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A restrição na oferta de crédito e o risco de recessão mundial fizeram alguns cotonicultores 
recomprarem os contratos futuros com entrega prevista para 2009. A redução da safra, 
provocada pelos altos custos e pela dificuldade em obter recursos, torna incerta a viabilidade 
da entrega física do produto no próximo ano. De acordo com dados da Safras & Mercado, cerca 
de 476 mil toneladas de algodão em pluma estavam negociadas para entrega em 2009. A 
expectativa do setor é uma redução de 10% nesse total, o que faria o volume de entrega 
recuar para 428 mil toneladas.  
 
A produção para o próximo ano é estimada pela consultoria em 1,3 mihões de toneladas, 
queda de 13% em relação a 2008. Miguel Biegai, analista da Safras & Mercado, explica que 
alguns produtores conseguem melhores resultados migrando do algodão para a soja. "A falta 
de crédito prejudica a compra de fertilizantes. A soja demanda menos insumo na produção, 
por isso os produtores migraram para ela". Ele explica que mesmo pagando a taxa pela 
desistência do contrato, o lucro com a oleaginosa lá na ponta pode compensar a perda.  
 
Haroldo Cunha, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa), 
confirma a tendência de recompra dos contratos por parte dos cotonicultores. "Alguns 
decidiram sair porque viram que eram contratos muito ruins", explica. Ele disse que já 
encaminhou à comissão de orçamento do governo federal o pedido para recursos de apoio à 
comercialização. "Pedimos R$ 784 milhões para Pepro", completa.  
 
Biegai lembra que uma redução de área maior que a esperada pode provocar 
desabastecimento interno. Na atual conjuntura, a produção de 1,3 milhões de toneladas 
prevista está alinhada com a necessidade e consumo e exportação do Brasil. "Se cair mais que 
isso pode faltar algodão no mercado interno", avisa. Segundo disse, o consumo doméstico é de 
800 mil toneladas.  
 
O presidente da Abrapa argumenta que os produtores estão em uma situação difícil. "O 
primeiro item que sofre em caso de recessão é o algodão. A tendência é o consumidor reduzir 
a compra de roupas e outros derivados da fibra", explica. No entanto, afirmou que não 
acredita em uma redução maior que 20% na área. "Acho que fica no mínimo em 900 mil 
hectares", completa.  
 
Luiz Renato Zapparoli, vice-presidente da Associação Goiana dos Produtores de Algodão 
(Agopa) e produtor em Chapadão do Céu (GO), destaca a falta de crédito como o estopim para 
a recompra dos contratos. "O custo para o plantio, incluindo a mão-de-obra, é maior que na 
soja", acrescenta. Ele diz que o cenário é muito controverso e que isso assusta os produtores. 
"Até os traders estão com problemas para comprar por falta de crédito".  
 
Segundo Benedito Oliveira, da AgRural, os embarques já estão sendo postergados por causa 
dessa situação. "As traders (exportadores) enfrentam dificuldades para pagar os custos com 
frete e não conseguem carta de crédito para pagar o produtor", revela. Ele afirma que existem 
casos de desistência de vendas futuras por parte dos produtores, mas ressalta que os 
exportadores vivem situação pior. "Essa situação deve prejudicar o cotonicultor, que poderia 
aproveitar o dólar alto", diz. Zapparoli explica que problemas com embarque no porto de 
origem e escoamento do produto no destino podem ocorrer e a carta de crédito vencer nesse 
percurso. "Aí para renovar complica". Oliveira acrescenta que o cenário para o próximo ano 
ainda é incerto.  
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