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BRASIL - MT 
 

Em MT, quase todo o algodão safra já foi colhido e as 
primeiras áreas do algodão “safrinha” começaram a ser 
colhidas nesta última semana. Assim, até a última sexta-
feira (23/07) 17,13% das áreas com a cultura em Mato 
Grosso foram finalizadas, avanço de 5,04 p.p. no 
comparativo semanal. No entanto, os trabalhos nas 
lavouras estão 9,46 p.p atrasados em relação à safra 
passada e 3,28 p.p. ante a média dos últimos cinco anos, 
pautados pela semeadura mais tardia nesta temporada. 
Entre as regiões, a mais adiantada continua sendo a 
nordeste (81,69%), e a mais atrasada, a região centrosul 
(9,99%). Em relação ao rendimento das áreas colhidas na 
semana, a produtividade apresentou redução no 
comparativo semanal, no qual na média do estado fechou 
em torno de 290 @/ha de algodão em caroço. Por fim, a 
expectativa é que, conforme a colheita avance sobre as 
áreas mais tardias, o rendimento fique pressionado, 
principalmente nas lavouras que foram semeadas depois 
da segunda quinzena de fevereiro. 

 

MERCADO ICE 
 

 

Os preços do algodão encerraram a semana apenas 3 pontos acima da semana anterior, tendo sido negociados em uma 

ampla faixa de 424 pontos entre 86,35 e 90,59 e fora da anterior tanto para alta quanto para baixa. O volume médio foi de 

25.252 contratos, o que foi impressionante, considerando que este é geralmente um período de silêncio para o algodão. 

 

A quantidade de contratos em aberto continua aumentando e, com 241.378 contratos, temos que voltar até 1º de março 

deste ano para encontrar um momento em que houvesse um número de contratos em aberto maior. A pista para o motivo 

do aumento contínuo de contratos em aberto está no relatório CFTC COT, que mostrou que os especuladores compraram 

um valor líquido de 4657 contratos na semana encerrada na última terça-feira. Não foi apenas algodão que estavam 

comprando, mas milho, soja e trigo também 

 

Nossa manchete esta semana foi o grande aumento no preço do café arábica que atingindo seu nível mais alto em mais de 

6,5 anos devido às preocupações com geadas atingindo as regiões produtoras de café no Brasil. Os danos causados pela 

geada em Minas Gerais foram muito significativos depois que partes da área viram as temperaturas mais frias em 27 anos, 

observando que o Brasil é o maior produtor mundial de grãos de arábica! 

 

Somos lembrados de que o café é a 2ª commodity mais volátil depois do açúcar, enquanto o algodão não está muito atrás 

e observando o movimento do café viu um aumento de preço de 34% em uma semana e somos lembrados de quão perigoso 

o mundo das commodities pode ser. O mercado de algodão permanece em um mercado de clima e os próximos 2 meses 

continuam cruciais e talvez a mudança do café nesta semana seja uma dica do que pode estar à frente para o algodão se o 

tempo ficar ruim! 
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Já passou um tempo desde que olhamos os preços das ações de nossas grandes empresas têxteis  Weiqiao e Texhong, mas 

está claro que ambas estão brincando com seus máximos de vários anos, assim como o preço do algodão. Em meados de 

junho, a empresa Weiqiao, sediada em Shandong, anunciou que esperava que seu lucro líquido nos seis meses encerrados 

em junho fosse mais do que triplicar em relação ao ano anterior e um aumento na demanda por produtos têxteis à medida 

que os mercados têxteis e vestuário se recuperassem com a pandemia supostamente sob controle. 

 

Na Índia, as monções progrediram bastante. Existem algumas preocupações sobre a falta de água do canal para irrigação 

no norte, mas no geral as perspectivas são boas. No entanto, assim como nos EUA, a safra indiana também está atrasada 

em pelo menos duas semanas. 

 

No resto do mundo, os estoques continuam apertados, restando, talvez, menos de 1 milhão de tons à venda no Brasil entre 

produtores e traders, e há pouca capacidade de frete disponível nas redondezas. Origem WAF (oeste da Africa) está 

praticamente esgotado pelas mãos dos produtores. Os principais traders estão mantendo posições, mas enfrentam uma 

escassez significativa de contêineres. 

 

Nesse ínterim, a demanda das fiaçoes está forte e as cotas atrasadas estão agora chegando às fiações chinesas. Enquanto 

as demandas imediatas serão atendidas por até 600.000 tons de estoques em consignação, a atenção também se voltará 

para o mercado CIF. O mundo está se tornando cada vez mais dependente de duas safras atrasadas. Quaisquer problemas 

climáticos, em particular nos EUA, podem causar fogos de artifício no mercado. 

 

As ofertas de algodão continuam difíceis de obter e enquanto os “irmãos mais velhos” caíram ligeiramente na semana 

passada com a soja caindo 2,87%, o milho caindo 1,63% e o trigo CBOT caindo 1,23%, parece que o algodão está em fase 

de consolidação no momento. A quantidade de contratos “on cal” e os bons lucros reportados pelas fiações é razão 

suficiente para não ser excessivamente baixista, enquanto os temores macro de uma piora da pandemia seriam motivo 

para cautela sobre ficar excessivamente otimista no momento. 

 

Em resumo, o mercado de algodão continua oscilando entre 83 e 91c / lb, o que vem ocorrendo há quase 2 meses e, por 

enquanto, parece continuar este tipo de ação de negociação lateral. O clima será a chave para o que acontecerá nas 

próximas semanas e, no caso de os preços superarem meados dos 90 cts, poderemos ver uma ação explosiva de preços 

que fará o algodão chegar aos 100 cts, sendo um preço no algodão que não víamos há quase 10 anos. 

 

EUA 
 
O relatório de progresso da safra do USDA desta semana 

destacou a excelente saúde da safra dos EUA. Com 60% 

registrados nas categorias de bom a excelente, este é o 

melhor relatório dos últimos cinco anos nesta fase, uma 

reviravolta notável dadas as condições de seca que vimos no 

Texas há apenas alguns meses! Dito isto, a quadratura do 

algodão está em 69% contra uma média de cinco anos de 

73%, enquanto a fixação do caroço está em 23% contra uma 

média de cinco anos de 30%. Esses números ilustram os 

relatórios que ouvimos de amigos em áreas de produção dos 

EUA sobre uma safra atrasada (e anotados em nosso 

relatório de fim de semana). 
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