
ALGODÃO VOLTA A MOSTRAR FRAQUEZA NOS PREÇOS 

 

SAFRAS (21) - O mercado nacional de algodão em pluma voltou a mostrar fraqueza 

nos preços nesta terceira semana de fevereiro, com baixo volume de negócios. 

“Compradores têm dificuldades em repassar a alta apontada nos preços em janeiro”, 

explica o analista de SAFRAS & Mercado, Guilherme Tresoldi. “Alegam também que a 

qualidade apontada pela pluma é baixa”, completa. 

Já os cotonicultores, temendo novas quedas nos preços, estão mais flexíveis na 

negociação do produto. “Com isso, os preços nacionais vêm apontando leves quedas 

nos últimos dias”, pondera o analista. No CIF de São Paulo, a pluma era cotada em R$ 

2,25 por libra-peso no dia 20, ante R$ 2,27 no dia 13. 

As exportações brasileiras de algodão somaram 9,8 mil toneladas até a segunda de 

fevereiro, com média diária de 1 mil toneladas. A receita com as vendas ao exterior 

totalizou US$ 18,9 milhões, com média de US$ 1,9 milhão. O preço médio é de R$ 

1.923,10 por tonelada. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior 

(Secex), do Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio (MDIC).  

Na comparação com janeiro, houve avanço de 0,7% na média diária de receita e de 

0,8% no volume. O preço recuou 0,1%. Se for comparado o mesmo mês do ano que 

passou, há redução de 63,7% na receita, recuo de 62,6% no volume e perda de 2,8% no 

preço.  

 Já a média diária de importações de algodão ficou em US$ 2,035 milhões na segunda 

semana de fevereiro (dias 10 a 16). No acumulado do mês, a média fica em US$ 1,934 

milhão, resultado 46,1% superior à média diária de dezembro, que foi de US$ 1,323 

milhão. Na comparação com a média diária de fevereiro de 2013, de US$ 1,301 milhão, 

verifica-se um avanço de 48,6% na média diária das importações de algodão. 

 

 

 


