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Prezados Produtores, Associados e Parceiros da Agopa, 

 

A AGOPA – Associação Goiana dos Produtores de Algodão enviou uma comitiva para participar 

da Sala da Abrapa e do ICA – International Cotton Association – Annual Trade Event, realizados 

nos dias 16 a 18 de outubro de 2018, em Hong Kong/China. 

 

A Comitiva da Agopa contou com participação dos senhores: Carlos Alberto Moresco – 

Presidente da Agopa, Haroldo Rodrigues da CUnha – Vice-Presidente da Agopa e Paulo Kenji 

Shimohira - Tesoureiro da Agopa. 

 

A Sala da Abrapa foi realizada no dia 16 de outubro, sequencialmente à Missão Vendedores 

organizada por esta. Durante a missão o Brasil pôde colocar em ação a sua estratégia de 

ampliar as exportações de algodão, ao apresentar as vantagens do produto nacional e reforçar 

laços com parceiros comerciais no continente asiático. Também serviu para que os produtores 

e agentes da cotonicultura brasileira conhecessem melhor o mercado da pluma na Ásia, as 

condições de produção naquele continente e possibilitou que nos preparássemos melhor para 

a participação efetiva que o Brasil realizou no ICA 2018 nos dias 17 e 18 de outubro de 2018. 

 

A seguir encontra-se  

 

Atenciosamente, 

 

 
 

Carlos Alberto Moresco 
Presidente da Agopa 
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RELATÓRIO 

PARTICIPAÇÃO COMITIVA AGOPA 19th ICA – INTERNATIONAL COTTON  

ASSOCIATION TRADE EVENT   
 

 
Sala da Abrapa – 16/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O evento organizado pela Abrapa, que antecede o ICA, reúne agentes do mercado 

internacional da fibra. A iniciativa serve para que o Brasil possa receber um feedback dos 

compradores, agentes de mercado e representantes da cadeia internacional do algodão 

acerca dos pontos positivos e também dos aspectos em que a cotonicultura brasileira ainda 

pode melhorar. Abaixo segue as impressões do que foi apresentado pelas empresas 

participantes: 
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Timbro Trading: Joao Paulo Lima. 
 
- O feedback dos compradores de algodão da Timbro é que o trabalho realizado pela Abrapa 

na área de divulgação e credibilidade é de suma importância; 

- O Brasil precisa desmistificar a questão da qualidade do algodão brasileiro; 

- O manejo das lavouras deve ser feito para evitar a caramelização na fibra; 

- O mercado exige emblocamento por HVI; 

- O Brasil está atuando nos mercados de nicho. (Coreia do Sul, Indonésia, Vietnã, Japão); 

- Não estão vendendo na China com volumes expressivos nos últimos anos, foram em média, 

50 mil toneladas; 

- Preocupação: Novos produtores estreiam na cultura. O trabalho das associações para manter 

a qualidade será fundamental; 

- Logística: trabalhando por Salvador; logística com ferrovia no MT; pacote de logística 

integrada desde a fazenda até o navio; 

- Turquia, Bangladesh e Vietnã têm boa fluência pelo porto de Salvador; 

- Abrapa tem todo contato da cadeia para saída de algodão por Salvador; 

- Algodão irá virar produto de exportação o ano todo. 

 

Corretoras da BBM, Laferlins e Rosso Trading:  

- Auditoria das corretoras pela BBM: todos os contratos precisam estar assinados entre os 

vendedores e compradores; 

- Embarques nas datas de contrato. É necessário cuidado para marcar as datas de embarque 

mais próximas do que possa ser cumprido; 

- Cuidado com novos entrantes na atividade; orientação aos novos produtores (sinaliza uma 

preocupação generalizada por parte de compradores e fiações); 

- Sugere ao Brasil ter um laboratório para ser o arbitral no lugar do que a BMF fazia; 

- Previsão de safra para 2018/2019:  2,5 milhões de toneladas; 

