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MATO GROSSO  
 

Evolução da colheita – (Imea) 

Os trabalhos nas lavouras em MT avançaram 13,03 p.p. em relação à 
semana passada e a região noroeste caminha para o final da colheita. O 
clima quente na última semana permitiu que os trabalhos a campo se 
estendessem até o período noturno nas lavouras em Mato Grosso. 
Assim, a colheita do algodão alcançou 77,71% das áreas até a última 
sexta (27/08). Mesmo com o ritmo forte, o percentual colhido está 
atrasado 17,24 p.p. quando comparado ao da safra 19/20 e 7,69 p.p. em 
relação à média das últimas cinco safras. Dentre as regiões do estado, a 
noroeste se aproxima do final das atividades, alcançando 95,71% das 
áreas finalizadas. No que tange ao rendimento, a produtividade média 
na semana passada ficou abaixo dos 280@/ha de algodão em caroço, 
reflexo do maior volume de áreas mais tardias. Por fim, a destruição das 
soqueiras segue o ritmo da colheita na maior parte das regiões, de olho 
no período de vazio sanitário no estado que começa no dia primeiro de 
outubro em algumas regiões de MT.  

EUA 

A safra dos EUA continua avançando bem, com 70-75% agora classificados nas categorias bom/excelente, o que se compara 
a apenas 46% um ano atrás. A colheita ainda está um pouco atrasada, mas o clima quente no oeste do Texas permitiu algum 
acúmulo de unidades de calor e a previsão de 10 dias continua favorável. No entanto, agora temos a tempestade tropical 
“Ida” no Golfo do México, que ameaça atingir a costa da 
Louisiana como um grande furacão no início da próxima 
semana. Isso provavelmente chamará a atenção do mercado 
nos próximos dias. 

Quando a tempestade chegar, o algodão aberto estarão em 
torno de 50% para Louisiana e 40% para Mississippi. A Curva 
Costeira do Texas representa um problema maior, porque a 
safra está pronta para a colheita e, portanto, totalmente 
exposta. Todos nós nos lembramos do furacão Harvey no final 
de agosto de 2017, que causou grande devastação na área de 
Houston como um sistema de categoria 4. 

CHINA 

Os preços chineses caíram um pouco esta semana, já que o contrato de janeiro mais negociado caiu mais de 3 %, mas ainda 
estava em 123 cts/lb, ou quase trinta centavos acima dos futuros de NY, enquanto o Índice CC calculou em um 127 
centavos/libra ainda mais forte. 
 

As estatísticas mais recentes mostram que a China importou 12,87 milhões de fardos de algodão na temporada 2020/21, o 
que se compara ao último número do USDA de 12,75 milhões de fardos. A China também foi muito ativa em fios de algodão, 
obtendo 2,04 milhões de toneladas ou o equivalente a 9,37 milhões de fardos estatísticos. Ambos os números aumentaram 
consideravelmente em relação à temporada anterior, quando as importações de algodão somaram 7,13 milhões de fardos 
estatísticos, enquanto o fio equivalia a 7,86 milhões de fardos. 
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MERCADO ICE 

O CTZ21 foi negociado em uma faixa de 307 pontos entre 91.91 e 94.98, com o volume médio diário de futuros sendo 
apenas 19.192 contratos. Foi uma semana interna, o que significa que os preços foram negociados dentro do intervalo 
da semana anterior (91,80 para a alta sazonal de 96,71). 

Na quinta-feira passada também viu a publicação do relatório semanal de vendas "On Call" do Algodão CFTC na semana 
34. O total de vendas "on call" não fixadas agora supera as compras em 107.038 contratos ou um pouco mais de 10,7 
milhões de fardos para o ano de comercialização atual, para incluir Z21 , H22, K22 e N22 apenas. Esse não é apenas o 
maior valor de todos os tempos, mas, curiosamente, não é muito menor do que a atual posição de compra líquida dos 
fundos que consistem em 11,7 milhões de fardos líquidos. 

Indo mais fundo, os especuladores aumentaram a posição de compra pela 7ª semana consecutiva em 2.117 contratos 
líquidos para levá-la a uma posição de 84.057 contratos. Por outro lado, Outros fundos e fundos não Reportáveis 
venderam 3.730 e 2.780 contratos líquidos cada, deixando-os com 22.289 e 10.782 contratos líquidos de compra cada. 
Os contratos em aberto estão em alta sazonal e temos que voltar até a primeira semana de novembro de 2018 para 
encontrar uma posição de contratos em aberto maior! 

Desde 1980, a faixa média do ano do contrato de dezembro é pouco menos de 23cts/lb e para Z21 até agora temos uma 
faixa de 21,37c / lb. Além disso, estamos bem acima da média desde 1980 de quase 80 cts/lb. É fácil argumentar porque 
o mercado poderia cair, como um fortalecimento contínuo do US $, liquidação de fundos/macro evento externo! As 
fixações das fiações fornecerão suporte massivo entre os níveis atuais e a baixa de agosto de 89.01, mas uma quebra 
de fechamento deste nível provavelmente verá a liquidação do fundo e nós, como todo mundo, está em alerta máximo 
para tal ocorrência! 

O discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, na semana passada, enviou seu sinal 
mais forte de que o Federal Reserve poderia começar a desacelerar seu programa de estímulo da era da pandemia este 
ano, resultando em um padrão de queda que engolfa emergindo para o índice US $ recentemente forte. 

O negócio físico foi um pouco mais silencioso na última semana, em nossa opinião, mas talvez se deva à falta de 
disponibilidade e aos altos níveis de base desestimulando os usuários finais, em vez de algo mais sinistro. Nossos amigos 
fazendeiros no Brasil relataram que os preços dos fertilizantes aumentaram mais que dobrou nos últimos meses e, 
observando os aumentos de frete em todos os lugares, o custo de produção e movimentação de mercadorias ao redor 
do globo quase certamente nunca foi tão alto! 

No mercado físico, o algodão Indiano oferece o melhor valor no mercado agora e para mercados como Bangladesh, 
onde muitas empresas de frete simplesmente não oferecem frete ou oferecem taxas de frete razoáveis, o algodão 
indiano é a única trégua potencial contra a compra de outros origens com basis elevado. Os preços também foram um 
pouco mais fracos na Índia no início da semana e esperamos que as ofertas atuais sejam abocanhadas por usuários 
finais não cobertos. A chuva é necessária em dois dos principais estados de Gujurat e Rajasthan, mas no momento uma 
safra de fardo do tamanho de um indiano de 35/36 milhões parece provável. 

As compras dos fundos e vendas do comercio físico têm mantido umas às outras sob controle ultimamente, à medida 
que suas posições se expandiram para níveis historicamente significativos. Mais cedo ou mais tarde, esse impasse 
provavelmente vai acabar, com os “touros” aparentemente tendo as melhores chances, pelo menos é isso que o 
mercado de opções está nos dizendo. 

Se algo assustasse os 14,69 milhões de fardos “on call” não fixadas para a cobertura, poderíamos ver o mercado voar 
mais alto, semelhante ao que vimos em 2008. Por outro lado, sentimos que os mercados financeiros estão precificados 
com perfeição e isso não demorará muito para desarmar as especificações por muito tempo se o cenário otimista mudar 
de repente. Embora o mercado não exiba muito impulso agora, essas grandes posições quase garantem que entraremos 
em uma jornada volátil e uma grande mudança nos próximos meses! 
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