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PANORAMA INTERNACIONAL

 
 O quadro de oferta e demanda mundial de algodão vem, a partir do ano safra 2007/08, 
apresentando um consumo superior a produção mundial. Em 2007/08 a área colhida com a her-
bácea foi de 33,255 milhões de hectares, que resultou em uma produção de 26,255 milhões de 
toneladas de pluma, frente a um consumo de 26,455 milhões de toneladas.
 Para o ciclo 2008/09 a perspectiva é que este cenário de consumo maior que a produção 
se repita. Segundo o USDA a produção deverá alcançar 24,768 milhões de toneladas e o con-
sumo mundial deverá ficar próximo as 26,094 milhões de toneladas.
 Apesar deste balanço negativo, os preços internacionais da pluma não vem respondendo 
com grandes altas como as que ocorreram em outras commodities devido aos altos estoques 
mundiais. Essa combinação de fatores vem fazendo com que a área e produção de algodão se 
rendam à concorrência de outras culturas, como milho e soja, que vem sendo, nos últimos anos, 
mais atrativas em muitas das regiões produtoras.
 Baseando-se nas estimativas de produção, exportação e consumo, os estoques finais 
mundiais estão previstos em 12,072 milhões de toneladas para a temporada 2008/09 (conforme 
o Quadro I).

Algodão – Oferta e Demanda Mundial
(em milhões de toneladas)
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FATORES INFLUENTES DA DEMANDA

ü Expansão demográfica;
ü Emprego e renda - crescimento econômico;
ü Estrutura produtiva - situação e expansão;
ü Mercados importadores.

FATORES ECONÔMICOS

ü Taxas de juros - juros altos, menor demanda, menor liquidez, maior pressão para exportação, 
quedas de preços, menor capacidade de retenção de estoques, etc;
ü Taxas de câmbio - pressões estruturais econômicas (balança de pagamentos), pressões infla-
cionárias, pressões políticas, situações externas;
ü Nível de emprego e renda - fundamental para a determinação da demanda do setor têxtil com 
influência direta sobre a demanda de algodão;
ü Deslocamento do eixo de produção;
ü Logística;
ü Endividamento dos cotonicultores;

FATORES POLÍTICOS

ü Eleições, guerras e conflitos;
ü Modificações de leis que interferem em preços e estruturas ou que causem movimentos es 
peculativos;
ü Liberação e adaptação de variedades transgênicas;
ü Subsídios estrangeiros.

FATORES CLIMÁTICOS

ü O clima é o grande fator imprevisível no setor agrícola;
ü asicamente, os indicadores ficam concentrados nos fenômenos - El niño e La niña - cíclicos e 
previamente detectados pelos meteorologistas.
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Principais Países Produtores
Safra 2007/08

Fonte: USDA / Elaboração: IMEA

Evolução da Produção nos Principais Países
(em milhões de toneladas de pluma)

Fonte: USDA / Elaboração: IMEA
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Gráfico de evolução da Produção nos Principais Países
(em milhões de toneladas de pluma)

Fonte: USDA / Elaboração: IMEA

Mapa da Produção Mundial

ü China
ü Estados Unidos
ü Índia/Paquistão
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ü Ex-Países da República Soviética
ü Brasil
ü Austrália
ü África Ocidental

EUA - PONTOS CHAVE

Plantio - Abril/junho - 3,14 milhões de hectares;
Colheita - Setembro/outubro/novembro;
Produtividade - 750 a 850 libras/acre;
Produção – 2,945 milhões de toneladas;
Período crítico para lavouras - 15/julho a 15/agosto;
De setembro a outubro – furacões;
Plantio com GMOS - 18% resistente a insetos; 28% herbicidas = 46%; Herbicidas/Insetos;
Lei Agrícola atual 2002 a 2007;
Recentemente o país sofreu derrotas na OMC, relativas a financiamentos subsidiados para os 
produtores.

 CHINA - PONTOS CHAVE

Maior produtor e consumidor mundial;
Plantio: março/maio;
Colheita: agosto/outubro;
Aumentando plantio de transgênicos;
Principais regiões produtoras: Xinjiang, Hebei, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Shandong, Henan. 
Noroeste e Sudoeste do país;
Há restrição de várias categorias, com destaque para a redução de áreas agricultáveis, a limitada 
disponibilidade de água e o forte êxodo rural.