- No Mato Grosso, 85% da produção vai ser de produtores com mais de 10 anos na atividade; 

- Fluxo de embarque, pagamento e logística são desafios para os próximos anos; 
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-  Previsão de exportação de 1,2 milhões de toneladas nesta safra e de 1,5 a 1,7 milhões de 

toneladas na próxima; 

- Para Alexandre Lins, sócio proprietário da Laferlins, é importante dar maior visibilidade ao 

algodão Brasileiro no exterior; 

- 20% consumo brasileiro é vendido sem nota fiscal, segundo informação repassada pelas 

tradings, mas questionável nos dias de hoje. Foi motivo de discussão esta informação; 

- Algodão com ICMS vai ter dificuldades pois as safras serão maiores no ano que vem; 

- Deve-se buscar corretores sérios e credenciados para evitar fraudes; 

- A questão da qualidade está muito boa; (referindo-se a Tack-ups e cumprimento de 

contratos). 

 

ECOM: Richard Pollard e Marco Antonio Aloisio. 

- Para eles, a qualidade avançou bastante nos últimos anos, mas há problemas na composição 

dos lotes e padronização de fibras (emblocamento por HVI seria a saída); 

- A orientação é para dividir as fibras 1 1/8 e 1 1/32 (fibra 35 e 36), pois a China só compra 

fibra 1 1/8 ou seja, fibra 36 ou maior; 

- Haverá mercado para todos, mas tem a questão do deságio; 

- Problemas no Porto: Menos linhas de navio devido à baixa importação; 

- Orientar as algodoeiras para priorizar quando enviarem caminhões para embarcar o algodão 

para o porto. Se perder um embarque não se consegue alocar na semana seguinte e há 

demora para ter outro navio; 

-  Os clientes no exterior querem receber num fluxo com regularidade. 

 
Cofco: Marcio Kitabayashi; Frank Niedergang; Hank Gray; Andrew Hiner; Bernardo 

Rodrigues; Clayton Roots; Lucas Basset. 

- A Cofoco cresceu sua movimentação de 30 mil para 100 mil toneladas. Objetivo é fazer de 

300 a 400 mil toneladas; 

- A China importa 5 milhões de toneladas de açúcar e a Cofco exporta grande parte deste 

volume para a China; 
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- A China precisa importar algodão, o Brasil tem a oportunidade na mão. Produzir com 

qualidade e preço; 

- Dentro da porteira, o Brasil tem controle de custos, mas o grande problema é da porteira 

para fora (linhas de navios, contêiner, ferrovias, caminhões); 

- A Cofoco está estudando estrategicamente a questão de logística; 

- Cofco tem frota própria de caminhões para grãos e querem fazer parcerias de longo prazo; 

- A China vai repor o estoque deles com algodão brasileiro, o que antes era americano e de 

outros países; 

- O algodão brasileiro é mais barato e o único problema é a logística; 

- A questão de qualidade está sendo reconhecida hoje. O trabalho da Abrapa está sendo 

reconhecido; 

- Cofco é a 2ª maior do mundo e perde para a Cargill. Resultado de mais de 2 bilhões de 

dólares; 

- É dona de 50% da Coca-Cola e Danone na China, participação em vários mercados no mundo; 

- Fazem contratos de longo prazo (até 5 anos para frente); 

- Querem fazer parcerias com produtores brasileiros; 

- A China quer interferir o mínimo no mercado para que tenha um mercado mais saudável; 

irão abrir as cotas para abastecer o mercado; 

- O Blend entre poliéster e algodão nas fábricas parou de cair, estabilizou, o que é muito bom 

(27% de algodão x 73% de poliéster e outros);  

- O preço do poliéster subiu bastante nos últimos meses, pressão ambiental e capacidade de 

Produção, a diferença pode voltar devido à melhora na capacidade de produção; 

- O Brasil deve aproveitar a janela de mercado.  

 
Cargill: Roberto Ferrer, Robin Pigot, Lorena Monteiro. 

