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Abstract 
 
This article shows, in general, the landscape of agribusiness cotton regions of Mato Grosso 
and Bahia, in the period 1990 to 2007. For this, we used the method of analysis as measures 
of regional specialization and localization, which allows the knowledge of the patterns of 
economic growth in the region as a whole. It was considered as variable, cotton production in 
these states, verifying that the dynamics of growth of these regions is closely linked to the 
development of new agricultural frontier of the country, thanks to a high degree of 
specialization. It is concluded on the facts analyzed the period from 1990 to 2002, the 
segment of the cotton industry had a wider distribution in the territory of the percentage of the 
amount produced. Already in the following years, from 2003 to 2007, was contacted, based 
on data analysis, the analyzed regions of the cotton farmer sector expanded, given a large 
influx of investment, which resulted in a high degree of specialization in the sector and 
greater dynamic, consolidating the regions studied according to the expectations set, such as 
regions with highly specialized production. 
 
Key-words: Economic statistics. Indicators. Cotton. 
 

1. Introdução 

 
A utilização de algodão pelo homem remonta há séculos. Sendo que, os principais 

usos do algodão, incluem-se moveis, aplicações médicas, indústria automobilística e em 

varias outras indústrias. No entanto, o principal consumo é para fiação, destinada à indústria 

têxtil, que absorve aproximadamente 60% da produção mundial, vale salientar que, existe 

uma relação biunívoca da indústria têxtil com o setor de cotonicultura, respondendo por 

parcela significativa do emprego e renda mundial, inclusive sendo interesse das políticas de 
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vários governos. (UNCTAD, 2005). No caso do algodão caroço, esse pode ser utilizado para 

alimentação bovina (torta e farelo) ou para extração do óleo. Ambos, normalmente, 

comercializados no mercado interno, entretanto o óleo bruto pode ser refinado e 

posteriormente exportado. (FERREIRA FILHO, et al, 2005). 

Segundo Jayo & Nunes (1998) a partir de 1930 o Brasil ocupou o papel de grande 

exportador mundial do produto. Entretanto, nos anos 90, a produção de algodão no Brasil 

passou a apresentar acentuados problemas de competitividade, passando de exportador para 

grande importador mundial do produto. Este período passou a ser denominado como a “crise 

do algodão brasileiro", revelando a incapacidade dos produtores nacionais de se manterem no 

mercado frente aos concorrentes estrangeiros. Essa crise do setor foi caracterizada por um 

decréscimo na área colhida com algodão, atingindo sua menor proporção no ano safra 

1996/97.  

A partir de 1998, devido um intenso processo de reestruturação no setor, houve um 

deslocamento da produção das regiões Sul e Sudeste (cotonicultura tradicional) para as 

regiões Centro-Oeste e Nordeste (cotonicultura empresarial). O surgimento dessa “nova 

cotonicultura brasileira” propiciou mudanças estruturais na cadeia de produção e na 

comercialização dessa commodity, alavancando a produção interna, a geração de excedentes 

exportáveis e, conseqüentemente, a queda das importações. (FERREIRA FILHO, et al, 2005). 

Em geral, observando o Gráfico 1 (que foi obtido por meio da análise da Tabela 1), no 

Brasil, de 1990 a 2007 a área cultivada de algodão diminuiu cerca de 40% neste período, 

passou de 1.938,8 para 1.151,5 mil hectares, porém a produção de algodão aumentou 176%, 

de 2.073,6 para 5.732,2 mil toneladas, neste período. Esse aumento da produção é explicado 

pelo aumento, neste mesmo período, na produtividade de algodão, cerca de 240%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 1: Brasil: área colhida, produção total, produção de caroço, produção de pluma e 
rendimento médio de algodão. 
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  Área  Produção Produção Produção Rendimento 
Ano  colhida  total  de caroço  de pluma  médio 

  (mil ha) (mil t) (mil t) (mil t) (kg / ha) 

1990 1938,8 2073,6 1356,8 716,8 1056 
1991 1971,2 1920,7 1253,6 667,1 967 
1992 1277,1 1194,5 774,2 420,3 940 
1993 1237,8 1434,9 951 483,9 1117 
1994 1228,5 1534,7 997,6 537,1 1249 
1995 952,5 1171,7 761,7 410 1230 
1996 657,5 874 568,2 305,8 1329 
1997 879,9 1174,4 763,4 411 1335 
1998 693,9 1443,9 923,8 520,1 2142 
1999 823,8 1887,7 1187,4 700,3 2291 
2000 868,4 2460,7 1521,9 938,8 2834 
2001 747,7 2011,1 1244,9 766,2 2690 
2002 735,1 2212,3 1364,8 847,5 3010 
2003 1100 3408,6 2099,2 1309,4 3099 
2004 1179,4 3427,6 2128,9 1298,7 2906 
2005 856,2 2723,6 1685,7 1037,9 3181 
2006 1096,8 5431,6 3907,6 1524 3563 
2007 1151,5 5732,2 4123,3 1608,9 3581 