AUSTRÁLIA - PONTOS CHAVE

Tradicional fornecedor de fibra de qualidade;
Potencial de produção vai até 800 a 900 mil toneladas/ Atual 150 mil toneladas;
Forte restrição quanto à disponibilidade de água;
O país vem sendo assolado por uma seca de graves conseqüências. Nos últimos 05 anos houve 
uma queda de aproximadamente 65% em sua produção por falta de água, já que 95% das lavou-
ras são irrigadas.
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Principais Exportadores Mundiais
Base 2008

Fonte: USDA / Elaboração IMEA

Principais Importadores Mundiais
Base 2008

Fonte: USDA / Elaboração: IMEA
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MERCOSUL

Oferta e Demanda no MERCOSUL - Pluma
Safra 2000/01 a 2008/2009 (Mil toneladas)

*Estimativa nov/09
 Fonte: USDA / Elaboração: IMEA

Comparativo de Área, Produção e Produtividade
(Safra 2007/08)

Fonte: CONAB e USDA

 Na safra 2007/08 a área cultivada com algodão no MERCOSUL totalizou 1.447 mil 
hectares, gerando um volume de produção da ordem de 1.778 mil toneladas, das quais, 1.603 
mil toneladas foram originadas no Brasil. Em toda a região de abrangência do MERCOSUL, as 
condições climáticas favoreceram o desenvolvimento das plantas, com isso, os níveis de produ-
tividade obtidos em cada país ficaram dentro das expectativas iniciais dos cotonicultores, cujos 
pacotes tecnológicos por eles aplicados diferem por país, regiões, estados ou províncias.
 Para a safra 2008/09, a previsão da Conab – Companhia Nacional de Abastecimento é 
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que a área de algodão a ser plantada no Brasil diminua entre 10% e 15%, ficando entre 921,5 
e 963,5 mil hectares. Já para os países visinhos, o USDA estima que a área aumente para 
430 mil hectares na Argentina e 90 m il hectares no Paraguai. Caso isso se confirme, o bloco 
Sul-Americano terá entre 1.441 mil hectares e 1.483 mil hectares. Com isto, a produção de 
pluma no próximo período deve ser mantida ou diminuir, tendo em vista que, provavelmente, 
a produtividade, principalmente nos Estados de Mato Grosso e Bahia caia devido ao menor 
nível de tecnologia, sobre tudo adubação, que deve ser implantado nas lavouras neste ciclo. 
Essa redução tecnológica deve ocorrer devido ao encarecimento dos fertilizantes, e pela recente 
restrição do crédito.
 O consumo em escala industrial no MERCOSUL ocorre somente no Brasil e na Ar-
gentina onde a demanda estimada é de 295 e 171 mil toneladas, respectivamente. Cabe res-
saltar que, no caso da Argentina a oferta da matéria-prima é inferior à demanda, fato que 
tem obrigado as indústrias a importarem o remanescente necessário. No Paraguai o consumo 
interno é mínimo, algo em torno de 7,0 mil toneladas, assim a maioria da produção é expor-
tada, inclusive para o Brasil que no período de janeiro a setembro de 2008 adquiriu deste país 
próximo a 7,730 mil toneladas.

