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RESUMO 

 

 

O mercado de Algodão merece destaque no cenário de commodities por ser a mais 

importante fibra cultivada no mundo e ter uma alta relevância socioeconômica. Mesmo 

assim ainda existem muito poucas pesquisas sobre este tipo de commodity. Somados 

a isso, em 2020, o mundo foi surpreendido com a COVID-19, uma pandemia que 

afetou diversos países, abalando a infraestrutura macroeconômica e microeconômica 

das nações. Este trabalho teve como objetivo trazer uma visão do panorama nacional 

e internacional do Mercado de Algodão Brasileiro para o produtor e analisar os 

impactos da pandemia para esta cultura e comparar com o comportamento dos 

retornos dos preços da Soja e do Milho. Para tal, observou-se dados históricos dos 

preços semanais internos destas commodities, em períodos anteriores e durante a 

pandemia, e posteriormente analisou-se a relação risco e retorno. A partir dos 

resultados obtidos foi possível confirmar que a incerteza trazida pela pandemia 

aumentou a volatilidade dos preços das três culturas.  Sendo que a cultura de Milho 

foi a mais afetada, visto que apresentou maior volatilidade e menores retornos no 

período analisado. Apesar de ter apresentado menor margem de lucro em relação aos 

custos de produção a cultura de algodão se mostrou a mais resiliente, sendo, portanto, 

uma boa opção de investimento em se tratando da relação risco e retorno. Além disso 

percebeu-se que os retornos dos preços do Milho e da Soja são mais fortemente 

correlacionados entre si, do que com o Algodão. 

 

Palavras-chave: Algodão Caroço; Commodity; Covid-19; Volatilidade; Correlação; 

Produtor. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 
 
 

The Cotton market deserves to be highlighted in the commodities scenario as it is the 

most important cultivated in the world and has a high socioeconomic fiber. Even so, 

there is still a lot of research on this type of commodity. Added to this, in 2020, the 

world was surprised by COVID-19, a pandemic that affected several countries, shaking 

the macroeconomic and microeconomic infrastructure of nations. This work aims to 

bring a view of the national and international panorama of the Brazilian Cotton Market 

to the teacher and study the impacts of the pandemic on this culture and compare with 

the behavior of the returns of the prices of Soy and Corn. During this period, historical 

data of weekly domestic commodity prices were observed, in periods prior to the 

pandemic, and later on risk and return. Based on the results obtained, it was possible 

to guarantee that the uncertainty brought about by the pandemic increased the volatility 

of prices for the three crops. The volatility of the smaller culture was the largest 

dimension, since it presented returns in the longer period. Despite having presented a 

lower profit margin in relation to production costs, the cotton crop proved to be more 

resilient, being, therefore, a good investment option when it comes to the relationship 

of relationship and return. Furthermore, the prices offered are the price returns of Maize 

and Soybeans which are more closely related to each other than to Maize and 

Soybean. 

 

Keywords: Seed cotton; Merchandise; Covid-19; Volatility; Correlation; Producer. 
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1 INTRODUÇÃO 

O algodão merece destaque no agronegócio brasileiro, visto que é a principal 

fonte natural de fibras com grande participação na indústria têxtil nacional e 

internacional o que o torna um produto de alta relevância socioeconômica. Além 

disso conforme dados do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA) de ago/2021 o Brasil, no cenário internacional, é o 2º maior 

exportador de algodão em pluma do mundo e configura como um dos cinco 

maiores produtores mundiais ocupando a 4ª posição do ranking, em primeiro 

lugar está a Índia, a China ocupa o segundo lugar, na terceira posição, estão os 

Estados Unidos e o Paquistão no quinto lugar 2020/2021.  

Conforme Severino et al. (2019, p.2): 

“O algodão tornou-se a mais importante fibra cultivada do mundo, 

plantado em 100 países em cinco continentes, envolvendo mais de 350 

milhões de pessoas em sua produção, desde as fazendas até a 

logística, descaroçamento, processamento e embalagem.” 

 

           Figura 1 – Plantação de Algodão 

 

Fonte: AEGRO, Site da Aegro. Disponível em: https://blog.aegro.com.br/producao-de-algodao/  

Acesso em: fev. 2022. 
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A produção global de algodão em pluma, produto resultante do processo de 

beneficiamento do algodão em caroço, atingiu uma grande proporção na 

economia mundial. O algodoeiro expandiu de forma considerável tendo um 

aumento de 53% produção, saindo de 9 milhões de toneladas em 2010/2011 

para 13,8 milhões de toneladas em 2019/2020 conforme (USDA) de ago/2021. 

Percebe-se que o insumo é valioso desde a pluma, assim como o caroço para o 

replantio da próxima safra e muitas vezes utilizado como fonte de alimento 

nutricional bovina (SILVA et al.,2009). 

Vale ressaltar, ainda, que a produção de algodão é de suma importância para 

pequenos agricultores e para os segmentos industriais de fabricação de têxteis 

e de confecções que se beneficiam do algodão em caroço, pois possibilita a 

geração de empregos e renda. Além disso, a exportação do produto tem sido 

expressiva, em especial, no ano-safra 2019/2020 que apresentou uma alta de 

quase o dobro em relação ao ano-safra anterior (GLOBO RURAL,2021). Mas o 

mundo será lembrado em 2020 não por altas na produção dessa commodity, 

mas sim por uma das maiores crises sanitárias do mundo. 

Em 2020, o mundo foi surpreendido com a COVID-19, uma pandemia que afetou 

diversos países, abalando a infraestrutura macroeconômica e microeconômica 

das nações. Diversos setores sentiram os efeitos negativos sobre o fluxo de 

comercialização devido ao agravamento do quadro da pandemia o que implicou 

no fechamento de comércios e industrias e com isto dificultou o escoamento da 

produção do campo. 

Segundo Nogueira (2020, p.1): 

"A Conab estimou uma queda de área de 5,8% para a safra 2020/21. 

Esse número deve aumentar no próximo relatório, muitos produtores, 

principalmente os menos tecnificados para o plantio do algodão, 
podem migrar para o Milho, que apresenta boa rentabilidade e menor 

risco. O atraso no plantio da Soja pode fazer com que a janela ideal 

para o algodão seja prejudicada, o que poderia afetar a produtividade 

e qualidade de pluma." 

Diante deste cenário, lidar com agronegócio torna se cada vez mais imprevisível, 

uma vez que a maioria dos agricultores tende a aproveitar suas terras no plantio 



16 
 

 

em que está mais rentável, contudo, estão sendo surpreendidos pela a variação 

do dólar versus desvalorização do real mediante as negociações nas bolsas de 

valores. 

Compreender o comportamento do risco e retorno permite ao agricultor tomar a 

melhor decisão de investimento de acordo com o seu perfil de tolerância ao risco, 

podendo escolher entre o maior retorno esperado para um determinado nível de 

risco ou o menor risco para um dado nível de retorno esperado. (FIGUEIREDO, 

FERNANDE E NETO, 2017). 

No contexto dos negócios e das finanças, risco é a chance de perda financeira, 

investimentos ou ativos que apresentam maior chance de perda são 

considerados mais arriscados. Por outro lado, retorno são as receitas esperadas 

de qualquer investimento. 

Neste estudo foi analisado o panorama nacional e internacional do Mercado de 

Algodão Brasileiro e verificado os impactos da pandemia Covid-19 no 

comportamento dos seus custos de produção, margem de lucro e retornos dos 

seus preços e comparado com o da Soja e do Milho. 

ü No capítulo 1 é apresentada uma breve contextualização do 

problema de pesquisa, os objetivos e argumentos sobre a importância do 

estudo. 

ü No capítulo 2 é apresentado uma revisão de literatura. 

ü No capítulo 3 é apresentada a metodologia utilizada para análise 

dos dados. 

ü No capítulo 4 é realizado um apanhado geral do Mercado de 

Algodão, iniciando com a história e origem do algodão, sua importância 

econômica, custos de produção, margem de lucratividade e possíveis 

utilizações e o panorama nacional e internacional deste mercado. 

ü No capítulo 5 são apresentados os resultados. 

ü No capítulo 6 estão as conclusões e considerações finais. 

ü Ao final são listadas as referências utilizadas no estudo. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

Dado o exposto, esta dissertação tem como objetivo geral: Traçar um Panorama 

Geral do Mercado de Algodão Brasileiro (antes e durante a pandemia do Covid-

19), de modo a entender melhor o comportamento e perspectivas para esta 

cultura. Pretende-se introduzir sobre os custos de produção, margem de 

lucratividade e, dando ênfase em especial, a relação risco e retorno, desta 

cultura em comparação a cultura de Milho e Soja, por meio da análise do 

comportamento dos retornos dos preços, através do cálculo do retorno médio, 

volatilidade e do coeficiente de variação e correlação entre as commodities no 

período janeiro de 2019 e junho de 2021.  

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

ü Avaliar os principais impactos sofridos com a COVID-19 na produção e 

desempenho econômico do algodão com caroço e da pluma resultante da 

operação do seu beneficiamento; 

ü Analisar o desempenho do mercado de algodão brasileiro frente ao 

Mercado Internacional (antes e durante a pandemia do Covid-19); 

ü Comparar os custos de produção e margem de lucro da cultura de Algodão 

com a de Milho e a de Soja; 

ü Comparar volatilidade dos preços da cultura Caroço de Algodão com a de 

Milho e a de Soja; 

ü Analisar se os retornos dos preços do algodão está ou não correlacionada 

com as culturas de Milho e Soja. 

