines-
ses in Brazil. As every cotton farmer is a 
specialist, who thoroughly knows the pro-
duct, the quality level of the products and 
technical assistance  must be very high”, he 
comments,  highlighting that the three main 
products of the company, Polytrin, Actara 
and Engeo Pleno, have reached the highest 
control levels in the tests conducted by the 
Mato Grosso Cotton Institute (IMAmt).

INFoRME PUBlICITÁRIo

Para não ter medo do BICUdO

No longer scared of the BOLL wEEVIL

ENgEO PLENO – A partir de 100 dias. 
Grande poder de choque e residual. É uma 
fase crítica para o produtor. Combate tam-
bém a mosca branca e o pulgão.

POLyTRIN – A partir dos 50 dias. Am-
plo espectro para o controle de pragas. 
Tem grande controle de ácaros, perceve-
jos e lagartas.

ACTARA – De 0 a 50 dias. É uma solução 
para o controle de bicudo nessa etapa, além 
do efeito em mosca-branca, e causando bai-
xo desequilíbrio em inimigos naturais.

qUANDO USAR CADA PRODUTO:

ENgEO PLENO – After 100 days.  Gre-
at shock and residual power. It is a critical 
period for the farmers. It also fights white 
flies and plant lice.

POLyTRIN – Fifty days after plan-
ting. Vast pest control spectrum. It 
exerts great control over mites, bugs 
and moths.

ACTARA – From 0 to 50 days. It is a solution for ke-
eping the boll weevil under control during this pe-
riod, besides its capacity to destroy white flies, it scar-
cely causes any imbalance to the natural enemies.

RIGHT TIME TO APPLY THE PRODUCT:

inglês

CoMMERCIAl REPoRT

Luís Henrique Kasuya
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NNão importa em que elo da cadeia pro-
dutiva do algodão alguém esteja inserido. 
Em algum momento, ele será consumidor fi-
nal. Apesar disso, o público que compra rou-
pas, artigos de cama, mesa e banho nos pon-
tos de venda permaneceu, durante muito 
tempo, uma incógnita para os produtores da 
mais importante matéria-prima têxtil que exis-
te. Tentativas isoladas, empreendidas pela ini-
ciativa privada, e mesmo, esporadicamente, 
por produtores, não se sustentaram e mos-
traram-se pouco eficazes. Faltava, antes de 
tudo, conhecer esse consumidor. 

A Abrapa entendeu que um raio x do cida-
dão comum, clientes dos pontos de venda fí-
sicos e virtuais, era necessário para o desen-
volvimento de uma estratégia assertiva para 
dialogar com este público e fazê-lo conhecer 
e optar por peças feitas com a fibra natural. 
Durante quase dois anos, a associação, atra-
vés da consultoria Markestrat, levantou da-
dos de consumo, por segmento de mercado, 
faixa etária e gênero, não apenas com o gran-
de público, como também com a indústrias 
e o varejo. Com as informações, desenhou-
-se o “Sou de Algodão”, movimento lançado 
em 2016 no palco mais importante da moda 
brasileira, a São Paulo Fashion Week (SPFW). 
A meta da iniciativa é, em cinco anos, aumen-
tar em 10% o consumo de algodão no Brasil, 
através da conscientização do consumidor fi-
nal para as vantagens da fibra, e ressaltando 

as pegadas sustentáveis do algodão desde a 
lavoura até a loja. Hoje, dois anos depois, o 
movimento já conta com a parceria das mais 
importantes indústrias têxteis do País, de 
grandes marcas do varejo popular, e também 
de um seletíssimo segmento de luxo.

“São mais de 30 parceiros já oficializados 
e um número ainda maior em prospecção. 
Essa diversidade de perfil nas parcerias re-
flete a versatilidade do algodão, uma ma-
téria-prima que promove conforto, é reco-
mendada pelos profissionais de saúde por 
ser antialérgica e permitir que a pele respi-
re, que pode ser transformada em peças ca-
suais e extremamente chiques ao mesmo 
tempo, e que foi produzida sob critérios sus-
tentáveis e geradores de desenvolvimen-
to social, ambiental e econômico”, afirma o 
presidente da Abrapa, Arlindo Moura.

A sustentabilidade é um dos valores do 
algodão mais realçados pelo movimento. 
“Existe muita informação equivocada circu-
lando como verdade. Mitos de que a fibra é 
grande consumidora de água em sua pro-
dução, e uma confusão muito comum entre 
algodão convencional e orgânico, como se 
apenas o segundo fosse sustentável”, expli-
ca Moura. A estratégia do movimento passa 
pela sensibilização escalonada dos profis-
sionais que lançam as tendências e atuam 
nos segmentos mais próximos ao consu-
midor: no primeiro momento, designers, 

criadores de desejo de consumo, promo-
tores dos grandes eventos de moda, como 
a SPFW, e influenciadores digitais. Depois, 
com as marcas, a interface entre a oferta e a 
demanda. Em paralelo, a Abrapa desenvol-
ve, através do movimento, trabalho de apro-
ximação com a academia, e demais entida-
des de formação desses profissionais. 

A escolha por criar um movimento, e não 
um programa institucional, tem a ver, segun-
do Moura, com o caráter fluido e aglutinador 
do Sou de Algodão. “Nesse um ano e meio, 
desde o lançamento, vimos o quão viva é 
essa iniciativa. Cada adesão gera nova parce-
ria, tanto pela difusão do conceito do Sou de 
Algodão quanto pelo desejo de pertencimen-
to. ‘Eu também quero fazer parte disso. O meu 
concorrente já faz’. É um ciclo virtuoso que está 
dando musculatura e que, certamente, pode 
nos levar muito mais longe, com vantagens 
para quem produz, transforma, vende e con-
some a fibra”, finaliza Moura.

É fashion e faz bem
mOVImENTO “SOU dE ALgOdÃO” BUSCA CONSCIENTIZAR 
CONSUmIdOR FINAL ACERCA dAS VANTAgENS dA FIBRA, 

E RESSALTANdO AS PEgAdAS SUSTENTÁVEIS dO ALgOdÃO

metA é 
AumentAr em 10% 
o consumo de 
AlGodÃo no BrAsil 
em cinco Anos
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sou 
crescimento,
sou de 
algodão
O movimento Sou de Algodão cresce cada vez mais, cultivando  
a causa da sustentabilidade e do consumo responsável brasileiro, 
além de agregar valor a toda nossa cadeia produtiva.

The Sou de Algodão movement is growing more and more, cultivating 
the cause of sustainability and responsible Brazilian consumption, as 
well as adding value to our entire production chain.

soudealgodao.com.br
soudealgodao

neste movimento, 
somos todos um só

1,2 milhão 
views

youtube2

33,4 mil 
acessos
ao site1 

60,9 milhões
exibições 
das redes
sociais2

30
marcas

parceiras

33.4 thousand visits 
to the site1

60.9 million social 
network views2

1.2 million views 
on Youtube2

30 partnering brands

I’m growth,  
I’m made of cotton
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In this movement, we are all one.
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Fashion does good
mOVEmENT I Am COTTON TRIES TO mAkE FINAL 

CONSUmERS AwARE OF THE BENEFITS FROm THE FIBER, 
wHILST STRESSINg COTTON’S SUSTAINABLE FOOTPRINTS

No matter to which sup-
ply chain someone belongs. At 
some moment, they will be final 
consumers. In spite of this, peo-
ple who buy clothes, table, bed 
and bath linens in permanent 
retail stores have remained, 
for a long time, incognizant of 
the producers of the most im-
portant textile raw material on 
earth.  Isolated attempts, taken 
on by private initiative, and even 
occasionally, by producers, did 
not succeed and were little effi-
cient. What was really missing, 
before anything else, was get-
ting to know the consumers.

Abrapa understood that an 
accurate knowledge of the com-
mon citizens, clients of the retail and vir-
tual stores, was necessary for the devel-
opment of an assertive strategy to dialog 
with these people and making them know 
and opt for garments made from this nat-
ural fiber. For almost two years, the asso-
ciation, through the Markestrat consultan-
cy, surveyed consumption data, by market 
segment, age group and gender, not only 
with people in general, but equally with in-
dustries and retail networks. With the in-
formation, the I Am Cotton was designed, 
a movement launched in 2016 in the most 
important platform of Brazilian fashion, 
known as São Paulo Fashion Week. The tar-
get of the initiative is to increase the con-
sumption of cotton in Brazil by 10%, in five 
years, by making final consumers aware of 
the benefits from the fiber, stressing the 
sustainable footprints of cotton from field 
to the retail store. Now, two years later, the 

tArGet consists in increAsinG By 10% the 
consumption of cotton in BrAzil, in five yeArs

move already counts on the partnership of 
very important textile industries, famous 
brands in popular retail, and also on a very 
selective luxury segment.

“In all, there are more than 30 official 
partnerships and an even bigger number 
in prospection. This profile diversity in the 
partnerships is a reflection of cotton’s ver-
satility, raw material that generates com-
fort, recommended by healthcare profes-
sionals for its anti-allergic properties, thus 
allowing the skin to breathe. It is raw ma-
terial that, at the same time, can be trans-
formed into casual or luxury items, which 
was produced under sustainable criteria 
and generators of social, environmental 
and economic development”, says Abrapa 
president Arlindo Moura.

Sustainability is one of the values of 
cotton most stressed by the movement. 
“There is a lot of ambiguous information 

taken as true. A myth that has 
it that cotton is a huge consum-
er of water in its production cy-
cle, and a very common confu-
sion between conventional and 
organic cotton, as if only the lat-
ter were sustainable”, explains 
Moura. The strategy of the move-
ment goes through scale sensiti-
zation of the professionals who 
launch the trends and work in 
the segments very close to the 
consumers, designers, arousers 
of consumer desires, promot-
ers of great fashion events, like 
the SPFW, and digital influenc-
ers. After this, with the brands, 
the interface between offer and 
demand. In parallel, Abrapa de-

velops, through the movement, work in-
tended an approximation with the aca-
demic establishment, and other entities 
that qualify these professionals.

The decision for creating a movement, 
and not an institutional program, has to 
do, according to Moura, with the fluid and 
agglutinating character of the I Am Cot-
ton. “During a year and a half, since it was 
launched, we have witnessed to what ex-
tent this initiative is valid. Each adhe-
sion generates a new partnership, both 
through spreading the concept of I Am 
Cotton and for the feeling of belonging. 
“I also want to be a part of this. My com-
petitor is a part of it’.  It is a virtuous cy-
cle that is getting stronger and certainly is 
in a position to take us to longer distanc-
es, with advantages for those of who pro-
duce, transform, sell and consume the fi-
ber”, Moura concludes. 
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O centro de tudo
CENTRO BRASILEIRO dE REFERêNCIA Em ANÁLISE 

dE ALgOdÃO (CBRA) PASSA A SER BALIZAdOR dA CLASSIFICAçÃO 
INSTRUmENTAL dA PLUmA Em âmBITO dE PAíS

Depois de operar com sucesso em fase 
experimental na safra 2016/17, o Centro 
Brasileiro de Referência em Análise de Al-
godão (CBRA) está trabalhando em tem-
po integral para processar a checagem das 
análises da produção em 2018, estima-
da em 2 milhões de toneladas. Sob a “re-
gência” do CBRA, 12 laboratórios operam 
em rede, gerando resultados fidedignos, 
que podem ser compartilhados de produ-
tor para comprador, no País ou no exterior, 
através de link que permite consultar dire-
tamente no sistema as características do 
produto. O resultado, portanto, será sem-
pre de origem e inviolável.

Dar conta de validar a classificação de 
uma safra recorde não é o único desafio da 
estrutura, criada para ser o balizador da clas-
sificação instrumental da pluma no País. O 
ano também marca o início oficial do pro-
cesso de certificação internacional do CBRA, 

o que vai assegurar o amplo reconhecimen-
to do mercado global às aferições realizadas 
no Brasil e atestadas pelo Centro, iniciativa 
da Abrapa, e um dos três pilares do progra-
ma Standard Brasil HVI.

O requerimento da certificação foi feito 
à mais importante instituição do mundo no 
ramo, o Centro Global de Testagem e Pes-
quisa do Algodão (ICA Bremen), que congre-
ga o Faserinstitut Bremen, o Bremen Fibre 
Institute (FIBRE) e o Bremer Baumwollbo-
erse (BBB). Em 2017 e na primeira metade 
de 2018, a Abrapa se impôs o cumprimen-
to de um amplo protocolo de verificação 
dos itens necessários à certificação, e 
empreendeu verdadeiras maratonas in 
loco nos 12 laboratórios do País, onde, 
mais de uma vez, orientou profissionais 
de análise por HVI, além dos produtores 
de algodão, para o atendimento dos mes-
mos standards seguidos pelo CBRA. Espe-

cialistas estrangeiros foram convidados 
pela Abrapa para ministrar workshops que 
envolveram classificadores de todos os la-
boratórios participantes. 

A orientação aos laboratórios, soma-
da ao CBRA e ao Banco de Dados da Quali-
dade, forma a tríade que alicerça o SBRHVI. 
“O programa é estratégico e se tornou fun-
damental. Com o crescimento da produção 
brasileira de algodão, após a atividade se 
concentrar no cerrado, o Brasil virou grande 
player e os índices que referenciam as tran-
sações comerciais de pluma são aferidos 
por HVI”, frisa o presidente da Abrapa, Ar-
lindo de Azevedo Moura. “Portanto, os lau-
dos expedidos precisam falar a mesma lín-
gua, num comércio que é global e de grande 
diversidade. O SBRHVI contribui para a har-
monia no ambiente de negócios e o CBRA é 
o fiel da balança, o parametrizador e verifi-
cador da qualidade da classificação.”

AGorA, 12 lABorAtórios operAm em rede, 
GerAndo resultAdos fidediGnos

l cOMPROMISSO 
O SBRHVI foi lançado pela Abrapa em 2016, durante o evento da In-

ternational Cotton Association (ICA), naquele ano, realizado em Liver-
pool, na Inglaterra. “Foi uma prova que demos ao mundo de que o país 
se preocupa e investe estrategicamente na geração de dados confiá-
veis na classificação de algodão”, explica Arlindo de Azevedo Moura, 
da Abrapa. O advento do programa SBRHVI e do seu pilar mais aparen-
te, o CBRA, resultou em transformações culturais no modo de classifi-
car algodão no Brasil. 