PANORAMA NACIONAL

 Outrora os maiores produtores de algodão do país, Paraná e São Paulo assistem à dec-
adência de suas lavouras, substituídas ano a ano pela soja e a cana-de-açúcar. Enquanto isso, o 
algodão acelera sua marcha sobre as regiões de Cerrado, não apenas nas áreas já consolidadas 
de Mato Grosso, Goiás e Oeste da Bahia, mas também em posições recém desbravadas no Sul 
do Maranhão e do Piauí.
 Esses Estados, que chegaram a plantar 52% da área brasileira de algodão em 1990, 
semearam apenas 2% do total nacional, estimado em 1,077 milhões de hectares em 2007/08. 
No mesmo período, Mato Grosso se manteve como maior produtor de pluma, alcançando 542 
mil hectares, praticamente a metade da área nacional.
 A tendência migratória rumo ao Cerrado é clara e fortaleceu-se durante as duas ultimas 
décadas. Entre 1990 e 2007, a área semeada em São Paulo caiu de 300,8 mil hectares para 36 
mil, e no Paraná de 490 mil para 12,2 mil. Ao contrário, o Mato Grosso viu suas lavouras de 
algodão aumentaram de 43,4 mil hectares para 560,8 mil, no mesmo período. Nas regiões de 
Cerrado dos Estados de Goiás e Bahia, o crescimento também foi expressivo, a área plantada 
saltou de 35,5 mil para 72,5 mil e de 188 mil para 315 mil hectares, respectivamente.
 Uma novidade confirmada pelas últimas safras é a expansão da cotonicultura nas 
regiões de Cerrado do Sul do Maranhão e do Piauí. Entre as safras 2006/07 e 2007/08, a área 
plantada de algodão no Piauí passou de 13,2 mil hectares para 17,1 mil hectares (elevação de 
29,7%) e no Maranhão, de 7,3 mil para 12,3 mil (68,5%), enquanto a área total no Brasil per-
maneceu praticamente estável.
 Em todos esses casos, a migração da cotonicultura para as regiões de Cerrado tem 
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explicação semelhante: produtores buscando terras mais baratas, com topografia plana, chu-
vas regulares e intensa luminosidade. O modelo de produção empregado, baseado na cultura 
empresarial, com uso intenso de tecnologia, produção em escala e integração produção-desca-
roçamento, visa agregar valor ao produto agrícola competir no mercado externo.
 É um modelo diferente do que se via nas lavouras de algodão do Paraná e de São Paulo. 
Em que pese, o processo de tecnificação do cultivo ter sido assimilado pelos produtores desses 
Estados, terras mais caras e predomínio de pequenas e médias propriedades dificultaram a 
competição com a pluma produzida em larga escala nas regiões de Cerrado. Agricultores para-
naenses e paulistas passaram a se dedicar ao cultivo de cana-de-açúcar e soja, cuja demanda 
aumentou com a construção de novas usinas de açúcar e álcool e com o vertiginoso aumento 
das compras de soja por parte da China. Ainda que se discuta, em alguns círculos, projetos de 
retomada do algodão no Paraná e em São Paulo, não se vislumbra nada no curto prazo.
 Atualmente, três Estados são os principais produtores, em termos de participação da 
produção e são considerados grandes produtores, utilizando um sistema mecanizado do plan-
tio à colheita. Em Mato Grosso, Bahia e Goiás, aproximadamente 60% das áreas possuem 
atualmente entre 1.000 e 5.000 hectares.
 A melhoria obtida na qualidade da pluma na última década promoveu um grande cresci-
mento na cotonicultura brasileira. E a produtividade também explodiu. O aumento na área de 
cultivo foi de 66% e a produção cresceu 400%. O consumo interno, todavia, continua estag-
nado em torno de 800 mil toneladas de pluma por ano. Sobram mais de 600 mil toneladas. 
Seria um admirável excedente para exportação se o custo de produção do algodão brasileiro 
não fosse maior que os preços do produto no mercado internacional. O produtor depende dos 
leilões do governo para vender pelo preço mínimo.
 Na safra 2007/08 a área cultivada com algodão no país totalizou 1.077,4 mil hectares. 
A produção de algodão em pluma variou de 1.524 milhões de toneladas da safra anterior para 
1.603 milhões de toneladas. 
 No processo produtivo, a maioria dos cotonicultores brasileiros utiliza tecnologia de 
ponta, fato que permite a obtenção de maiores níveis de produtividade e melhora na qualidade 
da pluma, fator fundamental na comercialização. Ao contrário da maioria dos países, o Brasil 
é um dos poucos do mundo que tem condições de aumentar a produção, pois, ainda dispõe de 
recursos naturais (grandes extensões de área, clima favorável e água em abundância) a serem 
empregados no processo produtivo. 
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Mapa da Produção Nacional 1997

Mapa da Produção Nacional 2007



13

Principais Estados Produtores
(Safra 2007/08)

