
 

 

Preços de petróleo se estabilizam, mas pressões com coronavírus e 

abastecimento permanecem   

LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo se estabilizaram nesta terça-feira, 

mas permaneceram sob pressão da ameaça à demanda devido ao ressurgimento 

global de casos de coronavírus e ao aumento da produção da Líbia. 

Nesta manhã, o petróleo Brent chegou a tocar 42,62 dólares por barril, sem 

variação, enquanto a commodity dos Estados Unidos atingiu 40,88 dólares por 

barril. 

Os casos de Covid-19 chegaram a 40 milhões na segunda-feira, de acordo com 

uma contagem da Reuters, com uma segunda onda crescente na Europa e na 

América do Norte desencadeando vários graus de medidas de lockdown. 

"A terça-feira encontrou traders de petróleo lutando para decidir como interpretar 

o resultado da reunião da Opep+ do dia anterior", disse Bjornar Tonhaugen, head 

de mercados de petróleo da Rystad Energy. 

Uma reunião na segunda-feira de um painel ministerial da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados, juntos conhecidos como Opep+, 

se comprometeram a apoiar o mercado de petróleo à medida que crescem as 

preocupações com os casos de coronavírus. 

Por enquanto, a Opep+ está firmando um acordo para reduzir a produção em 7,7 

milhões de barris por dia (bpd) até o final do ano e, em seguida, aumentar a 

produção em 2 milhões de bpd em janeiro. 

Enquanto isso, a Líbia, membro da Opep, que está isento dos cortes, está 

aumentando a produção depois que um conflito armado interrompeu quase toda 

a operação do país em janeiro. 

A produção de seu maior campo, Sharara, foi retomada em 11 de outubro e agora 

está em cerca de 150 mil bpd, cerca de metade de sua capacidade, disseram duas 

fontes da indústria à Reuters. 

 

 

Preços do petróleo caem com dólar forte e ressurgimento da Covid-19 em 

Europa e EUA 

 

https://br.investing.com/commodities/brent-oil


LONDRES (Reuters) - Os preços do petróleo estavam em queda na última sexta-

feira, pressionados por preocupações de que um aumento nos casos de Covid-19 

na Europa e nos Estados Unidos reduza a procura em duas das maiores regiões 

consumidoras de combustível no mundo, enquanto o dólar mais forte também 

afectava os preços. 

O petróleo Brent recuava 0,50 dólar, ou 1,2%, a 42,gg dólares por barril, às 9:26 

(horário de Brasília). O petróleo dos Estados Unidos caía 0,42 dólar, ou 1%, a 

40,55 dólares por barril. 

Ambos os benchmarks caíram no dia anterior, mas permaneceram praticamente 

inalterados em relação à semana passada. 

"A realidade é que agora estamos vendo uma disseminação bastante ativa da 

pandemia em toda a Europa e está se espalhando novamente na América do Norte, 

e isso potencialmente pesará na recuperação da demanda de petróleo", disse 

Lachlan Shaw, head de pesquisa de commodities do Banco Nacional da Austrália. 

Alguns países europeus estão revivendo toques de recolher e lockdowns para 

combater o aumento de novos casos de coronavírus, com os britânicos impondo 

restrições mais severas em Londres a partir da última sexta-feira. 

Um comitê técnico da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) 

e produtores de petróleo aliados, um grupo conhecido como Opep+, encerrou sua 

reunião na quinta-feira expressando preocupações sobre uma perspectiva de 

demanda fraca. 

A Opep+ deve reduzir seus atuais cortes de oferta de 7,7 milhões de barris por 

dia (bpd) em 2 milhões de bpd em janeiro. 
 

Preocupada com demanda fraca por petróleo, Opep promete ações 

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e produtores aliados 

se comprometeram nesta segunda-feira a agir em apoio ao mercado da 

commodity, à medida que crescem preocupações de que uma segunda onda da 

pandemia de Covid-19 possa afetar a demanda e de que um plano anterior do 

grupo para aumentar a produção a partir do ano que vem possa deprimir ainda 

mais os preços. 

https://br.investing.com/commodities/brent-oil


A Arábia Saudita, principal membro da Opep, disse que ninguém deve duvidar 

do compromisso do grupo em fornecer suporte ao mercado, enquanto três fontes 

de países produtores afirmaram que o aumento de bombeamento projetado para 

janeiro pode ser revertido caso necessário. 

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro saudita, 

Mohammed bin Salman, já trocaram dois telefonemas na semana passada. O 

porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o contato regular é necessário, 

diante da volatilidade dos mercados. 

A Opep e seus aliados, entre eles a Rússia, que formam o grupo conhecido como 

Opep+, têm reduzido produção desde 2017, na tentativa de sustentar os preços e 

diminuir os estoques. 

"Esse grupo mostrou, especialmente neste ano, que possui flexibilidade para se 

adaptar a diferentes circunstâncias quando necessário. ( TN Petróleo) 

 

  
 