“Os laboratórios brasileiros surgiram em maior número, por obra da 
iniciativa privada, no final dos anos de 1990. Não havia diretrizes únicas, 
e as divergências nos resultados dos laudos emitidos geraram conten-
das e perda de credibilidade. Hoje, grande parte do nosso esforço é fazer 
com que se cumpra a definição do próprio tamanho da amostra, especi-
ficado na Instrução Normativa nº 24 do Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa). A IN24 estipula que as amostras precisam ter 
150 gramas, o mínimo necessário à classificação por HVI”, afirma o gestor 
de Qualidade da Abrapa, Edson Mizoguchi, ressaltando que o padrão in-
ternacional é de oito onças, cerca de 230 gramas. “Estamos avançando”. 

l INTEGRAÇÃO
Todas as iniciativas da Abrapa têm por característica principal a in-

tegração. Isso garante o funcionamento e o aproveitamento máximo 
de cada uma delas e do conjunto dessas ações. Prova disso é que o 
Banco de Dados da Qualidade do SBRHVI, integrado ao Sistema Abra-
pa de Identificação (SAI) – implantado em 2004, para a rastreabilidade 
da pluma brasileira –, vai permitir rastrear a história completa de cada 
fardo de algodão: do produtor, passando por fazenda, algodoeira, la-
boratório que classificou a pluma e certificações que ele possui, além 
das características intrínsecas da fibra.
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O PROgRAmA SBRHVI ESTÁ ESTRUTURAdO Em TRêS PILARES:
THE SBRHVI PROGRAM IS STRUcTURED ON THREE PILLARS:

1. Technical visits
1. Visitas técnicas

2. Guia da orientação
2. Manual

3. Training e
3. Treinamentos e

4. Daily feedback
4. Feedback diário

1.1 CBRA Check Sample Cotton Program
Programa Algodão CBRA de Chegacem

Guidance to Labs
Orientação aos
laboratórios

Quality database
Banco de dados
da qualidade

Integration and communication
with SAI/Sinda/ABR
Integração e comunicação
com SAI/Sinda/ABR

Publicationo of intrinsic and
extrinsic characteristics
Publicação das características intrínsecas
e extrínsecas

Transparency via
Abrapa’s internet portal
Transparência via portal
da Abrapa

1.2. Re-test Cotton Program
Programa Algodão de Reteste

1.4 Brazilian Round Trials Program
Programa Interlaboratorial Brasileiro

1.5. ICA Bremen Certification
Certificação ICA Bremen

1.3. Brazilian in-house Verification Cotton Program
Programa Algodão Brasileiro de Verificação Interna



• Programa Algodão CBRA de Checagem – 0,5% das amostras 
analisadas pelos laboratórios de HVI são checadas;

• Programa Algodão de Reteste;

• Programa Algodão Brasileiro de Verificação Interna;

• Programa Interlaboratorial Brasileiro;

• Treinamento constante dos laboratórios que compõem a rede;

• Banco de Dados da qualidade do algodão brasileiro 
com consulta via portal da Abrapa.

STANDARD 
BRASIL HVI:
MUITOS MOTIVOS PARA CONFIAR NA FIBRA BRASILEIRA
SEVERAL REASONS TO TRUST BRAZILIAN FIBER

O programa SBRHVI está em 
plena operação no Brasil 

e conta com o trabalho 
do Centro Brasileiro de 

Referência em Análise de 
Algodão (CBRA). Agora, 

você tem muito mais 
motivos para preferir nossa 

fibra e confiar nela:

Associação Paulista dos
Produtores de Algodão

• CBRA Check Sample Program – 0.5% of all samples 
tested at HVI labs are checked Retest Program;

• Re-test Cotton Program;

• Brazilian In-house Verification Cotton Program;

• Brazilian Round Trials Program;

• Ongoing training at the labs that are part of the network;

• Brazilian cotton quality database accessible 
through Abrapa’s portal.

The SBRHVI program is 
in full operation in Brazil 

and relies on the work 
performed by the Brazilian 

Reference Center for 
Cotton Testing (CBRA). 

Now you have even 
more reasons to choose 

and trust our fiber:

The center of everything
BRAZILIAN REFERENCE CENTER ON COTTON ANALySIS (CBRA) 

HAS BECOmE THE INdICATOR FOR INSTRUmENT 
COTTON CLASSIFICATION THROUgHOUT THE COUNTRy

A once again, the entity gave guidance to 
HVI analysis professionals, besides cot-
ton producers, focusing on the same stan-
dards followed by CBRA. Specialists from 
abroad were invited by Abrapa to guide 
workshops that involved classifiers of all 
participating laboratories.

Guidelines given to the laboratories, 
along with the CBRA and the Quality Data-
base, are the triad that sustain the SBRH-
VI. “The program is strategic and has be-
come fundamental. With the Brazilian 
cotton crop on the rise, after working its 

way into the cerrado region, Brazil be-
came a huge player and the indices that 
reference the commercial transactions of 
the fiber area checked by HVI”, says the 
president of Abrapa, Arlindo de Azeve-
do Moura. “Therefore, the technical opin-
ions need to speak the same language, in 
a trade that is global and greatly diversi-
fied. SBRHVI contributes towards harmo-
ny in the business environment, and the 
CBRA is the reliable mediator, the param-
eterization device  and the checker of the 
classification quality. 

After operating successfully in a tri-
al phase during the 2016/17 growing sea-
son, the Brazilian Reference Center on 
Cotton Analysis (CBRA) is now working 
full time in processing the analyses of 
the 2018 production, estimated at 2 mil-
lion tons. Under the supervision of the 
CBRA, 12 networking laboratories gener-
ate highly reliable results, which can be 
shared from producer to buyer, at home 
or abroad, through a link that makes it 
possible to access the system directly in 
order to check the characteristics of the 
product. The result, therefore, will always 
come from the origin and is inviolable.

To cope with the classification of a re-
cord crop is not the only challenge of the 
structure, created to be the indicator of 
the fiber instrument classification system 
in the Country. The year also marks the 
official beginning of CBRA’s internation-
al certification process, which will ensure 
full recognition of the global market for 
all the checking procedures carried out in 
Brazil and attested by the Center, an initia-
tive by Abrapa, and one of the three pillars 
of the Standard Brazil HVI.

The certification application was sub-
mitted to the most important institution 
of the segment in the world, the Glob-
al Center for Cotton Research and Test-
ing (ICA Bremen), which encompasses the 
Faserinstitut Bremen, the Bremen Fibre 
Institute (FIBRE) and the Bremer Baum-
wollboerse (BBB). In 2017 and in the first 
half of 2018,  Abrapa undertook to com-
ply with a vast checking protocol of the 
items required for any certification, and 
ran real marathons  in loco   throughout 
the 12 laboratories of the Country, where, 

l cOMMITMENT
The SBRHVI was launched by Abrapa in 2016, during the  International Cotton 

Association (ICA) event, that year, held in Liverpool, Britain. “It was our proof to the 
world attesting that the Country is concerned and invests strategically in the gener-
ation of reliable data in cotton classification”, says Arlindo de Azevedo Moura, from 
Abrapa. The advent of the SBRHVI program and of its most visible pillar, the CBRA, 
resulted into cultural transformations in the manner of classifying cotton in Brazil.

“Brazilian laboratories grew in number thanks to private initiative, in the late 1990s. 
There were no unique guidelines, and the divergences in the technical reports gave rise 
to arguments and loss of credibility.  Now, a great part of our effort consists in comply-
ing with the definition of the size of the sample, specified in Normative Instruction nº 24 
of the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (Mapa). The NIIN24 stipulates 
that all samples need to weigh 150 grams, the minimum necessary for any HVI classifi-
cation”, says Abrapa quality Manager Edson Mizoguchi, stressing that the international 
pattern is 8 ounces, about 230 grams. “We are making progress”.

l INTEGRATION
The main characteristic of all Abrapa initiatives is integration. This ensures 

maximum advantage and functioning of each of the set of these actions. What 
attests to this is the fact that the SBRHVI Quality Database, integrated to Abra-
pa Identification System (IIS) – implemented in 2004, for traceability purposes of 
Brazilian fiber – will allow to trace back the total history of each cotton bale: from 
farmer, farm, cotton gin, classifying laboratory, to the fiber and certification, be-
sides the intrinsic characteristics of the fiber. 

now, 12 networkinG lABorAtories 
GenerAte hiGhly reliABle results
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n PROGRAMA ALGODãO DE CHECAGEM: O CBRA prepara amostras 
com algodão brasileiro no padrão internacional e envia para os la-
boratórios participantes. Estes devem inseri-las nos instrumentos 
a cada 200 amostras comerciais analisadas. Os resultados apu-
rados nos laboratórios para essas amostras-padrão devem bater 
com os aferidos no CBRA. Os laboratórios recebem o feedback on-
line, assim que validam a análise.

n PROGRAMA ALGODãO DE RETESTE: Consiste na análise aleatória 
das amostras do produtor, que foram classificadas inicialmente pelo 
laboratório de origem.  O Sistema SBRHVI, integrado com o do labora-
tório, irá solicitar que sejam separadas diariamente amostras do pro-
dutor, que serão encaminhadas para reteste no CBRA. 

n PROGRAMA ALGODãO DE vERIFICAçãO INTERNA: O CBRA pro-
duz amostras de algodão brasileiro para os laboratórios utilizarem na 
sua verificação interna, conforme recomendação do programa de cer-
tificação de laboratório ICA Bremen. Além da calibração obrigatória, 

feita com o algodão-padrão USDA, os laboratórios podem realizar ve-
rificações intermediárias, com uma referência nacional.

n PROGRAMA INTERLABORATORIAL BRASILEIRO: É mais uma fer-
ramenta para garantir a conformidade do laboratório. O CBRA pre-
para amostras de algodão brasileiro e envia a todos os participantes 
do SBRHVI. São encaminhados 500 gramas para cada duas máqui-
nas e convidados a participar do programa o Instituto Têxtil do Senai 
de Blumenau e o Bremen Fibre Institute (FIBRE). A metodologia ado-
tada é baseada no Round Test promovido pela Força Tarefa do CSI-
TC, e leva em conta as seis características: micronaire, resistência, 
comprimento (UHML), uniformidade, reflectância de cor e grau de 
amarelecimento(+b). São duas rodadas, uma no início e outra du-
rante a safra. Além do Programa Interlaboratorial Brasileiro, todos 
os laboratórios são obrigados a participar do Round Test Internacio-
nal promovido pelo CSITC. Essas rodadas são importantes pois ga-
rantem que todos os equipamentos que realizam ensaio durante a 
safra estão em conformidade.

n CHECkING COTTON PROGRAM: The CBRA prepares international 
standard samples of Brazilian cotton and sends them to the partici-
pating laboratories. The latter must insert them into the instruments 
whenever 200 grams of commercial samples have been analyzed. 
The results ascertained by these laboratories for these standard-
-samples should coincide with the CBRA results. All the labs receive 
feedback online, as soon as they validate an analysis. 

n RETESTING COTTON PROGRAM: Consists in random analyses of 
samples coming from the farmers, which were initially classified by 
the laboratory of origin. The  SBRHVI System, integrated with the la-
boratory, will request a daily separation of the samples coming from 
the farmers, and will be sent to CBRA for the retesting process.

n THE INTERNAL COTTON CHECkING PROGRAM: CBRA produces 
Brazilian cotton samples for the laboratories to use them in their in-
ternal checking process, according to the ICA Bremen laboratory 
certification program. Besides the mandatory calibration, done with 

USDA standard cotton, laboratories can carry out intermediate che-
cking procedures, with a national reference.

n BRAZILIAN INTER-LABORATORY PROGRAM: It is one more tool to 
ensure laboratory conformity. The CBRA prepares samples of Brazi-
lian cotton and sends them to all SBRHVI participants. To each of the 
machines 500 grams are sent, and the Senai Textile Institute of Blu-
menau and the Bremen Fibre Institute (FIBRE) are invited to partici-
pate. The methodology used is based on the Round Test promoted 
by the CSITC, Task Force, and takes into consideration the following 
six characteristics: micronaire, resistance, length (UHML), uniformi-
ty, color reflectance and degree of yellowing (+b). Two rounds are 
performed: one at the beginning and the other at the end of the se-
ason. Besides the Brazilian Inter-Laboratory Program, all laborato-
ries are under obligation to participate in the Round Test Internatio-
nal promoted by the CSITC. These rounds are important because 
they make sure that every piece of equipment that is used in trials 
during the season is in conformity. 

Serving as a reference
AREA wAS dImENSIONEd TO REACH TwICE 

AS mUCH AS THE CURRENT BRAZILIAN COTTON CROP, 
wITH AN ANALyZINg CAPACITy OF 800 SAmPLES A dAy

Para ser referência
ESPAçO FOI dImENSIONAdO PARA ATENdER 

ATÉ O dOBRO dA ATUAL SAFRA BRASILEIRA dE ALgOdÃO, 
COm CAPACIdAdE PARA ANALISAR 800 AmOSTRAS POR dIA

Situado em área de cerca de 2 mil metros quadrados, o Centro Brasileiro de Referência em Análise de Algodão (CBRA) possui duas 
máquinas de HVI com capacidade para análise de 800 amostras por dia, cada, e foi dimensionado para atender até o dobro da atual sa-
fra de algodão do País. No interior do Centro, tudo é controlado. “As salas são isoladas termicamente, possuem portas de acessos com 
intertravamento, sensores e painéis para o controle e monitoramento da temperatura e umidade do ambiente”, diz o gestor Edson Mi-
zoguchi. Além de buscar a certificação ICA Bremen, o CBRA desenvolveu quatro programas voltados aos laboratórios participantes, para 
harmonizar a classificação da fibra: 
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Located in an area of approximately 2 thousand square meters under roof, the Brazilian Reference Center on Cotton Analysis 
(CBRA) possesses two HvI machines, each with an analysis capacity for 800 samples a day, and was dimensioned to cope with twice 
as much as the current cotton crop in the Country.  Inside the Center, everything is under strict control. “The rooms are protected by 
thermal insulation, all access gates are equipped with interlock systems, sensors and panels for keeping moisture levels and temper-
ature under control”, says administrator Edson Mizoguchi. Besides applying for the ICA Bremen certification, the CBRA developed 
four programs focused on the participating laboratories, in order to harmonize the fiber classification process:
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QQuinto maior produtor de algodão do 
mundo e quarto exportador no ranking 
global, o Brasil também ostenta o primei-
ro lugar mundial em fornecimento de al-
godão sustentável. Em 2017, cerca de 30% 
de toda a fibra licenciada pela entidade su-
íça Better Cotton Initiative (BCI) saiu de la-
vouras brasileiras. A BCI é referência inter-
nacional em licenciamento de algodão 
produzido sob os parâmetros da sustenta-
bilidade, conceito baseado em três pilares: 
ambiental, social e econômico. 

