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A Covid-19 não encontra precedentes para as gerações que vieram após a “gripe es-
panhola”. Passados alguns meses, a produção brasileira de alimentos trabalhou brava-
mente, abastecendo as cidades e dando provas de sua robustez e compromisso social. 
O Brasil se consolida mais e mais como celeiro do mundo graças à sua aptidão climática 
e ao espírito empreendedor de nossos agricultores. Algumas cadeias produtivas, contu-
do, foram altamente impactadas. É o caso do algodão, um dos carros-chefes entre os 
negócios da CCAB. O setor está se reorganizando para sairmos fortes desta fase, que 
sabemos ser passageira. A nossa oferta de produtos tem aumentado, demonstrando o 
nosso compromisso com os nossos acionistas. E sobre as novidades do nosso portfólio e 
muitos outros temas relevantes, você fica sabendo mais nesta edição do CooperAtivo, o 
boletim informativo da CCAB. 
Boa leitura!

Jones Yasuda

Este veículo é uma iniciativa CCAB

Destaques
Confiança e tradição: diferenciais na crise
Saiba o que pensam Walter Horita (Grupo 
Horita), Claudio Ebert (SLC), Marcelo Kappes 
(Cooperfarms), Gustavo Berto e Emiliano Mel-
lis (CCAB) sobre cooperativismo em tempos de 
pandemia. 

Lançamentos de Produtos
Conheça os produtos formulados e aprovados 
em 2020.

Novidade!
Malathion agora faz parte do portfólio de 
pós-patentes da CCAB. 

Opinião
Milton Garbugio Presidente do Conselho da 
CCAB Par e da Abrapa fala sobre os desafios 
para o algodão no Brasil.

Conheça o Acionista
A história de fibra da Unicotton.

Projetos de Crescimento CCAB
Parceria entre CCAB e AgriConnection amplia 
portfólio da CCAB Agro.



Lançamentos de Produtos*
Produtos formulados e aprovados em 2019.

- Atrazina 500 SC

- Piriproxifem 100 EC

- Diquat 200 SL

- Triclopir 480 EC - Indoxacarb 500 SC 

- Tiofanato 500 SC- Malathion 1170 UL

- Fipronil 800 WG

Produtos formulados e aprovados em 2020.

- Fluazinam 500 SC

O conceito de “juntos somos mais fortes” ganha ain-
da mais importância em tempos difíceis, como o que 
o mundo enfrenta atualmente. “No momento em que 
você começa a ter suas bases ameaçadas, diante de 
um mundo de pernas para o ar, precisa se apoiar no 
outro, para atravessar melhor as dificuldades”, lem-
bra o diretor comercial da CCAB, Emiliano Mellis. Mas, 
segundo ele, nem tudo é sempre tão bonito como no 
conceito. “Alguns produtores entram em pânico e, 
outros, mirando vantagens a curto prazo, se deixam 
levar por oportunidades de ocasião, com uma visão 
imediatista, buscando atalhos que podem não se sus-
tentar; trocando estratégias coletivistas nos negócios 
por “cantos da sereia” em oportunidades pontuais”. 
De acordo com Emiliano, a CCAB Agro, como muitas 
empresas, foi obrigada a rever seus processos e otimi-
zar seus times. “A crise vai passar e pode até se tor-
nar uma grande oportunidade, como a história tem 

nos ensinado. Só que iremos despender mais energia 
para retornar às bases normais, para atender àqueles 
clientes que precisarão da segurança e da confiança; 
da nossa tradição e qualidade dos negócios fechados 
com a CCAB. O certo é que nós estaremos prontos para 
isso!”, conclui.

Confiança e tradição: 
diferenciais na crise

A SLC estabeleceu uma relação com a CCAB 
que se baseia na confiança: nos produtos, na 
companhia, e claro, nas pessoas. Qualidade é 
parte disso tudo. Nem se discute. Trata-se de 
uma empresa que também tem um papel de 
representatividade do setor e que traz para o 
produtor informações de mercado; participa 
das missões internacionais do Governo na 
Ásia, por exemplo. Por tudo isso, ela está sem-
pre presente nas nossas cotações.

A CCAB está entre as principais fornecedoras 
de defensivos agrícolas para o Grupo Horita.
É uma companhia moderna, com estrutura 
administrativa leve, que lhe confere agilidade 
e rapidez nas decisões.
Considero isso fundamental no momento 
que estamos fechando o negócio para cada 
safra.

Walter Horita 
Sócio proprietário do Grupo Horita 

Claudio Ebert  
Gerente de Suprimentos da SLC 

Vejo que a importância do cooperativismo se 
faz mais perceptível nos momentos de crise, 
como é o caso da que estamos vivenciando, 
causada pela pandemia.
Acredito que esse modelo permite uma re-
cuperação mais rápida graças a união e por 
outras tantas condições que só o cooperativ-
ismo proporciona.