Fonte: CONAB, 2010. 
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Gráfico 1: Comportamento da área cultivada, da produtividade e da produção do 
algodão no Brasil de 1990/01 a 2007/08 (em mil ha, Kg/ha e em mil ton., 

respectivamente). 
Fonte: Gráfico elaborado pelos autor do artigo a partir dos dados da CONAB (2010). 

 

A expressão crescente da produção do algodão no Brasil, dada uma “nova 

cotonicultura”, firmou raízes nas imensas regiões do cerrado, principalmente no estado de 

Mato Grosso e da Bahia, onde se firmou como uma alternativa ao cultivo da soja.  

No ano safra de 2006/07 a Bahia contribuiu com 29,4% (1.596,8 mil toneladas) e o 

Mato Grosso com 51,4% (2.791,3 mil toneladas) da produção total de algodão do Brasil. 
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Juntos representam 80,8% das 5.431,6 mil toneladas de algodão produzidas no Brasil neste 

período. Isso pode ser observado no Gráfico 2 (que foi obtido por meio da análise da Tabela 2 

e Tabela 3). Logo as regiões de estudo foram o Mato Grosso e a Bahia, dada a relevância 

dessas duas regiões no setor cotonicultor, frente ao Brasil. 

 
Tabela 2: Bahia: área colhida, produção total, produção de caroço, produção de pluma e 
rendimento médio de algodão. 
 

  Área  Produção Produção Produção Rendimento 
Ano  colhida  total  de caroço  de pluma  médio 

  (mil ha) (mil t) (mil t) (mil t) (kg / ha) 

1990 175,2 129,7 84,3 45,4 740 
1991 202,2 119,3 77,5 41,8 590 
1992 127,2 87,1 56,6 30,5 685 
1993 142,5 133,1 87,8 45,3 934 
1994 157 92,6 60,2 32,4 590 
1995 120,5 75,9 49,3 26,6 630 
1996 148,3 81,5 53 28,5 550 
1997 111,2 37,8 24,6 13,2 340 
1998 44,5 42,3 27,5 14,8 950 
1999 57,9 130,3 84,7 45,6 2250 
2000 55 159,5 98,1 61,4 2900 
2001 70,2 176,9 108,8 68,1 2520 
2002 86,3 284,8 170,9 113,9 3300 
2003 197,5 675,5 410,1 265,4 3420 
2004 247 815,1 498 317,1 3300 
2005 233,7 781,7 479,2 302,5 3345 
2006 293,5 1596,8 1144,7 452,1 3900 
2007 331,7 1804,6 1293,6 511 3900 

Fonte: CONAB, levantamento de novembro de 2007. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 3: Mato Grosso: área colhida, produção total, produção de caroço, produção de 
pluma e rendimento médio de algodão. 
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  Área  Produção Produção Produção Rendimento 
Ano  colhida  total  de caroço  de pluma  médio 

  (mil ha) (mil t) (mil t) (mil t) (kg / ha) 

1990 71 107,4 68,1 39,3 1475 
1991 57 85,5 55,6 29,9 1500 
1992 60 96 62,4 33,6 1600 
1993 72,6 122 80,5 41,5 1680 
1994 72,6 111,1 72,2 38,9 1530 
1995 58,1 94,7 61,6 33,1 1630 
1996 55,2 99,4 64,6 34,8 1800 
1997 109,9 269,2 175 94,2 2450 
1998 203,3 603,8 377,4 226,4 2970 
1999 268,4 872,3 536,5 335,8 3250 
2000 392 1376 842,1 533,9 3510 
2001 312,8 1008,8 617,5 391,3 3225 
2002 300,3 1072,1 659,5 412,6 3570 
2003 438,4 1584,8 971,5 613,3 3615 
2004 451,6 1544,5 962,4 582,1 3420 
2005 366 1317,6 814,3 503,3 3600 
2006 542 2791,3 2008,1 783,2 3705 
2007 566,4 2889,4 2078,7 810,7 3670 

Fonte: CONAB, levantamento de novembro de 2007. 
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Gráfico 2: Comportamento da produção do algodão no Brasil, no Mato Grosso e na 
Bahia no período de 1990/01 a 2007/08 (em mil toneladas). 