O próximo capítulo apresenta uma breve revisão de literatura em que é 

possível destacar a importância do mercado de algodão. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Na literatura diversos estudos tem abordado o comportamento da volatilidade de 

diversas commodities agrícolas, dada sua relevância e possíveis impactos na 

tomada de decisão de investimentos, no entanto pouca atenção tem sido dada 
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ao Algodão. As pesquisas abaixo são algumas encontradas na literatura a 

respeito do tema. 

RAPOSO (2000) ao examinar a relação entre volatilidade dos preços, em termos 

absolutos e não absolutos, e volume de contratos futuros das commodities 

agropecuárias café, boi gordo, algodão, açúcar, soja e milho, negociados na 

BM&F, no período de 4 de julho de 1994 a 30 de junho de 1999, verificou a partir 

das análises da causalidade de Granger, decomposição da variância dos erros 

de previsão e elasticidades de impulso que o mercado de algodão juntamente 

com o café e boi gordo são eficientes em processar novas informações, ao 

contrário dos mercados de soja, de açúcar e de milho. 

Carvalho (2003) apresenta um resumo das tecnologias utilizadas no “Modelo 

Físico de Sistema de Produção de Leite, com Gado Mestiço, a Pasto” - SPL, 

localizado no Campo Experimental de Coronel Pacheco, MG no período de 1978 

a 2000. Segundo o autor, embora o algodão esteja sendo a melhor opção de 

preço e ser uma fonte mais proteica para os gados, existe no mercado outras 

fontes de alimento que compete com algodão, como o Milho e a Soja, que 

diferente do algodão tem um armazenamento e durabilidade maior, já o caroço 

e o caroço moído requerem cuidados específicos de armazenamento, o que 

coloca em questão em qual ração o agricultor irá investir.  

 

Conforme Geman (2005) alterações nos estoques e níveis de produção que 

podem gerar escassez de uma commodity podem impactar o seu preço de forma 

global, visto que há inúmeras negociações nesse mercado.  

 

De acordo com Barros (2007), as variabilidades dos preços são influenciadas 

por fatores agrícolas que estão presentes nos níveis dos produtores, 

intermediários e consumidores. As variações podem ser decorrentes de 

mudanças tecnológicas, processamento, armazenamento variações na renda 

dos consumidores e do preço de outros bens. 

 

Campos (2007) avaliou a volatilidade de preços agropecuários no Brasil por meio 

da análise das séries de retorno mensal de Soja, Café, Milho e Boi Gordo, no 

período de janeiro de 1967 a julho de 2006,  utilizando a classe de modelos de 
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heterocedasticidade condicional auto-regressiva (ARCH e GARCH), a partir dos 

resultados obtidos conseguiu identificar diferenças entre a rentabilidade e o risco 

entre estas atividades, com base nos resultados obtidos o autor destaca a 

importância de considerar as flutuações de preços agrícolas no planejamento da 

produção no contexto das volatilidades. 

 

Ceretta, Venturini e Gendelsky (2007) analisam através de modelos auto-

regressivos com volatilidade condicional sujeitas a choques de efeitos 

exponenciais o comportamento temporal das taxas de retorno e da volatilidade 

das commodities agrícolas Algodão em caroço, Café em coco, Milho, Soja e 

Trigo no mercado brasileiro, por meio dos índices mensais de preço médio 

recebidos pelo produtor em moeda corrente deflacionados pelo IGP-DI/FGV, no 

período de 1967 a fevereiro de 2006. De acordo com os resultados obtidos, 

pode-se afirmar que para as commodities analisadas, ocorre o efeito de 

dependência positiva relacionado ao período imediatamente anterior, ou seja, 

padrões de comportamento no mês atual tendem a persistir no próximo mês. 

Sendo que a série dos retornos do Milho foi a mais impactada por influência de 

eventos passados. 

 

De acordo com Alves (2012) é de vital importância a administração do risco para 

as atividades afetadas pela volatilidade de preços, pois ela pode afetar 

diretamente a capacidade financeira de um investimento. Dada a relevância, o 

autor compara as metodologias proposta por Box e Jenkins (modelo ARIMA) e 

um modelo estrutural para prever os preços do algodão brasileiro, considerando 

séries de preços semanais do período de janeiro de 2000 a dezembro de 2008, 

o modelo estrutural apresentou melhores resultados para previsão. 

 

Reis, Good e Richartz (2014) avaliaram o grau de influência das variações nos 

preços do algodão e do petróleo no comportamento dos custos das empresas 

têxteis listadas no segmento de Fios e Tecidos da BM&FBOVESPA, no período 

entre 1995 e 2014. A partir dos resultados obtidos por meio de uma análise 

fatorial ficou evidenciado que 4,9% da variação nos preços do petróleo e do 

algodão influenciam no comportamento dos custos. 
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RighiI e Ceretta (2014) testam a hipótese de caminho aleatório nos mercados à 

vista das commodities Algodão, Café, Milho e Soja, por meio de testes de 

quociente de variância. Para tal, analisaram os preços de negociação diários no 

período de 13/03/2006 a 20/10/2010.  No tocante à volatilidade, ou risco, os 

valores calculados para variância, e desvio padrão, evidenciaram que o café 

possui a maior variabilidade dos log-retornos em relação à média, seguido da 

Soja, Milho e Algodão, que foi o menos arriscado. 

 

Freitas e Sáfadi (2015) analisaram, por meio do modelo APARCH a persistência, 

a alavancagem e a variância incondicional dos retornos no período de analisou 

(2005-2013) de commodities agropecuárias.  Os resultados para as estimativas 

não identificaram presença de alavancagem nas séries. No entanto, a variância 

condicional foi assimétrica nos retornos do etanol, do café, do algodão, do boi 

gordo e do bezerro e as volatilidades mais intensas, embora com convergência 

às suas médias históricas, ocorreram nos retornos do açúcar, da soja, do café, 

do trigo, do frango e do boi gordo. 

A volatilidade nos preços das commodities e o retorno financeiro das atividades 

do agronegócio brasileiro, influenciam a escolha do que produzir (CASTRO 

2016). Por isso, tornasse relevante a análise do impacto da pandemia Covid 19 

nessas métricas em relação a cultura de algodão, pois como os preços estão 

diretamente relacionados a rentabilidade grandes variações nos preços das 

commodities agrícolas tendem a desestimular os seus cultivos pelos produtores. 

Tessmann (2018) examina o efeito das transferências de volatilidade entre 

commodities agrícolas – mais especificamente algodão, café arábica, açúcar, 

soja, trigo, aveia, milho e arroz – e commodities energéticas – gás natural e 

petróleo. Para tal, os preços destas commodities são analisados período 

abrangido é de 03 de março de 2000 a 04 de maio de 2017. Os resultados 

mostram maior transferências de volatilidade na interação do petróleo com o 

milho e a soja por ambos serem utilizados na produção de biocombustíveis e 

competirem no mercado de energia.  O efeito nos demais ativos são de menor 

amplitude. 
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Na visão do produtor é de grande relevância conhecer como se comporta o custo 

de produção e a margem de lucratividade de cada cultura para tomar a decisão 

quanto a priorização do que produzir. O custo de produção é composto pela 

remuneração do capital e as despesas com insumos, operações agrícolas e 

outras utilizadas, sendo o seu conhecimento e acompanhamento pelo produtor 

rural um dos quesitos mais importantes, pois se não acompanhar o seu 

comportamento, não saberá se está efetivando ou não os lucros e se terá 

subsídios para tomar decisões mais assertivas e sustentáveis para o seu negócio 

(RICHETTI, 2006). 

Entender o custo de produção é de vital importância para a organização e 

controle da unidade de produção, pois o mesmo permite identificar as atividades 

mais viáveis, ou seja, com menor custo e maior lucratividade. Além disso, auxilia 

na correta mensuração do estoque e oferece bases confiáveis para estimativa 

de resultado e planejamento rural.  (SANTOS, MARION, SEGATTI 2002).  

De acordo Farago (2019) o algodão se caracteriza como uma cultura rentável, 

porém necessita um cultivo e manejo altamente qualificados o que requer altos 

investimentos tecnológicos, ocasionando um custo elevado para realizar sua 

produção.  

Conforme Severino et al. (2019) em relação a demanda, o aumento da renda e 

da população, em especial na Ásia, e, na era da bioeconomia, a tendência 

mundial de consumo de produtos naturais impulsionarão o consumo do algodão. 

O autor enfatiza a ocorrência de uma forte campanha mundial para diminuir o 

uso de materiais plásticos que não forem biodegradáveis e como o algodão é 

uma fibra natural, tem espaço para reconquistar um mercado que estava sendo 

perdido para as fibras sintéticas. Já no lado da oferta, o Brasil possui terra e 

tecnologia para atender ao aumento do consumo do mercado mundial de 

algodão.  

A crise oriunda da pandemia do Covid-19 traz grandes desafios para governos 

e formuladores de políticas públicas no âmbito do agronegócio, pois é preciso 

tomar ações rápidas para mitigar e conter as consequências da pandemia e, em 

paralelo buscar alternativas para as complexidades futuras enfrentadas pelo 



22 
 

 

setor. (SOENDERGAARD, N. et al, 2020). Este cenário pode afetar a oferta e 

demanda dos produtos.  

