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BRASIL – MT - LEVANTAMENTO DE SAFRA (IMEA) 
 

Com o reajuste da produtividade aguardada no estado a produção estimada para a safra 20/21 também foi revisada em Mato 
Grosso, segundo o Imea. Assim, com a confirmação do menor volume de chuva no mês de maio em muitas regiões –como é 
historicamente observado no estado, os talhões mais tardios já apresentam reflexos da falta de chuvas e da baixa umidade 
no solo, especialmente as áreas que foram plantadas depois 
da segunda quinzena de fevereiro. Isso resulta no 
encurtamento do potencial produtivo das plantas nessas 
áreas e consequentemente reflete na produtividade 
esperada em Mato Grosso. Assim, a produtividade foi 
revisada para 279,07@/ha (ou 4.186/kg), recuo de 1,29% em 
relação ao relatório passado. Por fim, com ajuste na 
produtividade e a área consolidada, a produção da safra 
20/21 ficou estimada em 3,94 milhões de toneladas de 
algodão em caroço. 
 

Entre as regiões de Mato Grosso, a maior produtora, a oeste, 
é a que apresenta a melhor produtividade aguardada no 
estado, devido às chuvas pontuais no mês de maio, que 
contribuíram para a reposição de parte do déficit hídrico e 
investimento de grandes grupos na qualidade do solo na 
região. No entanto, as áreas tardias ainda são uma 
preocupação para os produtores da região, por isso a 
projeção de produtividade foi revisada para 288,18@/ha, 
queda de 1,51% no comparativo mensal. Ademais, a região 
que apresentou maiores perdas neste levantamento é a sudeste, recuo de 2,48% em relação ao relatório passado, devido à 
estiagem em muitos municípios de quase duas semanas, o que refletiu no desempenho das lavouras mais novas. Por fim, 
com o corte na projeção de produtividade em grande parte das regiões de Mato Grosso, estima-se que a produção de pluma 
do estado caia 25,03% em relação à safra passada, ficando aguardada em 1,62 milhão de toneladas.  
 

EUA 
 

De acordo com o relatório semanal de progresso da safra divulgado esta tarde, 49% dos EUA A safra de algodão é plantada 
vs a média de 5 anos de 52%. Muitos dos estados do Delta permanecem para trás devido ao excesso de umidade. Na próxima 
semana, o USDA começará a divulgar seus dados semanais sobre as condições da safra. 
 

A semeadura está começando em o Oeste de Texas. Essa semana retrasada choveu no distrito 11 e 12 e vai continuar no final 
de semana do “Memorial day”. O prognóstico mais recente de tempo reportou temperaturas abaixo do normal e chuvas 
normais no Oeste de Texas. A falta de umidade no subsolo vai exigir mais chuvas durante a safra pra que o Oeste de Texas 
tenha uma safra melhor do esperado.  
 

Um sistema de alta pressão foi reportada na costa leste, tornando os estados do leste mais quentes e secos do que o normal. 
Notícias vindas da Geórgia são que o estado agora precisa urgentemente de umidade. As temperaturas estão muito acima 
do normal para esta época do ano. Há potencial para alívio vindo na forma de temperaturas mais baixas e chuva neste fim 
de semana. O padrão climático atual no Sudeste está começando a absorver a umidade do solo e será observado para possível 
estresse às lavouras.  
 

No início da semana, o milho ficou sob pressão depois que o USDA disse em seu relatório de progresso de safra que os 
agricultores dos Estados Unidos plantaram 90% dos hectares pretendidos com milho no último domingo, à frente da média 
de cinco anos de 80%. Mesmo após o recuo, os futuros do milho subiram 28% em 2021 e 95% no ano passado. As 
preocupações na indústria do algodão são que uma área significativa foi perdida para os grãos desde o relatório de intenções 
de plantio de 30 de março. 
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CHINA 
 

O tempo está ruim e tem havido um amplo replantio em Xinjiang. A colheita está cerca de 2 semanas atrasada e a maioria 
das pessoas espera rendimentos piores do que no ano passado. Além disso, algumas áreas mudaram para o milho, 
especialmente em locais onde o tempo de replantio com algodão já havia se esgotado. Fala-se de uma safra muito menor. O 
USDA está atualmente em 27,5 milhões de fardos, CottonChina está em 25,9 milhões de fardos. 
 