Fonte: Gráfico montado a partir dos dados da CONAB (2010). 

 

Em detrimento com a queda não linear da área cultivada com o algodão no Brasil, o 

Mato Grosso e a Bahia apresentaram um crescimento não linear da área cultivada, podendo 

ser observado no Gráfico 3 (que foi obtido por meio da análise da Tabela 2 e Tabela 3). Esse 

contraponto das regiões de estudo em relação com o país pode ser explicado pela 

característica da região do cerrado, sendo essa propicia para a mecanização do setor 

produtivo, desde o plantio até a colheita.  
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Gráfico 3: Comportamento da área cultivada de algodão no Brasil, no Mato Grosso e na 
Bahia no período de 1990/01 a 2007/08 (em mil hectares). 

Fonte: Gráfico montado a partir dos dados da CONAB (2007). 

 

Quanto à exportação, a partir de 1999, observou-se, no Gráfico 4 (que foi obtido por 

meio da análise da Tabela 4),  um aumento significante das exportações de algodão e uma 

diminuição das importações. As exportações de algodão fecharam 2007 com cerca de US$ 

506.841.493. Observa-se que o setor de cotonicultura no Brasil é um segmento produtivo 

importante da agricultura, correspondendo com ganhos significativos de exportação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Dados das exportações e das importações de algodão do Brasil no período de 
2000 a 2007. 
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Ano Exportação Importação

1990 324,8 185,5

1991 60,3 298,0

1992 49,9 826,9

1993 2,3 847,8

1994 68,9 731,2

1995 45,8 802,0

1996 0,0 1082,3

1997 0,0 854,6

1998 10,4 605,1

1999 5,4 707,2

2000 142,9 273,5

2001 305,7 114,8

2002 221,8 255,4

2003 437,3 247,2

2004 706,3 96,2

2005 894,5 139,7

2006 589,7 233,6

2007 1270,1 181,4  
Fonte: IPEA-DATA/MDIC. 
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Gráfico 4: Relação das exportações e das importações de algodão do Brasil no período 
de 2000 a 2007. 

Fonte: Gráfico montado a partir dos dados da SECEX/MDIC (2007). 

 

O artigo apresenta uma visão geral desse segmento do agronegócio nacional, 

evidenciando a competitividade reconhecida no âmbito internacional, é importante ressaltar 

que a cadeia de cotonicultura se depara com inúmeras restrições que afetam o desempenho 

dos agentes e fazem com que seu tamanho e potencial crescimento sofram restrições. Por isso 

é necessário a negociação para redução de barreiras tarifarias junto aos órgãos internacionais, 

o qual se torna crucial para sobrevivência e ampliação da cotonicultura do Brasil. 
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Diante dos fatos apresentados, esse artigo tem por objetivo analisar a cadeia produtiva 

do setor cotonicultor nos estados de Mato Grosso e Bahia em relação ao Brasil, estimar 

indicadores para avaliar e identificar o comportamento do segmento da cotonicultura. 

 
2. Material e Métodos 

 
Este artigo possui uma detalhada análise do tipo exploratória usando técnicas 

qualitativas e quantitativas, com base na perspectiva construtivista cujo objetivo é a 

formulação de uma proposta (epistemologia) que envolva idéias filosóficas combinadas com 

enfoques teóricos (teoria de conhecimento) e complementada com uma estratégia associada a 

métodos através de procedimentos específicos, que permitam analisar seus resultados 

(CRESWELL, 2007). Esta seção objetiva apresentar um padrão de analise definido para 

execução do trabalho, e serão utilizadas fontes secundárias através de análise da literatura 

existente, dissertação de mestrado e fontes de dados terciárias. 

Consideraremos para base deste estudo, analise da região do Mato Grosso e da Bahia. 

Os dados por sua vez, foram obtidos junto ao Ministério de Indústria e Comércio Exterior – 

MDIC e a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB (levantamento de novembro de 

2007). 

Para a análise dos dados coletados utilizou-se do instrumental de análise regional, 

considerando-se a variável quantidade produzida dentro do setor de cotonicultura. 

Os dados foram analisados por meio de diferentes medidas de especialização e de 

localização. Conforme Piacenti & Lima (2002), estas medidas indicam o padrão do 

crescimento econômico da região, proporcionando um quadro de análise da região em relação 

ao país como um todo. 

As variáveis foram definidas da seguinte forma: 

 

O ij= número da quantidade produzida no setor de cotonicultura (Grão) da região j 

(mato grosso); 

∑ j O ij = número da quantidade produzida no setor de cotonicultura de todas as 

regiões (Brasil); 

∑ ij O ij = número da quantidade produzida em todos os setores (pluma e grão) da 

região do mato grosso; 

∑i∑j O ij = número da quantidade produzida em todos os setores (pluma e grão) e todas 

as regiões (Brasil). 
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J= mato grosso I setor de cotonicultura 

 

a) Quociente Locacional – QL. 

