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BRASIL 
 

EVOLUÇÃO DA COLHEITA EM MT 

 
Segundo o Imea Em MT, a colheita do algodão avançou 
1,23 p.p. no comparativo semanal, alcançando 2,34% da 
área prevista até a última sexta-feira (02/07). Entre as 
regiões, a nordeste é a mais adiantada, com 33,38% das 
áreas colhidas, ampliação de 11,08 p.p. em relação à 
semana passada, devido à região apresentar mais de 
40% de áreas em primeira safra. Além disso, as boas 
condições das lavouras de algodão safra, já reflete nos 
rendimentos dos talhões colhidos. Assim, segundo os 
informantes do Imea, a produtividade destas áreas já 
ultrapassa os 310@/ha de algodão em caroço na média 
do estado. Por fim, é importante destacar que, as baixas 
temperaturas observadas em Mato Grosso e os pontos 
de geada em alguns municípios produtores na última 
semana, poderão influenciar nas lavouras que ainda estão em desenvolvimento, principalmente, nas ponteiras da planta. 

 

EUA 
 

Houve poucas mudanças nas condições da safra, de acordo com o último relatório de acompanhamento da safra do USDA. 
O Texas saltou na categoria pobre de 7% na semana passada para 9% nesta semana. Os EUA passaram de 6% de ruim na 
semana passada para 7% nesta semana devido ao aumento no Texas. 
  

Houve excelente chuva no último fim de semana em toda a região do Texas. Mais de 127 milímetros sobre a maior parte 
das planices altas. Houve mais 38,1 mm a 76 mm durante a semana com algumas quantidades mais pesadas localizadas. O 
oeste do Texas teve condições de sol na quinta-feira, com mais chuva na sexta-feira até hoje. Parece que grande parte da 
região receberá 25 mm de chuva adicional. Existe o risco de que algumas tempestades se tornem severas, portanto granizo 
e ventos fortes são uma possibilidade. Os benefícios devem estar longe de qualquer dano localizado em potencial que possa 
ocorrer. Com essas chuvas, qualquer preocupação com a seca será posta de lado. Foi colocada umidade suficiente no solo 
para ajudar a induzir chuvas e tempestades adicionais durante os dias mais secos de julho, o que representará um longo 
caminho para que a safra atinja seu potencial máximo. 
 

Uma tempestade tropical formou-se perto da costa sudeste na segunda-feira e atingiu o continente algumas horas depois. 
No geral, a tempestade foi benéfica, trazendo aguaceiros para a Geórgia e a Carolina do Sul. Isso significa que em 2021 será 
apenas a quarta temporada de furacões, na qual a quarta tempestade denominada se formou antes de julho. 
  

A tempestade tropical Elsa se formou no Oceano Atlântico na quinta-feira. A trajetória futura da tempestade permanece 
muito incerta até o início da próxima semana, mas os modelos atuais mostram que ela segue no Golfo do México, atingindo 
a Flórida, potencialmente trazendo umidade benéfica para a safra da Geórgia. 
 

CHINA 
 

As expectativas de uma redução na nova safra de Xinjiang continuaram, pois o período de crescimento da nova safra foi 
muito atrasado e muitos campos de algodão foram replantados também. É muito provável que o rendimento diminua em 
relação ao ano passado. Considerando o fato de que a área de plantio em Xinjiang também reduziu as estimativas de 
produção de Xinjiang em torno de 5,2 milhões Tns, combinada com área não-XJ, a produção chinesa total estimada é 
estimada em 5,6-5,7 milhões Tns / 25,7-26,1 milhões fardos (USDA 5,8 milhões Tns / 26,75 milhões fardos). 
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Os estoques domésticos estão no nível mais baixo desde outubro, enquanto os estoques industriais ainda estão 
relativamente altos. Até o final de maio, a China importou um total de 2,34 milhões Tns e as pessoas estimam que o volume 
final de importação para esta temporada pode chegar a 2,6 milhões Tns / 11,9 milhões fardos (USDA 2,7 milhões Tns / 12,5 
milhões fardos), que será o maior desde o ano de mercado 13/14. 
  

A cota da escala móvel ainda está pendente. Isso torna a demanda de importação atual fraca. As fábricas também estão 
aguardando a venda da Reserva Estadual. Corre o boato de que começarão a partir de julho com uma quantidade total de 
0,6 milhões Tns. Em geral, as fiaçoes têm estoque de 45-60 dias.O índice oficial de gerentes de compras (PMI) do setor 
manufatureiro da China chegou a 50,9 em junho, caindo em relação aos 51 de maio. 
 

