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BRASIL – MT 
 

3ª Estimativa da Safra 2021/22: Algodão (imea) 
 

Segundo IMEA com o fim da semeadura antecipada da soja nesta safra, o otimismo quanto a janela  ideal do algodão 
segunda safra tem se confirmado em Mato Grosso. A perspectiva de um maior  percentual de áreas semeadas dentro do 
período ideal do estado, pode refletir na diminuição  dos riscos quanto a produtividade aguardada e com o preço da pluma 
futura atrativa neste  período, a decisão do produtor em cultivar mais algodão nesta temporada ficou favorável.  Diante 
desses fatores, a estimativa de área de algodão em Mato Grosso foi mantida em  1,10 milhão de hectares, incremento de 
14,69% em relação à safra 20/21.  
 

No que tange à produtividade, apesar das projeções climáticas apontarem chuvas acima  da média histórica no estado para 
os próximos meses – período em que se inicia a semeadura  do algodão – a estimativa permanece em 288,07 @/ha (ou 
4.321 kg/ha), indicando uma alta  inicial de 3,73% em relação aos rendimentos da safra 2020/21.  
 
Assim, com as manutenções da área e da produtividade, a produção da safra 2021/22  permanece prevista em 4,77 milhões 
de toneladas de algodão em caroço e 1,96 milhão de  toneladas de pluma. 
 

MERCADO ICE  
 

O algodão foi mais uma vez devastado na última semana, sendo negociado em uma faixa de 1108 pontos entre 102,50 e 
113,58 antes de finalmente terminar a semana com queda de 758 pontos em relação à sexta-feira anterior, baseado no 
contrato de março22. 
 

O relatório CFTC COT após o fechamento confirmou nossas suspeitas de que os fundos estavam indo para a saída. A fundos 
especuladores venderam 6.050 contratos, outros especuladores e não reportáveis vendendo 3.444 e 4.802 contratos cada, 
levando a compra geral para 110.683 contratos. Sem dúvida, esta continua sendo uma posição comprada massiva; 
observando que a quantidade de contratos on call caiu cerca de 22 mil contratos após terça-feira, o que significa que pode-
se supor com segurança que a combinação de compra esta em torno a 100k na data de hoje. 
 

Já opinamos anteriormente que, até que o mercado encontre suporte, nosso usuário final (fiação) será um pouco cauteloso 
sobre as fixações e, no último relatório do fim de semana, afirmamos que pensávamos que haveria fixações acontecendo 
entre 108 e 103 no contrato de março. Falando com os traders esta semana, este definitivamente parece ter sido o caso e, 
embora não possamos descartar um teste de 100c/lb nos próximos dias, acreditamos fortemente que a baixa da semana 
passada ou talvez uma queda para 100c/lb será tão tanto quanto o usuário final pode esperar antes que algum tipo de salto 
significativo no mercado possa ocorrer.  
 

Na China, o CNCRC suspendeu esta semana a liberação de suas reservas domésticas com o volume total liberado até o 
momento em cerca de 1,2 MMT. Com as cotas e a disponibilidade de importação diminuindo, parece que esta é uma 
tentativa de apoiar o mercado doméstico e empurrar os compradores das usinas para o algodão doméstico com preços 
mais elevados. 
 

A nova safra chinesa foi vendida esta semana a 22.600 RMB / MT (equivalente a 144,25 usc / lb em uma base CIF usando 
uma conversão de imposto em escala móvel ou 160,75 usc / lb em uma conversão direta de RMB para USD), enquanto a 
safra antiga foi negociada em 22.300 (142,25 usc / lb e 158,75 usc / lb). No entanto, com esses preços, as margens do fio 
são negativas e está sendo relatado que os estoques estão começando a aumentar.  
 

Embora o objetivo do governo chinês seja apoiar o mercado local e canalizar a demanda para o algodão doméstico, parece 
mais provável que, na ausência de um aumento nos preços do fio, os compradores de fio se voltem para o mercado de 
importação, trazendo nova demanda para fiações no exterior. 
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O outro ponto digno de nota é que a tendência de longo prazo permanece de alta e apenas uma quebra de 95c/lb nos 
forçaria a admitir que estávamos caindo. Conforme repetidamente recomendado nesses relatórios, a área de 95 a 97c/lb 
foi resistente por mais de 10 anos, até que foi quebrada em setembro e, portanto, permanecerá um suporte massivo se 
testada! Observe também as áreas de suporte da média móvel de longo prazo (médias móveis de 100 e 200 dias), também 
adicionará credibilidade ao argumento de que o mercado em alta na temporada 21/22 pode não ter acabado ainda! 
 