O cooperativismo, como qualquer tipo de 
movimento de união, em épocas de crise, 
consegue trazer resultados mais imediatos 
nas dificuldades, seja nas negociações, na 
logística, ou outros setores, como os afetados 
pela pandemia que estamos vivendo agora. 
Acredito que somente dentro do cooperativ-
ismo, e todo o sistema que envolve a colab-
oração dos produtores, podemos ter mais 
assertividade nas tomadas de decisões, e é 
assim que podemos crescer mesmo na ad-
versidade”.

Marcelo Kappes  
Presidente da Cooperfarms

Gustsavo Berto 
Diretor da CCAB

Depoimentos



Conheça o Acionista
O cerrado se faz com fibra e fibra se faz com tecnologia. 
É assim que a Unicotton trabalha há 22 anos. O nome já 
entrega parte da sua missão de unir cotonicultores. No 
caso desta cooperativa, situada em Primavera do Les-
te/MT, para garantir o acesso de seus 96 cooperados a 
um dos serviços cruciais nos negócios com a pluma: a 
classificação. A Unicotton tem um grande laboratório de 

análise instrumental e visual de algodão. A estrutura con-
ta com sete máquinas de HVI (High Volume Instrument), 
com precisão confirmada nos mais rigorosos julgamentos 
internacionais. Na safra 2019/2020, a meta é processar 
1,3 milhões de amostras. A Unicotton também trabalha 
na comercialização de pluma e no armazenamento de 
defensivos químicos para o produtor.

Opinião

Safra recorde e consumo em baixa: grandes 
desafios para o algodão do Brasil
Milton Garbugio – Presidente do Conselho da CCAB Par e da 
Associação Brasileira dos Produtores de Algodão (Abrapa)

Novos registros 2020
Até hoje considerado o produto mais eficaz na guerra 
contra o bicudo-do-algodoeiro, o inseticida Malathion 
agora faz parte do portfólio de pós-patentes da CCAB. 
A formulação UL foi um dos novos registros que a com-
panhia obteve este ano, mas, no pipeline, o Malathion 
1000 CE é aguardado para muito em breve. As novida-
des do primeiro semestre não pararam por aí. A CCAB 
também obteve do Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) as liberações do Tiofanato, 
do Indoxacarb e do Fipronil 800 WG CCAB. 

De acordo com a diretora de operações Tacia Vieira 
dos Santos, o registro do Malathion representa mui-
to para a CCAB, mas, principalmente, para o produtor 
rural. “É uma alternativa de acesso a este produto, que 

antes ficava restrito à oferta por uma única empresa no 
país, agora com a confiança e a qualidade CCAB. Mais 
uma vez, a companhia cumpre o seu papel, ofertando 
soluções realmente importantes, ampliando o leque de 
pós-patentes para a proteção desta cultura que é um 
dos carros-chefes do agronegócio brasileiro”, afirmou. 

O Brasil deverá produzir 2,9 milhões de toneladas de 
pluma na safra 2019/20. A notícia é ótima, conside-
rando-se que, pelo que já se vê, a qualidade e a pro-
dutividade estão altas. O problema é o contexto:  os 
estoques finais de algodão, em todo o mundo, estão 
elevados, em função da redução da demanda, por 
conta da Covid-19, da grande oferta global, e com as 
fibras sintéticas nos menores patamares de preço em 
dólar da história. O Brasil se consolidou como segundo 
maior exportador de algodão, fornecendo o produto 
durante os 12 meses da temporada 2019/20, em vo-
lumes recordes. A previsão é atingir US$ 3 bilhões de 
saldo positivo na balança comercial da pluma. 

Precisamos aproveitar este cenário para acessar no-
vos mercados e mostrar ao mundo os diferenciais do 
produto brasileiro: qualidade, rastreabilidade e sus-
tentabilidade (somos os campeões em fibra licencia-

da BCI). Mostramos tudo isso em ações diversas, como 
missões internacionais, trazendo compradores para ver 
nossa cotonicultura de perto e levando os produtores 
para conhecer o mercado global. Estamos abrindo um 
escritório da Abrapa em Singapura, e temos também o 
movimento Sou de Algodão, do qual a CCAB se orgu-
lha de fazer parte como apoiadora. A iniciativa inédita 
dialoga com toda a cadeia têxtil, desde a lavoura até 
o ponto de venda, unindo duas pontas que jamais se 
comunicaram, em prol de uma moda e consumo mais 
responsáveis.

Novidade