Fonte: CONAB / Elaboração: IMEA

Evolução de Área Plantada no Brasil e Mato Grosso
(em mil hectares)

Fonte: CONAB / Elaboração: IMEA
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Evolução da Produção Nacional de Pluma
(em mil toneladas)

Fonte: CONAB / Elaboração: IMEA

SAFRA CENTRO-SUL

ü Plantio tem início em outubro no Paraná e Sul do MS, estende-se até janeiro no MT;
ü Colheita: começa no Paraná em fevereiro/março e estende-se até agosto no MT e Oeste da Bahia;
ü Tecnologia e clima melhores para algodão em altitudes mais elevadas;
ü Algumas regiões têm problemas de clima no verão: Norte do PR, Sul do MS e Goiás;
ü Decisões do plantio ocorrem em junho/agosto;
ü Boa parcela da área no Brasil tem plantio com sementes tecnificadas;
ü Preços, condições de financiamento e compra de insumos definem o perfil do produtor para a safra;
ü Rotação de cultura tem influencia em algumas regiões apenas e podem ser apenas cíclicas;
ü Riscos das Lavouras:
ü Estiagens sazonais - São Paulo, Goiás e Mato Grosso;
ü Geadas: Paraná, Sul do Mato Grosso do Sul e algumas regiões de São Paulo, mas de difícil ocorrência;
ü Chuvas na colheita.

SAFRA NORDESTE E NORTE

ü Baixa tecnologia (algumas exceções);
ü Risco climático elevado - estiagens e altas temperaturas;
ü Pólos de produção: Sul do maranhão, algumas regiões da Bahia (Oeste), Tocantins, Rondônia;



15

Algodão em Pluma – Oferta e Demanda no Brasil
1999/00 a 2007/08 (em milton.)

Fonte: CONAB / Elaboração: IMEA

Exportações Brasileiras

Exportação Brasileira e Mato-Grossense de Algodão em Pluma
(toneladas)

Fonte: SECEX / Elaboração: IMEA
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Destino por portos da exportação Brasileira de Algodão em Pluma
(%)

Fonte: SECEX / Elaboração: IMEA

Destino por portos da exportação Mato-Grossense de Algodão em Pluma
(%)

Fonte: SECEX / Elaboração: IMEA
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Participação de Mato Grosso:
Top 10 importadores de Algodão do Brasil em 2007 

(em toneladas)

Fonte: SECEX / Elaboração: IMEA

ALGODÃO – CENTRO-OESTE

Área Cultivada com Algodão por Estado
(em mil hectares)

Fonte: CONAB
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 Produção de Algodão em Pluma
(em mil toneladas)

Fonte: CONAB

Produtividade do Algodão
(em @ de pluma por ha)

Fonte: CONAB    

Produção de Caroço
(em mil toneladas)

Fonte: CONAB

Produtividade de Caroço
(em kg por ha)

Fonte: CONAB



19

ALGODÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

 As mudanças recentes ocorridas na cotonicultura brasileira acarretaram um intenso pro-
cesso de reestruturação produtiva no setor, cuja face mais aparente foi a transferência geográfica 
da produção das regiões tradicionais de São Paulo e Paraná, para as novas regiões produtoras no 
cerrado brasileiro, notadamente o Mato Grosso. 
 Ocorreram mudanças estruturais profundas na cadeia de produção e comercialização do 
algodão sob influência de fatores diversos, tais como elevações expressivas na produtividade 
agrícola, retomada do mercado externo via exportações, mudanças na qualidade da fibra, na 
forma de negociação do produto e na coordenação da cadeia produtiva. 
 A partir da criação do PROALMAT – Programa de Incentivo à Cultura de Algodão 
de Mato Grosso a cultura expandiu  a ponto de área de algodão plantado na safra 2007/08 
aproximadamente 542 mil hectares, com uma produção superior a 830 mil toneladas de pluma 
e produtividade em torno de 1.480 kg/ha. Com a organização da Associação Mato-Grossense 
dos produtores de algodão, do PROALMAT e do FACUAL, foram criadas as condições con-
junturais para grandes investimentos em geração e transferência de tecnologias na cotonicultura 
de Mato Grosso. O Estado de Mato Grosso tem atualmente 50,3% da área cultivada do país e 
51,8% da produção. 
 Cabe destacar que, o Estado do Mato Grosso é o maior produtor do país, já o Estado 
da Bahia destaca-se na segunda colocação com 315,6 mil hectares plantados e uma produção 
estimada de 495,5 mil toneladas, na 3ª posição aparece o Estado de Goiás que cultivou 72,5 mil 
hectares e tem um volume de produção estimado em 106 mil toneladas. Juntos, os três estados 
semearam quase 930 mil hectares, representando cerca de 86% da área total cultivada no Bra-
sil que somou 1.077,4 mil hectares. Quanto ao volume de produção desses Estados, o mesmo 
totalizou cerca de 1.431,9 mil toneladas, ou seja, algo em torno de 89,0% do total atualmente 
previsto para o país.
 Sendo assim, o PROALMAT/FACUAL é de suma importância para sustentabilidade 
para cadeia produtiva. A redução fiscal não significou apenas maior competitividade para o 
algodão produzido em Mato Grosso, mas, fundamentalmente, instrumento para complemento 
de renda para o setor, que possibilitará a realização dos investimentos necessários para o incre-
mento da produção e da qualidade do produto.

