
Dados da Reunião
Câmara: Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados
Título: Reunião Ordinária N. 46
Local: Sala de Reuniões do CNPA. Térreo do Ed. Sede do MAPA, Brasília/DF
Data da
reunião:

29/03/2017
Hora de
início:

10:00
Hora de
encerramento:

12:00

Pauta da Reunião

1. 10:00 – Abertura da Reunião – Sr. João Carlos Jacobsen Rodrigues, Presidente da Câmara.
2. 10:05 – Aprovação da Ata da 45ª Reunião Ordinária da CSAD – Sr. João Carlos Jacobsen
Rodrigues, Presidente da Câmara.
3. 10:10 – Avisos da Secretaria da Câmara: Calendário Reuniões 2017 e Informes – Sr.ª Isabel
Regina Flores Carneiro, Secretária da CSAA.
4. 10:15 –  Previsão de Produção, produtividade e área consolidada safra 16/17 – Presidentes
das Associações Estaduais.
5. 10:35 – Apresentação da análise do custo de produção do algodão safra 15/16, trabalho
feito em parceria entre CPEA/CNA e Associações Estaduais visando o reajuste do preço
mínimo do algodão – Sr. Fernando Rati, ABRAPA.
6. 10:50 – Breve relato sobre o evento do USDA Agricultural Outlook Forum, ocorrido nos EUA
em 23/24.2.2017 – Sr. Fernando Rati, ABRAPA.
7. 11:00 – Atualização das perspectivas para a indústria têxtil e de confecção para 2017, Sr.
Fernando Pimentel,  ABIT.
8. 11:15 – Apresentação sobre o estudo “Cadeias Globais do Setor Têxtil e de Confecção”-Sr.
Fernando Pimentel, ABIT.
9. 11:30 – Apresentação dos resultados da campanha “Sou de Algodão”, Sr. Márcio
Portocarrero, ABRAPA.
10. 11:40 – Assuntos Gerais:
11. 12:00 – Encerramento
 

Lista de Participantes
Nome Entidade Frq Assinatura

1 ARLINDO DE AZEVEDO MOURA ABRAPA PR
2 ISABEL REGINA FLORES CARNEIRO ROXO PR
3 SAVIO RAFAEL PEREIRA PR
4 ANDRESSA TENORIO DA SILVA ACST/MAPA PR
5 JULIO CEZAR BUSATO ABAPA PR
6 FERNANDO VALENTE PIMENTEL ABIT PR
7 ALMIR NOMTECELLI ACOPAR PR
8 LUIZ RENATO ZAPPAROLI AGOPA PR
9 DULCIMAR PESSATTO FILHO AGOPA PR
10 EDUARDO SILVA LOGEMANN AMAPA PR
11 AURELIO PAVINATO AMAPA PR
12 MARCO ANTONIO ALUISIO ANEA PR
13 HENRIQUE SNITCOVSKI ANEA PR
14 AMILTON BORTOLOZZO APIPA PR
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PR - presente / CO - convidado

 

15 FRANCISCO DE SALES BATTISTI ARCHER APIPA PR
16 PETER DERKS APPA PR
17 KARLA MARIA SANTOS CORTES BB PR
18 LOURENO BUDKE BB PR
19 RODRIGO CARVALHO SANTIAGO BBM PR
20 ALAN FABRICIO MALINSKI CNA PR
21 BRUNO PEREIRA NOGUEIRA CONAB PR
22 HAROLDO RODRIGUES DA CUNHA IBA PR
23 GUSTAVO RODRIGUES PRADO IBA PR
24 RICARDO ZANATTA BORTOLI MDIC PR
25 MÔNICA AVELAR ANTUNES NETTO MF PR
26 HELVIO ALBERTO FIEDLER OCB PR
27 SAVIO RAFAEL PEREIRA SPA/MAPA PR
28 DARCI AGOSTINHO BOFF AMPASUL PR
29 ELIANE DAS GRAÇAS MOTA SOARES DE ARAÚJO GS1 Brasil PR
30 JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES ABRAPA PR
31 CARLOS ALBERTO MORESCO AGOPA PR
32 MARCIO PORTOCARRERO ABRAPA CO
33 FERNANDO RATI ABRAPA CO
34 DÉCIO TOCANTINS AMPA CO
35 MOISES SCHMIDT CNA CO
36 DAIANE R. ALCÂNTARA MF CO
37 FERNANDO HENRIQUE MARINI SINDIVEG CO

Desenvolvimento
Ocorreu a leitura da ata: Sim
Desenvolvimento

Abertura da Reunião

Às dez horas e oito minutos do dia vinte e nove de março de 2017, na sala de reuniões do CNPA, edifício

sede do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Brasília-DF, foi aberta a Quadragésima

Sexta Reunião Ordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e Derivados pelo Sr. João

Carlos Jacobsen Rodrigues, Presidente da Câmara.