O avanço sustentável brasileiro tem 
na base o programa Algodão Brasileiro 
Responsável (ABR), gerido pela Associa-
ção Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), e que desde 2013 atua em bech-
marking com a BCI, visando o incremento 
progressivo das boas práticas nas fazendas 
de algodão. Na safra 2016/17, 78% da plu-
ma produzida no Brasil foi certificada pelo 
programa ABR e 69% recebeu o licencia-
mento da BCI. No período, o País produziu 
1,5 milhão de toneladas de pluma em 939 
mil hectares de lavouras. 

O benchmarking ABR/ BCI é coordenado 
em todo o território nacional pela Abrapa, 
sendo implantado e executado pelas asso-
ciações estaduais de produtores que a com-
põem. “É fator de diferenciação da nossa fi-
bra e contribui, somado a outras iniciativas 
da nossa associação, para o fortalecimen-
to da imagem do algodão brasileiro e para o 
reconhecimento do País como origem sus-
tentável de fibra”, diz o presidente da Abra-
pa, Arlindo de Azevedo Moura.

Conforme Moura, a demanda de al-
godão sustentável é crescente, fruto da 
conscientização do cliente final. “Inúme-
ras marcas relevantes de vestuário estão 
comprometidas com o consumo de fibra 
sustentável, e almejam comprar exclusi-
vamente algodão com a certificação BCI 
nos próximos anos, como Adidas, Nike, 

nA BAse 
encontrA-se 
o proGrAmA 
AlGodÃo 
BrAsileiro 
responsável (ABr)

l AUDITORIAS
Através das associações estaduais, o processo é operacionalizado nas fazendas, e en-

volve visitas para diagnóstico e verificação em campo. A certificação é feita através de au-
ditorias externas e de credibilidade internacional: Associação Brasileira de Normas Técni-
cas (ABNT), GenesisGroup e SGS. 

Para receber o Certificado e o Selo de Conformidade do ABR e o licenciamento da BCI, 
o produtor precisará atingir níveis mínimos de conformidade, que vão aumentando a 
cada safra. Na primeira, o atendimento aos critérios estabelecidos será de 85%; na segun-
da safra, de 87%; na terceira, de 89%, e, a partir da quarta safra, ele terá de cumprir, no mí-
nimo, 90% das exigências, se quiser receber a certificação e o licenciamento.

“Os requisitos vão se tornando maiores a cada safra, para quem já faz parte do progra-
ma, mas isso é aceito por quem se habilita ao ABR/BCI, porque, no fim das contas, as boas 
práticas adotadas resultam em ganhos diversos, como o incremento na produtividade 
nas lavouras, a economia no uso de insumos e a diminuição dos riscos de multas ambien-
tais e trabalhistas”, exemplifica o presidente da Abrapa, Arlindo Moura. 

 “Estamos entrando na quinta safra, desde que o benchmarking foi implementado, e 
a cada ano a adesão torna-se maior. Isso reflete um modo sustentável de pensar do coto-
nicultor brasileiro, que leva em consideração a conscientização do mercado consumidor. 
O produtor entende que, sem o uso racional dos recursos naturais, humanos e financei-
ros, nenhum empreendimento pode prosperar por muito tempo”, afirma Moura.

O mais sustentável
ALgOdÃO BRASILEIRO É SINôNImO dE 

QUALIdAdE E dE SUSTENTABILIdAdE, COm A LIdERANçA NA 
PROdUçÃO mUNdIAL dE FIBRA SOB BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)

H&M, C&A, dentre outras”, frisa. “Mes-
mo no mercado brasileiro, há indústrias 
que hoje dão preferência ou exclusivida-
de ao algodão chancelado por esses pro-
gramas. A sustentabilidade é um caminho 
que, para o bem das pessoas e do planeta, 
não permite retrocesso”. 

O produtor que adere ao ABR pode, au-
tomaticamente, optar por ser, também, li-
cenciado pela BCI. A adesão aos programas 
é voluntária, e, ao fazê-la, compromete-se 
a cumprir rígido protocolo de boas práticas 
agrícolas nas suas fazendas, que contem-
pla 225 itens só na fase de verificação para 
diagnóstico, que antecede a certificação, e 
outros 179 para a finalização do processo, 
que culmina com a expedição do certifica-
do e a consequente emissão dos selos que 
são fixados nos fardos. 

Esses requisitos abarcam desde os aspec-
tos gerenciais dos empreendimentos agríco-

las até o cumprimento da legislação brasilei-
ra ambiental e trabalhista, considerada das 
mais avançadas do mundo. Isso inclui a ob-
servância das normas de segurança do traba-
lho, a proibição da utilização de mão de obra 
infantil e de trabalho forçado ou análogo a es-
cravo, além da proteção ao meio ambiente, 
com aplicação de boas técnicas agronômicas 
na produção da commodity.
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Most sustainable cotton
BRAZILIAN COTTON IS SyNONymOUS wITH QUALITy 

ANd SUSTAINABILITy, wITH THE LEAdERSHIP IN gLOBAL 
PROdUCTION IN LINE wITH THE BETTER COTTON INITIATIVE (BCI)
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A which, since 2013 operates in benchmark-
ing with the BCI, with an eye on progres-
sively introducing the best practices in the 
cotton farms. In the 2016/17 growing sea-
son,  78% of the fiber produced in Brazil 
was certified by the BRC program and 69% 
was licensed by the BCI. Over the period, 
the Country produced 1.5 million tons of 
fiber on 939 thousand hectares. 

The BRC/BCI benchmarking is coordi-
nated by Abrapa in the entire national ter-
ritory, and is implemented and executed 
by the state associations. “It is a differen-
tiating factor of our fiber and contributes, 
along with other initiatives of our associa-
tion, towards strengthening the image of 

Brazilian cotton and towards to acknowl-
edgement of the Country as sustainable 
origin of the fiber”, says Abrapa president 
Arlindo de Azevedo Moura.

Accrding to Moura, demand for sus-
tainable cotton is on the rise, the result 
of final consumer awareness. “Count-
less relevant clothing brands are com-
mitted to use sustainable fiber, and have 
expressed their desire to exclusively pur-
chase cotton with a BCI certification over 
the next years, particularly Adidas, Nike, 
H&M, C&A, among others”, he insists. 
“Even in the Brazilian market, there are 
industries that now prefer cotton that 
comes from these programs. Sustainabil-

Fifth largest global producer of cotton 
and fourth biggest exporter in the world, 
Brazil also boasts the first global posi-
tion in the supply of sustainable cotton.  
In 2017, approximately 30% of the entire 
amount of fiber licensed by the Swiss enti-
ty Better Cotton Initiative (BCI) came from 
the Brazilian fields. BCI is an international 
reference in licensing cotton produced un-
der the sustainability parameters, a con-
cept that relies on three pillars: environ-
mental, social and economic.

Brazil’s sustainable strides are based 
on the Responsible Brazilian Cotton 
(RBC), administrated by the Brazilian As-
sociation of Cotton Producers (Abrapa), 

l AUDITS
Through the state associations, the process is operated on the farms, and 

involves visits for diagnosis and on field verification. Certification is preceded 
by external audits and international credibility audits: Brazilian Association of 
Technical Standards (ABNT), GenesisGroup and SGS.

To be awarded the BRC Certificate and Conformity Label and the BCI licens-
ing, the farmer has to achieve minimum conformity levels, which continue get-
ting stricter season after season.  In the first crop year, 85-percent compliance 
with the criteria is required; in the second, 87%; in the third, de 89%, and for the 
fourth onward, the farmer is under obligation to comply with at least 90% of the 
requirements, otherwise no certification or licensing will be awarded.

“All requisites get stricter at every crop year for those who are already in the 
program, but they receive no objection from the farmers that have adhered to 
the RBC/BCI program, because, in the end, the best practices result into differ-
ent benefits, like higher productivity rates, savings in the use of inputs, fewer 
risks in incurring in environmental and labor related fines”, exemplifies Abrapa 
president Arlindo Moura.

“We are now beginning our fifth season, since the implementation of  bench-
marking, and year after year adhesions soar. This reflects Brazilian cotton farm-
ers’ sustainable manner of thinking, taking into consideration the consumer 
market. The farmers understand that, without rational use of the natural, hu-
man and financing resources no enterprise will progress for long periods of 
time”, concludes Moura.

ity is a way of no-return for the benefit of 
the people and the planet”.

The farmers who adhere to the BRC 
are in a position to, automatically, opt for 
a license granted by the BCI. Adhesion to 
the program is on a voluntary basis and, 
by adhering, the farmers are committed 
to comply with the strict protocol of best 
agricultural practices on their farms. It is 
a program that contemplates 225 items 
only in its verification phase for the diag-
nosis, which comes prior to certification, 
and another 179 items bringing the pro-
cess to a close, ending with the certifica-
tion and the consequent labels attached 
to the bales.

These requirements encompass man-
agement aspects of the agricultural enter-
prises and compliance with Brazilian en-
vironmental and labor legislation, viewed 
as one of the most advanced in the world. 
This includes safe work standards, the pro-
hibition of child labor and forced labor, or 
slave labor, besides environmental protec-
tion, the use of good agronomic techniques 
in the production of the commodity.

At the BAse, there is the 
responsiBle BrAziliAn cotton (rBc)
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AlGodÃo
C o t t o n

Ao infinito 
e além

COm SUCESSIVOS AVANçOS Em VOLUmE E Em 
QUALIdAdE dE PLUmA, mATO gROSSO VAI AO mUNdO VENdER 

O PROdUTO QUE SE TORNOU Um dE SEUS SímBOLOS 

p e r f i l
P r o f i l e

NNa safra agrícola 2016/17, de cada 100 
quilos de pluma produzidos no Brasil, mais 
de 60 saíram de lavouras de Mato Grosso. O 
Estado detém a soberania plena no cultivo 
de algodão. Está para a cultura assim como 
Minas Gerais está para o café ou o Rio Gran-
de do Sul para o arroz.

Para o ciclo 2017/18, a área de cultivo 
em Mato Grosso está estimada pela Asso-
ciação Mato-grossense dos Produtores de 
Algodão (Ampa) em mais de 780 mil hecta-
res, o que representa aumento de 25% em 
relação à safra anterior, sendo que 83% da 
área foi plantada após a colheita da soja pre-
coce. Hoje, a maioria dos produtores mato-
-grossenses adota o sistema de cultivo de 
algodão após a soja (double crop). Segun-
do a Companhia Nacional de Abastecimen-
to (Conab), o Estado deve produzir cerca de 
1,3 milhão de toneladas de pluma na safra. 

De acordo com o presidente da Ampa, 
Alexandre Pedro Schenkel, entre os princi-
pais desafios da cotonicultura de Mato Gros-
so está a manutenção da competitividade 
nos mercados interno e externo em época 
de retração econômica e baixa na demanda 
da indústria têxtil, que ainda tem a concor-
rência das fibras sintéticas. “O enfrentamen-
to desse desafio envolve várias questões, 
como assegurar a qualidade da pluma pro-
duzida no Estado, que responde por cerca 
de 71% das exportações brasileiras de algo-
dão”, frisa. “Outro desafio é contar com mão 
de obra qualificada para lidar com maqui-
nário com alto nível de tecnologias embar-
cadas, fazer o melhor manejo possível das 
lavouras e o beneficiamento da fibra”. 

O líder setorial ainda cita um terceiro pon-
to que tem recebido atenção especial do seg-
mento: a sustentabilidade da cotonicultura 
no sistema agrícola adotado em Mato Grosso 
com o plantio de algodão após a soja. “Nes-
te sentido, a Ampa, junto com o Instituto Ma-
to-grossense do Algodão (IMAmt) e parceiros, 
vem investindo no desenvolvimento e na di-
fusão de novas tecnologias, e também na ca-
pacitação de mão de obra”, explica.

Além das questões de mercado e de tec-

nologia, dois pontos são considerados mui-
to importantes para que a cotonicultura de 
Mato Grosso se desenvolva com mais quali-
dade e rentabilidade, conforme Schenkel. O 
controle da pressão do bicudo do algodoeiro, 
considerado a principal praga da cotonicul-
tura nacional é o primeiro deles. Além disso, 
cita a eficiência das biotecnologias utilizadas 
nas lavouras, que nem sempre dão aos pro-
dutores o retorno prometido, apesar dos al-
tos preços. “Nossos custos de produção são 
altíssimos e nos colocam sempre no fio da 
navalha na hora de fechar as contas. Precisa-
mos tornar mais dinâmicas e competitivas a 
liberação e a oferta de novos defensivos e in-
sumos agrícolas”, argumenta.

estAdo de mAto 
Grosso produz 
71% do AlGodÃo 
exportAdo 
pelo BrAsil 

l MISSÃO À ÁSIA
Durante 10 dias, um grupo liderado pelo presidente da Ampa, Alexandre Pedro 

Schenkel, e integrado por representantes de alguns dos maiores grupos produtores 
de Mato Grosso, visitou Bangladesh, Vietnã e Indonésia, que lideram o ranking de im-
portadores da pluma brasileira. A comitiva mato-grossense apresentou a represen-
tantes da indústria têxtil desses países dados que comprovam o alto nível tecnoló-
gico da produção algodoeira em Mato Grosso e a preocupação com a qualidade do 
produto a ser entregue aos clientes. Os produtores também visitaram fábricas locais 
a fim de compreender melhor a demanda desses compradores.

l SEGREDOS MATO-GROSSENSES
Conforme o presidente da Ampa, Alexandre Pedro Schenkel, são três os fatores 

que fazem o Estado avançar em ritmo acelerado na cotonicultura. 
1) Os produtores têm grande confiança na cotonicultura, acreditam no que fazem.
2) Investimento em alta tecnologia (sementes, máquinas, profissionais, manejo). 
3) Respeito pelos clientes, com produção baseada em sustentabilidade, qualidade e 
com compromisso de entrega.
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AMPA TRADIÇÃO E SUCESSO  
NA COTONICULTURA BRASILEIRA
A Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão (AMPA) tem 
papel fundamental no sucesso da cotonicultura brasileira. Fundada em 
1997, a AMPA atua para atender e defender os interesses dos produtores 
de algodão. Em duas décadas, a associação ajudou o estado de 
Mato Grosso a se firmar como o maior produtor da pluma no País.
The Mato Grosso State Cotton Growers Association (AMPA) has played a fundamental role in the success story of the 
Brazilian cotton industry. The association was founded in 1997 to meet and protect the interests of cotton growers. In the 
two decades since, it has helped the state of Mato Grosso consolidate its position as the country’s largest lint producer.