Desempenho da Cultura do Algodão Antes da Criação do PROALMAT

Fonte: CONAB/ PROALMAT
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Evolução da Cultura do Algodão Após a Criação do PROALMAT

Fonte: CONAB/ PROALMAT

Rendimento da Pluma em Mato Grosso
(%)

 

Fonte: CONAB / Elaboração: IMEAz
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Tabela de equivalência Padrão Universal / Padrão Nacional

 O algodão em pluma é classificado por tipo e comprimento das fibras, sendo que, o tipo 
será determinado levando-se em conta a cor das fibras, a presença de folhas, que caracterizarão 
as impurezas, e o modo do beneficiamento do algodão em caroço. 
Ressalta-se que as análises para a classificação do algodão serão efetuadas por meio de instru-
mento HVI, ou outros equipamentos que também analisam as características físicas da fibra 
(comprimento, índice de uniformidade de comprimento, conteúdo de fibras curtas, resistência, 
índice micronaire, grau de folhas, quantidade de partículas de impurezas, área ocupada pelas im-
purezas em relação à área total, grau de amarelecimento, grau de reflectância e diagrama de cor. 
O tipo do algodão será representado por códigos compostos de dois dígitos, que corresponderão 
às impurezas e à cor, presentes na amostra do algodão.
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Área de Algodão em Mato Grosso por Município
(em hectares – safra 2006/07)

Fonte: PROALMAT
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Variedades Mais Plantadas em Mato Grosso
(em hectares e quilogramas – Safra 2006/07)

Fonte: PROALMAT
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CUSTO DE PRODUÇÃO

 O crescimento da economia mundial tem causado um aumento no consumo de alimen-
tos, fibras e energia. A agricultura mundial está atravessando um período de grande mudança 
e a cotonicultura não ficou alheia a esse processo. A informática globalizou a informação. A 
biotecnologia facilitou a produção. E o aumento nos preços do petróleo promoveu grandes alte-
rações no setor primário da economia. Ao mesmo tempo em que tornou viável a exploração da 
agroenergia, encareceu a logística dos fertilizantes e das commodities agrícolas.
 O padrão de cultivo predominante na cotonicultura brasileira exige alta tecnologia. E 
também condições agronômicas favoráveis, rotação de cultura adequada para os solos de cerra-
do, infra-estrutura industrial específica e logística de exportação. A correção do solo do cerrado 
para o cultivo de algodão é lenta e demanda altos investimentos em corretivos e fertilizantes. As 
condições atuais não são favoráveis ao crescimento. A produção é maior que o consumo interno 
e em condições normais de abastecimento, os custos de produção ultrapassam os preços de mer-
cado internacional.
 Os fatores limitantes são: a proibição tecnológica, a logística, o custo dos insumos, o 
peso da dívida dos agricultores e a valorização da moeda brasileira. Dos 850 milhões de hectares 
do Brasil, apenas 40 milhões estão corrigidos e preparados para o plantio de culturas anuais. 
E somente 4 milhões são aptos para o plantio de uma safra de algodão a cada 3 anos. Assim, o 
crescimento da cotonicultura depende de duas circunstâncias, isoladas ou combinadas:

1. Grandes investimentos no preparo de novas áreas de cultivo;
2. Desenvolvimento de novos sistemas de produção menos dependentes de insumos modernos.  

