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O que acontece com o Algodão de Mato Grosso? 

 
A safra brasileira de algodão herbáceo em 2018 foi de 4,9 milhões de 

toneladas e a participação de Mato Grosso foi de 3,1 milhões, ou seja, 63,3% do 

total produzido no país.  Desse montante, cerca de 39% foram de algodão em pluma 

e 61% de caroço de algodão, segundo dados do IBGE (2019).  É notável a 

representatividade do estado na produção algodoeira nacional, com destaque para 

as exportações, que representaram 57% do volume negociado pelo Brasil e 

correspondem a 912,4 milhões de dólares de acordo com o Ministério da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços (MDIC, 2019).   

No entanto, 95% do algodão mato-grossense e seus derivados exportados 

não tiveram transformação industrial. A produção mato-grossense tem quatro 

destinos importantes, que, juntos, somam 61% das exportações: são eles: China 

23%, o Vietnã 16% a Indonésia 14%, Bangladesh 8%, incluindo mais de 30 países 

compradores. Dos demais produtos exportados da cadeia produtiva do algodão, 4% 

são referentes a sementes de algodão, exceto para semeadura e 1% línteres. 

Outros derivados, que representam menos de 1% das exportações, são tortas de 

sementes de algodão, fiapos, tecidos, cordéis, cordas, cabos, camisas, camisetas, 

sacos (MDIC, 2019). 

Diante desses números, ressalta-se que a cadeia produtiva do algodão está 

direcionada para o mercado externo, mas concentrada em poucos produtos e 

compradores.  Por outro lado, a diversidade de países que fazem negócios com 

Mato Grosso e a variedade de artigos oriundos do algodão que foram exportados em 

2018, mesmo que de forma pouco representativa, é um indicativo de que esse 

mercado pode ser ampliado. Isso permitiria fortalecer o segmento, diminuir riscos e 

desenvolver o estado, que tem matéria-prima abundante, mas precisa avançar no 

processo de industrialização.  

A agregação de valor dos produtos derivados do algodão permite que para 

cada real do produto in natura é possível obter 7 vezes o valor. Considerou-se que 

30% do total do que é exportado no estado fosse destinado à industrialização, neste 

caso o valor passaria de 1,8 bilhões para 13,2 bilhões com a industrialização. Diante 

do exposto, pretende-se identificar oportunidades e dificuldades para agregar valor à 

produção algodoeira mato-grossense. 
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Tabela 1: Dados Gerais cadeia produtiva completa (algodão/confecção e vestuário)  
Cadeia Produtiva Algodão/Confecção 
Vestuário Brasil  MT  

 
% Total  

Estabelecimentos  279.318 4.503  2% 

Empregos  1.711.707 23.084  1% 

Arrecadação (R$) - 252.143.384   

Exportações (Kg) 1.129.285.503 554.977.207  49% 

Importações (Kg) 1.433.006.949 365.877  0,03% 

VAB Têxteis (R$) 40.326.832.000 330.518.000  0,82% 

VAB Confecção e Vestuário (R$) 42.464.871.000 109.198.000  0,3 % 

Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

 

A figura 1 mostra as matérias-primas utilizadas na fabricação de produtos 

têxteis e de confecção. O algodão é utilizado no segmento, porém, as demais fibras 

(sintéticas ou artificiais) são alternativas competitivas no mercado por conta do baixo 

custo de aquisição, praticidade e aceitação do mercado consumidor.  

 
Figura 1: Cadeia Produtiva de Confecções  

 
Fonte: Costa et al. Rocha (2009, p. 163). 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                         
   

Na figura 2, que mostra o processo produtivo do algodão, é possível visualizar os diferentes produtos que podem ser derivados da 

cadeia e, consequentemente, suas oportunidades. Neste estudo específico, foi priorizado o processo de industrialização da pluma, 

pois os processos de esmagamento e deslintamento não possuem uma vasta biografia dentro do estado. 

 

Figura 2: Processo Produtivo do algodão  

 

Fonte: IMEA (2018), ABIOVE (2018) e SINVEST (2019), elaborado pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019).
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Panorama da cadeia produtiva do algodão/confecções e vestuário 

 

Para definição da cadeia produtiva do algodão/vestuário e confecção1, 

foram consideradas as atividades da CNAE 2.0 e os produtos da NCM. Mato 

Grosso participa com 49% das exportações de toda cadeia produtiva do país. 

Esse percentual se deve principalmente ao algodão em pluma, que representa 

95% das exportações de todo o elo, contribuindo, assim, para o saldo positivo 

na Balança Comercial (figura 3). 

