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MATO GROSSO 
 

A nova estimativa de oferta e demanda da pluma  
em MT trouxe ajuste na projeção da safra 20/21 e a  
primeira perspectiva para a safra 21/22.  
A produção da safra 20/21 foi revisada para 1,65 mi- 
lhão de t, queda de 26,42% ante à safra 19/20, e a  
oferta total em MT ficou prevista em 1,67 milhão de t.  Já a 
demanda, com o ritmo lento dos envios no início do ciclo da 
safra, a projeção de exportação foi  
mantida em 1,10 milhão de t. Além disso, a retomada  
gradativa da economia no Brasil, aliada aos baixos  
estoques das indústrias no país, aumentou 7,71% no  
consumo interestadual. Para a safra 21/22, a primeira  
perspectiva em MT é de alta na produção da pluma.  
Desse modo, espera-se uma oferta de 1,93 milhão de  
t, acréscimo de 16,06% ante a safra 20/21. No que  
tange à demanda, as exportações ficaram estimadas  
em 1,32 milhão de t, aumento de 19,58% em relação à safra 
anterior. Já o consumo interestadual avançou  
8,51% em relação à safra passada, previsto em 586,42 mil t. 
Por fim, com uma maior oferta, os estoques ficaram 
projetados em 5,76 mil t. 
 

MERCADO ICE  
 

Os preços do algodão continuaram em oscilação na última semana, no que continua sendo um período de extrema 
volatilidade para o mercado de algodão. Os preços foram negociados em uma faixa Intra diária de média de mais de 400 
pontos desde que os preços quebraram 100 c/lb, quase 3 semanas atrás. Na última semana, o CTZ21 negociou em uma 
faixa de 939 pontos entre 103,50 e 112,89, antes de se estabilizar em 327 pontos. 

O relatório CFTC COT mostrou que os fundos finalmente começaram a liquidar alguns de seus contratos comprados. Os 
fundos venderam 9.298 contratos líquidos, Outros Reportáveis (OR) 237 contratos líquidos, enquanto os Não reportáveis 
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2022 
 

Embora os preços elevados para a safra 2022 possam parecer 
atraentes, ainda acreditamos que não haverá um aumento 
dramático na área, uma vez que a maioria dos agricultores já 
tomou suas decisões de plantio. Além disso, durante o período de 
preços muito altos do milho no início deste ano, os agricultores já 
venderam uma boa parte de sua produção de milho em perspetiva 
e agora são forçados a produzir o que venderam. Estimativa entre 
2,7-2,8 milhões de Tns. USDA está em 2,72 milhões Tns, CONAB 
em 2.678 milhões Tns. Consumo ligeiramente superior em 0,75 
milhões Tns (USDA em 0,675 milhões Tns). Vendido por 
agricultores entre 1,8-1,9 milhões de Tns. 

 

2021 
 

Colhido cerca de 2,2 milhões de Tns. USDA está em 
2,35 milhões Tns, ABRAPA em 2,352 milhões Tns.  
 
Consumo de cerca de 0,735 milhões Tns (USDA 
ainda em 0,653 milhões Tns, ABRAPA 0,700 mill 
Tns). 
 
Já vendido pelos agricultores cerca de 2,0 milhões 
de Tns. 
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(NR) compraram 746 contratos líquidos. O total comprado entre todos os especuladores agora totaliza 130.498 contratos 
na última terça-feira, quando o mercado fechou em 106,38. Os preços caíram ainda mais para 103,50 antes de encontrar 
suporte no final da semana e seria lógico pensar que eles liquidaram mais do que isso ao longo da semana, mas só 
aparecerão no relatório da próxima semana. 