- Para obter uma visão de mercado futuro (2 a 3 anos), a Cargill criou um comitê para estudar 

possibilidades de exportações. A Cargill tem falado com armadores e está incentivando-os a 

abrir novos portos; 

- A Cargill está comprando e fazendo estoque para fornecimento contínuo para as fiações; 
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- Para a empresa, a logística de caminhões sempre vai ter problemas. Logística doméstica é o 

ponto nevrálgico brasileiro; 

- O transporte doméstico a Cargill não pode assumir, mas nos demais riscos a empresa está 

participando; 

- De 40 a 45 milhões de fardos compõem as transações mundiais, e o Brasil aumentou um 

percentual maior que os 10% desde que o mercado mudou; 

- A qualidade e o marketing brasileiro ajudaram a conquistar espaço no mercado; 

- O Brasil tem um espaço muito melhor do que a África e Índia para conquistar esta fatia de 

mercado, pois tem organização; 

- O México é uma oportunidade para investor, boa capacidade de produção; 

- A indústria americana está com problemas (custo alto); 

- No futuro teremos um crescimento orgânico, suave, um pouco por ano; 

- Produção americana vai armazenar mais este ano devido as tarifas internacionais; 

- Não irão produzir muito mais que 15 mm de fardos, antes era 19 mm de fardos; 

- O Brasil precisa continuar fazendo o que este sendo feito. 

 

Reinhart: Andre Paratte; Thomas Reinhart; Alexandre Lins. 

- Para eles, as visitas comerciais são muito úteis. A ida para o Brasil (Missão Compradores) é 

mais importante do que a visita nas fiações internacionais (Missão Vendedores); 

- Consideram muito bom o trabalho de rastreabilidade feito pela Abrapa (SBRHVI); 

- A logística é um problema que precisa se ajustar e saber lidar; 

- A qualidade dos serviços logísticos tem caído, o que afeta a todos (globalmente); 

- O Brasil não tem uma solução a curto prazo, mas tem se unido para resolver. Uma alternativa 

é alongar o prazo para exportar num período maior; 

- O Porto de Salvador tem rotas para Turquia, Paquistão, Bangladesh e Vietnã, mas estuda-se 

sair por Manaus e P100; 

- O problema não é o Porto, mas a falta de containers; 

- A capacidade de carregamento é boa; 

- A importação está baixa, por isso a falta de containers; 
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- O feedback da Missão Compradores foi muito positivo, o pessoal de Bangladesh ficou muito 

satisfeito com o que viram; 

- O concorrente do algodão é o açúcar, pois também aumentou as exportações e demanda 

contêineres. O açúcar aumentou em 25% o preço para exportação e o câmbio também 

ajudou; 

- Alexandre Lins é o representante da Reinhart no Brasil e, segundo Thomas, a vontade é que 

ele continue por muitos anos; 

- A Ritter, fabricante de máquinas de fiação, quer visitar produtores brasileiros para ver a 

qualidade do algodão para poder desenvolver máquinas para isso. 

 

Olam: Vinayak Mohan; David Zhang; Sean Xiao. 

- A equipe da Olam tem focado muito no algodão brasileiro; 

- A empresa tem movimentado 1,5 milhão de toneladas no mundo; 

- USA tem movimentado 650 mil toneladas com a Olam; 

- Trabalham com 20 a 23% do algodão australiano; 

- A produção brasileira vai aumentar na hora certa. Justamente no momento que o mercado 

vai demandar mais algodão; 

- O mercado está mais favorável aos compradores; 

- A Olam vai aumentar o volume no Brasil no próximo ano; 

- A empresa tem mercado e clientes que querem o algodão brasileiro; 

- Devemos manter a atenção à questão da qualidade (comprimento de fibra); 

- Para aumentar o valor da pluma, o Brasil precisa se atentar para as características de fibra; 

- A Olam além de Trading, está produzindo no Brasil (Primavera do Leste - MT); 

- Vendem até 500 mil toneladas na China todo ano; 