 
Figura 3: Balança Comercial cadeia produtiva Algodão/Confecção e Vestuário 

 
 Fonte: (MDIC, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
 

A cadeia é concentrada principalmente nas empresas do comércio 

(87%), já o setor industrial representa 9% do total de estabelecimentos, esses 

dados refletem a realidade do estado que é pouco industrializado. Percebe-se 

que a tecelagem e a fiação de algodão são importantes na geração de 

empregos, pois empregam em média 19 funcionários, porém, há poucas 

empresas em Mato Grosso destes elos (tabela 2).  

                                            
1
 44 atividades da subclasse da CNAE Subclasse da CNAE (Classificação Nacional de Atividade 

Econômica) algumas atividades foram agrupadas (tabela 2) e também classificadas por Agro, Indústria, Comércio e 
Serviços. Nas exportações e importações considerou-se 25 produtos da NCM – Nomenclatura Comum do 
MERCOSUL que representam o segmento.  

https://app.powerbi.com/reports/e4604a90-1a84-4fd2-a377-fdab6cf53385/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Tabela 2: Número de empresas e empregos na cadeia produtiva 
Algodão/Confecção e Vestuário (Brasil e Mato Grosso/2017) 

Cadeia Produtiva Algodão/Vestuário e Confecções Estabelecimentos Empregos  

CNAE  BR MT BR MT  

Cultivo de Algodão Herbáceo 430 158 9.350 4.116 

Fiação Algodão 358 56 20.046 1.061 

Fiação de Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão 137 0 6.233 0 

Fiação de Fibras Artificiais e Sintéticas 111 0 10.292 0 

Outros Serviços de Acabamento em Fios, Tecidos e Artefatos  1.275 9 11.090 19 

Tecelagem Algodão 394 6 29.205 112 

Tecelagem Fibras Têxteis Naturais, Exceto Algodão 98 0 2.429 0 

Tecelagem de Fios de Fibras Artificiais e Sintéticas 337 0 15.830 0 

Tinturarias 184 2 1.962 5 

Alvejamento, Tingimento e Torção  276 0 11.786 0 

Estamparia e Texturização  1.079 3 14.721 7 

Indústria - Confecção/Vestuário 55.189 308 699.568 2.156 

Comércio/Atacado  10.306 95 64.623 557 

Comércio/Varejo  206.107 3.815 800.826 14.763 

Aluguel de Objetos do Vestuário, Joias e Acessórios 3.037 51 13.746 288 

TOTAL  279.318 4.503 1.711.707 23.084 

 Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

 
 

A figura 4 mostra a participação do Valor Bruto da Produção Industrial na 

fabricação de produtos têxteis. Nota-se que São Paulo e Santa Catarina são os 

mais representativos e Mato Grosso (em vermelho) representa apenas 1% do 

total do Brasil. No setor de Confecção e Vestuário também lideram os estados 

de Santa Catarina e São Paulo e Mato Grosso representa apenas 0,3% (figura 

5). Apesar da concentração das atividades em poucos estados, Mato Grosso 

se aproxima dos estados vizinhos de Mato Grosso do Sul e Goiás. Em se 

tratando apenas dos setores de confecção e vestuário, as receitas líquidas 

chegaram, respectivamente, a 43,8 bilhões e 40,2 bilhões no país. Em Mato 

Grosso, o montante foi de R$109.292.000 e R$331.681.000 (IBGE, 2019). 
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Figura 4: Valor Bruto da Produção Industrial por UF) - Têxtil (2016) 

 
Fonte: Pesquisa Industrial Anual 2016, (IBGE, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-
Grossense (2019). 
 

 
Figura 5: Valor Bruto da Produção Industrial por Unidade da Federação – 
Confecção e Vestuário (2016) 

 
Fonte: Pesquisa Industrial Anual 2016, (IBGE, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-
Grossense (2019). 

 

 

https://app.powerbi.com/reports/dbb5a686-5a49-4980-9a4f-d4c98f780961/ReportSectiona7e04c801c709a6d4a89?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/dbb5a686-5a49-4980-9a4f-d4c98f780961/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Panorama Cadeia Produtiva em Mato Grosso 

 

O total de arrecadação de ICMS em 2018 das atividades de Agro, 

Indústria, Comércio e Serviços das CNAE’s selecionadas foi de R$ 

252.143.384 (SEFAZ, 2019) distribuídos em 4.503 estabelecimentos (88% de 

micro empresas e 11% de pequenas empresas) como apresentado na figura 6. 

