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Entraves logísticos e a qualidade do algodão brasileiro 

 

1. RESUMO 

Esse artigo pretende analisar a rotina de cultivo e exportação da cotonicultura 

brasileira, bem como os fatores que influenciam sua competitividade no 

mercado internacional. O objetivo da pesquisa busca evidenciar os entraves 

enfrentados na exportação de algodão, desde o plantio até o escoamento ao 

porto de origem. Metodologicamente, estre trabalho adotou o tipo de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa de campo e um estudo de caso. Os dados preliminares 

demonstram que a qualidade do algodão brasileiro é afetada diretamente pelos 

fatores de produção e logísticos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar da alta qualidade do algodão brasileiro, o escoamento do produto até o 

porto de origem interfere na sua competitividade. Os problemas logísticos 

influenciam diretamente na eficiência em atender as demandas internacionais.  

Mesmo tendo dominado o rigoroso mercado Asiático, a cotonicultura brasileira 

precisa ainda contar com o apoio dos parceiros logísticos, para mudar sua 

atual conjectura - os principais produtores encontram-se no centro-oeste 

brasileiro, e apenas esta localização já pode dificultar o escoamento da safra. A 

concorrência de frete durante as safras de milho ou soja e a péssima condição 

das rodovias bloqueia o atendimento de transporte adequado. Como é possível 

melhorar o processo de transporte da mercadoria para que o nível de 

exportação de eleve? 

Em julho deste ano, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2015), foi exportado mais de 11 milhões 

de dólares em commodities brasileira, tendo o algodão uma representatividade 

de 0,2%, cerca de US$ 23,0 milhões. Essa porcentagem é suficiente para 

classificar o Brasil como 5º maior produtor e 4º maior exportador do segmento.  

 

 

3. OBJETIVO GERAL 

O objetivo do artigo é evidenciar os entraves enfrentados na cotonicultura 

brasileira, desde o plantio até o escoamento ao porto de origem.  



 

4. METODOLOGIA 

Metodologicamente, este trabalho adotou a pesquisa bibliográfica (livros, sites, 

revistas e artigos), pesquisa exploratória e um estudo de caso nas fazendas de 

algodão na região centro-oeste brasileira. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu 

próprio, que sejam de interesse do país importador, e que proporcionem a 

ambos envolvidos vantagens na sua comercialização ou troca (KEEDI, 2015). 

De acordo com Segre (2010) o ato de exportar é uma alternativa estratégica de 

desenvolvimento, pois proporciona uma perspectiva global a empresa, e esta 

adquire competitividade através do estímulo para ser mais eficiente e produtiva.  

Para alcançar melhorias no comércio internacional de algodão, é necessário 

observar, principalmente, os meios de cultivo e logística. 

As intempéries climáticas podem prejudicar na qualidade do algodão a ser 

exportado, bem como os métodos de armazenagem, manuseio e transporte até 

o porto de origem. 

Apesar desses fatores, o algodão brasileiro foi classificado como ótimo a 

excelente, de acordo com levantamento realizado pela Associação Brasileira 

dos Produtores de Algodão (ABRAPA, 2014), referente à safra 2013/2014. 

Além do grande valor para o setor têxtil, outros componentes do algodão são 

reconhecidamente importantes. A semente é agregada na alimentação animal, 

em forma de ração para gado, ou na produção de óleo de algodão, que é 

utilizado na indústria alimentícia e cosmética, tornando-se mais um bem 

exportável.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Inicialmente, pode-se observar que a produção da cotonicultura brasileira 

apresenta desafios usualmente relacionados ao cultivo dos bens in natura – 

pragas, desperdício na colheita, clima, etc., porém os produtores tem pleno 

manejo dessas operações, que resultam em uma pluma de alto padrão para 

exportação. O verdadeiro desafio esta ligado, principalmente, aos fatores 

logísticos. 



 

7. FONTES CONSULTADAS 

ABRAPA. Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Algodão 

brasileiro apresenta características com classificação ótima e excelente, 

2014. http://www.abrapa.com.br/noticias/Paginas/Algodao-brasileiro-apresenta-

caracteristicas-com-classificacao-otima-e-excelente.aspx Acessado em 

19/08/2015. 

KEDDI, Samir. ABC do Comércio Exterior: abrindo as primeiras páginas. 

São Paulo: Aduaneiras, 2015. 

MDIC. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 

Exportações de Commodities, 2015. 

http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1955&refr=608 

Acessado em: 19/08/2015. 

SEGRE, German. Manual Prático de Comércio Exterior. São Paulo: Atlas, 

2010. 

 

 

 

 

http://www.abrapa.com.br/noticias/Paginas/Algodao-brasileiro-apresenta-caracteristicas-com-classificacao-otima-e-excelente.aspx
http://www.abrapa.com.br/noticias/Paginas/Algodao-brasileiro-apresenta-caracteristicas-com-classificacao-otima-e-excelente.aspx
http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1955&refr=608

