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Na contramão de outras commodities, os estoques elevados do algodão, 57,3 milhões de 
fardos, estão retraindo o preço do grão e tirando a rentabilidade do cotonicultor que no final 
deste semestre terá acumulado um prejuízo de 20% no cumprimento dos contratos de 
exportação. 
 
O alívio para os produtores pode vir da redução de área apontada pelos números da safra 
2008/2009 norte-americana, anunciados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA, sigla em inglês) .  
 
O relatório divulgado na última sexta-feira prevê uma redução de área e produção da ordem 
de 9,6% e 24%, respectivamente. No mesmo dia, a fibra negociada na Bolsa de Nova York 
subiu 70 pontos (1%), para 71,55 centavos de dólar, o maior preço em três semanas. 
 
No Brasil, o novo presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), 
Haroldo Rodrigues da Cunha, também estima que a redução de área pode chegar a 20% na 
próxima safra. "Com a elevação do preço dos insumos e o problema do câmbio, o produtor vai 
acabar partindo para outras commodities que no momento estão remunerando bem mais", 
avalia Cunha. O aumento dos custos de produção para o cotonicultor avançou até 15% nesta 
safra. 
 
Este mês, uma nova conjuntura parece favorecer o produtor. Além da previsão de diminuição 
da oferta o avanço da colheita da safra 2007/2008 em um ritmo mais lento do que o esperado 
e o anúncio do leilão de Prêmio Equalizador pago ao Produtor Rural (Pepro) ajudaram a 
reverter a tendência de queda nos preços, estabilizando a cotação do grão na casa dos R$ 1,31 
a libra-peso, posto fábrica em São Paulo. 
 
Na próxima quinta-feira a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realiza o primeiro 
leilão de algodão deste ano com o objetivo de estimular a comercialização e o escoamento de 
341,3 mil toneladas da fibra em pluma pelo preço mínimo de R$ 2,97 o quilo.  
 
"O preço do algodão hoje não paga o custo de produção e a paridade de importação que 
puxava o preço no mercado interno está caindo", destaca Miguel Biegai, analista da Safras & 
Mercado.  
 
No mercado internacional as projeções de maio também são mais otimistas. Na última semana 
o Comitê Internacional do Algodão (Icac) divulgou sua previsão mensal para a média do Indice 
A do Cotton Outlook na temporada 2008/2009. De acordo com o órgão, a média do Indice 
deve ficar em 77,00 centavos de dólar por libra-peso, ante 73,00 centavos de dólar por libra-
peso em 2007/2008. 
 
Indústria têxtil 
 
Na cadeia do algodão quem comercializa o produto acabado também enfrenta problemas em 
razão da concorrência com os produtos asiáticos, especialmente os de origem chinesa. "O 
consumo da população cresce, mas a demanda por importados aumenta numa proporção 
alarmante", diz Biegai. 
 
Na tentativa de recuperar espaço no mercado a indústria promove hoje o primeiro Fórum de 
Competitividade da Cadeia Têxtil e de Confecções, que terá o apoio do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.  
 
Entre os assuntos que serão discutidos o principal destaque é a manutenção do acordo de 
salvaguardas para a entrada de produtos chineses, que se encerra em dezembro deste ano.  
 



Ontem o setor têxtil foi um dos 24 contemplados pela política industrial lançada pelo governo 
federal e que prevê uma série de medidas, como de desoneração tributária, ampliação de 
crédito e de incentivos para o desenvolvimento de vários setores.  
 
Também estarão na pauta do Fórum assuntos referentes a acordos bilaterais. A ampliação do 
comércio bilateral com os Estados Unidos é um dos projetos que tem recebido maior estímulo 
por parte de comerciantes e do próprio governo brasileiro. 
 
O objetivo da indústria é ampliar a participação nas aquisições norte-americanas de produtos 
têxteis de outros países e conseqüentemente aumentar a receita com as vendas. 
 
No ano passado, os Estados Unidos importaram cerca de R$ 100 bilhões em vestuário e o 
Brasil vende apenas meio bilhão por ano. A indústria brasileira quer dobrar a receita e elevar 
esse número para R$ 1 bilhão, o que já poderia promover um ajuste no mercado interno de 
algodão. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 13 maio 2008. Empresas & Negócios, p. B3. 