No total de funcionários na cadeia produtiva em questão (23.084), as mulheres 

representam 65%. Nas atividades de indústria, comércio e serviços, a 

predominância é de trabalhadoras do sexo feminino, enquanto que no agro 

87% das ocupações são de homens (figura 7). Observa-se que o número 

predominante de empregos se concentra em micro (41%) e pequenas 

empresas (38%) que também são mais representativas no montante de 

estabelecimentos. O comércio representa 66% (15.320 empregos) do total da 

cadeia produtiva em questão, seguido do agro (18%), indústria 3.360 (14%), 

(figura 8). 

 

Figura 6: Número de estabelecimentos por porte2 das empresas na cadeia 
produtiva Algodão/Confecção e Vestuário (2017)  

 
 
Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

  

                                            
2 Para o estudo considerou-se a definição de porte de empresas por número de funcionários do IBGE do 

comércio que é o mais representativo no segmento.  
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Figura 7: Sexo dos trabalhadores por atividade na cadeia produtiva 
Algodão/Confecção e Vestuário (2017) 

 
 
Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

 
 
Figura 8: Número de funcionários por atividade e porte das empresas da 
cadeia produtiva (2017) 
 

 
 Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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A faixa salarial mais incidente na cadeia produtiva é de um a dois 

salários mínimos, porém entre as atividades o salário médio varia de acordo 

com a atividade (figura 9). Entre as ocupações, a predominância é de 

vendedores de comércio varejista, seguido de operador de caixa, auxiliar de 

escritório e trabalhador na agricultura. Nas profissões de destaque de cada 

setor é possível identificar que o tipo de ocupação e o salário variam de acordo 

com o segmento (figura 10). 

 
Figura 9: Salário médio por atividade da cadeia produtiva (2017) 

 
Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
  

Figura 10: Número de funcionários das 3 ocupações mais representativas de 
cada atividade e salário médio de emprego da cadeia produtiva (2017) 

 
Fonte: (RAIS, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
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Os mapas de Mato Grosso mostram os municípios com maior 

participação no montante de empregos por atividade da cadeia produtiva. As 

áreas com coloração mais escura destacam as regiões mais representativas. 

As cidades que apresentam maior participação na atividade foram as que 

também revelaram o maior Quociente Locacional (QL)3. Mesmo se tratando de 

municípios pequenos, nota-se que as atividades têm papel representativo no 

total da economia dessas localidades (figura 11). 

Figura 11: Participação dos empregos da cadeia produtiva por atividade  

 

 
     Fonte: (RAIS, 2017), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

                                            
3
 Conforme Santana (2004), o QL permite identificar o nível de especialização da atividade no município. 
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A Índia é a principal fornecedora de Mato Grosso de fibras de poliéster. 

Os 5 principais produtos importados (figura 12) da cadeia produtiva do 

segmento no estado representam 95% do total (U$ 651.426), correspondendo 

a 365.877 kg. Nota-se, que da mesma forma das exportações, existe 

concentração em poucos produtos e países em relação às importações, 81% 

destas se concentram em fibras sintéticas no estado. 

Em 2018, os principais municípios exportadores de algodão não cardado 

nem penteado foram Campo Verde, Sapezal, Diamantino, Nova Mutum e 

Rondonópolis, tendo a China como principal comprador. Já em relação aos 

produtos industrializados, observou-se que os Estados Unidos e o Uruguai 

importaram camisas de algodão de Mato Grosso, no entanto a 

representatividade desses produtos nas exportações do estado é muito restrita 

(figura 13).  

 
Figura 12: Importações de Mato Grosso, 5 principais produtos da cadeia 
produtiva Algodão/Confecção e Vestuário (2018) 

 
Fonte: (MDIC, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 

 

 
 
 
 
 

https://app.powerbi.com/reports/8dd1265e-352c-43b8-9f63-d4d6b93bcacd/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
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Figura 13: Exportações Algodão Têxteis e Vestuários de Mato Grosso para os 
principais destinos em 2018 

 

 Fonte: (MDIC, 2019), elaborada pela FIEMT/Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019). 
 
 

 

 

https://app.powerbi.com/groups/ed1fa0dc-7818-4879-be15-adffb288a986/reports/738c62b8-0a5f-4f80-be9e-c044de921636/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/reports/1f471b36-49bf-4b0e-94d2-bb3489e2cdac/ReportSection2fc7bab846ae09eb1ca6?pbi_source=PowerPoint
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ICMS em Mato Grosso 

 

A figura 14 mostra a simulação da venda interestadual de algodão em 

pluma de um produtor de Mato Grosso, considerou-se um preço de R$ 100 e 

uma carga tributária de 3% (benefício de 75% do PROALMAT), o ganho do 

produtor seria de R$ 97 – e o custo final do comprador, R$ 88, pois este tem 

um crédito de ICMS de 12%. Para que o produtor venda o produto 

internamente ele requer, no mínimo, a mesma vantagem econômica de R$ 97 

– ganho que é mantido para o mercado externo (figura 14). Seguindo essa 

lógica de mercado (vantagem econômica para quem vende e custo para quem 

compra matéria-prima) o resultado demonstra uma distorção tributária que 

inviabiliza a comercialização e a industrialização dentro do estado, pois não é 

possível a concessão de crédito presumido nas operações ou prestações 

internas (Decreto 920 / 2011).  