 

No cenário da pandemia do Covid-19 é esperado um aumento do risco de preço 

nos mercados agrícolas brasileiros, ou seja, na volatilidade desses preços o que 

dado que, o que eleva a incerteza nas cadeias agrícolas e afeta a tomada de 

decisão dos agricultores, processadores e consumidores (SOUZA, 2021). Por 

essa razão é importante entender o comportamento do mercado agrícola 

brasileiro, e por ser uma commodity pouco explorada, o Algodão deve ser 

analisado. Dessa forma o próximo passo deste trabalho será apresentar a 

metodologia e fonte de dados que serão utilizados no estudo, para analisar o 

mercado de Algodão e comparar o comportamento dos retornos com os da Soja 

e Milho. 

 

3 METODOLOGIA 
 

A base metodológica do trabalho consistiu em um levantamento bibliográfico em 

que foram realizadas consultas a livros, artigos e sites que abordam o tema e 

em um método analítico comparativo, no qual, a partir de dados coletados foi 

realizada a comparação e análise da evolução do mercado de algodão, tanto 

nacional quanto internacional.  

Para tal, foram utilizados dados secundários obtidos em importantes fontes 

institucionais, dentre elas: Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) e pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), referentes as 

variáveis apresentadas no estudo.  

As variáveis selecionadas para o estudo do panorama nacional e internacional 

foram analisadas no período de 2017 a 2021, sendo elas produção de grãos em 

tonelada (t), produtividade em quilos por hectare (kg/ha), área plantada em 

hectares (ha), consumo em tonelada (t), oferta em tonelada (t) e preço em reais 

(R$). Foram realizados recortes dos dados estratificados por país e região do 

Brasil. 
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3.1 FONTE DE DADOS 
 

Para avaliar o desempenho dos preços do mercado de algodão antes e durante 

a pandemia Covid-19 o estudo conta com uma análise do panorama nacional e 

internacional do mercado de algodão e um comparativo do risco e retorno em 

relação a Soja e Milho. Para comparar as três culturas analisamos as séries de 

preços semanais o período de janeiro de 2019 a junho de 2021, obtidas no 

Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA), esse período 

foi escolhido devido a disponibilidade no momento da coleta dos dados, sendo 

iniciado em janeiro de 2019, para ser possível comparar o comportamento antes 

e depois da pandemia e também ter a visão de 2 anos fechados. 

Para efeito de comparação as séries de preços semanais foram divididas em 

dois períodos antes e após o anúncio da OMS. Sendo o ponto de corte o dia 11 

de março, data do anúncio. Além disso, comparou-se os anos de 2019 e 2020 

fechados, para verificar o comportamento anual das culturas. 

O comportamento dos preços dos ativos tem algumas particularidades que 

dificultam sua análise – variações em termos absolutos, não estacionariedade, 

por exemplo. Por isso as decisões de investimento têm voltado suas atenções 

para os retornos, pois estes tendem a apresentar comportamento adequado ao 

tratamento estatístico dos dados (ARAUJO et.al, 2006).  

 

3.2 RETORNO 
 

Para eliminar a problemática com relação à unidade de escala dos preços, é 

preferível trabalhar com os retornos, que podem ser obtidos por meio da variação 

relativa de preços entre os intervalos de tempo. Por este motivo, a série de 

preços das culturas de Caroço de Algodão, Milho e Soja será transformada em 

retornos para efeito de comparação. Com base nos preços históricos reais, foram 

elaboradas séries históricas semanais de taxas de retorno no período de jan/19 

a jun/21. 

Conforme Benninga (2000), as taxas de retornos são obtidas pela equação a 

seguir: 

 



24 
 

 

r!= ln %
P"
P"#$

' 

  (1) 

ri é a taxa de retorno da cultura i 

Pt é o preço da cultura i no período t; e 

Pt-1 é o preço da cultura i no período t-1. 

 

O retorno foi calculado através logaritmo natural do preço da cultura i no período 

tem relação ao período t-1.  

3.3 ANÁLISES DESCRITIVAS DOS RETORNOS 

De acordo com Magalhães e Lima (2015), a Estatística descritiva consiste em 

um conjunto de técnicas que são destinadas a descrever e resumir os dados, a 

fim de auxiliar nas conclusões sobre as características de interesse. 

Para identificar as principais características das séries de retornos analisadas 

neste estudo, foram calculadas as seguintes medidas: mínimo, máximo, 

mediana, média desvio padrão e coeficiente de variação conforme descrito a 

seguir. 

Máximo: Maior valor presente no conjunto de dados. 

Mínimo: Menor valor presente em no conjunto de dados. 

Média: É o resultado da soma de todos os dados do conjunto pelo número total 

desses dados. 

�̅� = ∑&!
'

       

(2) 

Segundo Markowitz (1952), uma medida importante para análise e decisão de 

investimentos, é o risco do ativo que é regularmente analisado pela teoria de 

Finanças como a medida de dispersão de uma dada série, em geral a variância 

ou sua raiz quadrada, o desvio-padrão. 
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Desvio Padrão: Medida utilizada para expressar o grau de dispersão de um 

conjunto de dados em torno da média, em finanças representa a medida de risco 

ou volatilidade de um ativo. 

𝑆 = +∑(&!#&̅)"

'#$
      

(3) 

Coeficiente de Variação: Expressa a variabilidade dos dados em termos 

relativos a seu valor médio. Está medida é ideal para realizar comparação da 

variabilidade entre dois ou mais conjuntos de dados. 

              𝐶𝑉 = +
,-
∗ 100       

 (4) 

 
3.4 CORRELAÇÃO DE PERSON 
 
O Coeficiente de Correlação de Pearson indica se duas variáveis estão 

relacionadas de maneira linear. É uma medida adimensional e limitada por 1, isto 

é | r | ≤ 1 (MAGALHÃES E LIMA, 2015). Seu cálculo é dado por: 

 

𝑟 = ∑(&!#&̅)(.!#.-)
/#/$

          

(5) 

 
Em que “𝑥” é igual à variável um, “𝑦” é à variável dois, “𝑠&” é o desvio padrão da 

variável um, “𝑠.” é o desvio padrão da variável dois. 

 

O coeficiente de correlação Pearson (r) varia de -1 a 1. O sinal indica direção 

positiva ou negativa do relacionamento e o valor indica a força da relação entre 

as variáveis. Uma correlação perfeita (-1 ou 1) indica que uma variável pode ser 

determinada a partir dos valores da outra. Se o valor correlação for zero indica 

que não há relação linear entre as variáveis. 

 



26 
 

 

No estudo o coeficiente de correlação foi utilizado para verificar se há associação 

entre as diferentes culturas. 

 

No próximo capitulo é realizado um apanhado geral do Mercado de Algodão, 

iniciando com a história e origem do algodão, sua importância econômica e 

possíveis utilizações e o panorama nacional e internacional deste mercado. 

 

4 MERCADO DE ALGODÃO 
 

4.1 HISTÓRIA E ORIGEM DO ALGODÃO 

O algodoeiro tornou se conhecido no século VII a. C no Sul da Arábia, pioneira, 

ao falar de referências históricas. No entanto, a legislação considerou pioneira a 

utilização pelos Incas, no Peru, além de outras nações, tais quais: Índia, Egito, 

Sudão e em toda a Ásia. Vale frisar que cada país adotou uma nomenclatura 

para o algodão, sendo conhecido como al-quTum pelos Árabes, conforme já dito, 

país antecessor ao apreciar o insumo (AMPA, 2021). 

Contudo, o algodão passou a ser conhecido no segundo século da Era Cristã, 

tornando o conhecido na Europa. Porém, foram os Árabes que iniciaram a 

fabricação de tecidos e papeis com as fibras. 

Já no século XVIII a Europa dominou o mercado mundial de fios e tecidos, com 

o desenvolvimento de novas máquinas de fiação.  

Nos Estados Unidos começou a ser usado como cultura comercial, sendo os 

pioneiros em descaroçadores de rolo. Em 1792, houve um grande marco, Eli 

Whitney criou o descaroçador de algodão, que separava mecanicamente as 

fibras das sementes, tal acontecimento revolucionou a indústria deste insumo, 

transformando os Estados Unidos o maior produtor mundial de algodão. 

No Brasil não se sabe exatamente quando o algodão surgiu, mas Gandavo ao 

descrever a história da província de Santa Cruz (1576) relata que os índios, antes 

do descobrimento, eram capazes de colher, fiar tecer e tingir os tecidos feitos 

com as fibras do algodão, transformando em confecção de redes e cobertores, 
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a planta também era aproveitada como alimento e suas folhas para cura de 

feridas. 

A comercialização do algodão no Brasil começou na região do Nordeste, sendo 

o estado do Maranhão o primeiro grande produtor brasileiro que exportou as 

primeiras sacas do produto para Europa em 1760. Neste período os produtores 

focavam no plantio do algodão arbóreo perene, de fibras mais longas. 

Posteriormente, por um período, São Paulo se firmou como grande centro 

produtor com o plantio do algodão herbáceo de fibra mais curtas e mais 

produtivas. Todavia, rapidamente desencadeou grande concorrência de outras 

culturas produtivas como cana de açúcar e a Soja, além dos altos custos das 

terras de produção, o que levou a busca de outros estados para plantios como: 

Mato Grosso e Goiás. 