O mercado chinês continua a mostrar uma força incrível e enquanto o CTZ21 de Nova York está sendo negociado com um 
desconto de 30% em relação ao CZCE, talvez não seja muito surpreendente quando ouvimos rumores de negócios de 
volume neste mercado ocorrendo nos últimos dias e até mesmo no atual níveis elevados, aumentando cerca de 23% em 
apenas 3 semanas. O relatório semanal de vendas de exportação dos EUA de 146.700 fardos não foi, compreensivelmente, 
impressionante, visto que foi a semana em que os preços atingiram 116,48c/lb. 

O relatório WASDE tinha algo tanto para os touros quanto para os ursos. Os números dos EUA foram amigáveis, já que a 
safra foi reduzida em 0,5 milhão para 18,0 milhões de fardos, o que provavelmente é uma avaliação justa neste momento. 
No entanto, ainda sentimos que há potencial para atingir um número maior se a colheita for bem. 

Os números mundiais foram pessimistas conforme apresentado, já que a produção global subiu 0,69 milhões para 120,28 
milhões de fardos, enquanto o uso da fábrica global foi reduzido em 0,74 milhões para 123,40 milhões de fardos, o que 
reduziu a lacuna de produção sazonal para apenas 3,12 milhões de fardos, ante 4,55 milhões no mês passado. 

No entanto, os estoques finais globais aumentaram apenas 0,45 milhão, para 87,13 milhões de fardos, enquanto os 
estoques iniciais indianos foram reduzidos em 1,1 milhão de fardos, com revisões ocorrendo cinco temporadas anteriores. 
Embora este tenha sido um passo na direção certa, acreditamos que os estoques indianos ainda estão pelo menos 1,5 
milhão de fardos altos demais. 

Tecnicamente, sustentamos que o mercado de algodão poderia testar novamente e possivelmente cair abaixo das mínimas 
da semana passada em 103,50, mas pode durar apenas um ou dois dias, na melhor das hipóteses. A Artigas afirma que a 
fraqueza terá vida curta e culminará em uma forte recuperação caso isso aconteça. Eventualmente e de um ponto de vista 
técnico, um movimento de médio a alto 120 é esperado, mas em nossa opinião é improvável que aconteça antes do final 
de fevereiro ou início de março e, além disso, provavelmente marcará a alta sazonal. 

Em conclusão, consideramos a alta recente de 116,48 como um topo próximo, mas não a alta sazonal. Os retrocessos de 
preços para a baixa da semana passada em 103,50 provavelmente serão atendidos com fixações on call e demanda física 
robusta no caso de voltarmos a testar ou possivelmente até mesmo atingir a alta dos 90 cts. É uma área que as fiações não 
devem faltar novamente se tiverem a chance de consertar as compras on call ou comprar a preço fixo. Também é 
inteiramente possível que o CTZ21 não revisite o nível 103.50 e apenas se mova mais alto, especialmente se o CZCE 
continuar sua força. A história nos lembra que quando o Algodão chega aos 100 e a demanda é boa, os contratempos 
passam em dias e costumam ser perdidos pela maioria e não vemos esta temporada como sendo diferente. 

EUA 

De acordo com o relatório de progresso da safra, a colheita ainda está atrasada em todos os estados, exceto no Texas 20% 
da safra dos EUA agora é colhida contra a média de cinco anos de 26% para esta época do ano. A condição da safra melhorou 
semana após semana, com 64% classificados de boa a excelente contra 62% na semana anterior. 
  
As condições climáticas do leste do Texas e Oklahoma tiveram fortes chuvas. Também houve fortes chuvas no centro e 
leste do Texas, com inundações generalizadas. Houve quantidades moderadas com uma frente de clima frio em partes do 
Delta, causando mais atrasos na colheita. O Sudeste precisava de muito tempo com condições secas e ensolaradas esta 
semana 
  
A classificação inicial de West Texas, Georgia e Delta têm qualidades e valores de empréstimo inferiores. A colheita ainda 
está nos estágios iniciais nas regiões, mas parece que a safra será mais mista do que temos visto no sul do Texas, que 
apresenta qualidades principalmente melhores. 
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