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Mesmo com a pressão da concorrência norte-americana o País dobrou em volume e receita as 
exportações de algodão no primeiro semestre do ano, alcançando a cifra de US$ 193,9 milhões 
com a venda de 153,5 mil toneladas até junho, no entanto, o bom desempenho pode ser 
ameaçado pelo desfecho das negociações em Genebra.  
 
Apesar de os Estados Unidos terem apresentado esta semana uma oferta para reduzir seus 
subsídios agrícolas em até US$ 15 bilhões anuais, a lei agrícola americana (Farm Bill), válida 
até 2011, sugere que o algodão estaria de fora das leis da Organização Mundial do Comércio 
(OMC).  
 
Segundo a nova lei, nos próximos cinco anos os produtores de algodão norte americanos 
receberão US$ 1 bilhão em subsídios, o que anualmente representa uma quantia maior da que 
o Brasil garantiu em receita com as exportações dos primeiros seis meses desse ano.  
 
Segundo Matheus Zanella, assessor técnico da Confederação Nacional de Agricultura (CNA), 
que acompanha a Rodada de Doha, em Genebra, um dos entraves acerca da proposta dos 
Estados Unidos em limitar em US$ 15 bilhões os recursos dados aos seus produtores rurais é 
justamente a dúvida sobre a questão do algodão. "Os Estados Unidos não detalharam a cifra 
de subsídios a ser dada aos produtores de algodão", disse.  
 
O subsídio dado pelo governo norte-americano a este setor já promoveu um processo do Brasil 
contra os Estados Unidos na OMC. A condenação do organismo internacional e a ordem de 
retirada imediata dos subsídios abriram a possibilidade para o País retaliar o governo dos 
Estados Unidos e suspender os direitos de patentes e interromper parte do comércio, medidas 
que ainda não foram tomadas.  
 
Doha  
 
Segundo Carlos Eduardo Oliveira Júnior, conselheiro do Conselho Regional de Economia do 
Estado de São Paulo (Corecon-SP), quando a OMC condena um país, aquele que abriu o 
processo tem o livre-arbítrio para aplicar a punição, mas nesse caso não é conveniente para o 
Brasil lançar mão desse direito, pois é uma ferramenta que o País tem em outras negociações, 
inclusive em Doha.  
 
"Temos essa decisão contra eles e isso pode ser um passo a frente nas negociações. Em 
Genebra essa questão do algodão pode estar sendo usada em benefício de toda a agricultura 
no Brasil", avalia Oliveira.  
 
Com menor impacto no mercado mundial, esse ano a União Européia também apresentou 
mudanças na política agrícola destinada aos cotonicultores do bloco. Os países membros 
aprovaram uma reforma na qual 65% dos subsídios serão desatrelados à produção. O setor 
tem grande importância regional na Grécia e Espanha.  
 
O mercado especulativo parece não ter impacto significativo no setor de algodão que segue 
correspondendo a análises fundamentalistas do período de safra. Após manter a sustentação 
dos preços, devido ao atraso da colheita da safra 2007/2008, a cotação interna do algodão em 
pluma registrou queda nos últimos dias. No acumulado do mês, a baixa chega a 2,28%.  
 
"Produtores, comerciantes e tradings, na postura de vendedores, acabaram cedendo à pressão 
compradora.  
 
Já cotonicultores que comprometeram parte da produção com contratos antecipados, se 
mantiveram firmes", afirmou Lucílio Alves, pesquisador de Centro de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea).  
 



No longo prazo, a tendência é de alta nas cotações internacionais, puxando também os preços 
internos. Segundo o relatório do International Cotton Advisory Committee (ICAC), a área a ser 
cultivada com algodão, na safra 2008/2009, será de 3,6 milhões de hectares, contra 4,2 
milhões de hectares da safra passada, o que equivale a uma queda de 15%. O ICAC projeta 
para o ano-safra 2008/2009 o valor médio de 80 centavos de dólar por libra-peso. 
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