De acordo com Silva (2012), por um longo período de tempo a produção de 

algodão no Brasil se concentrou nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. No 

entanto a partir do início de 1990 observou-se um considerável aumento nas 

áreas de cerrado, especialmente da região Centro-Oeste o que decorreu de 

grandes investimentos em pesquisa e no melhoramento genético possibilitando 

obter variedades adaptadas o que favoreceu o desenvolvimento da cultura.  

Desde então a produção expandiu ano após ano, significativamente nos anos de 

1998/99, após muitos testes e experimentos para chegar a uma produção de 

qualidade. Nestes anos o Brasil chegou a uma média nunca esperada até o 

momento, superando as expectativas de 1.113kg de pluma por hectare e o 

aumento não parou, levando o estado do Mato Grosso ocupar a primeira posição 

em área cultivada, produção e algodão de melhor qualidade (CONAB, 2011). 

Para Beltrão (2000) ao falar no âmbito internacional, comparando se a outros 

países o Brasil ainda tem muito a expandir, para uma concorrência mais efetiva. 

Mundialmente cerca de 25% do algodão são beneficiados com descaroçadores 

de rolo com tendência de aumento, uma vez que a produção do algodão em 

pluma é de melhor qualidade. 
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4.2 IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DO MERCADO DE ALGODÃO 

O agronegócio é um importante pilar da economia brasileira, promovendo o 

crescimento econômico em várias cadeias produtivas, gerando, empregos, 

renda, desenvolvimento, e oportunidades de exportações e importações. 

O mercado de algodão se destaca, neste setor, pois é uma das mais importantes 

culturas de fibra do mundo, com uma média de 35 milhões de hectares plantados 

em todo o planeta e sendo produzido por mais de 60 países, nos cinco 

continentes, gerando aproximadamente US$12 bilhões anualmente envolvendo 

mais de 350 milhões de pessoas desde a produção até a embalagem do produto. 

(Alane e Pandolfi, 2018) 

Para Severino et al. (2019, p.11) 

“O algodão gera desenvolvimento nas regiões onde está presente por 

ter uma cadeia produtiva complexa e de alto valor agregado. Além dos 

fornecedores de insumos, esse produto passa pela indústria de fiação, 

depois pela indústria de tecelagem, pela confecção de vestuário e 

finalmente pelo comércio de roupas.” 

O Brasil atualmente tem o status de um dos maiores produtores e exportadores 

do mundo, e também apresenta um grande consumo interno. 

4.3 CAROÇO DE ALGODÃO COMO FONTE DE NUTRIENTES PARA 
GADOS 

 

Da mesma maneira que o Milho e Soja são subprodutos utilizados a anos como 

fonte de alimentos para os gados, o caroço pode ser utilizado na dieta em forma 

de farelo ou inteiro, geralmente fornecido para animais na fase de engorda e 

para fêmeas em lactação. A utilização destes pode diminuir os custos com a 

alimentação animal, que por sua vez refletirá em menores custos de produção.  

Além disso, o Caroço de Algodão é um importante componente do sistema de 

produção, permitindo a rotação de culturas com a Soja e o Milho. 
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Figura 2: Alimentação de Gados 

 

Fonte: EXAME, Site da Exame. Disponível em: https://exame.com/ciencia/dieta-gado-efeito-

estufa/.  Acesso em: fev. 2022. 

 

De acordo com Carvalho (et al.,2003) o Caroço de Algodão pode ser misturado 

a ração do gado de três formas, ou seja, o próprio caroço, ou o farelo torrado ou 

sem torrar, ao comparar custo benefício o caroço é mais barato pois não passa 

por tratamento especifico.  

 

Além da utilização no sistema de produção pode diminuir os custos com a 

alimentação animal, que por sua vez refletirá em menores custos de produção. 

O caroço com línter tem maior permanência no rúmen, sem contar a vantagem 

na síntese de proteína microbiana que associado com as fontes energéticas de 

lenta degrabilidade, por exemplo, com a casca da Soja, farelo de Milho, entre 

outros, esta composição possibilita a sincronização da liberação da amônia, 

fonte de proteína e da cadeia de carbono, na degradação da fibra, de forma mais 

homogênea ao decorrer do período. A principal limitação ou desvantagem do 

uso do Caroço de Algodão está relacionada ao elevado teor de gordura e a 

presença de um composto fenôlico chamado gossipol. 

O gossipol pode intervir na reprodução do touro e as fêmeas em amamentação 

e bezerros, sendo restrito o consumo do Caroço de Algodão nestes casos, 

podendo causar a infertilidade, tendo em vista que o excesso de gordura poderá 

causar efeito inibitório da microflora ruminal, prejudicando a digestão do 

alimento. O Caroço de Algodão também pode passar por um processamento 

produzindo dois tipos de farelo de algodão sendo um mais refinado, com menos 
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excesso de gordura, em torno de 5%, e o outro menos refinado. Nestes casos a 

utilização é ideal para animais em recria, engorda e como fonte de proteínado, 

com que deve ser evitado excesso de algodão, ele deve ser usado como fonte 

de proteína, podendo ser misturado na Soja ou no Milho. Logo, se for comparado 

como fonte de proteína, o Milho é uma fonte mais proteica seguida da Soja, farelo 

de algodão tratado torrado e moído, farelo moído e por último o caroço inteiro. O 

agricultor deverá levar em considerações algumas variantes, tais como: a 

armazenagem e conforme dito anteriormente vale investir na proteína mais 

barata no período, desta forma o agricultor poderá ter um custo benefício maior. 

Na linha de raciocínio de produção do leite, há aspectos que devem ser 

considerados como a alimentação da vaca leiteira que deve ser balanceada de 

acordo com seu porte e vezes em que já entrou em lactação, as vacas primarias 

devem ser separadas das vacas que já foi lactante. Também deve ser analisado 

o consumo esperado de matéria seca, tipos e valor nutritivo dos alimentos a 

serem utilizados. O balanceamento nutricional tem que ser muito bem observado 

para que o preparo do alimento não intervenha na qualidade do leite, tal como, 

um leite com muita gordura ou muito ácido, entre outros fatores. (CARVALHO et 

al.,2003). 

O gráfico 1 Evolução do estoque mundial de bovinos, em mil cabeças para o 

período de 2017 a 2021. 
 
            Gráfico 1 – Evolução do estoque mundial de bovinos, em mil cabeças 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). 

Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/advQuery. Acesso em: 

ago. 2021. 
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Segundo estimativas do Departamento de Agricultura Norte-Americano 

(USDA,2020), o rebanho mundial de bovinos deve chegar a pouco mais de 1 

bilhão de cabeças em 2021, mantendo uma tendência de crescimento. Neste 

caso há uma expectativa para o crescimento do estoque de gado no mundo de 

1,33% em relação a 2020 (988 milhões de cabeças), o que representa um 

aumento de 13,39 milhões de cabeças, o maior patamar desde 2017, o que 

indica que haverá maior demanda de fontes de alimentos para os gados. 

Dado exposto, tona-se relevante a comparação do comportamento do preço 

destas comodities para municiar o produtor e investidor na tomada de decisão 

dos seus investimentos. 

 

4.4 IMPORTÂNCIA DO ALGODÃO NO SETOR TEXTIL 

Segundo Chantaingnier (2006) o algodão é a fibra mais utilizada em todo o 

mundo, sendo consumido por meio de vestuário, roupas de cama, telas de 

pinturas, encadernação de livros, entre outras aplicações por cerca de 75% da 

população mundial.  

As propriedades físicas de resistência e hidrofilidade e conforto promovido pela 

maciez e respirabilidade dos produtos confeccionados com o algodão são tidos 

como as principais vantagens do uso desta fibra (YETISEN, 2016). 

Visto que o algodão é de grande relevância para o setor de agronegócios será 

realizado uma análise do panorama do mercado nacional e internacional.  

 

4.5 CUSTOS DE PRODUÇÃO E MARGEM DE PRODRUÇÃO DAS 
SEMENTES DE ALGODÂO, SOJA E MILHO 

O plantio destas sementes destaca-se uma vez que semeadas em solos com 

disponibilidade de água e temperaturas adequadas surgem velozmente, 

permanecendo no solo a espera de condições satisfatórias para o processo de 

germinação. No entanto, caso ocorra atraso no processo as sementes podem 

ser contaminadas pelos fungos presentes no solo, causando uma possível 
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deterioração no solo e até mesmo a morte de plântulas. Logo, em relação ao 

custo/ benefício é mais benéfico para o agricultor tratar as sementes fungicidas 

no começo de implantação de sua lavoura, sendo para o agricultor e para a 

economia do país uma forma mais segura e barata. GOULART (2000). 

De acordo com OSAKI e BATALHA (2015) os produtores tem vivenciado 

incansável batalha de melhoria para aumentar a competitividade, para tentar 

compensar a falta de infraestrutura do sistema agrário. Pode-se dizer que houve 

melhoria/ ganhos aos que procuram as infraestruturas em evolução, sendo elas 

rodovias, ferrovias e porto. Contudo, a competição externa, mantinha se na 

frente, uma vez que os produtores se depararam com altos tributos na compra 

de matéria-prima, aumentando o custo de produção, além da crescente 

concorrências dos produtos estrangeiros. 