 Vale lembrar que, nos últimos anos, os cotonicultores brasileiros vêm fazendo elevados 
investimentos nos processos de produção, colheita e beneficiamento do algodão, ressaltando 
que a estrutura utilizada para a produção de algodão em pluma não podem ser utilizadas em 
outras culturas.
 A safrinha de algodão pode ser uma opção econômica de grande interesse dentro de 
sistemas em plantio direto que utilizam fortes biomassas nutricionais nas sucessões anuais. A 
escolha da opção do sistema de cultivo para a cultura de algodão de safrinha é subordinada aos 
preços pagos aos produtores. 
 Em números gerais, a safra 2007/08, recém consolidada, foi a maior da história mato-
grossense. Esse resultado foi alcançado graças às perspectivas que se afloravam no momento 
do planejamento e implantação das lavouras no ano de 2007, quando a cultura do algodão se 
mostrava mais competitiva frente às concorrentes soja e milho.
 Porém, para a safra 2008/09, o cenário que vem se desenhando não é nada promissor. Em 
comparação com a safra anterior, os custos de produção registraram, em média um incremento de 
23% em reais e 44% em dólares. Esse aumento deve-se principalmente aos fertilizantes, alguns de-
les registraram altas próximas a 200% no período de um ano. Em Julho/07, o peso dos fertilizantes 
no custo total era de 26%, já em Julho/08 passaram a representar 41% dos custos do algodão
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Quadro de Custos de Produção de Algodão em Campo Verde

Considerações: taxa de câmbio R$1,60
Fonte/Elaboração: IMEA
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Evolução dos Custos de Produção em Campo Verde
 (sem imposto de comercialização e custos administrativos)

]

Considerações: taxa de câmbio R$1,60 para 2008 e R$ 1,88 para 2007
Fonte/Elaboração: IMEA

Participação dos Fertilizantes nos Custos Variáveis
(US$)

Fonte/Elaboração: IMEA
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Quadro de Custos de Produção de Algodão em Sapezal

Considerações: tx. de câmbio R$1,60 
 Referência: Julho/2008 
 Fonte: multinacionais, produtores, revendas e sindicatos rurais  
 Elaboração: IMEA. 
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Cloreto de Potássio
(US$ / Tonelada)

Fonte: IMEA

Sulfato de Amônio
(US$ / Tonelada)

Fonte: IMEA
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Super Simples
(US$ / Tonelada)

Fonte: IMEA

RENTABILIDADE

 Conforme exposto, a elevação dos custos de produção ocasionada pela alta dos fertili-
zantes, por si só já deixou a rentabilidade da cultura do algodão seriamente comprometida no 
estado de Mato Grosso.
 Se não fosse o bastante, no período compreendido entre o último trimestre de 2007 e o 
final do primeiro semestre de 2008, houve grandes alterações no cenário econômico mundial. 
As cotações da soja negociadas na Bolsa de Chicago tiveram alta superior a 61%, levando a 
rentabilidade desta oleaginosa a níveis mais atrativos que os da pluma.
 O terceiro fator e que vem colaborando para o agravamento do cenário é a queda das 
cotações internacionais da pluma a partir do segundo semestre de 2008. As cotações de pratica-
mente todas as commodities, após atingirem valores estratosféricos, tomaram uma forte tendên-
cia de queda, que foi desencadeada pela recente eclosão da crise financeira mundial. O algodão 
negociado em Nova Iorque registrou uma desvalorização superior a 47% entre 30 de junho de 
2008 e 11 de novembro deste mesmo ano. Com isso, houve um descolamento muito grande 
entre os custos de produção e os preços que devem ser recebidos pelos produtores.
 O último, porém não menos importante agravante deste cenário tem relação direta com a 
crise financeira mundial, que foi a restrição de crédito para o setor agrícola. Essa restrição afetou 
em cheio a cotonicultura no Estado, que tem como base de financiamento o capital internacional.
 Logo abaixo, está disposta uma estimativa de rentabilidade do algodão para a safra 
2008/09. Nesta tabela, o custo utilizado trata-se de uma média entre os custos apurados pelo 
IMEA nos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2008. Já a receita, foi estimada através 
da média ponderada entre: 1. Os contratos já fixados pelos preços previamente determinados e; 
2. O restante do volume ainda disponível pela cotação atual do algodão na ICE.
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Quadro de Rentabilidade em Campo Verde