- O problema do Brasil é a janela pequena para exportar (setembro a dezembro); 

- A China quer que o algodão chegue no começo do ano; 

- O potencial de produção do Brasil foi de 2,1 milhões de toneladas em 2018, e para 2019 este 

volume passa para 2,5 milhões de toneladas de pluma;  
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- Visão da indústria têxtil brasileira: Nos últimos 20 anos não cresceu. Poucos investimentos, 

somente para modernizar e não para ampliar; 

- A qualidade sempre foi uma preocupação dos produtores brasileiros e nos últimos 5 anos 

melhorou muito;  

- O principal desafio a curto e médio prazos é a macroeconomia. Pode mudar a longo prazo. 

- Como a Olam vê o mercado Brasileiro: Nos últimos 4 a 5 anos melhorou a qualidade e se 

tornou uma oportunidade para preencher uma lacuna de safra no mundo; 

- O Brasil hoje virou um Benchmarketing também, além de Austrália e USA; 

- O mundo vai sofrer um impacto ainda não mensurável devido à economia dos países 

emergentes. A Turquia foi o primeiro. 

 

Pergunta para David Zhang:  O aumento na produção que o Brasil se propõe a caminhar 

é uma ameaça ou uma oportunidade?  

Resposta: Se a China ficar no mercado e for repor seu estoque, vai ser uma oportunidade. 

É preciso considerar a oferta e a demanda. O único país do mundo que pode aumentar 

a área é o Brasil. Se o mundo manter o nível de consumo atual vai precisar do algodão 

brasileiro. 

 

Omminicotton: Miguel Fauss; Cliff White; Beau Stephenson; Raymond Fauss. 

- Não deveria ter diferença de preço do algodão brasileiro para o algodão americano, na 

avaliação da Omnicotton; 

- O Brasil deve continuar a separação por lote de fibra; (China não compra algodão com fibra 

35, somente fibra 36); 

- Aproveitar a baixa oferta do algodão australiano para abarcar este mercado. Austrália tem 

fibra 38, 39; 

- Segundo Miguel, dois pontos se destacam: fibra e logística;  

- A recuperação da economia brasileira deve ser rápida com a mudança de presidente. Em 

2019 e 2020, as importações devem aumentar, o que vai favorecer a oferta de contêineres; 

- Usar as logísticas alternativas (novos portos) para escoamento de safra brasileira; 
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- Preocupação com os novos produtores; 

- Cliff ficou impressionado com a organização dos produtores brasileiros e a questão do 

laboratório central, é um sucesso, conclui; 

- Vai ter cada vez mais chineses participando do mercado brasileiro; 

- A Omnicotton comercializou 75 mil toneladas em 2018 e quer chegar a 100 mil toneladas 

ano em 2019; 

- Nos EUA este volume foi de 160 mil toneladas; 

- Na visão de Beau, os EUA devem diminuir a produção nos próximos anos; 

- Custo de produção é alto nos EUA. Pode ocasionar uma crise no setor de produção 

americano; o algodão ainda é melhor que soja; 

- Em reunião em Washington, esta crise foi assunto anunciado, talvez seja maior do que 

estejam divulgando; 

- O apelo mundial em sustentabilidade vai favorecer as fibras naturais, no caso, o algodão é 

uma delas; 

- O maior marketing do algodão no mundo é dos EUA. Deve-se pensar em fazer um marketing 

mundial entre os países produtores: Brasil, EUA, Austrália. 

 

Louis Dreyffus: Henrique Snitcovski; e Blake MCClendon. 

- Em outubro havia exportado 160 mil toneladas. Exportou 730 mil toneladas no segundo 

semestre; 

- Trabalha 10 meses com full exportação; 

- O tema de qualidade é do passado, não podemos descuidar e manter o que foi consolidado; 

- Defende grupo de trabalho para resolver gargalos de logísticos e olhar os números 

brasileiros; 

- Olhar as fibras 36 com mais atenção. 