Tendo em vista este histórico, no que tange os cuidados com as sementes, 

Goulart (2000) chama a atenção para à saúde das mesmas, uma vez que, são 

os principais insumos da produção agropecuária. O autor alerta para alguns 

micro-organismos ao qual podem afetar desde o plantio até o estabelecimento 

de uma lavoura. Múltiplos são os exemplos que mostram o grande valor das de 

sementes sadias e os riscos sucedidos da utilização de sementes imprópria, ou 

seja, agentes patogênicos, tais como: do mofo-branco do feijão e da soja, cancro 

da haste da soja, um grande número de espécies de fusarioses, antracnose de 

diversas espécies de interesse econômico, além de devassidões do colmo em 

milho, ramulose do algodoeiro, entre outros micro-organismos. A soja tem 

grande importância no estabelecimento da lavoura, uma vez que é quem 

dissemina  a supervivência de vários patógenos. As medidas de controle desses 

patógenos, o tratamento de sementes de soja com fungicidas é uma das mais 

eficazes e econômicas. Ela cobre rapidamente situação crítica, até quando a 

semeadura é feita em solo com insuficiência hídrica, evitando, na maioria das 

vezes, a precisão do replantio. Já a semente do milho quando contaminadas 

constituem-se num importante veículo de disseminação e eficiente meio de 

sobrevivência de patógenos. Grande parte das doenças que ocorrem na cultura 

do milho são causadas por fungos transmitidos pelas sementes, onde a presença 

desses micro organismos acarretando na maioria das vezes a morte de 

plântulas. 
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Com relação ao custo/benefício das sementes Goulart (2000), compara os 

gastos das três sementes, colocando como critério todos os gastos para a 

produção da lavoura: a soja representa 0,5% do custo total de produção de 1,0 

ha de lavoura, o que tange o tratamento, dado estes muito parecido com da 

Embrapa Soja (0,5%), em Londrina, PR e na Agropastoril Jotabasso Ltda., em 

Ponta Porã, MS (0,47%). Já o milho do mesmo modo está próximo no que onera 

o custo de produção, sendo apenas 0,06% do custo total. Com relação ao 

algodão não é distante, uma vez que o custo dessa tecnologia representa 

apenas 0,17% do custo total com a cultura. As semeaduras nem sempre serão 

feitas em condições esperadas, o que acarreta em sérios problemas de 

emergência, no caso de o agricultor optar em não fazer o tratamento 

inicialmente, levando o produtor em muitos casos a ressemeadura das 

sementes, sendo assim o produtor terá enormes prejuízos. Levando em 

consideração o Sistema Convencional (SC), o prejuízo ao produtor de 

US$42.89/ha, o que representa 11,34% a mais no custo de produção. No 

Sistema Plantio Direto (SPD), podendo o prejuízo ser ainda maior (US$61.96 ou 

17,93% a mais no custo de produção). No caso do milho, estes valores são 

igualmente significativos, obtendo um gasto adicional por hectare de US$35.72 

no SC (8,25% a mais no custo de produção) e de US$55.86 ou 13,36% a mais 

no custo de produção para o SPD.  Na cultura do algodão no SC, a 

ressemeadura onera o custo de produção em US$33.91, ou seja, 4,07%, e no 

SPD, em US$41.97 ou 5,13%. Logo, vale ressaltar que embora os valores 

aparamentem são muitos aproximados o que determinará é as quantidades de 

hectares de plantio, sendo assim mais viável, a ressemeadura das sementes de 

algodão.  

Schimitz e Krammer (2006) relatam as mudanças fundamentais nos sistemas de 

plantio/ produção das sementes de algodão, milho e soja, levando em 

consideração como exemplo regiões das cidades de Sorriso e Campo Novo do 

Parecis no estado de Mato Grosso, traz a análise da repercussão nas produções 

destas alterações, levando em consideração os períodos das safas de 2004/05 

a 2009/10. Sendo que a mudança baseia se na prematura aplicação de 

fertilizantes no solo por parte dos produtores nas lavouras isto fez com que no 

caso da soja, por exemplo, obtivessem um aumento entre 17% a 30%. A rapidez 
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na semeadura precoce consentiu a expansão da área de plantio. Já com relação 

à safra do milho o fluxo de caixa das propriedades vem melhorando 

gradativamente. Além disso, foi realizado a alteração do material genético gerou 

uma significativa mudança, desta forma houve uma elevação da semente no 

custo de produção. E por último, não menos importante, no caso do algodão, 

não obteve alteração no processo de produção na primeira safra, já na segunda 

safra foi apurado o ingresso da fibra de forma secundaria na forma de produção 

para reduzir de forma preventiva o cuidado cultural agrícola.  

Para Bornia (1995), utilização de fertilizantes antes da semeadura tem mostrado 

resultado positivo aos produtores, maior lucro na semeadura que aumenta até 

30% e permite cultivar maior área de milho na segunda safra. Na parte 

econômica, observa-se a diminuição de gasto com mão de obra temporária na 

estrutura de custo do produto. O aumento da área do milho admite minimizar o 

custo fixo da fazenda com a terra, máquina e mão de obra constante. Em Campo 

Novo do Parecis produtores principiaram a disseminar o Cloreto de potássio a 

lanço a partir da safra 2006/07 e os fosfatos permanecendo a aplicação na linha 

do semeio. No entanto, o rendimento operacional na semeadura, a probabilidade 

de espalhar maior área de segunda safra e à redução no consumo de diesel em 

até 17,5% (as operações da aplicação de fertilizante a lanço mais a semeadura 

em relação à semeadura tradicional) tem determinado alguns produtores a 

modificar o processo de aplicação de fertilizante. Os produtores sustentam a 

aplicação de fosfato na linha do sistema de produção da fazenda. Ademais, a 

cultura do algodão é mais exigente ao nutriente a base de fosfato e a adubação 

de superfície podendo inibir o acréscimo radicular do algodoeiro.  

No caso do milho, os produtores de Sorriso deixaram de colocar os fertilizantes 

no processo da semeadura na safra 2009/10. A aplicação do nutriente ocorre no 

processo do trato cultural. Enfim, as principais modificações na metodologia de 

produção foram notadas na fase da semeadura e dos tratos culturais do milho 

na propriedade representativa de Sorriso. No andamento conceituado verificou-

se a ampliação no custo da semente e o ingresso fungicido no trato cultural nas 

duas propriedades. O maior gasto com a semente se deve à maior aquisição de 

insumo de melhor desempenho tecnológico. A presença do fungicida advém de 

uma resposta positiva que o insumo tem motivado no controle de fungo foliar e 
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Avaliação econômica dos sistemas de produção de milho, soja e algodão em 

Sorriso e Campo Novo do Parecis/MT. Essa transformação na estrutura gerou o 

aumento na fertilidade do milho, aquilatando o fluxo de caixa do produtor na 

entressafra. O algodão não demonstrou alterações no processo de produção 

para primeira safra. A transformação verificada foi a introdução da fibra como 

opção de segunda safra para encurtar o aproveitamento de preservativos 

agrícolas no trato cultural. BORNIA (1995). 

Dada a importância do acompanhamento pelo produtor rural do custo de 

produção e margem de lucro, apresentamos na tabela 1 a evolução destas 

métricas para as culturas do algodão, soja e milho no período de 2017 a 2021. 

Tabela 1 – Custo de Produção e Margem de Lucro da Produção do Algodão, Soja e Milho 

(60kg). 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(Cepea) e Companhia Nacional de Abastecimento. Disponível em: https://www.cepea. 

esalq.usp.br, https://www.conab.gov.br. Acesso em: mar. 2022. 

 

As três culturas apresentaram margem de lucro positiva no período, visto que os 

seus preços médios foram acima do custo total médio. No entanto, o algodão foi 

a cultura com o custo mais alto entre as analisadas, o custo de produção médio 

por saca de 60Kg variando de R$274,64 em 2017 e R$353,23 em 2021.  
 

 

 

 

 

Preço Custo Margem 
de Lucro Preço Custo Margem 

de Lucro Preço Custo Margem 
de Lucro

2017 71,30      55,95 27% 30,47      29,41 4% 388,01     274,64   41%
2018 84,43      58,38 45% 38,49      29,87 29% 450,71     295,50   53%
2019 82,17      60,33 36% 39,40      32,03 23% 392,50     325,57   21%
2020 121,23    62,84 93% 58,69      34,17 72% 453,50     345,04   31%
2021 170,07    71,42 138% 91,83      37,73 143% 795,80     353,23   125%

Ano

Soja Milho Algodão (Pluma +Caroço)
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4.6 PANORAMA INTERNACIONAL E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 
DO MERCADO DE ALGODÃO 

 
O algodão é uma das culturas de fibras mais importantes do mundo, tendo uma 

média de 35 milhões de hectares de algodão plantada em todo o planeta a cada 

ano. Sua de demanda mundial tem apresentado um crescimento anual médio de 

2% observando-se um aumento gradual desde a década de 1950.  O mercado 

mundial do algodão chega a movimentar anualmente cerca de US$ 12 bilhões 

(ABRAPA, 2021). 

A tabela 1 apresenta a evolução do Suprimento Mundial de Algodão em Pluma 

(milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 

 
Tabela 2 - Suprimento Mundial de Algodão em Pluma (milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

De acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA), a oferta mundial de algodão em pluma na safra 2020/21 

deverá fechar em 47,20 milhões de toneladas, acréscimo de 7,6% em 

comparação com a safra anterior 2019/20, para safra 2021/22 é esperado uma 

queda de 2,7% em comparação a 2020/21.  

