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Cotonicultores se unem para beneficiar o
algodão e agregar valor de mercado ao produto

Tania Rauber
Da Redação

Há 1 ano, fios de algodão fabri-
cados em Mato Grosso são
usados na confecção de rou-

pas em São Paulo, Santa Catarina, Pa-
raná e Minas Gerais. O processo de in-
dustrialização é feito em Campo Verde,
localizado a 138 quilômetros ao Sul de
Cuiabá, pela Cooperativa dos Cotoni-
cultores do município (Cooperfibra).

Todos os meses, em média 1,2 mil
tonelada de algodão são enviadas à
unidade por 32 produtores. O volume
representa apenas 15% da produção
total da cooperativa, que é de 80 mil
toneladas da pluma por ano. O gerente
Antonio Marcos do Nascimento afirma
que a maior parte é vendida para gran-
des indústrias no país. 

O que sobra é processado no próprio municí-
pio, agregando valor ao produto que não tem boa
aceitação no mercado. “São os últimos carrega-
mentos que são desvalorizados porque as gran-
des indústrias não compram pequenas quantida-
des. Para ficar com o produto, elas oferecem va-
lores muito abaixo do praticado. Então os produ-
tores podem enviar este algodão para cá e não
sair perdendo”.

Quando chega na indústria, o algodão passa
por testes, que tem por objetivo obter uma cor
homogênea com a junção de plumas de tonalida-
des diferentes. “Aqui fabricamos apenas o fio
cru, mas ele tem que ser homogêneo. Por isso
precisamos fazer os testes antes, caso con-
trário teremos parte do fio
mais escura e parte mais
clara”.

Depois desta etapa, o
algodão passa por uma má-
quina que faz a mistura, lim-
peza e abre as plumas. Em
seguida, outro equipamento
transforma a matéria prima
em fitas que são armazena-
das em grandes rolos. Somen-
te após este processo, o algo-
dão é transformado em fios.

A espessura é programada
em uma máquina dependendo do tipo de roupa
que o fio será utilizado. “O fio que produzimos
aqui tem como destino malharias, onde é usado
na confecção de camisetas e moletom, e também
para tecelagens, utilizado na fabricação de
jeans, sarja e toalhas. Cada um tem uma espes-
sura diferente”.

Após todo este processo, amostras são anali-
sadas em outros equipamentos, para verificar se
os padrões exigidos pelo mercado estão sendo
respeitados. São avaliados a resistência, espes-
sura, alongamento e imperfeições existente no
fio produzido. 

Para a construção da unidade e aquisição dos
equipamentos, foram feitos investimentos na or-
dem de R$ 40 milhões, sendo 50% do valor viabi-
lizado pelo Fundo Constitucional de Financiamen-
to do Centro-Oeste (FCO) e o restante bancado

pelos associados. A cooperativa
recebeu também incentivo fiscal
através do Programa de Desen-
volvimento Industrial e Comer-
cial de Mato Grosso (PRODEIC).

Desde que começou a operar,
em dezembro do ano passado, a
unidade trabalha todos os dias,
em 3 turnos, e emprega 140 tra-
balhadores. Destes, 95% oriun-
dos da própria cidade. A produção mensal gera
receita de R$ 9 milhões. Deste montante, o lucro
representa, em média, 10%, valor dividido entre
os associados. 

Atualmente, a Cooperfi-
bra possui 160 cooperados
de pequeno, médio e gran-
de porte, que plantam 70
mil hectares de algodão
em Campo Verde. E eles
não são os únicos que de-
cidiram investir no coope-
rativismo para ganhar
força no mercado. 

Dados da Organiza-
ção das Cooperativas
Brasileiras no Mato

Grosso (OCB) apontam
que 90% da produção mato-grossense de algo-
dão é oriunda do cooperativismo, o que represen-
ta 45% do volume produzido no país. 

Mas apesar da expressiva representativida-
de, a industrialização ainda é tímida. O presiden-
te da OCB/MT, Onofre Cezareo de Souza Filho,
explica que são vários fatores que impedem o
fortalecimento deste tipo de organização. O prin-
cipal deles é a falta de logística. “Mato Grosso
tem uma grande extensão e não tem logística pa-
ra colocar a produção no mercado e, até mesmo,
exportar. Por isso não investe na industrializa-
ção”.

Ele lembra que, pelo sistema de cooperativis-
mo, os agricultores conseguem
reduzir os custos na produção e
atender as exigências do merca-
do. O retorno garante investi-
mentos na lavoura. “Cooperati-

vismo é um negócio que garante a venda em es-
cala e a compra de insumos por menores preços.
A diferença é que o dinheiro fica para os produ-
tores. Com a industrialização este retorno é ain-
da maior”.
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Produção mais cara

Da Redação

A s 57 cooperativas agropecuárias exis-
tentes em Mato Grosso contam com um
novo espaço de discussão e negociação

com o governo. É a Câmara Temática do
Cooperativismo Agropecuário, criada pelo
Ministério da Agricultura e Pecuária para fomentar
e encontrar soluções para os problemas de infra-
estrutura, abastecimento e logística, enfrentados
pelo segmento. 

Na opinião do presidente da OCB/MT, Onofre
Cezareo de Souza Filho, diferente de outros
Estados, em Mato Grosso, para consolidar o coop-
erativismo, a Câmara Temática terá que trabalhar a
base, já que o setor agrícola no Estado possui car-
acterísticas distintas de outras regiões.

Um estudo realizada pelo Programa de Estudos
e Pesquisas em Cooperativismo da Universidade de
São Paulo (USP) apontou que, apesar da área de
lavouras na região Centro Oeste ter crescido mais

de 400% em 36 anos, mais de 92% das expor-
tações realizadas pelas cooperativas agrícolas
brasileiras seguem concentradas nos estados do
Sul, São Paulo e Minas Gerais. 

Souza destaca que isso ocorre porque, em out-
ras regiões, o número de produtores em uma área
de 100 mil hectares, por exemplo, é muito maior do
que em Mato Grosso, onde muitas vezes está con-
centrada nas mãos de apenas um latifundiário.

A mudança de concepção sobre o modelo de
organização por cooperativas é um dos avanços,
segundo ele. Ao invés de ser adotado somente por
pequenos, passou também a ser uma alternativa
viável para médios produtores, principalmente na
sojicultura. 

A própria Associação dos Sojicultores
(Aprosoja) tem incentivado a criação de cooperati-
vas por produtores da oleaginosa. “Ou os médios
produtores se organizam ou serão engolidos pelas
traddigns. Eles já perceberam isso e a criação de
cooperativas está sendo uma alternativa”. (TR)
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Mulheres trabalham embalando 
os novelos de fios de algodão

Da pluma ao fio

De acordo com a 
pesquisa, a região 
Centro Oeste, 
principal fronteira agrícola

brasileira, possui apenas 18%
dos estabelecimentos rurais 

cooperativados, enquanto na

região Sul esse número é de 38% 

Algodão é beneficiado na unidade da Cooperfibra em Campo Novo

Marcus Vaillant

Em média, 1,2 mil tonelada de algodão é processada mensalmente

O gerente Antônio Marcos
do Nascimento diz que

maior parte é vendida para
grandes indústrias nacionais


