
NOTICIAS SOBRE PETROLEOS 08.12.2020 

 

1-Petróleo com ganhos pela quarta semana  

Nova Iorque, 06 de Dezembro - Os preços do petróleo registaram ganhos pela quarta semana 

consecutiva, projectando o preço do crude para perto dos 50 dólares. 

“Continua sendo uma tempestade perfeita”, afirmou Scott Shelton, corretor de futuros de 

energia da ICAP em Durham, Carolina do Norte. 

Shelton avançou que a dinâmica de preços que se tem assistido nos últimos meses faz augurar 

um futuro próximo promissor. 

“A ideia de explodir os casos da Covid e uma vacina que terá um efeito maior em seis meses 

do que agora só nos incentiva a vender a curva. O que a maioria de nós não consegue explicar 

é a força”, destacou. 

 

2-Petróleo poderá ultrapassar os US$50  

Nova Iorque, 07 de Dezembro - As notícias sobre a descoberta de vacinas contra a pandemia 

de covid-19 avivaram expectativas de que o petróleo ultrapasse os 50 dólares o barril até ao 

final do ano em curso.  

Na praça de Londres, o brent era negociado próximo dos 50 dólares na sexta-feira, levando os 

investidores a acreditar numa subida ainda mais acentuada. 

O aumento do preço do petróleo está também associada à decisão da OPEP – a organização 

que junta os países que são os maiores produtores de petróleo, de aumentar em meio milhão de 

barris a quantidade de crude colocada no mercado. 

Por outro lado, o anúncio do presidente eleito norte-americano Joe Biden na sexta-feira de que 

“centenas de biliões de dólares” serão necessários para puxar a economia dos EUA até 2021 

também ajudam a elevar o preço do ouro negro. 

Senadores republicanos que começaram por mostrar cepticismo quanto a aumentos 

substanciais de fundos têm sinalizado uma mudança de posição nos últimos tempos no sentido 

de uma injecção massiva de recursos na economia norte-americana. 

 

3-Crude sobe 1,82% em Janeiro na sessão de NY 

Nova Iorque, 04 de Abril – Na Bolsa Mercantil de Nova Iorque o petróleo a entregar em Janeiro 

é hoje negociado a US$ 46,47 o barril, traduzindo uma subida de 1,82%. 

Por outro lado, o petróleo negociado para Fevereiro registou ganhos de 1,83% para US$ 49,64 

por barril. O “spread” entre o petróleo brent e o petróleo ficou a US$ 3,17 por barril nos 

contratos. 



O Índice Dólar Futuros, que acompanha o desempenho do dólar norte-americano em 

comparação com a cesta das seis principais moedas, averbou ganhos de 0,03% para negociação 

a US$ 90,688. 

 

4-Petróleo oscila devido a divergências na OPEP 

Maputo, 02 Dezembro de 2020 - Os preços do petróleo bruto conheceram um recuo gerado por 

dúvidas sobre a política de produção da OPEP e devido a expectativas de um terceiro aumento 

semanal consecutivo nas colocações em bruto, refere hoje o portal Investing.com. 

O portal cita dados do American Petroleum Institute que apontam para um aumento em mais 

de quatro milhões de barris colocados no mercado na semana passada. 

Essa quantidade traduz um aumento exponencial acima do inicialmente projectado. Embora o 

padrão de consumo semanal seja difícil de ler por causa das distorções do feriado de Ação de 

Graças nos EUA, os números parecem confirmar o sentimento de um enfraquecimento do lado 

da procura na maior economia do mundo. 

A quebra na procura é atribuída às restrições aos negócios e eventos sociais, devido a 

imposições associadas à covid-19. 

  

5-Biden diz que não vai mexer nas tarifas de Trump à China 

EUA, 02 Dezembro de 2020 - O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, assegurou que não irá 

alterar, de momento, as tarifas sobre as importações chinesas, quando assumir o poder em 

Janeiro. 

De acordo com o portal Investingi.com, as declarações de Biden surgem na entrevista que 

concedeu ao New York Times e sinalizam a continuação de um clima hostil entre as duas 

maiores economias do mundo. 

“Não vou fazer nenhuma mudança imediata, e o mesmo se aplica às tarifas. Não vou prejudicar 

as minhas opções”, disse Biden ao New York Times. 

Biden disse que seguiria políticas de combate às “práticas abusivas” da China, incluindo o 

“roubo de propriedade intelectual, dumping, subsídios ilegais a corporações” e “transferências 

de tecnologia” de empresas americanas para concorrentes chinesas. 

Num outro desenvolvimento, o chefe de Estado eleito manifestou a aposta em assegurar a 

reentrada dos EUA no Plano de Ação Conjunto Global com o Irão, apoiado pela ONU, caso 

consiga comprovar que o acordo está a ser cumprido. 

 

6-Decisão da OPEP estimula optimismo 

Maputo, 30 de Nov - A medida recentemente tomada pela OPEP – o grupo dos países que são 

os maiores produtores de petróleo – de manter os actuais volumes de crude faz prever um 2021 

bom para o preço do chamado ouro negro. 



A organização fez saber que vai manter as quantidades que coloca actualmente no mercado por 

pelo menos três meses, a partir do início de 2021.  

A medida de prorrogação poderá estender-se por seis meses, ou seja, mais três meses que o 

período inicialmente avançado. 

 

7-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. 

 

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

EUA 

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. 

 

9-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. 

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) 