 
Aprovação da Ata da 45ª Reunião Ordinária da CSAD

Submetida à aprovação do plenário, a Ata da 45ª Reunião Ordinária, encaminhada previamente, por meio

eletrônico, foi aprovada, por unanimidade.

 
Avisos da Secretaria da Câmara: Calendário de Reuniões 2017 e Informes

A Sr.ª Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara, apresentou o calendário de reuniões de

2017, agendadas para 14/07 (Cuiabá-MT), 27/09 (Brasília-DF) e 06/12 (Brasília-DF). Todas as reuniões

serão realizadas das 10 às 12h. Demonstrou a atual composição da Câmara, incluindo as entidades

faltosas  durante  o  exercício  de  2016,  dentre  as  quais  estão:  BB,  BM&F BOVESPA,  SINDIVEG,

ASBRAER, SRB e UFGD. O Sr. João Carlos Jacobsen Rodrigues, Presidente da Câmara, ressaltou a

importância de a Embrapa Algodão fazer parte da Câmara e pediu para que seja feito um convite à
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entidade. O Colegiado deliberou pela exclusão das entidades faltosas que não manifestaram interesse em

permanecer na Composição da CSAD. O Banco do Brasil e o SINDIVEG manifestaram intenção de

continuar na Câmara, portanto permanecerão na condição de membros.

 
Previsão de Produção, produtividade e área consolidada safra 16/17 – Presidentes das Associações

Estaduais.

Os Presidentes das Associações estaduais discorreram acerca da situação atual e previsões para a safra

16/17 na Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Piauí, Paraná, São

Paulo e Tocantins.

 
Apresentação da análise do custo de produção do algodão safra 15/16, trabalho feito em parceria

entre CPEA/CNA e Associações Estaduais visando o reajuste do preço mínimo do algodão

O Sr. Marcio Portocarrero, representante da Abrapa, informou que o objetivo desse levantamento é

subsidiar os produtores a respeito do custo de produção do algodão regionalizado e nacional, além de

servir como base para tomadas de decisão assertivas no reajuste de preço mínimo anual pro governo

federal. A partir do levantamento realizado com diversos produtores e lideranças regionais, a partir da

parceria entre Abrapa, CNA e Cepea, os valores encontrados são coerentes com a realidade vivida pelos

cotonicultores. As informações coletadas pela análise embasarão o pleito da Câmara acerca do reajuste

do preço mínimo do algodão. A proposta é que o valor seja de R$ 74,76/arroba para o próximo plano

safra, que será lançado nos próximos meses.

O Sr. Alan Fabrício Malinski, representante da CNA, apresentou o projeto Campo Futuro, e fez uma

breve explanação sobre a metodologia utilizada no levantamento de custo de produção de algodão e de

outras culturas agrícolas. Além disso, ressaltou que reajustes nos custos de defensivos, mão de obra e

combustíveis são recorrentes e dinâmicos nas culturas agrícolas, o que levam a constante oscilação nos

custos de produção das culturas agrícolas entre uma safra e outra. O assessor técnico da CNA sugeriu,

ainda, que a política de preços mínimos do algodão seja similar à adotada no caso do milho, com preços

mínimos  regionalizados,  em função  dos  diferentes  pacotes  tecnológicos  utilizados  pelos  estados

produtores, que apresentam custos de produção distintos. Este pleito, em específico, será um tema

discutido no âmbito da Câmara em Reuniões futuras.

Breve  relato  sobre  o  evento  do  USDA  Agricultural  Outlook  Forum,  ocorrido  nos  EUA  em

23/24.2.2017

O Sr. Fernando Rati, representante da ABRAPA, apresentou as estimativas de produção para a safra

16/17, destacando que a produção total aumentará 20%, apesar de uma diminuição de 4% na área de

produção. Destacou que o evento abordou temas como a renda agrícola dos EUA nos últimos anos, que

vem sofrendo queda de aproximadamente 30% desde 2013. O USDA projeta crescimento na produção,

porém o consumo não sofrerá aumento significativo. A projeção é de que os programas de subsídios aos

produtores de algodão dos EUA sejam ampliados, portanto, deve-se, desde agora,  começar a montar

plano de ataque para 2018. .

 
Atualização das perspectivas para a indústria têxtil e de confecção para 2017

O Sr. Fernando Pimentel,  representante da ABIT, informou que a produção têxtil  deste ano será

levemente superior a de 2016, o que denota recuperação do setor, após grande queda sofrida no biênio

15/16. Mencionou que o cenário de consumo tem melhorado por conta da queda da inflação, porém o

setor vem observando essa melhora com cautela. Destacou que a redução do câmbio afeta negativamente

as exportações, o que prejudicará os investimentos na indústria têxtil local. Ressaltou a problemática da

segurança no transporte de mercadorias, o que tem encarecido o valor dos seguros e prejudicado o
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escoamento da produção. Propôs a realização de workshop para debate acerca do consumo na indústria.