AMPA TRADITION AND SUCCESS IN THE BRAZILIAN COTTON INDUSTRY

71% das exportações brasileiras 
(2017/2018), consolidando 
o País entre os cinco maiores 
exportadores mundiais da fibra.
71% of Brazilian exports (2017/2018), placing the 
country among the world’s five largest cotton exporters.

67%  
da produção nacional.
67% of the country’s production.

MATO GROSSO REPRESENTA: 
MATO GROSSO STATE IN NUMBERS:

E MAIS:
AND THAT IS NOT ALL:

84% de seus produtores 
têm pelo menos 10 anos 
de experiência no cultivo 
do algodão. 
84% of growers have at 
least ten years of experience 
in cotton farming.

A pluma mato-grossense 
tem certificação ABR/BCI, 
com Rastreabilidade. 
The state’s cotton is ABR/
BCI certified and is traceable 
across the board.

Os associados da AMPA participam 
do programa Standard Brasil HVI, 
programa da Abrapa para garantir a 
qualidade da fibra brasileira. 
AMPA members participate in the Standard 
Brasil HVI Program, which is organized by 
Abrapa to ensure the quality of the Brazilian lint.

A AMPA atende as demandas  
do setor por inovação tecnológica, 
qualificação da mão de obra e responsabilidade 
social por meio de duas importantes instituições:

AMPA also meets industry demands for technological innovation, skilled labor 
and social responsibility through the work of two important institutions:

Tradição  
e protagonismo 

na cotonicultura
TRADITION AND RELEVANCE IN THE COTTON INDUSTRY

www.ampa.com.br
+55 (65) 3925-1800
ampa@ampa.com.br
 
Rua Engº Edgard Prado Arze, 1777 
Ed. Cloves Vettorato - 2º andar 
Quadra 03 - Setor A 
Centro Político Administrativo 
CEP: 78049-015
Cuiabá - Mato Grosso - Brasil

Foto Assessoria de Comunicação do Grupo Bom Futuro

The Social Cotton 
Institute (IAS)

The Mato Grosso Cotton 
Institute (IMAmt)



I In the 2016/17 growing season, 60% of all 
cotton produced in Brazil came from the fields 
in Mato Grosso. The State is the absolute lead-
er in the cultivation of cotton. The relevance of 
cotton for the State is like the relevance of coffee 
for Minas Gerais and rice for Rio Grande do Sul.  
According to the Mato Grosso Association  of 
Cotton Growers (Ampa), for the 2017/18 grow-
ing season, the area devoted to the crop in 
Mato Grosso is estimated at upwards of 780 
thousand hectares, up 25% from the previous 
season, and 80% of the area was planted after 
the early soybean crop was harvested. Now, 
the majority of the cotton farmers in Mato 
Grosso have adhered to the rotation system 
of soybean followed by cotton (double crop). 
Sources from the National Food Supply Agen-
cy (Conab) estimate this year’s  crop at approx-
imately 1.3 million tons of fiber.

Ampa president Alexandre Pedro Schen-
kel has it that one of the major cotton farm-
ing challenges in Mato Grosso consists in keep-
ing its competitiveness in the national and 
international market at times of economic re-
cessions and low demand from the textile in-
dustry, which still has to put up with the com-
petition from synthetic fibers. “The manner 
this challenge is faced involves several ques-
tions, like ensuring the quality of the cotton 
produced in the State, which accounts for 71% 
of all Brazilian cotton exports”, he comments. 
“Another challenge consists in the availability 
of skilled labor needed for the technological-
ly sophisticated machinery, necessary for field 
management and fiber processing”.

The sectoral leader equally cites a third 
point that has captured the sector’s atten-
tion: sustainability of cotton farming in the 
agricultural system in place in Mato Gros-
so, whereby cotton is planted after soy-
bean harvest. “Within this context, Ampa, 
along with the Mato Grosso Cotton Institute 
(IMAmt) and partners, has been investing in 
the development and diffusion of new tech-

nologies, and also in capacity building train-
ing courses for workers”, he explains.

Besides the market and technology ques-
tions, two topics are viewed as very important 
for cotton farming in Mato Grosso to progress 
with quality and profitability, Schenkel ar-
gues. The control of the pressure exerted by 
the boll weevil, seen as the most serious pest 
endured by our national cotton farming busi-

ness, is the first serious topic. Furthermore, 
he cites the efficiency of the  biotechnolo-
gies used at field level, as they do not always 
bring in the expected returns, despite their 
high cost. “Our production costs are extreme-
ly high and always put us up against the wall 
when it comes to closing a business deal. We 
need to make the liberation of new pesticides 
and inputs more dynamic”, he argues. 

the stAte of mAto Grosso produced 
71% of the cotton exported By BrAzil

l DELEGATION TO ASIA
For a period of 10 days, a team led by Ampa president Alexandre Pedro Schen-

kel, consisting of representatives from some of the biggest cotton producing groups 
in Mato Grosso, visited Bangladesh, Vietnam and Indonesia, countries that are ma-
jor importers of Brazilian lint. The Mato Grosso committee made the representa-
tives of the textile industries of these countries aware of the technological level of 
Mato Grosso’s cotton farming business and of the concern with the quality of the 
crop to be delivered to the clients. The delegates also visited local industries in or-
der to have a better grasp of the requirements of thee buyers.

l MATO GROSSO SEcRETS
In the words of Ampa president Alexandre Pedro Schenkel there are three factors that 
are responsible for the strides in the State’s cotton business.
1) Cotton farmers have great confidence in the cotton crop, they believe in what they do.
2) Investment in high technology (seeds, machines, professionals, management).
3) Respect for the clients, with production based on sustainability, quality and timely 
delivery commitment.

l STRENGTHENED SEcTOR 
Alessandro Polato, 43, comes from the second generation of people in Paraná that settled in Mato Grosso in the 1980’s. Besides 

presiding over the Mato Grosso Association of Cotton Farmers (Ampa), he is president of Unicotton – Cotton Producers’ Cooperative, 
in the municipality of Primavera do Leste, responsible for 10% of the cotton produced in the Country. In the 2017/18 growing season, 
the group cultivated upwards of 105 thousand hectares.

Polato is an enthusiast of the cotton business in the State, particularly for the special traits of the rural entrepreneur involved with 
cotton farming. “Cotton farmers in Mato Grosso have always been engaged, committed to contemporary agriculture, and strictly com-
ply with the principles of sustainability and respect for the environment”, he comments. “Compliance with strict labor legislation has 
equally been one of our pillars”. 

In the capacity of someone who keeps a close watch on the evolution of the farms since the 1990’s, he still remembers the first 
challenges, which were very harrowing. “It was an alternative knocking on the door, with the chance for good results, besides crop 
rotation and higher soil fertility levels. These were huge hurdles that the supply chain managed to surmount”, he says. “Cotton grad-
ing itself was something new, the different nomenclatures, the standards set by the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Sup-
ply (Mapa) and by the Mato Grosso Agricultural Surveillance Institute (Indea), phytosanitary questions, fiscal and taxation issues.  All 
these hurdles were a great help for the farmers to acquire a maturity status and, consequently, benefiting the entire supply chain”.

To the infinity and beyond
wITH SUCCESSIVE INCREASES IN VOLUmE ANd FIBER QUALITy, 

mATO gROSSO FINdS ITS wAy TO THE wORLd ANd SELLS 
THE CROP THAT HAS BECOmE ONE OF ITS SymBOLS

l SETOR FORTALEcIDO
Alessandro Polato, de 43 anos, é da segunda geração de paranaenses que se estabeleceram em Mato Grosso nos anos de 

1980. Além de diretor da Associação Mato-grossense de Produtores de Algodão (Ampa), é presidente da Unicotton – Cooperati-
va de Produtores de Algodão, do município de Primavera do Leste, responsável por 10% do algodão produzido no País. Na safra 
2017/18, o grupo plantou mais de 105 mil hectares.

Polato é um entusiasta da cotonicultura no Estado, em especial pelas características singulares do empresário rural envolvido 
com o cultivo. “O produtor de algodão de Mato Grosso sempre foi muito engajado, comprometido com uma agricultura contem-
porânea e que observa com rigor os princípios da sustentabilidade e do respeito ao meio ambiente”, ressalta. “A observância da rí-
gida legislação trabalhista tem sido um de nossos pilares também.”

Na condição de quem acompanha a evolução das lavouras desde a década de 1990, lembra bem dos primeiros desafios, que 
foram muito grandes. “Era uma alternativa que surgia, com boa possibilidade de resultados, além da rotação de cultura e do au-
mento da fertilidade de solo. Foram obstáculos grandes que a cadeia conseguiu superar”, refere. “A própria classificação do algo-
dão era algo novo, as nomenclaturas, as normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e do Instituto 
de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea), questões fitossanitárias, fiscais, tributárias. Isso ajudou muito para amadurecer 
todos os produtores e, consequentemente, a cadeia inteira”.
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ÉÉ no Oeste da Bahia, com as cidades de 
Barreiras e de Luís Eduardo Magalhães como 
os maiores expoentes, que está 98% da pro-
dução de algodão do Estado. Também pude-
ra. Pelo elevado padrão técnico que exige, a 
cotonicultura encontrou uma espécie de ha-
bitat junto aos empresários rurais da região, 
que têm como uma de suas marcas a obstina-
ção pela busca da qualidade em todos os es-
pectros do agronegócio em que se envolvem. 

A relação de intimidade dos produtores 

do Oeste com o algodão esteve estremecida 
durante os anos em que o clima castigou a re-
gião com estiagens consecutivas. Mas agora 
o apreço dos produtores pela fibra se reno-
va. E não há indicativo melhor desta postu-
ra do que o aumento da área plantada, que 
alcança surpreendentes 33,56% em relação 
à safra 2016/17, beirando os 264 mil hectares. 
A expectativa da Associação Baiana dos Pro-
dutores de Algodão (Abapa) é de safra recor-
de, tanto em volume de produção quanto em 

produtividade, que deve ser a maior pelo se-
gundo ano consecutivo. A entidade estima co-
lheita de 481 mil toneladas, com rendimento 
médio de 290 a 300 arrobas de algodão em ca-
roço por hectare e picos de até 500 arrobas de 
algodão em caroço em alguns talhões, com 
rendimento da pluma de cerca de 42%. 

Para o presidente da Abapa, Júlio Cézar 
Busato, esta deve ser a segunda melhor sa-
fra dos últimos sete anos. “O interesse por 
plantar algodão deverá se manter no perí-

odo 2018/19. A expectativa é de que gradu-
almente, no prazo das três próximas safras, 
possamos retornar à capacidade instalada 
na região, que era de 400 mil hectares, an-
tes da crise de chuvas e de pragas que re-
duziram a produtividade, gerando descapi-
talização e aumento no endividamento dos 
produtores”, comenta. “Felizmente, pelo se-
gundo ano consecutivo, há o encontro en-
tre produção e preço, e temos a oportuni-
dade de reduzirmos nosso endividamento, 

voltando a crescer, trazendo de volta para 
a região os empregos e a renda momenta-
neamente perdidos”. A pluma baiana deve 
abastecer principalmente a indústria têxtil 
brasileira, sendo o restante dela, cerca de 
40%, destinado para o mercado externo, em 
especial os países asiáticos.

O coordenador do programa fitossanitá-
rio da Abapa, Antônio Carlos Araújo, acredita 
que o trabalho técnico desenvolvido desde 
antes da safra, com o vazio sanitário, para re-

duzir os riscos de disseminação de doenças 
e pragas no algodão foi um dos responsáveis 
pelo desempenho no ciclo 2017/18. “Nossas 
equipes percorreram as áreas agrícolas para 
identificar e quantificar possíveis infestações. 
Houve relatos em algumas propriedades de 
casos pontuais de pulgão, mosca branca, 
acaro rajado e lagarta Spodoptera spp, e pos-
teriormente o bicudo”, cita. “O comprometi-
mento dos produtores foi fundamental para 
o desempenho que alcançamos”.

Terra de todas 
as fibras

REgImE dE CHUVAS FAVORÁVEL E FORTE TRABALHO 
FITOSSANITÁRIO gARANTEm PROdUTIVIdAdE RECORdE 

PELO SEgUNdO ANO CONSECUTIVO NAS LAVOURAS BAIANAS

IIt is Western Bahia, where the cities 
of Barreiras and Luís Eduardo Magalhães 
stand out from all the others, that accounts 
for 98% of the cotton crop in the State. It 
comes as no surprise. For the high technical 
standards it requires, cotton farming found 
a kind of habitat in connection with the ru-
ral entrepreneurs in the region, marked by 
quality-oriented obstinacy in all agribusi-
ness spectrums they are involved with.

This intimate relation between cotton 
and Western Bahia producers was jittery 
during the years in which the climate pun-
ished the region with consecutive dry spells. 
Now the farmers are revitalizing their fond-
ness for cotton. There is no better indication 
of this frame of mind then the increase in the 
area devoted to the crop, which, surprising-
ly, is up 33.56% from the 2016/17 season, 
totaling nearly 264 thousand hectares. The 
expectation expressed by the Bahia Associ-
ation of Cotton Producers (Abapa) refers to 
a record crop, both in volume and produc-
tivity, which is supposed to be higher for the 
second year in a row.  The entity anticipates 
a harvest of 481 thousand tons, with an av-
erage performance from 290 to 300 arrobas 
per hectare, even reaching highs of 500 arro-
bas in some planting fields, with an approxi-
mate 42-percentage of lint. 

Abapa president Júlio Cézar Busato has 
it that it is expected to be the second best 
crop in the past seven years. “The interest in 
cultivating cotton should continue through-

out the 2018/19 growing season. There 
is hope that over the period of three sea-
sons, we will return to the capacity installed 
in the region, which used to be 400 thou-
sand hectares, before the rain and pest cri-
sis that adversely affected the productivity 
rates, resulting into cash-strapped farmers 
and soaring farmer indebtedness”, he com-
ments. Fortunately, for the second year in a 
row, there has been a friendly relationship 
between production  and price, and this is 
an opportunity for the farmers to pay off 
their loans, making strides again, bringing 
back to the region the momentarily lost jobs 
and income”. Lint produced in Bahia main-
ly supplies the Brazilian textile industry, with 
the remaining portion, some 40%, shipped 
abroad, particularly to Asian countries.

