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 Petróleo evitará queda da semana passada   

 O petróleo poderá evitar esta semana repetir a queda da semana passada nos EUA, que se fixou 

abaixo de US$ 60,   

mesmo com a perspectiva de mais medidas de confinamento, devido à covid-19, escreve hoje a 

agência Reuters.  

No caso do petróleo, o barril de West Texas Intermediate negociado em Nova Iorque estava a US$ 

61,22, subindo 0,4%.  

Já o barril de Brent, negociado em Londres e que serve de referência mundial para o petróleo, subia 

0,4% a US$ 64,25.  

Os preços do petróleo caíram 7% na semana passada, a primeira desvalorização significativa após um 

rali de quase cinco meses praticamente sem parar.   

A corrida de alta foi impulsionada pelos cortes de produção da Opep+, a promessa das reaberturas 

económicas e pacote de estímulo fiscal nos EUA.  

Pouca atenção foi dada, contudo, à anémica procura de combustível de aviação e outros combustíveis 

de transporte, já que as viagens mundiais permaneceram restritas por causa da pandemia.   

A luta constante da Europa contra novas infecções de covid-19, a alarmante lentidão das vacinações 

e os novos lockdowns no bloco também foram tratados com pouca seriedade.  

Na quinta-feira, no entanto, essas preocupações vieram à tona, exacerbadas pelas máximas de 13 

meses nos yields e na disparada do índice dólar para perto de 92.   

O WTI derrapou para US$ 58,20, enquanto o Brent caiu para US$ 61,45, registando nova mínima de 

cinco semanas.  

Os perfuradores americanos também começaram a tirar vantagem das disparadas iniciais de preço 

por causa do otimismo com a retomada da procura, adicionando o maior número de sondas para 

extração de petróleo desde Janeiro na última semana.  

O número de plataformas em operação, indicador da produção futura, subiu para 318 na semana 

passada, nível mais alto desde abril, segundo o relatório da empresa de serviços de energia Baker 

Hughes.  

  Semana otimista nos EUA  

 Os preços do ouro e do petróleo podem reagir ao conjunto de dados nos EUA esta semana. Entre eles 

estão pedidos de bens duráveis, renda pessoal e gastos com consumo, além de números de vendas 

de novas casas de imóveis existentes.  

Os dados residenciais, em conjunto com os números de renda pessoal e gastos com consumo, que 

incluem o seu deflator, medida preferencial do Fed para inflação, devem apresentar mais fraqueza 

devido ao impacto das fortes tempestades na actividade econômica em Fevereiro. Entretanto, os 

economistas esperam que a queda tenha vida curta.  

Os EUA também devem divulgar a última revisão do PIB do quarto trimestre de 2020, que foi de 4,1% 

em bases anualizadas. 