 

Conforme Blake MCClendon:  

 - O Brasil será o maior fornecedor de algodão para a China este ano para substituir o algodão 

americano; 
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- Qualidade Brasileira está excelente e no ano que a China vai precisar; 

- Em dois anos, o Brasil vai dar um salto, absorvendo as demandas do mercado mundial. Hoje 

ocupa o 2º lugar e pode se consolidar nos próximos anos (Austrália diminuindo, EUA com 

problemas comerciais, outros países com dificuldades); 

- Este ano é muito importante para fortalecer a confiança. Entregar mais do que foi contratado 

no quesito qualidade; 

- A China vai conhecer a fibra brasileira e com certeza vai conquistar este mercado. A China 

trabalha muito com base na confiança. 

 

Para Henrique Snitcovski: 

- Cuidado com soluções mágicas; 

- Volatilidade do mercado pode prejudicar uma ação não estruturada; 

- Recorde de exportação do Brasil foi de 187 mil ton/mês, vai precisar passar de 200 mil 

ton/mês, desafio grande.  

 

Considerações:  

- Algodão é uma commodity de risco, pois demanda muito investimento e é preciso ter os pés 

no chão para propor desafios muito altos; 

- Destino da China vai crescer bastante nos próximos meses e os números irão mudar em 

relação ao que foi apresentado; 

- O ponto de atenção é a regularidade, já que a busca pela qualidade está superada. 

- O Brasil precisa ofertar, no mínimo, 1 milhão de toneladas por ano para se fortalecer no 

mercado; 

- O algodão segunda-safra não compete com a soja, e sim se complementam; 

- Diluir as vendas ao longo do ano e se preparar com cashflow para carregar um pouco mais o 

estoque. A Dreyffus está olhando este aspecto; 

- O preço do algodão sempre foi 1,7 a 1,9 vezes o valor do poliéster, há meses esta diferença 

mudou para 1,3 X, valor de 10 anos atrás; 
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- 1 % de aumento de algodão no blend representa um volume enorme de demanda de algodão 

(400 mil toneladas de consumo a mais no mundo); 

- A produção americana vai aumentar, segundo Blake; 

- O produtor americano está tendo dificuldade com esta briga tarifária; 

- Mesmo com a guerra tarifária, USA vai aumentar a área devido à infraestrutura (máquinas e 

algodoeiras). 

- O Brasil está escrevendo um novo capítulo na história do algodão Brasileiro. 

 

Cargill: Robin Pigot. 

 - Em 2016/17 estoque era de 86 milhões de fardos e caiu para 69 em 2018/19; 

- O uso doméstico aumentou pouco, mas os estoques baixaram; 

- Um ambiente com menos estoque deveria elevar o preço atual; 

- A China terá uma redução de 22 milhões de fardos (de 53 para 31 milhões de fardos); 

- Tem um estoque de 1 milhão a mais de fardos nos EUA (de 4 para 5 milhões de fardos); 

- Questionável os números americanos de exportação de 16 milhões de fardos; 

- Preços históricos entre 0,65 a 0,95 nos últimos 5 anos; 

- Quinta-feira (11/10/2018) foi anunciado o cancelamento de um volume de 90 mil fardos, 

ainda tem 1760 mil fardos para serem cancelados.  

- A previsão da Cargill é que a exportação seja de 15 milhões de fardos e aumente o estoque 

americano; 

- Se esta previsão de estoque americano se confirmar, o preço pode cair para 0,50 l/p; 

- O basis não vai cair mais do que está no mercado; 

- Preços podem oscilar de 0,675 e 0,84 final com prêmio; 

- Preços para dezembro/2019, se não resolver guerra tarifária, ficará em 0,675; 

- Em 2019/20 a China terá um estoque de 39 milhões de fardos, 1 milhão a mais que o ano 

anterior; 

- A 0,52 l/p e o subsídio americano com basis de 500 pontos na origem viabiliza-os a plantar; 

- Cambio irá fazer a diferença nos preços finais; 