The coordinator of Abapa’s phytosan-
itary program, Antônio Carlos Araújo, be-
lieves that the technical work that started 
prior to the establishment of the crop, with 
the fallow period, to reduce the risks of con-
tamination with cotton pests and weeds 
was greatly responsible for the performance 
of the 2017/18 growing season. Our teams 
went around the agricultural areas to identi-
fy and quantify possible infestations. There 
have been reports of occasional outbreaks 
of lice, white flies, mottled spider mites and 
moths Spodoptera spp, and later, boll wee-
vil outbreaks”, he mentions. “The behavior 
of the farmers played a fundamental role for 
the success of our performance”.

Land of 
all fibers

TImELy RAINFALL 
ANd VIgOROUS 

PHyTOSANITARy 
wORk ACCOUNT FOR 

RECORd PROdUCTIVITy 
FOR THE SECONd 
yEAR IN A ROw IN 

THE FIELdS OF BAHIA
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ANa década de 1990, Goiás chegou ao pa-
tamar de 100 mil hectares cultivados com 
algodão. Com o tempo, a cultura foi sendo 
substituída pela soja e pelo milho. Agora, a 
retomada acontece de forma acelerada. Os 
32.671 hectares plantados na safra 2017/18 
representam aumento de 23% na área cul-
tivada em relação ao ciclo anterior. E para 
2019 a previsão é de que sejam alcançados 
pelo menos 40 mil hectares. 

De acordo com o presidente da Asso-
ciação Goiana dos Produtores de Algodão 
(Agopa) e do Instituto Goiano da Agricultu-
ra (IGA), Carlos Alberto Moresco, o bom mo-
mento da cotonicultura colabora para este 
incremento. “No início de 2017, o cenário era 
conturbado para o milho e para a soja. En-
tão, muitos produtores planejaram-se para 
o algodão, o que impacta na atual safra”, co-
menta. “Acredito que devemos chegar a 60 

mil hectares em três anos, quando deverá 
acontecer uma estabilidade de área”.  

As perspectivas de mercado e de preço po-
sitivas também animam os cotonicultores de-
vido à qualidade do produto goiano, privile-
giado por um regime de poucas chuvas, com 
ciclos de plantio de 220 dias na região Leste, 
onde Luziânia e Cristalina se destacam. Já na 
região Sudoeste, nas imediações de Rio Verde, 
o ciclo de produção fica em cerca de 180 dias. 

A hora da 
retomada

gOIÁS dEVE mANTER CRESCImENTO dA ÁREA PLANTAdA 
NOS PRóxImOS TRêS ANOS, COm mETA dE CHEgAR A 

60 mIL HECTARES, RETOmANdO COm FORçA A ATIVIdAdE

produtividAde 
nA sAfrA deve 
cheGAr A 120 
ArroBAs de plumA 
por hectAre

Em Goiás, o plantio da “primeira safra” acon-
tece entre o início de novembro e o começo da 
segunda quinzena de dezembro. Já a segunda 
é plantada entre janeiro e fevereiro. 

Com a experiência de quem vive há 15 
anos o mercado de algodão e conhece tan-
to a área de plantio quanto o setor indus-
trial, Moresco acredita que os cerca de 30 
produtores do Estado devem obter produ-
tividade média de 1.800 quilos de pluma 

por hectare na safra, com viés de alta para 
os próximos anos. “O algodão é um cultivo 
que exige gestão muito apurada. A eficiên-
cia é fundamental, devido à sensibilidade 
da planta”, menciona. “Os resultados, além 
do profissionalismo do produtor, vêm tam-
bém dos investimentos feitos pela Agopa 
e pelo IGA em pesquisa e desenvolvimen-
to em todas as áreas do agronegócio em 
Goiás, o que inclui o algodão”. 
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PANORAMA GOIANO
A SAFRA EM NÚMEROS

* Produção total de algodão com caroço: 139.672 toneladas.
* Produção total do algodão em pluma: 54.472 toneladas.
* Crescimento de área: 23% – de 26.490 hectares na safra 2016/17 para 32.671 hectares na safra 2017/18.
* Produtividade média estimada de algodão em caroço: 285 arrobas por hectare, ou 4.275 kg/ha.
* Produtividade média estimada de algodão em pluma: 111,1 arrobas por hectare, ou 1.667 kg/ha.
* Aumento do número de produtores: 8%.
* Os ciclos do algodão em Goiás:  leste – média de 220 dias / Sudoeste – média de 180 dias.
Fonte: Agopa.



I In the 1990s, Goiás had as many as 100 
thousand hectares devoted to cotton. As 
time went by, the crop was gradually re-
placed with soybean and corn. Now, re-
sumption is going on at great speed. The 
32,671 hectares cultivated in the 2017/18 
growing season represent an increase of 
23% in area, compared to the previous cy-
cle. And for 2019, the planted area is sup-
posed to progress to  40 thousand hectares.

According to the president of the Goiás 
State Association of Cotton Farmers (Ago-
pa) and the Agriculture Institute in Goiás 
(IGA), Carlos Alberto Moresco, the good 
performance of cotton farming has a say in 
this increase in planted area. “In early 2017, 
the scenario proved to be very unstable for 

soybean and corn. As a result, many farm-
ers shifted to cotton, which has an impact 
upon the current crop”, he comments. “I 
believe we should reach 60 thousand hect-
ares in three years, when the planted area 
is supposed to stabilize”.

The positive price and market perspectives 
also encourage the cotton farmers due to the 
quality of their crop, privileged by timely rain-
falls, with planting cycles of 220 days in the 
eastern portion of the State, where Luziânia 
and Cristalina are the highlights. In the South-
east, in the surroundings of Rio Verde, the pro-
duction cycle lasts 180 days. In Goiás, the “first 
crop” is planted from early November to the 
second week in December. The second crop is 
planted from January to February.

With the experience of a person who 
spent 15 years in the cotton market, and 
knows perfectly both the planted area and 
the industrial sector, Moresco believes that 
the approximately 30 cotton farmers in the 
State should reap about 1,800 kilograms of 
fiber per hectare in the current season, with 
indications of higher productivity rates in the 
coming years. “Cotton is a crop that requires 
accurate management. Efficiency plays a 
fundamental role, due to the plant’s sensi-
tive side”, he recalls. “The results, besides the 
professional qualification of the farmers, also 
stem from the investments made by Ago-
pa and by IGA in research and development 
encompassing all the agribusiness areas in 
Goiás, which include cotton”.

productivity should reAch 120 ArroBAs of fiBer per hectAre

Resumption underway
gOIÁS IS SET TO INCREASE THE AREA dEVOTEd TO COTTON 

OVER THE NExT THREE yEARS, wITH THE TARgET TO REACH 6
0 THOUSANd HECTARES, VIgOROUSLy RESUmINg THE ACTIVITy
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PANORAMA IN GOIÁS
CROP IN NUMBERS

* Total seed cotton production: 139,672 tons.
* Total cotton lint production: 54,472 tons.
* Area growth: 23% – from 26,490 hectares in the 2016/17 growing season to 32,671 hectares in 2017/18.
* Estimated average productivity of seed cotton: 285 arrobas per hectare, or 4,275 kg/ha.
* Estimated average productivity of cotton lint: 111.1 arrobas per hectare, or 1,667 kg/ha.
* Increase in the number of cotton farmers: 8%.
* Cotton cycles in Goiás: East – 220 days, on average / Southwest – 180 days, on average.
Source: Agopa.
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Um grande salto
PROdUçÃO mINEIRA dE ALgOdÃO REgISTRA 

SALTO NA SAFRA 2017/18, QUE POdERÁ SUPERAR A 40 mIL TONELAdAS, 
CONTRA 27,4 mIL TONELAdAS NO CICLO ANTERIOR AMinas Gerais ampliou a área destinada ao 

plantio de algodão e projeta colher quase 50% 
a mais na safra 2017/18. A estimativa é de que 
a produção supere a 40 mil toneladas de algo-
dão em pluma, alta de 48,15% na comparação 
com o ciclo 2016/17, que totalizou 27,4 mil to-
neladas. Os dados são da Associação Mineira 
dos Produtores de Algodão (Amipa). O plantio 
ocupou 25.274 hectares na fase 2017/18, com 
59,49% de aumento.

O avanço previsto pela Amipa na cotoni-
cultura estadual confirma o trabalho de fo-
mento da entidade ao plantio. Em 2017, a 
Amipa aprovou série de ações estratégicas 
para estimular o cultivo, alicerçada no Pro-
grama de Incentivo à Cultura do Algodão do 
Estado de Minas Gerais (Proalminas), por 

meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Seapa) e dos sindicatos das 
indústrias têxteis.

O diretor executivo da Amipa, Lício Augus-
to Pena de Sairre, destaca algumas das ações 
desenvolvidas a partir de 2017. Nas áreas tec-
nológica e biotecnológica, a entidade man-
tém ativos na filial instalada em Uberlândia, 
como a Central de Classificação de Fibra de Al-
godão (Minas Cotton) e a Fábrica de Produtos 
Biológicos (Biofábrica), atuando na avaliação 
da fibra produzida no Estado e na produção 
de agentes biológicos para controle de pragas 
nas lavouras mineiras.

Por conta desse trabalho, além do aumento 
na produção do algodão, outros resultados co-
meçaram a aparecer, como a instalação e a re-

ativação de novas plantas algodoeiras no en-
torno das regiões produtoras – eram sete em 
funcionamento na safra 2016/17 e serão 10 em 
2018, incluindo uma no Norte do Estado, em re-
gião de agricultura familiar. 

Aliada da Amipa no consumo da pluma 
estadual, a indústria têxtil mineira constitui o 
quarto maior polo comprador de algodão no 
País. Com demanda de cerca de 100 mil tone-
ladas, pode absorver toda a produção mineira, 
além de importar de outros estados e até mes-
mo do exterior. Os associados da Amipa tam-
bém já começam a exportar sua pluma. "Esse 
fato atesta a qualidade da fibra produzida em 
Minas Gerais, hoje certificada por sua origem e 
quantidade pelo Instituto Mineiro de Agropecu-
ária (Ima)", destaca o diretor da Amipa.

M
A giant leap

COTTON PROdUCTION IN mINAS gERAIS gOES UP IN THE 2017/18 
gROwINg SEASON, ANd COULd ExCEEd 40 THOUSANd TONS, 

COmPAREd TO 27.4 THOUSANd TONS IN THE PREVIOUS SEASON
Minas Gerais expanded the area devo-

ted to cotton and is projecting to reap almost 
50% more in the 2017/18 season. It is esti-
mated that production will exceed 40 thou-
sand tons of cotton fiber, up 48.15% from the 
2016/17 season, which reached a total of 27.4 
thousand tons. These data are from the Mina 
Gerais State Association of Cotton Producers 
(Amipa). The planted area occupied 25,274 
hectares in the 2017/18 season, up 59.49%.

The progress anticipated by Amipa in cot-
ton farming in the state attests to the promo-
tional work of the entity towards cotton far-
ming. In 2017, Amipa gave its approval to a 
series of strategies intended to encourage 
cotton farming, with its foundation on the 
Minas Gerais State Cotton Farming Incentive 
Program (Proalminas), through the Secreta-

riat of Agriculture, Livestock and Supply (Se-
apa) and textile industry unions.

Amipa executive director Lício Augusto 
Pena de Sairre, puts emphasis on some of the 
initiatives carried out as of 2017. In the areas 
of technology and biotechnology, the entity 
has assets in the branch built in Uberlândia, 
like the Cotton Fiber Classification Center (Mi-
nas Cotton) and the Biological Products Fac-
tory (Biofábrica), focused on the evaluation 
of the fiber produced in the State and in the 
production of biological agents for the con-
trol of pests in the farms in Mina Gerais. 

On account of this work, besides hi-
gher cotton production volumes, other re-
sults have become evident, such as the es-
tablishment and refurbishment of cotton 
gins around the cotton producing regions – 

in all, there were seven in the 2016/17 sea-
son and there will be 10 in 2018., including 
one in the North of the State, where family 
farming predominates. 

Allied to Amipa in the consumption of 
fiber produced in the State, the textile in-
dustry in Minas Gerais is the biggest cotton 
purchasing belt in Brazil. With demand rea-
ching 10 thousand tons, it could absorb the 
entire cotton crop of Minas Gerais, besides 
importing from other states and even from 
abroad. Amipa associate members are be-
ginning to export their fiber. “This fact at-
tests to the quality of the fiber produced in 
Minas Gerais, now with a certification of ori-
gin and quality under its belt, granted by the 
Minas Gerais Agriculture and Livestock Insti-
tute (Ima)”, says Amipa director.
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l NOVA SEDE 
A Ampasul disponibiliza aos associados equipe técnica que 

orienta os produtores a aplicarem boas práticas fitossanitárias no 
campo, e a implantarem as melhores ações socioambientais nas 
fazendas. Ainda oferece estrutura em laboratório para análise in-
trínseca e extrínseca das fibras. A qualificação de pessoas no setor 
algodoeiro em Mato Grosso do Sul tem sido foco importante na as-
sociação, que já capacitou mais de 760 pessoas na safra 2017/18.

O trabalho da associação deve ganhar impulso em 2019, quan-
do a entidade pretende inaugurar nova sede, de aproximadamente 
4.200 metros quadrados, e novo e moderno laboratório de análise 
de fibras em Chapadão do 
Sul. “Vivemos um bom mo-
mento para o algodão no 
Estado. Investimos em sus-
tentabilidade, com 74% da 
produção certificada com o 
selo ABR, e em prevenção e 
controle de eventuais ame-
aças à cultura”, frisa o di-
retor executivo Adão Hof-
-fmann. “O algodão é uma 
escola para todas as demais 
áreas do agronegócio”.

A combinação de clima e pacote tecnoló-
gico adotado deve resultar em excelente sa-
fra de algodão no Mato Grosso do Sul no ciclo 
2017/18. O Estado preparou cerca de 30 mil 
hectares, conforme o diretor executivo da As-
sociação Sul-mato-grossense dos Produto-
res de Algodão (Ampasul), Adão Hoffmann, 
e deve colher entre 55 e 58 mil toneladas de 
pluma, com produtividade de 300 arrobas de 
algodão em caroço por hectare. Hoffmann 
reconhece que o volume é inferior ao produ-
zido por outros polos nacionais, mas lembra 
que a fibra é largamente aceita pelo mercado 
justamente por se tratar de região menos su-
jeita a oscilações climáticas, o que se traduz 
em ótima qualidade de produto.

