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BRASIL - MT 
 

O Imea publicou o custo de produção do algodão mato-grossense. 
 
Os castos de produção para o algodão da safra 21/22 em MT 
ficaram más caros no mês de junho. Assim, o custo 
operacional efetivo (COE) alcançou a marca de R$ 
13.379,68/ha, acréscimo de 2,11% em relação à previsão de 
maio. O principal fator que contribuiu para essa valorização 
foram os avanços dos preços dos fertilizantes e corretivos 
(+R$ 79,60/ha) e dos defensivos (+R$ 32,19/ha). Esse 
incremento nas despesas dos insumos está atrelado à 
demanda, que segue aquecida, já que neste período o 
produtor tende a intensificar as compras. Desse modo, o 
ponto de equilíbrio da safra valorizou 2,11% ante o mês de 
maio, ficando previsto a uma média de R$ 116,65/@. Por 
fim, vale destacar que o preço da pluma negociado no mês 
de junho recuou devido à queda do dólar, o que refletiu na 
diminuição da diferença entre o valor negociado e o ponto 
de equilíbrio da safra, acendendo o alerta para o produtor.  

 

MERCADO ICE 
 

 

Os preços do algodão encerraram a semana 222 pontos acima da semana anterior, tendo negociado na faixa de 280 pontos 
entre 87,17 e 89,97 em volume médio de apenas 21.061 contratos, o que é conhecido como um período de tranquilidade 
da temporada. As opções também foram bastante tranquilas, com média de apenas 2.539 contratos diários. 
 
O relatório CFTC COT após o fechamento mostrou que especuladores eram todos compradores líquidos, levando em 
consideração suas posições na terça-feira, 13 de julho de 2021. Os fundos compram um líquido 4.105 contratos para 
assumir sua posição de compra para 56.822 contratos. Entre todas as modalidades de especuladores, eles agora detêm 
uma posição de compra líquida de 85.414 contratos, sendo um aumento líquido de 5.539 desde o relatório da semana 
anterior. Observando o forte aumento de contratos em aberto desde terça-feira de mais de 13 mil contratos, seria lógico 
supor que eles compraram muito mais na última parte da semana também,  
mas só aparecerão no relatório das próximas semanas. 
 
Houve apenas 8 fechamentos para Algodão acima dos 90 cts neste ano, com o fechamento mais alto sendo em 24 de 
fevereiro em 93,69. Se os preços conseguirem subir novamente na próxima semana, deve-se procurar os preços para 
encontrar alguma resistência nesse nível e na alta sazonal de 20/21 em 95,60. Estamos claramente em um mercado de 
clima nos próximos meses e se os preços vão para 1 dólar é quase certo que coincidirá com algum evento climático adverso. 
 
Fontes confiáveis informam que a área do Delta nos EUA está 2 a 3 semanas atrasada, assim como o Texas. Precisaremos 
de um setembro quente, com preocupações sobre o início de uma geada precoce que pode afetar o tamanho da safra. Essa 
incerteza não vai desaparecer nas próximas semanas e a alta atual do preço do algodão reflete isso. 
 
A Reserva Chinesa continuou a ser totalmente subscrita com 47.743 MT lançadas esta semana. O preço médio da semana 
foi 16.663 RMB/MT, o que equivale a 104,00 usc/lb ao permitir uma conversão de cota em escala móvel ou 117,00 usc / lb 
em uma conversão direta! 
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O Relatório CFTC Cotton “on Call” desta semana baseia-se nas posições de 9 de julho e mostra a posição de vendas líquidas 
sobre as compras continuando a subir. A posição líquida 2021/22 é a segunda maior desta semana do calendário. Com 
84.678 contratos, ainda está um pouco atrás do recorde de 102.733 contratos, estabelecido na temporada 2018/19. No 
entanto, se olharmos apenas para o contrato de dezembro, esta temporada ainda está em segundo lugar para o recorde 
estabelecido em 2018/19, mas por uma margem muito menor de 30.150 contra 30.546! 
 