TURQUIA 
 

➢ Importações muito altas em Abril 2021 com 123.287 toneladas (Brasil 33.070 Tns, US 30.316 Tns, CIS 28.531 Tns, Grego 
17.876 Tns); 

➢ Total para a temporada (agosto-abril): 838.045 Tns (Brasil 202.585 Tns, US 180.348 Tns, CIS 196.924 Tns, Grego 146.046 
Tns); 

➢ Esta será uma temporada recorde de importação para a Turquia, com certeza mais de 1 milhão de toneladas de 
importação. (USDA 20/21 em 1.045 milhões de Tns vs 19/20 em 1.017 milhões de Tns); 

➢ Houve também um número de exportação notável de 64.038 Tns (a maioria deve ser algodão orgânico). 
 

MERCADO ICE 
 

O período de rolagem de contratos de safra antiga (N21) a safra nova (Z21) começa essa primeira semana de junho 
 

Os preços de algodão no mercado ICEM foram negociados na semana passada em uma faixa de 188 pontos. Julho 21 acabou 
70 pontos abaixo comparado a semana retrasada e a média de volumem foi de 22.185 contratos. Os contratos de Z21 foi 
mais quieto, sendo negociado em uma faixa de 155 pontos (82,27 – 83,82) e o spread sobre julho ficou em 120 pontos acima.  
 

Sexta-feira foi o segundo dia do período do “Rogers roll”, que é quando os fundos especulativos rolam os contratos de safra 
antiga N21 a safra nova Z21. O interesse aberto de Z21 está já 30.000 contratos acima de N21, e isso faz que o Z21 seja o mês 
que tem que ser olhado de aqui para frente. 
 

O relatório CFTC COT reportou que os fundos especulativos reduziram sua posição de compra com mais de 10.000 contratos 
a semana retrasada. Isso aconteceu notando que os preços de algodão não mudaram muito comprado a semana anterior. A 
posição dos fundos diminuiu até 64,128 contratos comprados. Historicamente podemos dizer que não é uma posição muito 
grande e poderia levar o mercado pra os dois lados. Queremos lembrar a vocês que os fundos são seguidores de tendencias 
e não criadores de tendencias e eles vão seguir a direção do mercado. 
 

Uma situação similar aconteceu com Soja e milho, onde os fundos especulativos reduziram sua posição de compra 
substancialmente nas últimas semanas e claramente grande parte da razão é que as commodities viram um recuo de as 
últimas altas. Além disso, olhando para o gráfico de soja, milho e trigo de 2020 podemos analisar que as commodities estão 
exibindo padrões semelhantes e todas estão se movimentando entre a média de 50 e 100 dias.  
 

As commodities seguem em uma tendencia de forte alta com a exceção do trigo com só um 23% de alta. Se, como 
suspeitamos, todos esses mercados ainda não concluíram seus movimentos de alta, há munição mais do que suficiente para 
os fundos elevarem os preços mais altos do que muitos podem acreditar ser possíveis na próxima temporada! A volatilidade 
das poções reduziu e temos só 11 dias para a expiração das opções de julho. A maioria do interesse aberto das opções “put” 
e “call” estão entre 85 cts e 90 cts. Se alguém acredita que a maior parte da dor é infligida aos detentores das opções no 
vencimento, um fechamento no dia de vencimento da opção de julho para os futuros de julho entre 85 e 90c / lb seria 
bastante lógico. 
Na Índia, o CCI aumentou o preço mínimo e a base atual é de cerca de 700 em DEZ21 CIF no Oriente. As fiações locais estão 
obtendo boas margens e começam a cobrir setembro / outubro para aumentar os estoques. Isso está apoiando a basis da 
indiana. Esta semana houve algumas vendas de CCI feitas neste nível para usinas locais. Com a mudança na umidade no 
Texas, a NYF foi para um nível inferior. Nesta fase o mercado está se consolidando e mantendo uma postura de lado. Isso 
pode criar uma saída de algumas posições de especulação. 
 

A propagação do “carry” do N21 / Z21 está aumentando. Isso encorajará a rolagem das posições não vendidas restantes para 
pegar o transporte. Os preços dos fios estão firmes e os pedidos de têxteis permanecem altos, o que representa um quadro 
bastante favorável para o lado da demanda do mercado e encoraja as fiações a continuar com suas necessidades de compra 
os níveis atuais. China (safra Brasil 21 e 22), Turquia (safra atual da Austrália e safra grega / norte-americana) e Paquistão 
(safra Wafr 20/21 e 21/22) foram os mercados mais ativos. 
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