O maior polo da cultura no Estado situa-
-se ao Norte, no entorno de Chapadão do Sul, 
Alcinópolis e Costa Rica, e responde por 93% 
da área, formando 28 mil hectares na tempo-
rada. Nessa região a colheita começa no fi-
nal de junho. Hoffmann salienta que desde 
2017 a Ampasul desenvolve planejamento 
estratégico a partir do qual estimula e convi-
da produtores de diversas regiões sul-mato-
-grossenses a ingressarem na cotonicultura. 
“Estamos fazendo forte movimento de revi-
talização da produção de algodão, pois te-
mos plenas condições de ampliar a área, in-
serindo o algodão no sistema de produção 
das lavouras, ocupando espaços que hoje 
são reservados somente para soja ou milho”, 

comenta. Em seu entender, as vantagens são 
largamente conhecidas, a começar pela con-
tribuição socioeconômica da cultura. 

O presidente da Ampasul, Walter Schlat-
ter menciona os inúmeros efeitos positivos 
para toda a sociedade do investimento fei-
to pelos produtores de algodão. O custo por 
hectare na soja fica entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil 
por hectare, enquanto o do algodão é de R$ 
8 mil a R$ 9 mil. “Esse aporte aquece toda a 
economia, do comércio à mão de obra e ao 
governo. Todos ganham”, resume. E cita que 
nesta safra, dependendo da produtividade, 
o faturamento bruto da fibra poderá chegar 
a R$ 12 mil por hectare, tornando-se muito 
atrativa para os produtores.

Clima bom para algodão
mATO gROSSO dO SUL CULTIVA 30,4 mIL HECTARES dE 

ALgOdÃO NA SAFRA 2017/18 E PRETENdE AgREgAR 
PROdUTORES à CULTURA NAS VÁRIAS REgIÕES dO ESTAdO

l NEW PLAcE OF BUSINESS 
 Ampasul now counts on a technical team that gives guidance to 

the farmers regarding the application of good phytosanitary practices 
at field level, whilst implementing the best socioenvironmental initia-
tives in their farms. The association also offers a laboratory for intrinsic 
and extrinsic fiber analyses. The qualification of the cotton personnel in 
Mato Grosso do Sul has been the focus of the association, which has al-
ready qualified 760 people in the 2017/18 growing season.

The association’s work is supposed to gain momentum in 2019, 
when the entity intends to inaugurate the new place of business, cov-
ering an area of approximately 4,200 square meters, with a mod-

ern fiber analysis laborato-
ry in Chapadão do Sul. “We 
are experiencing a good mo-
ment for cotton in the State. 
We have invested in sustain-
ability, with 74% of the crop 
certified with the ABR label, 
in a move to prevent and 
control occasional threats to 
the crop”, says executive di-
rector Adão Hoffmann. “Cot-
ton is a school for all other 
agribusiness initiatives”.

I The combination of climate and techno-
logical package introduced by the farmers 
should result in an excellent cotton crop in 
Mato Grosso do Sul, in the 2017/18 crop year. 
The State prepared approximately 30 thou-
sand hectares, according to the executive di-
rector of the Mato Grosso do Sul Association of 
Cotton Growers (Ampasul), Adão Hoffmann, 
and should harvest from 55 to 58 thousand 
tons of cotton fiber, with an average produc-
tivity of 300 arrobas of seed cotton per hect-
are. Hoffmann recognizes that the volume 
is way below the productivity rates of cotton 
produced in other national cotton belts, but 
recalls that the fiber produced in the region is 
in great demand in the national and interna-
tional market, and the reason lies in the fact 

that the region is less subject to climate oscil-
lations, along with the use and application of 
best field management practices, which trans-
late into fiber of excellent quality.

The main cotton frontier is in the North, 
in the surroundings of Chapadão do Sul, Al-
cinópolis and Costa Rica, and is responsible for 
93% of total area, including 28 thousand hect-
ares in the season. In this region, harvest starts 
in late June. Hoffmann stresses that since 
2017 Ampasul has been developing a strategic 
plan intended to encourage and attract cotton 
farmers from different regions in Mato Gros-
so do Sul. “We are deeply engaged in the revi-
talization of cotton farming, as we have every 
condition to expand the area, bringing cotton 
into the field production systems, occupying 

areas now only devoted to soybean and corn”, 
he comments. He understands that the ad-
vantages are well known, starting from the so-
cioeconomic contribution of the crop. 

Ampasul president Walter Schlatter re-
fers to the positive results reaped by society 
from the investments made by the farmers. 
The cost for producing one hectare of soybean 
reaches from R$ 3 thousand to R$ 3.5 thou-
sand per hectare, while for cotton it amounts 
to R$ 8 thousand or R$ 9 thousand. “This contri-
bution heats up the entire economy, from trade 
to labor to government. They all benefit from it”, 
he says. And he recalls that in the current sea-
son, depending on productivity, gross income 
from fiber could amount to R$ 12 thousand per 
hectare, becoming attractive for the farmers.

Climate favorable for cotton
mATO gROSSO dO SUL dEVOTES 30.4 THOUSANd HECTARES TO COTTON IN 

THE 2017/18 gROwINg SEASON ANd wANTS TO ATTRACT mORE gROwERS IN 
THE VARIOUS REgIONS THROUgHOUT THE STATE
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PProdutores brasileiros de algodão al-
tamente tecnificados buscaram supor-
tar, o período de recessão dos últimos 
anos. Agora, colhem não apenas pluma 
da melhor qualidade, mas agregam a 
possibilidade de obter bom rendimento 
e de se firmarem no mercado mundial. É 
a avaliação do cenário do ciclo 2017/18 
que faz a Fazenda São Francisco, em Ria-
chão das Neves (BA), uma das grandes 
referências na cultura. O sócio proprietá-

rio Ademar Marçal confirma que a colhei-
ta na temporada deve ser uma das me-
lhores da história de 27 anos da fazenda.

E ao bom panorama de produção da 
fazenda alia-se um contexto internacio-
nal francamente favorável. Os levanta-
mentos globais dão conta de pequena 
redução em volumes colhidos enquanto 
o consumo, ao contrário, está em cresci-
mento, de maneira que os estoques de-
vem recuar, inclusive na China. Graças a 

tais perspectivas, a Fazenda São Francis-
co ampliou o cultivo para 14.900 hecta-
res na safra 2017/18 e foi conduzida com 
altíssima tecnologia em todas as áreas. O 
empreendimento também cultiva 14.800 
hectares de soja na mesma localidade 
e 1.000 hectares de soja e de milho no 
Mato Grosso do Sul.

Marçal frisa que essa eficiência se tra-
duz em retorno na forma de produtivida-
de. Na safra 2016/17, a fazenda atingiu 

média de 2.224 quilos de algodão em plu-
ma por hectare, e a perspectiva é de que 
a nova safra fique nesse mesmo patamar. 
Nos levantamentos iniciais efetuados re-
centemente, o potencial apresentando 
por alguns talhões atinge aproximados 
2.580 quilos por hectare, confirmando 
altíssimo potencial produtivo da fazen-
da e o quanto ainda é possível evoluir. 
Com isso, a colheita deve fechar em 32 
mil toneladas de pluma, destinadas aos 

mercados interno e externo. Como Mar-
çal refere, a qualidade do produto ainda 
se reveste da condição de lavoura enqua-
drada no programa ABR – Algodão Brasi-
leiro Responsável e BCI – Better Cotton 
Initiative, de produção sustentável, com 
99% dos itens atendidos no processo de 
certificação.

“Hoje, temos controle quase em tem-
po real sobre todas as operações e aspec-
tos associados a nossa lavoura”, salienta. 

“Fazemos monitoramento de cada pro-
cesso. Contamos com profissionais qua-
lificados, softwares para manejo da fer-
tilidade do solo, controle fitossanitário e 
custos. Conhecemos em detalhe tudo que 
diz respeito a nossa lavoura e possuímos 
rastreabilidade total da pluma produzi-
da.” É com tal perfil de estrutura e de in-
fraestrutura que as modernas fazendas 
brasileiras a cada ano conquistam mais 
espaços e fidelizam seus clientes.

Superação no campo
TECNOLOgIA dE PONTA, EQUIPE dE REFERêNCIA, INSUmOS mOdERNOS 

E FOCO NA PROdUTIVIdAdE LEVAm PROPRIEdAdE A PATAmAR dE 
ExCELêNCIA, E SÃO A SAídA PARA mOmENTOS dESAFIAdORES HHighly qualified and technically equipped 

Brazilian cotton farmers succeeded in put-
ting up with the recession period over the 
past years. Now they do not only harvest fi-
ber of excellent quality, but aggregate the 
chance of achieving a good performance 
and making their way into the internation-
al market. It is the evaluation of the scenar-
io in the 2017/18 growing season that rais-
es the São Francisco Farm, based in Riachão 
das Neves-BA, to the position as a great ref-
erence in the crop. Senior partner Ademar 
Marçal, confirms that that the current sea-
son should be one of the best in the 27-year 
history of the farm. 

The good production performance of 
the farm is in line with an unchallenged fa-
vorable international context. Global sur-
veys confirm a slight reduction in the vol-
umes harvested, whilst consumption, on 
the contrary, is on a rising trend, thus result-
ing into receding stocks, including in China. 
Thanks to such perspectives, São Francisco 
Farm expanded its area devoted to cotton 
to 14,900 hectares in the 2017/18 crop year 
and was conducted with very high technolo-
gy in all the areas. The farm equally devotes 
14,800 hectares to soybean in the same lo-
cation and 1,000 hectares to soybean and 
corn in Mato Grosso do Sul.

Marçal insists that this efficiency trans-
lates into productivity returns. In the 2016/17 

crop year, the farm harvested an average of 
2,224 kilograms of coton fiber per hectare, 
on average, and the perspective is for pro-
ductivity to remain at the same level in the 
new season. At the initial surveys conducted 
recently, the potential anticipated by some 
stretches reaches approximately 2,580 kg/
ha, confirming the very high productive po-
tential of the farm and to what extent we can 
still raise this potential. As things are, the 
harvest is expected to amount to 32 thou-
sand tons of fiber, destined for the market 
at home and abroad. In the words of Marçal, 
the quality of the product comes equally in 
line with the  Brazilian Association of Plant-
ed Forest Producers (ABRAF) program – Re-
sponsible Brazilian Cotton and BCI – Better 
Cotton Initiative, of sustainable production, 
with 99% of the items complied with in the 
certification process. 

“Now, we exert complete control, almost 
in real time, over all operations and aspects 
related to our fields”, he stresses. “Each dif-
ferent process is monitored. We count on 
qualified professionals equipped with soft-
wares  for managing soil fertility, phytosani-
tary controls and costs. We know in detail ev-
erything regarding our fields, and we possess 
full traceability of the fiber that is produced”. 
It is with such a profile of structure and infra-
structure that Brazilian farms, day by day, 
conquer new markets and loyal clients.

Overcoming challenges 
of farming

STATE-OF-THE-
ART TECHNOLOgy, 
REFERENCE TEAm, 
mOdERN INPUTS 

ANd FOCUS ON 
PROdUCTIVITy, LEAd 

FARmS TO PLATFORmS 
OF ExCELLENCE, ANd 

ARE THE wAy OUT 
FOR CHALLENgINg 

mOmENTS
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AlGodÃo
C o t t o n

UUma força-tarefa envolvendo algumas 
das principais entidades do setor algodo-
eiro no Brasil decidiu declarar guerra de-
finitiva ao bicudo (Anthonomus grandis). 
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-
cuária (Embrapa), o Instituto Mato-gros-
sense do Algodão (IMAmt) e a Associa-
ção Brasileira dos Produtores de Algodão 
(Abrapa), através do Instituto Brasileiro do 
Algodão (IBA), querem eliminar os prejuí-
zos causados pela praga, presente em to-
das as regiões do País e que representa 
custo adicional de US$ 250,00 por hecta-
re na cotonicultura.  

O projeto ganhou o nome de Platafor-
ma do Algodão e terá participantes a cur-
to, médio e longo prazos. A ideia é atuar 
com tecnologias diversificadas no com-
bate ao bicudo. Entre as etapas estão a 
prospecção de genes e promotores mo-
leculares, a transformação genética de 
plantas de algodão e estudos da eficiên-
cia das plantas transgênicas no controle 
do bicudo em laboratório, casa de vege-
tação e a campo.

Nesse sentido, a Embrapa Algodão, 
com sede em Campina Grande (PB), já tra-
balha no desenvolvimento de plantas re-
sistentes ao bicudo. Porém, o apoio de 
outras entidades, inclusive financeiro, 
deve acelerar os resultados. O chefe-ge-
ral da Embrapa Algodão, Sebastião Bar-
bosa, acredita que dentro de 10 anos ha-
verá uma semente de algodão resistente 
ao bicudo, disponível a todos os pro-
dutores. “Entre os grandes produtores 
mundiais de algodão, o Brasil é o único 
no qual o bicudo está presente e, por esta 
razão, este desafio está sendo enfrenta-
do com pouca colaboração de outros paí-
ses. Por isso, exige-se enorme empenho e 
capacidade científica dos pesquisadores 
brasileiros”, frisa. 

Barbosa também vê grandes desafios 
na fase de regulamentação, pois é um pro-
cesso que envolve diversas instituições e 
exige informações que vão além das ca-

racterísticas agronômicas a que os pesqui-
sadores estão mais familiarizados. “Como 
o algodão é um produto de exportação, a 
regulamentação precisa atender não so-
mente as exigências do Brasil, mas de to-
dos os países para os quais os brasileiros 
exportam sua fibra”, diz. 