Descrição 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Jul
2021/22

Estoque Inicial 17,48   17,66   17,42   21,32   19,94        -1,38 -7,94%

Produção 26,99   25,82   26,44   25,88   25,99        0,11 0,43%

Oferta 44,47   43,47   43,86   47,20   45,93        -1,27 -2,90%

Consumo 26,75   26,23   22,39   25,88   26,81        0,93 4,16%

Importação 9,05    9,24    8,87    10,41   10,00        -0,42 -4,68%

Exportações 9,08    9,05    9,02    10,45   10,00        -0,45 -5,03%

Estoque Final 17,66   17,42   21,32   19,94   19,10        -0,83 -3,91%

Variação
2022/21 X 2020/21
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No que tange a projeção para o consumo a expectativa é 25,88 milhões de 

toneladas, superior em 15,6% 2019/20, apesar dos efeitos da pandemia Covid-

19, para safra de 2021/22 é esperado um consumo de 26,81 milhões de 

toneladas, superior em 4,16% em comparação a 2020/21.  

 

O gráfico 2 apresenta a evolução da Disponibilidade de pluma no mercado 

mundial (milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 

 

 
             Gráfico 2 - Disponibilidade de pluma no mercado mundial (milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

Verifica-se que houve uma queda no consumo de algodão mundial na safra 

2019/20 e 2020/21 ao comparar com as safras anteriores, no entanto a 

expectativa para o consumo em 2021/22 é um crescimento de 4,16% atingindo 

26,81 milhões de toneladas frente à safra anterior que foi de 25,82. 

Já para a produção mundial de algodão é esperado um tímido aumento de 0,43% 

saindo de 25,88 para 25,99 milhões de toneladas 2021/22, e uma queda de 

3,91% no estoque com expectativa de chegar a 19,10 milhões de toneladas final 

frente à 19,94 na safra anterior. 
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O gráfico 3 apresenta a evolução da Produção de Algodão em pluma por País 

(milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 
 
 

Gráfico 3 – Produção de Algodão em pluma por País (milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

Dentre os países que configuram entre os cinco maiores produtores mundiais 

apenas a China, 2ª maior produtora de algodão, com a projeção de atingir 5,82 

milhões de toneladas equivalente a 22,4% do total em 2021/22 apresenta 

projeção de queda de 9,3% em relação à safra anterior em que atingiu 6,42 

milhões de toneladas. Destaque para o Brasil, quarto maior produtor, país que 

apresentou maior projeção de crescimento 23,2% saindo de 2,34 milhões de 

toneladas 2020/21 para 2,89 em 2021/22. 

O gráfico 4 apresenta a evolução Consumo de Algodão em Pluma por País 

(milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 
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Gráfico 4 – Consumo de Algodão em Pluma por País (milhão de toneladas) 

 
 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 
 

Na tabela 2, observa-se um aumento significativo de 4,16% na projeção para o 

consumo mundial de algodão na safra 2021/22 comparado a safra 2020/21. 

Sendo a China, Índia e Paquistão os maiores consumidores respectivamente 

concentrado 16,56 milhões de toneladas 62,5% do consumo total, conforme 

gráfico 4. De acordo com Severino et al. (2019) o consumo está concentrado em 

países mais populosos, pois possuem grande demanda doméstica de tecidos e 

ao mesmo tempo exportam roupas feitas para outros países, principalmente 

desenvolvidos, dado os custos mais baixos de mão de obra. 

O gráfico 5 apresenta a evolução da Exportação e Importação de algodão em 

pluma no mercado mundial (milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 

2021/22. 
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Gráfico 5 – Exportação X Importação de algodão em pluma no mercado mundial 

(milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

No tocante as exportações e importações mundial de algodão, a expectativa para 

safra 2021/22 é 10 milhões de toneladas queda de 5,03% e 4,68% comparado a 

safra anterior que foram 10,5 e 10,4 respectivamente. 

 

O gráfico 6 apresenta a evolução da Importação de Algodão em Pluma por País 

(milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 
 

Gráfico 6 – Importação de Algodão em Pluma por País, 2017/18 a 2020/21 (milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 
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Apesar de apresentar uma projeção 2,18 milhões de toneladas, queda de 25,1% 

nas importações frente à safra 2020/21 que foi de 2,72, a China é o país com 

maior projeção para safra 2021/22 representando 21,8% da importação total que 

é de 10 milhões de toneladas. O que reflete a insuficiência da expectativa da sua 

produção em relação a sua crescente demanda pela fibra.  

O gráfico 7 apresenta a evolução da Exportação de Algodão em Pluma por País 

(milhão de toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 
 

Gráfico 7 – Exportação de Algodão em Pluma por País (milhão de toneladas) 

 
 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

O Brasil se configura como o segundo maior exportador do mundo concentrando 

1,79 milhões de toneladas 19,8% da exportação mundial. A projeção para a safra 

2021/22 comparada a safra de 2020/21 que foi de 2,42 é de queda de 21,6%. Já 

os Estados Unidos, maior exportador mundial de algodão, apresenta uma 

projeção de 3,31 milhões de toneladas, queda de 7,9% no mesmo período de 

comparação que foi 3,57. Além disso, é importante destacar o crescimento da 

exportação da Índia, terceiro maior exportador mundial, quase duplicou em 

relação à safra 2019/20. 
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Dada a relevância do Brasil para o mercado de algodão em que ele se configura 

como o terceiro maior exportado e quarto maior produtor e de fundamental 

importância avaliar o panorama Nacional para este mercado. 

 

4.7 PANORAMA NACIONAL E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS DO 
MERCADO DE ALGODÃO 

 

O Brasil é o quarto maior produtor e segundo maior exportador de algodão do 

mundo. Patrício (2016) destaca a relevante contribuição do algodão no aumento 

da geração de renda, criação de empregos, empreendedorismo nas zonas rurais 

e como produto de exportação para economia nacional. 

 

A tabela 3 apresenta a evolução Suprimento Brasileiro de Algodão (milhão de 

toneladas) para as safras de 2017/18 a 2021/22. 
 

Tabela 3 - Suprimento Brasileiro de Algodão, 2017/18 a 2020/21 (milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

No âmbito nacional apesar de baixa perspectiva de consumo da indústria 

brasileira decorrente dos reflexos da Covid-19 observa-se, tabela 3, uma 

projeção de crescimento do consumo 3,33% e na produção de 23,26%.  No 

Descrição 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Jul
2021/22

Estoque Inicial 6,93    8,66    12,26   14,40   11,08   -3,33 -23,10%

Produção 9,22    13,00   13,78   10,75   13,25   2,50 23,26%

Oferta 16,23   21,67   26,04   25,18   24,35   -0,83 -3,29%

Consumo 3,40    3,40    2,70    3,00    3,10    0,10 3,33%

Exportações 4,17    6,02    8,94    11,10   8,20    -2,90 -26,13%

Estoque Final 8,66    12,26   14,40   11,08   13,05   1,98 17,83%

Variação
2021/22 X 2020/21
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entanto, para exportação é esperada uma queda acentuada de 26,13% na safra 

2021/22 comparado a safra de 2020/21.  

O gráfico 8 apresenta Disponibilidade de algodão no mercado brasileiro (milhões 

de toneladas) das safras de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  

Gráfico 8 - Disponibilidade de algodão no mercado brasileiro (milhões de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 
em: ago. 2021. 

 

Houve uma queda acentuada 22,0% na produção de algodão no Brasil na safra 

2020/21(10,75 milhões de toneladas) ao comparada com a de 2019/20 (13,78 

milhões de toneladas). No entanto a expectativa para a produção em 2021/22 

(13,25 milhões de toneladas) é um crescimento de 23,3% em relação à safra 

2020/21. 

Já para a consumo e estoque final de algodão é esperado um aumento de 3,3% 

(3,10 milhões de toneladas) e 17,8% (13,05 milhões de toneladas) para safra 

2021/22 frente à safra anterior (3,00 e 11,08 milhões de toneladas) 

respectivamente.  

 

O gráfico 9 apresenta a Produção de Algodão em Caroço por Região das safras 

de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  
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Gráfico 9 - Produção de Algodão em Caroço por Região, 2017/18 a 2020/21 (milhão de 

toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

A produção de Algodão em Caroço no Brasil está concentrada (96,8%) nas 

regiões Centro-Oeste e Nordeste expectativa de 5,8 milhões de toneladas para 

2021. Entre as safras de 2017/18 e 2019/20 houve um crescimento constante, 

no entanto de acordo com as estimativas da Conab a expectativa para safra 

2020/21 (5,8 milhões de toneladas) é de queda de 21,9% frente a safra de 

2019/20 (7,4 milhões de toneladas), o que já pode ser interpretado como reflexo, 

nesta cultura, dos efeitos da pandemia do Covid-19 e a lenta retomada do 

crescimento econômico. 

 

O gráfico 10 apresenta a Produção de Algodão em Pluma por Região das safras 

de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  
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Gráfico 10 - Produção de Algodão em Pluma por Região, 2017/18 a 2020/21 (milhão de toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 
 

A produção de Algodão em Pluma segue a mesma tendência da produção de 

Algodão em Caroço, tendo expectativa para safra 2020/21 (2,4 milhões de 

toneladas) queda de 21,9% em relação à safra 2019/20 (3,0 milhões de 

toneladas).  

