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BRASIL – MT 
 

O Imea divulgou a primeira estimativa de custo de produção para o algodão da safra 22/23 

em MT. 

 
O COE apresentou alta de 13,95% quando comparado  

a safra 21/22, estimado em R$ 16.599,80/ha. Os  

principais motivos da elevação foram a valorização do  

dólar e o avanço dos preços dos insumos agrícolas,  

principalmente os fertilizantes e corretivos, semente  

de algodão e defensivos, que apresentaram aumentos  

de 47,00%, 29,00% e 13,77%, respectivamente. Para se  

ter uma ideia, só os macronutrientes valorizaram  

50,17% ante a safra 21/22, adicionando mais R$  

1.509,25/ha na despesa do produtor. A falta de  

matéria-prima e as restrições de compra impostas  

pelos países fornecedores de insumos têm gerado  

preocupação para o produtor, principalmente se  

receberão esses produtos nas lavouras até o início da  

safra. Diante desse cenário, o P.E para a safra avançou  

13,95% em relação à safra passada. Sendo assim, para  

pagar o COE o produtor tem que vender sua pluma a  

uma média de R$ 140,23/@, diferença de cerca de R$  

10,00/@ em relação ao preço negociado no estado. 

 

MERCADO ICE  
 

Em uma semana encurtada de feriado, provou ser mais uma semana positiva para o algodão, terminando 105 pontos acima 

em relação ao fechamento de sexta-feira anterior. O volume foi mais uma vez impressionante em 31.167 contratos 

negociados em uma ampla faixa de 573 pontos entre 119,05 e 124,78 base H22. Curiosamente, 124,78 foi testado na quarta e 

quinta-feira antes de cair e certamente deve oferecer forte resistência nos próximos dias. 

O relatório CFTC "Cotton on Call" continuou uma tendência preocupante. O total de vendas à vista da safra atual reduziu em 

apenas 279 contratos. H22 reduziu em apenas 2.441 contratos, mas ainda está em 38.572 contratos. Em outras palavras, 3,8 

milhões de fardos precisam ser fixados e o último dia de notícia do contrato de março está agora a um mês. Se você é uma 

fiação não fixada e este fato não preocupa, por favor, procure ajuda. 

O último relatório do CFTC COT mostrou que os especuladores foram compradores de 844 contratos para levar sua compra 

para 77.608 contratos. Especuladores e fundos tem uma compra líquida total de 114.157 contratos.  
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Comparado com a posição "on call" não fixa para H, K e N22, que está em uma posição não fixa de 104.231 contratos, temos 

a confirmação de que os fundos estão vencendo a batalha atual (ou seja, os fundos estão ganhando dinheiro e o usuário final 

está sendo forçado a pagar a subida do mercado) e até que nossa fiação resolva o problema, os fundos quase certamente 

continuarão mantendo sua posição comprada! 

  Nós da Artigas do Brasil, gostamos de análise técnica porque ela tende a ser 

bastante confiável na identificação de preço e tempo para movimentos de 

mercado. Mantemos nosso ponto de vista de que os contratempos provavelmente 

serão de curta duração e provavelmente não mais do que alguns dias, no 

máximo. Esperamos um suporte muito bom dos níveis atuais até a alta anterior 

de 118,50. Também mantemos que nossa eventual alta sazonal provavelmente 

será na alta de 120 ou início de 130 e será identificada em um dia de negociação 

volátil que normalmente vê os preços subirem acentuadamente no intradiário, 

mas vê um fechamento muito mais baixo. Ainda não vimos esse padrão e, por 

essa razão, continuamos a acreditar que o mercado de algodão acabará por 

ultrapassar o máximo sazonal das últimas semanas! 

Visite nosso site: https://www.artigasdobrasil.com.br 

Falando com as fiações, ainda há uma grande preocupação em conseguir garantir ofertas de algodão à vista e até o 3º trimestre. 

As ofertas do 3º trimestre geralmente são precificadas em relação ao contrato de dezembro, observando que fechou 1659 pontos 

abaixo do contrato de julho. É uma preocupação para muitos no comércio onde lançar uma oferta para 09/08/10-22 e determinar 

se é um bom negócio sempre será um problema para vendedores e compradores quando tal diferença existir! 

Como ponto final e uma palavra de cautela para os produtores que permanecem por muito tempo, até agora tem sido um bom 

ano se tivermos a paciência de esperar até agora antes de precificar o algodão. Achamos que há mais por vir, mas preferimos 

que nossos amigos agricultores / descaroçadores não sejam muito gananciosos, observando que um evento macro pode mudar 

as coisas em um piscar de olhos! Também sabemos que nem sempre estamos certos e se por algum motivo o mercado for para 

o sul, pode ser prudente deixar os últimos centavos de vantagem para as pessoas realmente inteligentes! 

 

Em conclusão, o algodão estabeleceu novos máximos sazonais em 124,78 e, embora tenhamos previsto que o máximo anterior 

de 121,67 seria quebrado, devemos admitir que não esperávamos que isso ocorresse tão cedo. A Artigas ainda mantém que a 

eventual alta sazonal provavelmente ocorrerá no final de fevereiro até o início de março de 2022 em aproximadamente 130c/lb 

à luz da ação desta semana. É provável que ocorram correções antes desse ponto, mas acredito que serão de curta duração. 

Aqueles com exposição ao lado vendido do mercado devem ter suas metas estabelecidas e certifique-se de não perder essas 

oportunidades fugazes. Planeje seu comércio e negocie seu plano! 
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