As ações da Plataforma do Algodão 
serão executadas em Campina Grande e 
Goiânia (GO), onde as plantas transforma-
das por todos os parceiros serão avaliadas 
quanto à alteração genética para resistên-
cia ao bicudo do algodoeiro. Atualmente, 
já existem no mercado várias opções de 
algodão geneticamente modificado resis-
tentes a lagartas, mas ainda não está dis-
ponível algodoeiro resistente ao bicudo, o 
qual, sozinho, é responsável por mais de 
10% dos custos totais de produção da fi-
bra. Os produtores de algodão fazem cer-
ca de 15 aplicações de inseticida numa 
única safra e há casos em que esse núme-
ro chega a 40 aplicações.

investimentos 
em pesquisA 
AcercA do 
Bicudo cheGAm 
A r$ 18 milhÕes

l EFEITO-cAScATA
O coordenador da Plataforma do Algodão na Embrapa, pesquisador Jaime Ca-

valcanti, conta que, de forma direta, o bicudo causa prejuízo de cerca de US$ 350 
milhões a cada ano por meio da redução de produtividade e dos custos de contro-
le da praga. Como consequência indireta, o manejo das outras pragas e do sistema 
de produção também se torna mais caro por causa das ações exigidas pela presen-
ça do bicudo. “A redução dos inimigos naturais causada pelo controle do bicudo fa-
vorece o crescimento de outras pragas, como a mosca branca e o pulgão, os quais 
provocam pegajosidade na fibra de algodão, deteriorando sua qualidade e crian-
do grandes riscos e prejuízos para toda a cadeia produtiva, incluindo produtores 
de algodão, algodoeiras, tradings e indústria têxtil”, adverte. “Em resumo, os danos 
do bicudo não se restringem aos custos de seu controle, mas incluem vários efeitos 
colaterais no sistema de produção e na cadeia produtiva”.

l QUEM PARTIcIPA
Integrantes da Plataforma do Algodão:
•  Embrapa Algodão 
• Embrapa Recursos Genéticos
• Instituto Mato-grossense do Algodão (IMAmt)
• Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), através do Instituto 
Brasileiro do Algodão (IBA)

Só no bico do 
bicudo

dENTRO dE 10 ANOS O BRASIL dEVE TER 
VARIEdAdE dE ALgOdÃO RESISTENTE AO SEU mAIOR INImIgO, 

O BICUdO, QUE CAUSA PREjUíZO mILIONÁRIO NO SETOR

p e s q u i s A
R e s e a r c h
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AA task force involving some of the main 
entities of the Brazilian cotton sector decid-
ed to wage war against the boll weevil (An-
thonomus grandis). The Brazilian Agricul-
tural Research Corporation (Embrapa), the 
Mato Grosso State Cotton Institute (IMAmt) 
and the Brazilian Association of Cotton Pro-
ducers (Abrapa), through the Brazilian Cot-
ton Institute (IBA), are set to eliminate the 
losses caused by the scourge, now present 
in all the regions across the Country, repre-
senting an additional cost of US$ 250   per 
hectare, in cotton farming. 

The project is known as Cotton Platform, 
and will have participants for the short, 
medium and long run. The idea is to make 
use of diversified technologies in the fight 
against the boll weevil. The stages include 
the prospection of genes and molecular 
promoters, genetic transformation of cotton 
plants and studies on the efficiency of trans-
genic plants in the control of the boll weevil 
in laboratory, greenhouse and field.

Within this context, Embrapa Cotton, 
based in Campina Grande (PB), is already 
involved in the development of plants re-

sistant to the pest. However, support from 
other entities, including financial support, 
should speed up the results. The chief ex-
ecutive at Embrapa Cotton, Sebastião Bar-
bosa, believes that in 10 years there will 
be cotton seed resistant to the boll wee-
vil, available in the market for all farmers. 
“Amid the relevant global cotton produc-
ers, Brazil is the only one that has to put up 
with the boll weevil and, for this reason, this 
challenge is faced with scarcely any collab-
oration from other countries. This requires 
great effort, endeavor and scientific skill 

from all Brazilian researchers”, he argues.
Barbosa equally spots great challeng-

es when it comes to regulating the prod-
ucts, once it is a process that involves sever-
al institutions and requires information that 
goes beyond the agronomic characteristics 
most researcher are familiar with. “As cotton 
is an export product, regulation does not 
only need to meet Brazilian requirements, 
but the requirements of all the countries 
that import our fiber”, he comments.

The initiatives by the Cotton Plat-
form are carried out in Campina Grande 

and Goiânia (GO), where the plants trans-
formed by all the partners will be assessed 
with regard to their genetic transformation 
for resisting to the cotton boll weevil. Cur-
rently, several options are available in the 
market of genetically modified cotton re-
sistant to worms, but there is no cotton 
variety resistant to the boll weevil, which, 
alone, is responsible for over 10% of the 
cost for producing the fiber. Cotton farmers 
normally apply a number of 15 insecticides 
in one crop year and there are cases when 
this number increases to 40 applications.

l cAScADE EFFEcT
The coordinator of the Cotton 

Platform at Embrapa, researcher Jai-
me Cavalcanti, says that, in direct 
manner, the boll weevil causes annu-
al losses of about US$ 350 million, by 
greatly impairing cotton productivity, 
whilst increasing the costs for keep-
ing the pest under control. As an indi-
rect consequence, the management 
of other pests and the production sys-
tem   equally become more expensive 
because of the actions required by the 
presence of the boll weevil. “The de-
crease in the number of natural ene-
mies, caused by the control of the boll 
weevil, triggers the development of 
other pests, like plant lice and white 
flies, which cause the cotton fiber to 
become sticky, deteriorating its qual-
ity and creating great risks and dam-
ages to the entire supply chain, in-
cluding cotton farmers, cotton gins, 
tradings and the textile industry”, he 
warns. “In short, damages caused by 
the boll weevil are not restricted to 
control costs, but include several side 
effects in the production system and 
in the supply chain.”

PARTIcIPANTS
Member of the Cotton Platform:
• Embrapa Cotton
• Embrapa Genetic Resources
• Mato Grosso Cotton Institute (IMAmt)
• Brazilian Association of Cotton Pro-
ducers (Abrapa), through the Brazil-
ian Cotton Institute (IBA)

investments 
in reseArch 
on the Boll 
weevil reAch 
r$ 18 million

Hard times for the 
boll weevil

wITHIN 10 yEARS, BRAZIL IS LIkELy TO HAVE COTTON VARIETIES RESISTANT 
TO THE CROP’S BIggEST ENEmy, THE BOLL wEEVIL, 

wHICH CAUSES mILLIONS IN BUSINESS LOSSES
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PMesmo na condição de quinto maior 
produtor e quarto maior exportador de al-
godão do mundo, o Brasil ainda precisa im-
portar fibras de qualidade superior, em es-
pecial as de tamanho acima de 32 mm, 
principalmente de Egito, Peru e Estados 
Unidos. A maioria do algodão que o País co-
lhe em suas plantações é de fibras médias, 
com cerca de 30 milímetros. Estimativas da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuá-

ria (Embrapa) apontam que a demanda de 
algodão fibra longa no Brasil fique em cerca 
de 30 mil toneladas, o equivalente a 20 mil 
hectares, ou seja, 2% da área plantada com 
algodão no País na safra 2016/17.  

Foi para suprir tal lacuna que pesquisa-
dores da Embrapa e da Fundação Bahia de-
senvolveram a primeira cultivar de algodão 
transgênico de fibra longa do Brasil, a BRS 
433 FL B2RF. Ela possui comprimento de fi-

bra superior a 32,5 mm. A resistência eleva-
da, acima de 33 gf/tex, 4,1 de micronaire, 
ajuda a tornar o material ideal para a obten-
ção de tecidos finos destinados à fabricação 
de roupas. O ciclo da cultivar é longo. Já o 
porte é médio. Portanto, é indicada para a 
região de Cerrado, o que inclui Bahia, Piauí, 
Tocantins e Maranhão, além de Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul e Goiás. Até mesmo o 
semiárido nordestino, em caso de lavouras 

irrigadas, pode receber a BRS 433 FL B2RF.
A produtividade alcança a mais de 350 

arrobas de algodão em caroço por hectare, 
com rendimento de fibra em torno de 38%. 
A expectativa é de aumento da área planta-
da, desde que haja demanda na indústria. 
“Nesse aspecto, o produtor tem papel fun-
damental no momento da separação dos 
lotes e da comercialização, buscando-se 
propiciar à indústria a oportunidade de dis-

por desse padrão de fibra, o que, por conse-
quência, irá gerar demanda e melhor remu-
neração”, avalia o chefe de Transferência de 
Tecnologia da Embrapa Algodão, pesquisa-
dor João Henrique zonta. “Em muitos paí-
ses, o algodão de fibra longa é vendido com 
ágio que varia de 10% a 20%.”

Segundo ele, em lavouras de algodão 
geneticamente modificado para resistên-
cia a insetos (Bt) é recomendado cultivar 

20% da área com cultivares não Bt, como 
é o caso das cultivares BRS RF. “Essa área 
é chamada de refúgio e tem por objetivo 
evitar a multiplicação de insetos resisten-
tes e, consequentemente, a perda da tec-
nologia”, explica zonta. As sementes das 
novas cultivares de algodão BRS B2RF po-
dem ser adquiridas na Fundação Bahia. 
Maiores informações podem ser obtidas 
no fone (77) 3639 3132.

AAlthough occupying the fifth position as 
cotton producer and 4th position in exports, 
Brazil still needs to import cotton fiber of su-
perior quality, particularly fiber with a length 
of over 32 mm, mainly from Egypt, Peru and 
the United Sates. Most cotton harvested in 
Brazil is medium staple, some 30 mm long. 
Estimates by the Brazilian Agricultural Re-
search Corporation (Embrapa) put demand 
of long staple cotton in Brazil at 30 thousand 
tons, equivalent to 20 hectares, that is to say, 
2 percent of the area devoted to cotton in the 
Country, in the 2016/17 growing season.

In an attempt to fill that gap, researchers 
from Embrapa and Bahia Foundation devel-
oped the first GM long staple cotton cultivar in 
Brazil, BRS 433 FL B2RF. The length of its fiber 
exceeds 32.5 mm. High resistance, above 33 
gf/tex, 4.1 de micronaire, makes this material 
ideal for the manufacture of fine fabrics for the 
production of clothing.  It is an average sized 
and long-cycle cultivar. It is therefore ideal for 
the Cerrado region, including Bahia, Piauí, To-
cantins and Maranhão, besides Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul and Goiás. Even the north-
eastern semiarid, in irrigated fields, is suitable 

for the cultivation of cultivar BRS 433 FL B2RF.
Productivity reaches 350 arrobas of seed 

cotton per hectare, with fiber representing 
about 38%. An increase in planted area is ex-
pected, provided there is demand from the 
industry. “Within this context, farmers play 
a fundamental role the moment the lots are 
separated and commercialized, a time when 
the industry has a chance to acquire this type 
of fiber, which, as a result, will generate de-
mand and better remuneration”, says the 
head of Embrapa’ Technology Transference 
Department, researcher João Henrique zonta. 
“In many countries long staple cotton is sold at 
prices 10 to 20-percent higher”.

According to him, in genetically modified 
cotton fields, resistant to insects (Bt) the rec-
ommendation is for cultivating 20% of the 
area with non-Bt cultivars, as is the case of cul-
tivars BRS RF. “It is the refuge area, and its tar-
get is to prevent the multiplication of resistant 
insects and, consequently, the loss of the tech-
nology”, zonta explains. The seeds of the new 
cotton BRS B2RF cultivars is available at Ba-
hia Foundation. For more information, please 
phone (77) 3639 3132.

The 2.5 mm 
that make all the 
difference

BRS 433 FL B2RF IS THE FIRST gm LONg 
STAPLE COTTON CULTIVAR IN BRAZIL ANd FILLS 

A gAP IN BRAZILIAN COTTON BUSINESS

Os 2,5 mm que 
fazem a diferença

BRS 433 FL B2RF É A PRImEIRA CULTIVAR dE 
ALgOdÃO TRANSgêNICO dE FIBRA LONgA dO BRASIL E POdE 

PREENCHER UmA LACUNA dA PROdUçÃO BRASILEIRA 
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O setor algodoeiro é considerado um dos 
mais organizados do agronegócio brasilei-
ro. Conforme dados do Comitê Internacio-
nal Consultivo do Algodão (Icac, na sigla em 
inglês), nos últimos anos o Brasil tem se sus-
tentado entre os seis maiores exportadores 
do mundo. Os bons resultados do setor são 
frutos de uma sistemática e moderna ca-
deia produtiva, que auxilia o produtor desde 
a aquisição da semente no mercado até a in-
tegração de atividades fins, transformando a 
matéria-prima nos mais diferentes produtos.

Dentre os insumos utilizados na cadeia 
produtiva do algodão, a semente é, sem som-
bra de dúvidas, a mais importante, sendo o 
marco inicial e fator predominante do suces-
so de uma safra. Assim, para atender a esta 
demanda, a semente de algodão FiberMax foi 

desenvolvida através de cruzamentos e sele-
ção das melhores linhagens de algodão adap-
tadas para o País, com a mais alta tecnologia 
e pureza genética, resultando em um produto 
da mais alta qualidade, trazendo elevados po-
tenciais produtivos e qualidade de fibra. 

Após anos de estudos, pesquisadores do 
setor de Desenvolvimento Agronômico e Me-
lhoramento identificaram e selecionaram va-
riedades que possuem arquitetura de planta 
ideal para facilitar o manejo e a colheita me-
cânica e entregam aos cotonicultores os me-
lhores rendimentos (acima de 40%), bem 
como as melhores fibras do mercado. 

As características especiais da fibra pro-
veniente das variedades FiberMax são alta-
mente desejáveis pela indústria têxtil mun-
dial, como o comprimento da fibra (de 28 a 

32 milímetros), a uniformidade deste com-
primento (entre 83% e 85%), a resistência de 
28 a 32 gf/tex (grama/força têxtil) e o micro-
naire de 3,8 a 4,4 ug/pol (micrograma por po-
legada). Uma vez que o mercado busca o que 
há de melhor no segmento do algodão, as es-
colhas da semente e da variedade são funda-
mentais para o sucesso da lavoura. 

Portanto, ao escolher sementes Fiber-
Max para sua safra, o produtor estará obten-
do produto de excelente qualidade, com alta 
tecnologia embarcada e inquestionável pu-
reza genética, o que resultará em excelentes 
produtividades e qualidades de fibra. Bene-
ficiam-se assim não somente os produtores 
brasileiros, mas também toda a cadeia da co-
tonicultura mundial. Afinal, FiberMax é mais 
do que um detalhe: é uma genética de fibra.

O fenômeno FiberMax
FIBRA dAS VARIEdAdES FIBERmAx É ALTAmENTE 

dESEjÁVEL POR PARTE dA INdúSTRIA TêxTIL, E COm ExCELENTE 
RETORNO PARA O COTONICULTOR BRASILEIRO 

The FiberMax phenomenon
FIBER OF THE FIBERmAx VARIETIES IS gREATLy 

dEmANdEd By THE TExTILE INdUSTRy, 
ANd OFFERS HIgH RETURN FOR BRAZILIAN COTTON FARmERS

The cotton sector is acknowledged 
as one of the best organized in Brazilian 
agribusiness. According to data from the 
International Cotton Advisory Commit-
tee (ICAC), over the past years Brazil has 
ranked as one of the six biggest global 
exporters. The good results of the sector 
stem from a modern and well-organized 
supply chain, which lends support to the 
farmers from the acquisition of seed to 
the final activities, transforming this fiber 
into a variety of products. 