ESPANHA 
 

Embora o número ainda não seja oficial, são cerca de 58.200 Ha semeados para a safra 21/22 espanhola. (-6% vs safra 
20/21). Parece que a área algodoeira vai perdendo pouco a pouco devido a novos projetos de “árvores” (amendoeiras, 
azeitonas, etc.). Se adicionarmos a isso o abastecimento de água apertado para ajudar o desenvolvimento da safra em 
circunstâncias normais, as fontes locais estimam uma safra em 55.000 Tns. Cerca de 70% já é vendido pelos descaroçadores. 
 

MERCADO ICE   
 

Os preços do algodão, com base no contrato de Z21, fecharam a semana com queda de apenas 21 pontos, tendo sido 
negociados a uma oscilação de 326 pontos entre 84,68 e 87,94, com volume médio de contratos de 22.570. O volume 
aumentou ligeiramente depois que o relatório de perspetiva da área cultivada do USDA foi lançado na quarta-feira. Talvez 
os traders quisessem quaisquer surpresas potenciais enterradas antes de se comprometerem com o mercado. Na sexta-
feira passada, a China anunciou sua intenção de leiloar 600.000 TM de estoques da Reserva até o final de setembro. O 
mercado não foi perturbado por este anúncio. Embora, no curto prazo, isso certamente alivie qualquer escassez de oferta 
na China, não fará nada para mudar a escassez urgente no mercado global mais amplo, que agora é a maior história. 
 

O relatório CFTC COT que saiu após o fechamento, com dados coletados até a última terça-feira, mostrou que o especulador 
comprou fardos substancialmente, adicionando 9.304 contratos líquidos à sua posição de compra existente. Entre todos os 
especuladores a posição de compra líquida voltou a 80.833 contratos, e temos que voltar quase 2 meses até 11 de maio 
para ver quando eles mantiveram uma posição longa mais alta. 
 

Repetimos nossos comentários anteriores em que mencionamos que sua posição total continua a ser 60 mil contratos 
abaixo de sua posição mais longa da história, o que significa que eles têm munição suficiente para adicionar à sua posição 
de compra, e eles podem fazer quando e como queram. Suspeitamos que o catalisador possa vir de mercados externos 
como milho e soja, onde os fundos também têm posição líquida comprada, mas bem abaixo do que tinham há alguns meses.  
 

Na Índia, as fiações ainda estão indo bem e tentando operar com capacidade total. O mercado futuro indiano está 15% 
acima do que estava no início do último trimestre. Após uma grande liquidação, os estoques mantidos pelo CCI e pela 
Federação de Maharashtra chegam 1 milhão de fardos. Tecnicamente, o mercado está sendo negociado acima de suas 
médias móveis de 50, 100 e 200 dias e, desde 14 de abril, está entre 80,99 e 88,50 com base Z21. A vida máxima do contrato 
foi dada em 25 de fevereiro em 89,28. Claramente, o mercado terá que quebrar esse nível em uma base fechada antes que 
haja qualquer chance de tentar atingir o nível crucial de 96c / lb. Nos últimos 9 anos, toda vez que atingiu 90 cts / lb, caiu 
muito rapidamente e se moveu rapidamente para baixo. 
 

Em relatórios anteriores, mencionamos que, quando os preços ultrapassam os 95 cts / lb, o movimento para 100 cts/lb é 
geralmente rápido e furioso. Na temporada 94/95, isso aconteceu no contrato de março de 95, quando em 15 de fevereiro 
o contrato passou de 95,50 para quase 115,00 cts/lb em pouco mais de 2 semanas, um movimento de pouco menos de 
20cts/ lb. Mais recentemente, na temporada 10/11, o contrato de dezembro foi aprovado, quando Dez10 passou de pouco 
abaixo de 96c / lb em 16 de setembro de 2010 para pouco abaixo de 120cts/lb em pouco mais de um mês, um movimento 
de quase 25cts/ lb . O algodão continua a ser uma das commodities mais voláteis do mundo, mesmo que não pareça agora. 
 

No momento, o mercado parece estar preso entre 83 e 88c / lb, mas no caso de quebrar acima de sua alta da temporada 
em 89.28, poderíamos ver os 95 cts / lb sendo colocados à prova novamente, e se nós são guiados pela história, pode haver 
um movimento explosivo em direção a 100 cts/lb. No entanto, continuamos a respeitar a ação dos mercados externos e do 
dólar em particular, e continuamos a aconselhar a manutenção de uma postura de "vigiar e esperar", qualquer tomada de 
posição deve ser amplamente incremental. 
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