 
Figura 14: Venda de algodão em pluma dos produtores de Mato Grosso 

 
No mercado interno o ICMS é diferido. Fonte: Baseada no Regulamento do ICMS/2014, SEFAZ MT D (2019), 
elaborada pelo Observatório da Indústria Mato-Grossense (2019).  
 

  

Conforme observado, o benefício fiscal do PROALMAT favorece a venda 

diretamente do produtor mato-grossense do algodão “in natura” para o 
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mercado interestadual ou para exportação. Portanto, para as empresas locais 

torna-se favorável a compra de matéria-prima e confecções/vestuário de outros 

Estados ou do Exterior. Além disso, o crédito presumido não se aplica às 

operações internas, diferentemente do que ocorre em alguns estados. 

Infere-se que a legislação do ICMS mato-grossense impacta na 

competividade da cadeia produtiva do algodão e não estimula a 

industrialização. Como alternativas para o segmento sugerem-se: a revisão do 

crédito presumido nas operações internas; copiar a legislação de algum Estado 

da Região Centro Oeste; a inclusão de indústrias optantes do Simples Nacional 

no APL e as demais no PRODEIC em Mato Grosso. 

 
Tendências para o segmento 

 

O Programa Better Cotton Initiative (BCI) criado em 2005 tem o objetivo 

de equalizar a oferta de algodão com a demanda, que pode ser estimulada 

pelos agentes que atuam nos processos de beneficiamento, comercialização e 

transformação do algodão, promovendo o crescimento e a sustentação do 

mercado. A conformidade com os critérios da Better Cotton Initiative oferece 

garantia de procedência e informação aos compradores e concede ao produtor 

a licença de comercialização Better Cotton, abrindo portas do mercado de 

algodão sustentável. Associação Brasileira de produtores de Algodão – 

ABRAPA (2019).  

No mesmo sentido, uma das alternativas para incentivar o consumo de 

roupas de algodão, uma delas é a “Sou de Algodão” que é um movimento para 

promover a sustentabilidade e o consumo consciente da moda, transformando 

a commodity em produto com alto valor agregado. A importância 

da sustentabilidade é cada vez maior, o reuso de descartes se mostra uma 

possibilidade ao desperdício dos recursos naturais. A reciclagem, a coleta de 

roupas usadas e seu reaproveitamento também estão em alta. As pessoas 

estão cada vez mais conscientes e atentas à postura das marcas que 

consomem, a origem de fabricação dos produtos torna-se relevante (ABIT, 

2019). 

 

 

https://fcem.com.br/noticias/como-desenvolver-sustentabilidade-na-industria-textil/#.XFrFfrjJ1PY
https://fcem.com.br/noticias/praticas-de-como-evitar-desperdicio-na-industria-textil/#.XFrFv7jJ1PY
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Conclusões 

 

Em Mato Grosso, os elos da cadeia produtiva do algodão/confecção e 

vestuário são pouco desenvolvidos. Apenas a produção e as exportações de 

algodão em pluma se destacam. Isso causa dependência de outros estados, 

como exemplo a tecelagem e tinturaria. Apesar do protagonismo no saldo da 

Balança Comercial, as exportações não são diversificadas e refletem em um 

resultado muito aquém do possível.   

Nota-se ainda a diferença dos produtos de exportados e importados, 

apesar das importações não serem representativas, elas demostram que, em 

se tratando de fibras sintéticas, o estado ainda depende do mercado externo. 

Outro entrave para o avanço da industrialização são as questões tributárias 

comentadas nesse estudo. 

Existem diferentes oportunidades para agregar valor à produção 

algodoeira mato-grossense, como inovação e tecnologia, produção de itens 

sustentáveis, expansão do mercado interno e a diversidade de produtos.  

Essas possibilidades dependem diretamente de uma parceria público-privada 

que visem aumento de investimentos na logística de transporte de insumos e 

bens finalizados, bem como efetivação de incentivos fiscais com a intenção de 

trazer novas indústrias para o estado de Mato Grosso.  
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