Of all the inputs used by the cotton 
supply chain, seed is, without any doubt, 
the most important, representing the ini-
tial mark and the predominant factor for 
the success of a crop. Thus, so as to meet 
this demand, the FiberMax cotton seed 

was developed through crossings and se-
lection of the best cotton varieties adapt-
ed to the Country, based on high technol-
ogy and genetic purity, resulting into fiber 
of the highest quality, adding enormous 
productive potentials and quality to it. 

After years of studies, researchers from 
the Agronomic Development and Enhance-
ment Sector  identified and selected variet-
ies that bear the ideal plant architecture 
that facilitates management and mechan-
ical harvesting, and rewards the farmers 
with excellent returns (over 40%), besides 
producing the best fibers in the market.

The special characteristics of the fiber 
coming from FiberMax varieties are highly 
desired by the global textile industry, like 
the length of the fiber (from 28 to 32 milli-

meters), the uniformity of this length (from 
83% to 85%), the resistance of 28 to 32 gf/
tex (gram/tensile strength) and the micro-
naire from 3.8 to 4.4 ug/in (microgram per 
inch). As the market always looks for the 
best in the segment of cotton, the right 
seed and variety are of fundamental im-
portance for the success of the crop.

Therefore, if farmers opt for Fiber-
Max seed, they will reap cotton of excel-
lent quality, with inherent high technol-
ogy and unquestionable genetic purity, 
resulting into excellent productivity and 
fiber quality. This will benefit not only 
the Brazilian producers, but the entire 
global cotton chain. After all, FiberMax 
is more than just a detail: it is genetical-
ly enhanced fiber.
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AA exportação do algodão via Terminal 
de Contêineres do Porto de Salvador, ad-
ministrado pelo Grupo Wilson Sons, um 
dos maiores operadores logísticos presen-
tes no Brasil há mais de 180 anos, já é uma 
realidade. A consolidação deste novo cená-
rio veio por meio de um amplo trabalho do 
terminal, com o apoio de produtores, tra-
dings, associações e armadores, tornando 
Salvador uma importante porta de saída 
do algodão produzido na região do Mato-
piba (acrônimo referente às áreas agrícolas 
de Cerrado nos estados de Maranhão, To-
cantins, Piauí e Bahia).

Patrícia Iglesias, diretora comercial do 
Tecon Salvador, explica que o atendimen-
to ao setor teve início ainda em 2011, com 
exportação do caroço e da fibra do algo-
dão produzidos no Oeste baiano. Desde en-
tão, uma área comercial exclusiva ao setor 
vem se dedicando a estudar o menor cus-
to e fechar parcerias. Uma delas é com a As-
sociação Baiana dos Produtores de Algodão 
(Abapa) e tem como objetivo promover o es-
coamento da pluma pela capital baiana.

Ao escoar o algodão via Salvador, o pro-
dutor encontra diversos benefícios, entre 
eles a localização e a acessibilidade. A proxi-
midade com as fazendas proporciona a ma-
nutenção da qualidade desde a colheita até 
a exportação. E o acesso ao terminal é facili-
tado pela Via Expressa, exclusiva ao recebi-
mento dos caminhões, conduzindo-os até 
a parte interna do terminal, evitando o con-
gestionamento nas vias públicas da capital 
baiana. Outros fatores também merecem 
destaque, como a rapidez no processo de 
vistoria do Ministério da Agricultura, Pecuá-

De Salvador para o mundo
TECON SALVAdOR TORNA-SE A NOVA ESCOLHA PARA 

ExPORTAçÃO dE ALgOdÃO, OFERECENdO dIVERSOS BENEFíCIOS, 
ENTRE ELES A LOCALIZAçÃO E A ACESSIBILIdAdE

From Salvador to the world 
TECON SALVAdOR HAS BECOmE A NEw CHOICE 

FOR THE SHIPmENT OF COTTON ABROAd, OFFERINg SUCH 
BENEFITS AS LOCATION ANd ACCESSIBILITy

ria e Abastecimento (Mapa), os serviços de 
armazenagem e cross docking e o frete ma-
rítimo competitivo.

PARCERIA Em 2018, o Tecon Salva-
dor patrocina o 17º Anea Cotton Dinner & Golf 
Tournament, a ser realizado na Ilha de Co-

mandatuba, na Bahia. Com a oportunidade 
de estar ainda mais próximo das principais li-
deranças da cadeia produtiva do algodão no 
Brasil, o terminal baiano aproveita o momen-
to para fortalecer as parcerias já realizadas e 
também demonstrar aos demais a sua exper-
tise no atendimento ao setor.

Cotton exportation via Container Termi-
nal at the Port of Salvador, run by Grupo Wil-
son Sons, one of the leading logistic opera-
tors in Brazil for more than 180 years, is now 
a fact. The consolidation of this new scenar-
io came through an ample terminal work, 
with support from farmers, tradings, associ-

ations and ship chandlers, turning Salvador 
into an important exit route for the cotton 
produced in the region of Matopiba (acro-
nym that refers to agricultural area in the 
Cerrado regions located in the States of Ma-
ranhão, Tocantins, Piauí and Bahia).

Patrícia Iglesias, commercial director 

at Tecon Salvador, explains that assistance 
to the sector started back in 2011, with the 
shipments of cotton seed and fiber pro-
duced in Western Bahia. Since then, an ex-
clusive commercial area of the sector has 
been engaged in coming up with the low-
est costs and entered into a partnership. 
One of them is with the Bahia Association 
of Cotton Producers (Abapa) and its target 
is to promote shipments abroad through 
the capital city in Bahia.

By shipping the cotton via Salvador, 
farmers take advantage of several ben-
efits, including location and accessibili-
ty. The proximity to the farms is an assur-
ance of quality maintenance from harvest 
to exportation. Access to the terminal is fa-
cilitated by an Expressway, exclusive for 
the trucks loaded with cotton, which go di-
rectly into the internal part of the terminal, 
avoiding any chances for traffic jams along 
the roads of the capital city. Other factors 
are equally of note, like speedy inspection 
processes by the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (Mapa), ware-
housing services, cross docking and com-
petitive maritime freight.

PARTNERSHIP In 2018, Tecon 
Salvador sponsors the 17th Anea Cotton 
Dinner & Golf Tournament, with its ven-
ue on the island of Comandatuba, in Ba-
hia. With the opportunity to get closer to 
the main leaderships of the cotton sup-
ply chain in Brazil, the terminal takes the 
chance to strengthen the present partner-
ships and demonstrates to other players its 
expertise in assisting the sector. 
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O 17º Anea Cotton Dinner deverá contar 
com a presença de cerca de 500 participan-
tes do setor algodoeiro entre os dias 22 e 24 
de junho de 2018. As atividades serão realiza-
das no Transamerica Resort Comandatuba, 
na Ilha de Comandatuba, na Bahia. O even-
to é promovido pela Associação Nacional dos 
Exportadores de Algodão (Anea). Esta edição 
ocorre em pleno período de Copa do Mun-
do 2018, na Rússia. A temática do jantar será 
Sou de Algodão, em comemoração ao recen-
te apoio institucional da Anea à campanha 
Sou de Algodão da Associação Brasileira dos 
Produtores de Algodão (Abrapa), que visa a 
conscientização e o incentivo ao uso dessa fi-
bra natural, de maneira sustentável.

A Anea também realizou pesquisa infor-
mal entre os presentes na edição anterior 
para definir o local de realização do jantar 
seguinte. A partir do resultado, o comitê de 

eventos da associação buscou identificar as 
melhores opções de resorts e datas para o 
destino escolhido, cuidando para conciliar o 
jantar com o Torneio de Golfe Casa da Paz & 
Anea. A competição capta fundos para aju-
dar a manter a instituição, que desenvolve 
trabalho preventivo e educativo com crian-
ças e adolescentes em situação de risco e 
abandono social.

A programação inicia-se com o Anea na 
Copa, às 9 horas do dia 22 de junho, quando 
o Brasil joga com a Costa Rica. À tarde, às 15 
horas, a Câmara Setorial do Algodão realiza 
reunião aberta aos convidados. Na ocasião, 
a Abrapa apresenta a atualização dos núme-
ros estimados para a safra 2017/18. 

A partir das 16 horas começa explana-
ção da Associação Internacional do Algo-
dão (ICA, na sigla em inglês). Também ha-
verá apresentação da Bolsa Brasileira de 

Mercadorias (BBM), às 16h30. Para as duas 
atividades as inscrições serão limitadas. Os 
membros do Conselho de Ética do Algodão 
estarão reunidos às 17 horas. No mesmo ho-
rário ocorre a reunião dos integrantes da Câ-
mara Consultiva do Algodão da BBM. O Wel-
come Cocktail começa às 20 horas, com a 
temática “A Bahia que dá coco”.

Para o sábado, dia 23 de junho, estão 
programados o torneio de golfe e fórum/
palestra, às 9 horas. A partir das 15 horas, 
os participantes poderão assistir o jogo da 
Alemanha contra a Suécia, em mais um 
Anea na Copa. As competições de futebol 
e de tênis estão marcadas para às 16 ho-
ras. O 17º Anea Cotton Dinner encerra sua 
programação a partir das 20 horas, com co-
quetel, premiação e o jantar Sou de Algo-
dão. Mais informações podem ser obtidas 
no site www.aneacotton.com.br.

A vez de Comandatuba
CERCA dE 500 PARTICIPANTES SÃO ESPERAdOS 

PARA O 17º ANEA COTTON dINNER, QUE OCORRE ENTRE 
22 E 24 dE jUNHO, NA ILHA dE COmANdATUBA (BA)

AGendA
OS EvENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

DA CADEIA PRODUTIvA DO ALGODãO

xVII ANEA COTTON dINNER
Data: 22 a 24 de junho de 2018

Transamerica Resort Comandatuba (BA)
Telefone: (11) 3039 5594

E-mail: debora@anec.com.br
Site: www.aneacotton.com.br

dIA dO ALgOdÃO 2018
Data: 29 de junho de 2018

Fazenda Rancho Velho, Montividiu (GO)
Telefone: (62) 3241 0404 

E-mail: diadoalgodao@agopa.com.br

dIA dE CAmPO dO ALgOdÃO 2018
Data: 7 de julho de 2018

Área Fundação Bahia, Luís Eduardo Magalhães (BA)
Telefone: (77) 3639 3132

E-mail: marketing@fundacaoba.com.br  
Site: www.fundacaoba.com.br

1º dIA dE CAmPO dA ASSOCIAçÃO 
mARANHENSE dOS PROdUTORES 

dE ALgOdÃO  (AmAPA)
Data: 12 de julho de 2018

Fazenda Parnaiba, Balsas (MA)
E-mail: contato@amapa-ma.com.br

Telefone: (99) 3541 7562

CONgRESSO INTERNACIONAL ABIT
Data: 17 e 18 de outubro de 2018

WTC Eventes Center/ Ballroom, São Paulo (SP)
E-mail: eventos@abit.org.br

Telefone: (11) 3823 6100
Site: http://www.congressoabit.com.br

INTERNACIONAIS 

REUNIÃO ANUAL, ASSEmBLEIA gERAL BCI 
2018 E CONFERêNCIA BETTER COTTON 

INITIATIVE (BCI) gLOBAL COTTON
Data: 26 a 28 de junho de 2018

Local: Bruxelas, Bélgica
Site: https://bettercotton.org

77ª PLENÁRIA dO COmITê CONSULTIVO 
INTERNACIONAL dO ALgOdÃO (ICAC) 

Data: 2 a 7 de dezembro de 2018
Local: Abidjan, Costa do Marfim

E-mail: secretariat@icac.org
Site: https://www.icac.org

TThe 17th Anea Cotton Dinner is expect-
ed to attract some 500 participants from the 
cotton sector, from June 22 to June 24, 2018. 
The venue of the activities will be Transamer-
ica Resort Comandatuba, in the island of Co-
mandatuba, State of Bahia. The event is pro-
moted by the National Association of Cotton 
Exporters (Anea). This edition takes place 
during the 2018 FIFA World Cup, in Russia. 
The thematic point will be I Am Cotton, in 
commemoration of the recent international 
support from Anea to the I Am Cotton cam-
paign, which aims to stimulate and make 
people aware of the importance of wearing 
this natural fiber, in a sustainable manner. 

Anea has also conducted an informal 
survey, whereby it asked the participants 
of the previous edition to define the ven-
ue for the next dinner. Based on the result, 
the association’s events committee tried to 
identify the best resort options and the best 
period for the chosen destination, without 
overlooking the need to keep the dinner 
in connection with the Casa da Paz & Anea 
Golf Tournament. The sports event collects 
funds for keeping the institution operating, 
once it is engaged in educational and pre-
ventive works with children and teenagers 
in a situation of risk, or socially excluded. 

The program starts with Anea at the Cup, 
at 9 o’clock a.m., on 22nd June, with Brazil 
versus Costa Rica. In the afternoon, at 3 p.m., 
the Cotton Sectoral Chamber holds an open 
meeting with the guests. On that occasion, 
Abrapa presents an update on the numbers 

estimated for the 2017/18 growing season.
The presentation by the International Cot-

ton Association (ICA) starts at 4 p.m. The Bra-
zilian Stock Exchange (BBM) will have its pre-
sentation at 4:30. For the two presentations, 
registration will be limited. The members of 
the Cotton Ethical Council will have a meet-
ing at 5 in the afternoon. In the meantime, 
the members of the BBM’s Cotton Advisory 
Council will have a meeting. The Welcome 
Cocktail starts at 8, in the evening, with the 
theme Bahia that produces coconut.

For Saturday, June 23, there will be a golf 
tournament and a forum/lecture, at 9 in the 
morning. At 3 in the afternoon the partici-
pants will have a chance to watch  the World 
Cup match, Germany versus Sweden, in one 
more Anea at the FIFA World Cup. The Soccer 
and tennis matches have been scheduled for 
4 o’clock p.m. The 17th Anea Cotton Dinner fin-
ishes its program at 8 o’clock in the evening, 
with a cocktail, delivery of awards and the 
I Am Cotton dinner. For more information, 
please access site www.aneacotton.com.br.

Comandatuba’s turn
ABOUT 500 PARTICIPANTS ARE 

ExPECTEd FOR THE 17TH 
ANEA COTTON dINNER, 

TO BE HELd jUNE 22 – 24, 
IN COmANdATUBA ISLANd (BA)
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