Fonte/Elaboração: IMEA.
Câmbio: Julho – R$ 1,60; Agosto – R$ 1,61; Setembro – R$ 1,80; Outubro – R$ 2,17. 

Receita e Custo Variável do Algodão em Caroço - Campo Verde MT 
Safra 08/09 (US$/ha) 

Fonte/Elaboração: IMEA.
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Evolução da Rentabilidade do Algodão em Caroço: Campo Verde 
Safra 08/09 (US$/ha) 

Fonte/Elaboração: IMEA.

Quadro de Rentabilidade em Sapezal

Fonte/Elaboração: IMEA.
Câmbio: Julho – R$ 1,60; Agosto – R$ 1,61; Setembro – R$ 1,80; Outubro – R$ 2,17. 
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Receita e Custo Variável do Algodão em Caroço – Sapezal - MT 
Safra 08/09 (US$/ha) 

Fonte/Elaboração: IMEA.

Evolução da Rentabilidade do Algodão em Caroço: Sapezal - MT
Safra 08/09 (US$/ha) 

Fonte/Elaboração: IMEA.
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PONDERAÇÕES FINAIS

 Durante anos vivenciamos um cenário de progressivo crescimento econômico mundial, 
em que, projeções otimistas, de longo prazo, acerca da produção brasileira e mundial foram 
elaboradas. Todavia, entrando em um ano safra 08/09 de alarme para uma crise econômica mun-
dial a dúvida paira sobre o futuro do algodão. 
 Em razão do cultivo do algodão apresentar maior risco que outras culturas, exigir tec-
nologia específica e ser regido por um mercado mais industrializado que outras commodities, 
a decisão sobre seu cultivo é muito mais criteriosa que outras commodities. Há anos o cenário 
de plantio e produção do algodão brasileiro é bastante volátil, mesmo com um crescimento 
econômico mundial.
 Apesar do algodão da safra 07/08 do Estado de Mato Grosso, que rege o panorama 
brasileiro, ter registrado um crescimento de 80% na área plantada nos últimos cinco anos, as sa-
fras oscilaram, nos últimos 8 anos, entre 300 a 500 mil hectares plantados. Com uma perspectiva 
de crise exógena à produção, a tendência para o cultivo do algodão em curto prazo é de queda, 
todavia incerta a longo prazo.
 O algodão é transformado em vestuário e é considerado um bem menos necessário na 
cesta de produtos do consumidor. Dessa forma, em momentos de crise, há a tendência de ser 
restringido por parte da população.  Aliado à demanda comprometida está o fato dos estoques 
de passagem para 2009 estarem altos, portanto, em curto prazo, tanto a oferta interna quanto 
externa, conseguem superar o estreitamento da demanda. Entretanto, o cenário de queda de 
produção nacional, no curto prazo, não significa que será duradouro, uma vez que quando o 
ciclo de demanda excedente terminar, os preços novamente estimularão maiores produções. 
 É certo que, os cotonicultores brasileiros acostumados a lidar com as crises que assolam 
suas lavouras, encontrarão um novo desafio. A crise econômica mundial atingiu diretamente o 
pilar de sustentação da agricultura e da cotonicultura brasileira: o crédito. Com a incerteza da 
disponibilidade de crédito aos produtores e o possível encarecimento das taxas de juros, o cul-
tivo do algodão nacional fica comprometido, independente dos fatores de demanda externos.
 Portanto, o cultivo da cultura algodão para os próximos anos dependerá não só do posi-
cionamento da demanda, mas de políticas- econômicas internas mais atrativas, que possibilitem 
o financiamento e cultivo da cultura no país. 
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