
 
  

Petróleo cai à espera da OPEP  

  

A valorização do Brent em fevereiro poderia ter sido maior não fosse o 

desempenho negativo dos preços do petróleo na sexta-feira da semana 

passada, quando recuaram com força, pressionados pela valorização do dólar, 

num momento em que o mercado espera que a oferta da “commodity” aumente 

em resposta à volta das cotações aos níveis pré-pandemia.  

Os contratos futuros do Brent para abril, que expiraram na sexta-feira, 

fecharam a sessão em queda de US$ 0,75 (-1,12%), a US$ 66,13 o barril.   

Já os futuros do WTI recuaram US$ 2,03 (-3,2%), para US$ 61,50 o barril.  

A queda de sexta reflectiu uma realização de lucros, depois que tanto Brent 

quanto WTI subiram quase 20% no mês, impulsionados por interrupções de 

oferta nos EUA e pelo otimismo com a recuperação de demanda graças aos 

programas de vacinação contra a covid-19.  

Os investidores também apostam em desenvolvimentos positivos na reunião 

da OPEP, marcada para esta semana, esperando que o encontro resulta no 

aumento da oferta.  

A reabertura das negociações com o Irão sobre a questão nuclear também 

poderá ter impacto sobre a colocação de mais crude no mercado.  

 Índia pede aumento da produção à OPEP  

A Índia pediu publicamente o aumento da produção de petróleo à OPEP na 

semana passada, como forma de colocar travão à escalada de preços, refere 

a agência Reuters.   

A Agência Internacional de Energia espera que o reequilibro do acordo de 

produção levará a uma rápida redução da quantidade de petróleo disponível 

no mercado.   

O preço do crude começou o ano seguindo uma trajectória ascendente, 

contrariando a queda exponencial que vinha registado desde o início do ano, 

devido ao impacto da pandemia de covid-19.  

Durante a primeira vaga do novo coronavírus, os produtores chegaram a pagar 

aos compradores para ficarem com o petróleo, dados os elevados custos de 

produção e o baixo preço.  

https://epbr.com.br/assunto/brent/