Z21 empurrou a resistência técnica geral e postou fechamentos consecutivos acima de 88,00 usc/lb. A capacidade de se 
livrar de um número de safra baixista dos EUA é evidente em nosso mercado liderado pela demanda. Além disso, os “irmãos 
mais velhos” (soja, do trigo e milho) mantiveram seus níveis de retração de 50% e buscam exercer uma influência positiva 
no mercado de algodão nas próximas semanas. O clima será a chave para o que acontecerá nas próximas semanas e, no 
caso de os preços superarem meados dos anos 90, poderemos ver uma ação explosiva de preços que fará o algodão chegar 
aos 100 cts, sendo uma área que não víamos há quase 10 anos! 

 

EUA 
 
De acordo com o relatório semanal de progresso da safra, a safra dos EUA ainda está atrasada para quadratura e fixação 
das cápsulas. Isso certamente pode ser atribuído à quantidade de chuva que o cinturão do algodão recebeu desde o plantio 
e à escassez de dias quentes e ensolarados. Uma vez que as temperaturas do verão comecem a esquentar, no entanto, a 
safra tentará se recuperar. A condição da safra apresentou uma ligeira melhora, com a categoria pobre caindo 1%, agora 
em 9%. O Texas passou de 13% de pobres na semana passada para 12% nesta semana. 
  
Houve mais chuvas esparsas no oeste do Texas no último fim de semana, com condições quentes e ensolaradas também. 
No resto da semana choveu pouco. As chances de chuva ainda estão na previsão para a próxima semana no oeste do Texas, 
com temperaturas previstas em 5 a 10 graus abaixo do normal. Chuvas esparsas também percorreram o Delta durante 
aquele fim de semana, beneficiando a safra de algodão. Chuvas esparsas continuaram esta semana. O Sudeste continuará 
apresentando aguaceiros e temporais esparsos. 
 

CHINA 

 
As ofertas de boas qualidades estão apertadas e as fiações não têm cota para comprar os estoques em consignação de boas 
qualidades nos portos chineses. As fiandeiras de alta contagem na China estão enfrentando uma escassez de algodão de 
qualidade. Problemas de qualidade em seu algodão local, nenhuma cota de importação alocada e nenhuma possibilidade 
de comprar algodão australiano estão tornando a situação difícil. Nessas circunstâncias, é muito difícil ver a demanda real 
na China. 

 

PAQUISTÃO 

 
O plantio da safra de algodão no Paquistão foi completado cerca de quinze dias atrás e, embora os números finais da 
semeadura ainda não tenham sido divulgados, a área cultivada com algodão é estimada em cerca de 10 a 15% menor do 
que a área cultivada do ano passado. A área plantada com algodão no Paquistão tem diminuído continuamente nos últimos 
3 - 4 anos e agora é quase 60 - 65% da área plantada com algodão consistente de ambos os lados de 3 milhões de hectar, 
que costumava ser bastante consistente até alguns anos atrás. Razões bem documentadas para perdas na safra de algodão 
devido a baixos rendimentos e retornos muito melhores em safras alternativas, particularmente açúcar, milho e arroz, 
levaram os agricultores a mudar para safras alternativas, particularmente na principal província produtora de algodão de 
Punjab. Particularmente, alguns dos maiores agricultores progressistas, que conseguiam rendimentos mais altos devido às 
melhores práticas agrícolas, mudaram para culturas alternativas e isso piorou a situação geral. 
 
As condições de desenvolvimento / chuvas durante o trimestre atual seriam fundamentais para determinar o tamanho da 
safra e a maioria das estimativas privadas continuaram a projetar estimativas de produção iniciais entre 7 - 8 milhões de 
fardos (170 Kgs) = 5,46-6,24 milhões de fardos (480 lbs) 

 

mailto:brasil@artigas.eu
mailto:ricardo@artigas.eu
mailto:executions-brasil@artigas.eu