Além disso, também analisamos nossas estatísticas, que também mostram que nossa atual alta sazonal de novembro seria 
apenas a segunda vez em mais de 60 anos de dados e, portanto, estatisticamente muito rara na era moderna. A última vez 
que isso ocorreu foi na temporada 1967/68 e foi uma temporada de pequeno alcance e não consigo encontrar nenhuma 
outra semelhança com o que está acontecendo na temporada 21/22! 
 
Investigar as máximas mais profundas de dezembro ocorreram apenas 3 vezes e janeiro e fevereiro apenas uma vez em 60 
anos de dados. Resumindo, as estatísticas resumidas não suportam o raciocínio de que o mês passado foi nosso máximo 
sazonal! A Artigas afirma que o início de março seria nossa alta preferida e é apoiada por agora pelo nível de vendas não 
fixadas "on call" que permanecem abertas e destacadas em nosso último relatório. 
 

Em outras notícias fundamentais, fomos informados repetidamente que os preços dos fios permanecem um tanto 
pressurizados. No entanto, em Bangladesh, algumas fábricas estão simplesmente ficando sem algodão e recorrendo a 
outras fábricas que têm algodão para cobertura. Simplesmente não vemos esta situação melhorando tão cedo com o 
aumento contínuo dos fretes de todos os principais portos de embarque de algodão. 
 

Em conclusão, o algodão está experimentando uma contra-tendência de queda, mas em nossa opinião nada mais do que 
isso! A menos que a última variante da Covid pare o mundo e todos os mercados entrem em colapso, como aconteceu no 
primeiro dia 1/4 de 2020 nos, achamos que esse movimento de baixa será eventualmente visto como uma correção 
saudável no que é um mercado em alta em curso. Tecnicamente, acreditamos que o mercado está em um nível chave, se 
o suporte for encontrado aqui, devemos procurar recuperar parte do terreno perdido nos últimos dias. Se não segurarmos 
aqui, provavelmente veremos um teste do nível do dólar. No entanto, continuamos com a opinião de que os preços ficarão 
na casa dos 100 cts para o resto da temporada. 
 

EUA 
 

A safra de algodão dos EUA está agora com 85% do caule, de acordo com o último relatório de progresso da safra emitido 
pelo USDA. A colheita está 6% acima da média de cinco anos e agora 2% acima do ritmo do ano passado. O tempo bom 
continua em todo o cinturão do algodão para o equilíbrio da colheita. 
 

Vendas de exportação dos EUA foram de 374.900 RB para 2021/2022 aumentaram 90% em relação à semana anterior e 
visivelmente acima da média de 4 semanas anteriores. Aumentos principalmente para o Vietnã (147.100 fardos), China 
(123.600 fardos), Turquia (55.000 fardos), Paquistão (36.600 fardos) e Coreia do Sul (2.300 fardos). As exportações de 
71.400 fardos caíram 27% em relação à semana anterior e 29% em relação à média de 4 semanas anteriores. Os destinos 
foram principalmente para a China, México, Vietnã, Turquia e Paquistão  
 

CHINA 
 

No total, cerca de 3,2 milhões de algodão Tns Xinjiang foram descaroçados até agora. De acordo com a Cottonchina, a 
produção total este ano deve cair entre 5,2-5,3 milhões de Tns Xinjiang, os preços da nova safra ainda estão mais altos do 
que os níveis da Reserva Estadual. As Fiações não têm pressa em competir com os novos recursos agrícolas de Xinjiang. A 
maior parte do algodão da nova safra ainda está nas mãos das fábricas de descaroçamento e a pressão financeira será ainda 
mais agravada. 
 
Embora a política de controle de eletricidade tenha suavizado em muitas áreas. O ritmo de operação das fiações ainda não 
foi totalmente recuperado. Dificilmente podíamos ver pedidos consistentes de primavera enquanto os pedidos de verão 
ainda não haviam chegado. O downstream ainda está esperando e não tem pressa em repor os estoques. Os estoques de 
fios, portanto, acumulam-se a cerca de 30 dias nas fábricas. 
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