 
Segundo Piacenti & Lima (2002), o QL é utilizado para comparar a participação 

percentual da quantidade produzida da região em relação à participação percentual no total do 

país. O quociente locacional pode ser analisado a partir de setores específicos ou no seu 

conjunto. É expresso pela equação: 

             (1) 

 

O desempenho da região dentro do contexto nacional, em relação ao setor de estudo, 

objeto de análise, é demonstrada quando assume valores acima de 1. Neste estudo, o QL foi 

medido a partir de informações de quantidades produzidas do setor em estudo, nas regiões 

selecionadas, no período analisado, possibilitando, assim, verificar se o setor possui 

habilidades para exportação. 

 

b) Coeficiente de Localização – CL. 

 

Conforme descreve Haddad (1989), o coeficiente de localização visa relacionar a 

distribuição percentual da quantidade produzida do setor em estudo nas regiões selecionadas 

em relação à distribuição percentual da quantidade produzida do setor em âmbito nacional, no 

período analisado. O coeficiente de localização (CL) é medido pela equação que se segue: 

 

(2)    

 

Dessa forma, se o valor do coeficiente de localização for igual a zero (0), significa que 

o setor em estudo das regiões selecionadas apresenta uma distribuição regional mais ampla 

em relação o conjunto das outras regiões. Se o valor for próximo de um (1), demonstrará que 

o setor em estudo das regiões selecionadas apresenta um padrão de concentração regional 

mais intenso do que o conjunto das outras regiões. 
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c) Coeficiente de Especialização – CEsp. 

 
Haddad (1989) define o coeficiente de especialização como uma medida regional. Ele 

compara a estrutura produtiva do setor em estudo da região selecionada com a estrutura 

produtiva do setor nacional, fornecendo informações sobre o nível de especialização da 

economia regional num determinado período, dada pela equação pela equação abaixo. 

 

      (3) 

 

O coeficiente de especialização permite comparar a economia da região com a 

economia nacional como um todo. Para o valor do coeficiente igual a zero (0), o setor em 

estudo da região tem composição idêntica à do país. Quando o coeficiente for igual ou 

próximo a um (1) demonstra um elevado grau de especialização ligado a um determinado 

setor de atividade, ou está com uma estrutura da quantidade produzida totalmente diferente da 

estrutura da quantidade produzida nacionalmente. 

 

d) Coeficiente de Reestruturação – CR. 

 

O coeficiente de reestruturação relaciona a estrutura de produção nas regiões 

selecionada entre os períodos analisados, visando avaliar o grau de mudança na especialização 

dessas regiões.  

 

          (4) 

 

Ocorrendo o coeficiente tendendo a 0 significa a não ocorrência de modificação da 

composição setorial da região, entretanto, sendo o coeficiente tendendo a 1, indicará uma 

reestruturação profunda da composição setorial da região. 

3. Resultados e Discussões  
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Os dados da Tabela 5 foram analisados por meio de diferentes medidas da estatística 

econômica. Conforme Piacenti & Lima (2002), estas medidas indicam o padrão do 

crescimento econômico das regiões em estudo (Mato Grosso e Bahia), proporcionando um 

quadro que analisa as regiões estudadas em relação ao país como um todo. 

 

Tabela 5: Resultado dos Indicadores  

 

Ano                    Quociente Locacional  
Coeficiente de 
Localização  

Coeficiente de 
Especialização 

Coeficiente de 
Reestruturação 

  QL- MT QL - BA CL Cesp CR 

1990 0,9668 0,9910 0,0402 1,2831 1,7316 
1991 0,9956 0,9946 0,0384 1,5726 1,7975 
1992 1,0027 1,0025 0,0590 1,1226 1,7658 
1993 0,9941 0,9938 0,0706 1,3640 1,8316 
1994 0,9997 1,0001 0,0497 1,0518 1,7805 
1995 1,0006 0,9992 0,0554 1,0251 1,7720 
1996 0,9997 1,0003 0,0848 1,0395 1,7275 
1997 1,0001 1,0012 0,1151 0,4095 1,6837 
1998 0,9597 0,9982 0,2379 0,2429 1,3739 
1999 0,9614 1,0162 0,3331 0,2853 1,1790 
2000 0,9703 0,9751 0,4813 0,2498 0,7862 
2001 0,9706 0,9752 0,4167 0,2974 0,8947 
2002 0,9798 0,9558 0,4615 0,3785 0,7827 
2003 0,9739 0,9646 0,5663 0,4970 0,6203 
2004 0,9881 0,9689 0,6550 0,6238 0,5412 
2005 0,9718 0,9639 0,9635 0,6491 0,0053 
2006 0,9849 0,9815 1,4386 1,2824 0,5326 
2007 0,9798 0,9763 1,5137 1,3456 0,4226 