- O basis americano é de 900 on; 
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ICA Trade Event - Hong Kong  
17 e 18/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abaixo seguem as pontuações do material apresentado durante os dois dias de evento do ICA: 
 
 
17/10/2018 
 
Em sua fala, Sr. Joe Nicosia, Chefe da Plataforma Global de Algodão da Louis Dreyfus Company, 
ponderou: 

 
- Consumo está voltando a subir para 250 milhões de fardos 2018/2019; 

- Em 2006/07 o mundo consumiu 124 milhões de fardos, em 2016/17 o USDA estimou em 112 

milhões de fardos. Hoje estamos com 128 milhões de fardos; 

- Os produtos estão mudando. Mais orgânicos e naturais, mudança nos hábitos; 

- A geração millenials pode devolver o consumo do algodão; 
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- As grandes marcas estão tentando se livrar dos plásticos; 

- Água poluída com microfibras está contaminando peixes; 

- As pessoas estão mudando seus hábitos de consumo rapidamente com estas informações. 

Está na hora de nós mudarmos e contarmos nossa história; 

- Em 1965, colocaram figuras no cigarro alertando as pessoas do perigo, levou muitos anos, 

mas reduziram os fumantes; 

- O preço do poliéster subiu e as informações estão fazendo as industrias mudarem, exemplo 

é a China; 

- A indústria também está mudando. Se aumentar 1% no blend, imagina o aumento de 

consumo.  

- Ano passado o mundo precisava aumentar em 15 milhões de fardos, o excedente era 17,1 

milhões de fardos, mas o mundo aumentou o consumo; 

- Nosso déficit mundial ainda continua em 15 milhões de fardos; 

- China deve importar de 8 a 10 milhões de fardos este ano; 

- Consumo mundial continua crescendo; 

- Estoques da China mais baixo, Austrália produzirá menos por motivos climáticos. As moedas 

emergentes estão comprometidas e Paquistão terá menor produção; 

- Estoque de passagem nos EUA é de 5 milhões de fardos; 

- A grande safra brasileira vai suprir os déficits da Austrália, mas mesmo assim teremos 1,42 

milhões de fardos; 

- Quem vai chegar primeiro: produção ou consumo em 130 milhões de fardos? O consumo 

chegará primeiro, 127,8 mm é o número estimado; 

- Área plantada oscila bastante por ano, e a produção também. Se o consumo firmar, será 

necessário mais 3 milhões de acres de plantio para suprir a demanda. Área mundial caiu de 

2017 para 2018 em 2 milhões de acres; 

- A mudança de preço do algodão subiu 12,5% no último ano; 

- Dois furacões e a seca do Texas vão mexer na produção americana em 2018; 

- O que nos reserva o futuro?  

- 2021 - 21 mm de fardos; 
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- 2022 - 22 mm de fardos - China importa este volume; 

- 2023 - 23 mm de fardos - consumo americano vai subir; 

- 2024 - 24 mm de fardos - tem bastante confiança; 

- 2025 - 25 mm de fardos - consumo mundial deve chegar neste patamar. 

 

OBS: Há muitas variáveis (economia, consumo, etc), mas esta é uma previsão plausível. Até 

2025 podemos estar produzindo e consumindo 300 mm de fardos. 

 

Para Joe Nicosia, chegaremos nestes numeros mesmo com as brigas comerciais. Para ele, A 

economia anda muito bem e isso vai continuar. A fibra sintética vai perder espaço, devido à 

contaminação de alimentos e peixes. Se aumentar de 27% para 28% na mistura (blend), 

aumenta em 5 mm de fardos o consumo no mundo. Vamos ultrapassar os 132 mm de fardos 

o ano que vem, é a minha convicção. A tecnologia aumentou muito e vai compensar as 

mudanças climáticas. 