O gráfico 11 apresenta a Área Plantada de Algodão por Estado das safras de 

2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  

Gráfico 11 - Área Plantada de Algodão por Estado, 2017/18 a 2020/21 (milhão de ha) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 
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Os estados do Mato Grosso e Bahia lideram a produção nacional de algodão, 

produzindo em torno de 90% do total. A expectativa para safra brasileira de 

algodão de 2020/21 é ter uma área plantada de 1,4 milhão de hectares, sendo 1 

milhão no MT, 0,3 milhões na BA e 0,1 milhões nos demais estados, 

representando uma queda de 17,9% de área plantada em relação à safra 

anterior.  

O gráfico 12 apresenta a Produção de Algodão em Caroço por Estado das safras 

de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  

 
Gráfico 12 - Produção de Algodão em Caroço por Estado, 2017/18 a 2020/21 (milhão de 

toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

A produção de algodão em caroço deverá totalizar 5,8 milhões de toneladas, 

destes 3,9 milhões no MT e 1,3 milhões na Bahia, queda 21,9% em relação ao 

colhido na safra passada.  

O gráfico 13 apresenta a Produção de Algodão em Pluma por Estado das safras 

de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  
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Gráfico 13 - Produção de Algodão em Pluma por Estado, 2017/18 a 2020/21 (milhão de 

toneladas) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

A produção do algodão em pluma deverá totalizar 2,3 milhões de toneladas, 

destes 1,6 milhões no MT e 0,6 milhões na Bahia, queda 22,0% em relação à 

safra de 2019/20. 

O gráfico 14 apresenta a Produtividade de Algodão em Caroço por Estado das 

safras de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  

Gráfico 14 - Produtividade de Algodão em Caroço por Estado, 2017/18 a 2020/21 (mil 

kg/ha) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 
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A Bahia apresenta uma produtividade de algodão em caroço de 4,8 (mil kg/ha) 

melhor do que o Matogrosso 4,4 (mil kg/ha) na safra 2019/2020, de acordo com 

as estimativas da USDA é esperada para 2020/21uma produtividade de 4,7 (mil 

kg/ha) para BA e 4,2 (mil kg/ha) para o MT queda de 0,9% e 6,5% 

respectivamente. 

 

O gráfico 15 apresenta a Produtividade de Algodão em Pluma por Estado das 

safras de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  

 
Gráfico 15 - Produtividade de Algodão em Pluma por Estado, 2017/18 a 2020/21 (mil 

kg/ha) 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 
(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

A Bahia apresenta uma produtividade de algodão em pluma de 1,9 (mil kg/ha) 

melhor do que o Matogrosso 1,8 (mil kg/ha) na safra 2019/2020, de acordo com 

as estimativas da USDA é esperada para 2020/21uma produtividade de 1,9 (mil 

kg/ha) para BA e 1,7 (mil kg/ha) para o MT.   

O gráfico 16 apresenta a produção de Soja, Milho e Caroço de Algodão das 

safras de 2017/18 até 2019/20 e a expectativa para 2020/21.  
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Gráfico 16 – Produção de Grãos, 2017/2018 a 2020/2021 (milhão de toneladas) 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos 

(USDA). Disponível em: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/cotton.pdf. Acesso 

em: ago. 2021. 

De acordo com as estimativas da Conab apresentadas no gráfico 16 comparado 

à safra 2019/20 a expectativa para produção do Caroço de Algodão para safra 

2020/21 é de 3,4 milhões de toneladas queda de 21,89%, para a produção do 

Milho é de 93,4 milhões de toneladas queda de 8,97%. Já para a Soja a 

expectativa é uma produção de 135,9 milhões de toneladas, crescimento de 

8,86%. 

O gráfico 17 apresenta a Evolução do Preço dos Grãos por saca de 60 kg para 

o período de Jan/2017 – ago/2021. 
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Gráfico 17 – Evolução do Preço dos Grãos por saca de 60 kg da Soja, Milho e Caroço 

de Algodão (Jan/2017 – ago/2021) 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea) e Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Disponível em: 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br, https://www.abrapa.com.br/Paginas/default.aspx. 

Acesso em: ago. 2021. 

Os preços das três culturas apresentaram reações distintas ao início da 

pandemia conforme anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS). O preço 

da Soja que já estava com tendência de crescimento desde início de fevereiro 

de 2020 manteve essa trajetória na maior parte do período pós anúncio. Por 

outro lado, o preço do algodão teve pequena variação inicialmente, já o Milho 

apresentou declínio após o anúncio. 

Considerando todo o período analisado pós anúncio, verifica-se uma tendência 

de alta nos preços dos grãos no Brasil, o que pode ser o resultado de uma 

combinação de fatores como a crise hidrológica, as significativas altas de preços 

internacionais e desvalorização cambial. O preço à vista por saca de 60 kg do 

algodão e do Milho possuem pequena diferença, já o da Soja é bem superior. O 

que torna os primeiros mais atrativos como fonte de alimentos para os gados.  

Neste capitulo foi possível entender um pouco mais sobre o mercado de algodão 

e ter uma visão geral do seu panorama nacional e internacional. O próximo 

passo, será verificar o comportamento dos preços da commodity de algodão 

comparado com as culturas de milho e soja. Assim serão apresentados os 
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estudos em relação às estatísticas descritivas e coeficiente de correlação entre 

as commodities de caroço de algodão, milho e soja. 

 

5 RESULTADOS 

5.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA DOS RETORNOS DOS PREÇOS DAS 
COMMODITIES ANALISADAS 
 

Inicialmente procedeu-se com uma análise descritiva dos retornos das culturas 

de Soja, Milho e Caroço de Algodão para entender melhor o seu comportamento. 

Posteriormente, foi realizada análise gráfica da série de retornos das três 

culturas e avaliados, por meio do coeficiente de correlação de Person se existe 

associação entre elas. Finalmente, foi analisada a relação risco e retorno das 

culturas no período pré-pandemia e durante a pandemia, para verificar qual 

cultura se mostrou mais resiliente ao momento de incerteza. 

 

A tabela 4 apresenta as estatísticas descritivas para os log retornos semanais 

da Soja, Milho e Caroço de Algodão entre janeiro de 2019 e junho de 2021. 

Tabela 4 – Estatísticas Descritivas dos Log Retornos Semanais da Soja, Milho e Caroço 

de Algodão no período de jan/2019 a jun/2021. 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea) e Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Disponível em: 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br. Acesso em: ago. 2021. 

Soja Milho Caroço 
Algodão

Média 0,26% 0,31% 0,43%

Mediana 0,07% 0,32% 0,17%

Máximo 3,97% 4,93% 5,32%

Mínimo -3,65% -5,49% -3,26%

Desvio Padrão 1,15% 1,52% 1,05%

Assimetria 0,29 -0,05 1,82

Curtose 2,00 2,62 7,79

Coeficiente de Variação 4,44 4,96 2,44

 Observações 117 117 117

Estatística
Retornos Semanais
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Como o período de análise foi marcado por uma grande incerteza oriunda da 

Pandemia Covid-19 as três culturas tiveram valores expressivos de máximos e 

mínimos. A cultura de Caroço de Algodão apresentou o maior retorno semanal 

chegando a variar 5,32%. Os retornos do Milho também foram bem 

representativos chegando a 4,93%.  

 

Já em se tratando de queda a cultura do Milho foi a que mais se destacou, 

apresentando uma variação de -5,49% a cultura do Caroço de Algodão foi a que 

teve menor queda, em se tratando de mínimo. 

 

No período a cultura de Caroço de Algodão apresentou melhor relação risco e 

retorno, tendo um retorno médio de 0,43% e um desvio de 1,05% gerando um 

coeficiente de variação de 2,44. A cultura de Milho apresentou a pior relação de 

risco e retorno, tendo um retorno médio de 0,31% e um desvio de 1,52% gerando 

um coeficiente de variação de 4,96. 

 

Em relação a assimetria, uma distribuição é considerada simétrica quando seu 

valor é igual a zero, quanto mais distante mais assimétrica é a distribuição. A 

partir dos resultados do coeficiente de assimetria podemos dizer que as séries 

de retornos semanais da Soja e do Milho, são aproximadamente simétricas, visto 

que seus valores são muito próximos de zero, já os retornos do Caroço de 

Algodão apresentam uma assimetria de 1,82 indicando retornos positivos. 

 

Os coeficientes de curtose dos retornos das três culturas nos indicam que suas 

distribuições não são normais, visto que os valores obtidos são diferentes de 3, 

referência para uma distribuição normal. 

 

A Figura 3 apresenta Comportamento dos Log Retornos da Soja, Milho e Caroço 

de Algodão no período de janeiro de 2019 a junho de 2021. 
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Figura 3 – Gráfico do Comportamento dos Log Retornos Semanais período (Jan/2019 

– jun/2021) 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea) e Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Disponível em: 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br. Acesso em: ago. 2021. 

 

Observa-se que a cultura da Soja sofreu grande impacto na variabilidade de seus 

retornos após o anúncio da Pandemia Covid-19 pela OMS em 11/03/2020, é 

notória a diferença na variabilidade no período pré e pós anúncio. 