 

O QL foi utilizado para comparar a participação percentual da quantidade de 

produzida da região do Mato Grosso e da Bahia com a participação percentual no total do 

país. Com relação à região do Mato Grosso observou-se em 1992, 1995 e 1997, momentos em 

que a participação porcentual da quantidade produzida da referida região, foi considerável em 

relação à soma dos outros estados.  

Entretanto, para região da Bahia, também observou em 1992, 1994, 1996, 1997 e 

1999, momentos em que a participação percentual da quantidade produzida, foi considerável 

em relação a soma do percentual produzido dos outros estados da federação.  

 Esse coeficiente demonstra o desempenho do setor de cotonicultura da região de Mato 

Grosso e da Bahia em relação ao Brasil, no período analisado. 
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O CL que é uma medida de concentração espacial, foi utilizado para descrever a 

contribuição relativa da produção do setor da cotonicultura das regiões do Mato Grosso e da 

Bahia na produção das demais regiões.  

Dessa forma, se o valor do coeficiente de localização tender a zero (0), significa que o 

setor de cotonicultura estará distribuído, regionalmente, da mesma forma que o conjunto de 

todos os setores. Se o valor for próximo de um (1), demonstrará que o setor i apresenta um 

padrão de concentração regional mais intenso do que o conjunto de todos os setores. 

Diante aos fatos analisados na tabela anterior foi constatado que no período de 1990 a 

2002, o segmento da cotonicultura apresentou uma distribuição mais ampla no território 

nacional da porcentagem da quantidade produzida. Já nos anos seguintes, 2003 a 2007, 

constatou-se que ocorreu uma concentração espacial nas regiões de estudo, de acordo com 

expectativas definidas pelo setor. 

O CEsp é uma medida regional, pois compara a estrutura produtiva do setor 

cotonicultor das regiões do Mato Grosso e da Bahia com a estrutura produtiva do setor 

cotonicultor nacional, fornecendo, assim, informações sobre o nível de especialização da 

economia num determinado período. Observou-se que entre 1990 a 1996 e entre 2004 a 2007 

a estrutura produtiva das regiões estudadas em relação ao país apresentaram um alto grau de 

especialização, apresentando uma estrutura da quantidade produzida totalmente diferente da 

nacional. Entretanto, no período de 1997 a 2003, as regiões estudadas demonstraram um 

baixo grau de especialização, tornado-as com o mesmo grau de especialização do país. do 

país.  

O CR tem por objetivo relacionar a estrutura da produção do Mato Grosso e da Bahia 

em relação ao resto do país, visando avaliar o grau de mudança na especialização dessas 

regiões. Verificou-se que entre 1990 a 2004 o coeficiente de reestruturação tendeu 1, 

indicando uma reestruturação profunda da composição setorial das regiões em estudo, sendo 

assim, o grau de mudança da especialização do Mato Grosso e da Bahia é diferente e mais 

intenso em relação ao resto do país. Já no período de 2005 a 2007, foi verificado que não 

ocorreu modificação significativa no grau de mudança da especialização, sendo a assim, neste 

período, a dinâmica da estrutura da quantidade produzida das regiões em estudo foram iguais 

à dinâmica nacional. 
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4. Conclusões 

 

Efetuou-se neste artigo a análise de indicadores, definidos pela estatística econômica, 

por meio de cálculos das medidas de especialização e localização, através da organização das 

informações em uma matriz, que buscou relacionar a distribuição setorial-espacial do setor. 

Como corolário, procurou-se identificar nas regiões de estudo a capacidade da produção e a 

dinâmica do setor em relação ao Brasil. 

Foi constatado o comportamento do segmento de algodão do Mato Grosso e da Bahia 

em relação ao complexo cotonicultor nacional, conteve grandes distorções, já que os estados 

referidos anteriormente tiveram um crescimento vertiginoso provocado por profundas 

modificações na estrutura produtiva.   

Conclui-se, com base na analise dos dados, que o setor cotonicultor das regiões 

analisadas se expandiram, dado um grande fluxo de investimento, o que proporcionou um alto 

grau de especialização do setor e uma maior dinâmica, consolidando essa região em termos de 

produção especializada. 
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