 
 
18/10/2018 
 
Na explanação do Sr. Gao Fang, vice-presidente da China Cotton Association, destacamos: 

 
- China aumentou 1,5x a produção e reduziu a área plantada; 

- A média de consumo per capita na China está dentro do padrão mundial; 

- O preço na China há 4 décadas era menor e agora o governo controla, a margem é pré-fixada. 

Em 1998 o preço do algodão ficou liberado e observa-se flutuação; 

- Existem 2500 cotonicultores hoje na China e o número está diminuindo. Havia 3,11 milhões 

de pessoas no setor há 4 décadas; 

- Na década de 90 foi iniciada a mecanização,  45% na província de Shinjan é mecanizada; 

- As indústrias estão utilizando menos mão de obra. 

  

 

 

mailto:agopa@agopa.com.br
http://www.casadoalgodao.com.br/


 

CASA DO ALGODÃO 
Rua da Pátria n° 230 – Bairro Santa Genoveva – Goiânia – GO - Brasil – 74670-300 

Fone: + 55 (62) 3241.0404 - E-mail: agopa@agopa.com.br -  Web Site:  www.casadoalgodao.com.br 
 

 

Cenário Safra 2017/2018:  

- Ano bastante estável no setor, tanto a produção como o consumo estão bons, os estoques 

caíram; 

- Shinjam representa 69 % da produção da China e aumentou em 22% a produção nesta safra: 

2017 - 6 milhões de toneladas; 4,98 milhões de toneladas em Shinjan; 

- Nos últimos 4 anos, a produção aumentou em 8,5 milhões de toneladas;  

- Importação de fio foi de 11% neste ano;  

- Em julho e agosto a importação de algodão aumentou bastante (preocupação com a guerra 

tarifária); 

- O preço da pluma aumentou um pouco este ano, mas a tendência é de regularidade. 

- Os estoques do governo têm caído e os estoques comerciais têm aumentado um pouco; 

- Níveis de estoque são razoáveis; 

 

Pespectivas para Safra 2018/2019: 

- Macroeconomia: governo quer manter estabilidade na economia e consumo; 

- A expectativa de crescimento da economia é de 6,5% neste ano, podendo ser um pouco 

maior; 

- Setor de serviços e consumo vão bem; 

- Nos itens têxteis e eletrônicos, as vendas aumentaram em 9% e vendas online, 23%; 

- 11 de novembro é um dia de vendas oficial na China. Neste dia vende-se o equivalente ao 

ano todo; 

- Opção da China importar fio e não pluma; 

- Industria têxtil tem investido no exterior nos últimos 3 anos. Crescimento doméstico 

aumentou 5,4%. Nos 8 primeiros meses do ano, cresceu 5% no mercado doméstico; 

- Tributação americana sobe 200 bilhões de U$ nos itens têxteis (tecidos, fios, pluma); 

- Produção estável podendo ficar em 4% menor esta safra; 

- Previsão de clima favorável para esta safra; 

- Estimativa de 6 milhões de toneladas de produção nesta safra; 

- O algodão está experimentando uma situação ainda estável. Foco na melhoria da qualidade.  
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- Consumo de 8 a 9 milhões de toneladas. Produção entre 5 a 5,5 de toneladas; 

- Os produtores não têm estímulo para produção de algodão. Há limitação de espaço e 

recursos hídricos e terras; 

- Foco na qualidade. 

- A pressão é para produzir alimentos. 

- Nível apropriado das reservas do governo seria de 2,5 milhões de toneladas (cota de 

importação para garantir fornecimento para três meses). A política antiga era proteger os 

preços para o produtor, hoje os preços flutuam. Governo consumiu a reserva. 

- Governo trabalha de forma mais aberta e transparente nos dias de hoje. 

 
Links para mais informações: 
ICA: https://www.ica-ltd.org/trade-event-hong-kong-2018/ 
 
 
 
 

Goiânia-Goiás, 21 de dezembro de 2018. 
 
 

Comitiva AGOPA: 

Carlos Alberto Moresco; 

Haroldo Rodrigues da Cunha; 

Paulo Kenji Shimohira. 
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F O T O S 
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