   

 
Apresentação sobre o estudo “Cadeias Globais do Setor Têxtil e de Confecção”

O Sr. Fernando Pimentel, representante da ABIT, apresentou o estudo “Cadeias Globais do Setor Têxtil

e de Confecção”, destacando que o consumo de fibras sintéticas tem crescido significativamente por

conta do seu atrativo custo, o que tem prejudicado a competitividade da fibra de algodão. Dentre as

dificuldades que diminuem a competitividade do setor estão a logística, os altos juros praticados no

Brasil, e o grande impacto que a agenda trabalhista causa na confecção de roupas. Convidou os presentes

para a 33rd International Apparel Federation (IAF), que será realizada em 17 e 18 de outubro, no Rio de

Janeiro/RJ.

 
Apresentação dos resultados da campanha “Sou de Algodão”

O Sr. Luciano T. Castro, representante da Consultoria Markestrat, fez relato acerca do Programa de

Incentivo ao Uso do Algodão no Mercado Interno. Ressaltou a importância do setor algodoeiro estar

engajado com a indústria têxtil e agentes do mercado de moda. A promoção do uso do algodão deve

explorar ações nas redes sociais e mídia em geral. Apresentou a marca “Eu sou algodão”, que traz os

aspectos positivos do uso dessa matéria-prima. Informou que a campanha nas mídias sociais foca no

consumidor final, dando destaque à vantagem de se utilizar o algodão.

 
10. Assuntos gerais.

O Sr. Neri Geller, Secretário de Política Agrícola, informou que as discussões sobre o Plano Safra estão

sendo feitas com a equipe econômica do governo. Destacou que o momento difícil enfrentado pelo país

está causando cortes orçamentários, o que faz com que o Mapa não possa atender a todas as demandas

dos  produtores,  porém  está  trabalhando  no  sentido  da  redução  das  taxas  de  juros.  Apesar  das

dificuldades, destacou que o Ministério tem se posicionado fortemente no sentido de evitar que os

produtores sejam prejudicados no que tange aos preços mínimos. Citou o Programa de Incentivo à

Inovação Tecnológica na Produção Agropecuária – INOVAGRO –, um programa de crédito que apoia a

inovação tecnológica nas propriedades rurais, destinando recursos financeiros para esse investimento,

cujo objetivo é aumentar a produtividade do agronegócio e o desenvolvimento de boas práticas de gestão

agropecuária. Informou que a equipe da Secretaria está à disposição do setor e ressaltou os trabalhos

feitos pelo Sr. Sérgio De Marco e sua importância nas articulações com o Legislativo. O Sr. Arlindo de

Azevedo Moura, Presidente da ABRAPA, destacou que as demandas do setor estão concentradas na

questão do preço mínimo, tendo em vista que os custos de produção aumentaram 44% nos últimos 5

anos, ao passo que a produtividade caiu 1%. As projeções para 2017 indicam que haverá aumento da

produção,  mas  isso  não minimiza  o  problema dos  preços  mínimos.  O Sr.  João Carlos  Jacobsen

Rodrigues, Presidente da Câmara, registrou que o preço mínimo deveria ser diferenciado de acordo com

as diferentes regiões produtoras. O Sr. Sérgio de Marco, Assessor Especial do Ministro, ressaltou que o

mecanismo do seguro rural é fundamental. Mencionou Medida Provisória que trata da simplificação e

modernização do sistema de registros de defensivos agrícolas e que será encaminhada ao Planalto em

breve. O Sr. João Carlos Jacobsen Rodrigues agradeceu ao Sr. Neri Geller pelo esforço em prol do

setor  produtivo  e  ao  Sr.  Sérgio  de  Marco  pelas  contribuições  para  as  Câmaras.  Agradeceu  pelas

contribuições do Colegiado nesses últimos 2 anos e se coloca à disposição para colaborar futuramente.

 
Encerramento

Sem mais assuntos a tratar,  a Reunião foi dada como encerrada às onze horas e cinquenta e cinco

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SGCAM - Sistema de Gestão de Câmaras Setoriais e Temáticas - 1.0
Gabinete do Ministro
CGAC - Coordenação Geral de Apoio às Câmaras Setoriais e Temáticas
Ata de reunião

Página 4 de 5



minutos.

 
Encaminhamentos:

Excluir as entidades faltosas em 2016, à exceção de BB e SINDIVEG.

A ACST enviará convite à Embrapa Algodão pedindo sua participação na Câmara Setorial do Algodão.

 
Relatora: Andressa Tenório da Silva, Assessora da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão e

Derivados.

Revisora: Isabel Regina Flores Carneiro, Secretária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Algodão

e Derivados.

Preposições
Item Item da reunião

Ações
Item Ação Responsável Dt. prevista

Dados da próxima reunião
Local:
Data da reunião: Hora de início:
Pauta da Reunião

 

Anexos
Arquivo Descrição
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