Semelhantemente a cultura da Soja o Milho também sofreu grande impacto na 

variabilidade de seus retornos após o anúncio da Pandemia Covid-19 pela OMS 

com queda expressiva logo após o anúncio em 11/03/2020, a volatilidade foi 

consideravelmente maior pós anúncio. Dentre as três culturas o Caroço de 

Algodão foi que se apresentou mais resiliente ao anúncio da Pandemia Covid-

19 pela OMS, nas primeiras semanas quase não teve alteração no 

comportamento da sua variabilidade em relação ao período pré-anúncio, 

apresentou alguns picos de variação ao longo do período. 
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5.1.2 Análises Descritivas para o Período Durante a Pandemia 
 

Essa seção descreve uma comparação entre as estatísticas descritiva das 

commodities da série de retornos das três culturas analisadas no período pré e 

durante a pandemia. 

 

A Figura 4 apresenta um comparativo da distribuição dos logs retornos semanais 

pré (de 04/01/2019 a 06/03/2020) e durante a pandemia (de 13/03/2020 a 

26/06/2021) para as culturas de Caroço de Algodão, Soja e Milho,  
 

Figura 4 – Distribuição dos retornos semanais para as culturas de Caroço de Algodão, Soja e 

Milho, pré e durante a pandemia, entre janeiro de 2019 e junho de 2021. 

 
Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(Cepea) e Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Disponível em: 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br. Acesso em: ago. 2021. 

 

Nota-se que para as três culturas houve mudança na distribuição dos log 

retornos semanais. Apesar de apresentar alguns outliers, representados pelos 

círculos no gráfico, ao longo do período analisado, o Caroço de Algodão foi a 

cultura que apresentou menor variabilidade tanto no período pré quanto durante 

a pandemia, caixa com menor largura, no período com retorno mediano superior 

ao da Soja, mas um pouco inferior ao do Milho. 

 

A tabela 5 apresenta a média e volatilidade histórica dos log retornos semanais 

da do Caroço de Algodão, Soja e Milho no Brasil antes e depois do anúncio da 

OMS. 
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Tabela 5 – Média e Volatilidade histórica dos log retornos semanais da do Caroço de Algodão, 

Soja e Milho no Brasil antes e depois do anúncio da OMS 

 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(Cepea) e Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Disponível em: 

https://www.cepea.esalq.usp.br/br, https://www.abrapa.com.br/Paginas/default.aspx. Acesso 

em: ago. 2021. 

 

A volatilidade dos preços das três culturas no Brasil aumentou depois do anúncio 

da OMS, indicando um aumento no risco econômico relativo ao preço dessas 

comodities no mercado brasileiro. Nota-se que a maior volatilidade no preço foi 

na cultura do Milho que antes do anúncio era de, 1,23%, subindo para 1,74% no 

período posterior ao anúncio e o retorno médio saindo de 0,23% para 0,38%. Já 

a volatilidade do preço da Soja saiu de 0,77% e foi para 1,41 e o retorno médio 

saindo de 0,11% para 0,41%.  O Caroço de Algodão apresentou menor 

volatilidade nos dois períodos saindo do patamar de 0,56% para 1,31% e o 

retorno médio saindo de 0,13% para 0,72% depois do anúncio. A partir dos 

dados constata-se que a cultura de algodão apresentou melhor relação risco e 

retorno, pois teve o maior retorno e a menor volatilidade e coeficiente de 

variação, desvio em relação à média, no período pós pandemia, o que se repete 

quando comparado com o ano fechado de 2019 em relação ao de 2020.  

Após a análise descritiva das commodities, onde podemos perceber que mesmo 

que o preço das três commodities oscilaram de uma forma anormal, ao observar 

o gráfico dos retornos dessas commodities, observa-se claramente que o 

momento dessa oscilação parece ter sido diferente, ou seja, para a commodity 

de algodão essa variação parece ter demorado um pouco mais. O que pode 

indicar que os preços não tenham caminhado em conjunto. Dentro dessa 

Antes de 11/03/20 Depois de 11/03/20
(de 04/01/2019 a 06/03/2020) (de 13/03/2020 a 26/06/2021)

Retorno 0,13% 0,72% 0,09% 0,52%
Desvio Padrão 0,53% 1,31% 0,54% 0,93%

Coeficiente de Variação 3,93 1,82 5,71 1,80

Retorno 0,23% 0,38% 0,19% 0,40%
Desvio Padrão 1,23% 1,74% 1,29% 1,76%

Coeficiente de Variação 5,42 4,54 6,96 4,37

Retorno 0,11% 0,41% 0,10% 0,52%
Desvio Padrão 0,77% 1,41% 0,81% 1,28%

Coeficiente de Variação 7,31 3,43 7,87 2,48

2020

Algodão

Milho

Soja

Estatística 2019
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curiosidade o próximo passo dessa pesquisa trará a análise da correlação entre 

os preços das commodities estudadas. 

5.2 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO ENTRE AS COMMODITIES ANALISADAS 

A correlação de ativos reflete como a movimentação de uma ativo se relaciona 

com os demais ativos, desta forma é possível avaliar se quando o preço ou log 

retorno de determinada commodity cai, o de outra commodity tende a subir ou 

também cair.  

 

Essa seção apresentará a correlação na dimensão preços e log retornos das 

commodities analisadas no período entre janeiro de 2019 e junho de 2021. 

 

A tabela 6 apresenta a matriz de correlação dos log retornos semanais para as 

culturas de Caroço de Algodão, Soja e Milho, entre janeiro de 2019 e junho de 

2021. 
 
Tabela 6 – Matriz de correlação dos log retornos semanais para as culturas de Caroço de 

Algodão, Soja e Milho, entre janeiro de 2019 e junho de 2021. 

 
Nota: (***) significante estatisticamente em 1%, (**) significante estatisticamente em 5% 

e (*) significante estatisticamente em 10%. 

Fonte: Elaborada a partir de dados do Centro de Estudos Avançados em Economia 

Aplicada (Cepea) e Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. Disponível em: 
https://www.cepea.esalq.usp.br/br, https://www.abrapa.com.br/Paginas/default.aspx. 

Acesso em: ago. 2021. 

 

Analisando a correlação dos retornos semanais para as diferentes culturas, 

verifica-se que há uma significativa correlação positiva entre elas, indicando que 

os retornos caminham na mesma direção. Sendo a correlação mais forte entre 

Soja Milho Caroço Algodão

0,49*** 0,12*
(0,00) (0,09)

0,17**
(0,02)

Soja 1

1

1

Milho

Caroço Algodão
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os retornos da Soja e Milho (0,49), seguida pelo do de algodão e do Milho (0,17) 

e a mais fraca se deu entre Caroço de Algodão e da Soja (0,12).  

 

6 CONCLUSÃO 
 

A cadeia produtiva do algodão brasileiro está inserida no mercado nacional e 

internacional. Sendo o Brasil o quarto produtor mundial, o segundo maior 

exportador, com potencial para crescer em área plantada e produtividade e ter 

cada vez maior papel de destaque no mercado mundial do algodão.  

 

As perspectivas para o mercado de algodão para os próximos anos são 

promissoras, mas mesmo assim, ainda existem poucos estudos com foco nessa 

cultura. Por isso o foco dessa pesquisa foi apresentar o histórico e cenários do 

mercado de algodão no Brasil e no mundo além de comparar o comportamento 

dos retornos dos preços do caroço de algodão com a cultura de milho e soja. 

Apesar de ter apresentado menor margem de lucro em relação aos custos de 

produção a cultura de algodão, com a análise, percebe-se que entre os anos de 

2019 e 2021 o caroço de algodão apresentou um maior retorno médio e um 

menor desvio padrão comparado com a soja e o milho. Antes da pandemia, a 

commodity de milho apresentava maiores retornos médios do que as culturas de 

algodão e soja, no entanto, no período durante a pandemia a commodity de 

algodão apresentou-se mais resiliente com menor volatilidade e maiores 

retornos médios.  

 

Os resultados ao avaliar as três culturas sugerem que a incerteza trazida pela 

pandemia mundial aumentou a volatilidade dos seus preços.  Sendo que a 

cultura de Milho foi a mais afetada visto que apresentou maior volatilidade e 

menores retornos no período analisado. A cultura de algodão se mostrou a mais 

resiliente, sendo, portanto, uma boa opção de investimento em se tratando da 

relação risco e retorno. 

Somados a isso este trabalho acrescenta que os retornos dos preços da 

commodity de Algodão estão fracamente correlacionados com os retornos de 
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Milho e Soja, apresentando que possa ser uma cultura a ser mais explorada pelo 

mercado brasileiro, por apresentar maior estabilidade de preços e resiliência em 

períodos de maior volatilidade ou grandes crises mundiais e ainda ser uma opção 

para a diversificação do plantio caso seja interessante para algum produtor 

trabalhar com mais de uma cultura. 

 

Mesmo os resultados apresentados sendo bastante favoráveis para o mercado 

de Algodão, é preciso ter cautela pois existem possíveis riscos que não foram 

considerados nesse trabalho como por exemplo: substitutos naturais do algodão 

e o preço de petróleo, que podem afetar toda a cadeia produtiva dessa 

commodity, além do maior em investimento em ativos imobilizados do que as 

culturas de milho e soja necessitam. Portanto, para futuros trabalhos sugiro que 

sejam considerados os fatores que podem impactar essas expectativas 

relacionadas com o mercado de Algodão no âmbito Nacional e Global e uma 

análise mais aprofundada com relação aos fatores que impactam no custo de 

produção e consequentemente na margem de lucro do produtor. 
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