
China tem menor importação de petróleo do ano em Maio  

As importações de petróleo da China recuaram 14,6% em Maio em comparação com o mês homólogo 

do ano anterior, com os desembarques no país atingirem o menor nível neste ano, à medida que a 

entrada em manutenção de refinarias limitava o consumo do produto, escreve hoje a Reuters. 

Mas os níveis de utilização de refinarias poderão recuperar nos próximos meses, à medida que as 

refinarias retomarem as operações, disseram analistas. 

As importações em Maio somaram 40,97 milhões de toneladas, segundo dados da Administração 

Geral de Alfândegas mostraram nesta segunda-feira, o equivalente a 9,65 milhões de barris por dia 

(bpd). 

Isso se compara a 9,82 milhões de barris em Abril e 11,3 milhões de bpd em Maio do ano passado, 

quando compradores chineses aproveitaram para comprar petróleo a preços baratos em meio à crise 

do coronavírus. 

Cerca de 1,2 milhão de bpd em capacidade de refino estava fora de operação na China em Maio, 

contra 1 milhão de bpd em Abril, segundo analistas da Refinitiv. 

As importações chinesas de petróleo devem atingir de 11 milhões a 12 milhões de bpd no terceiro 

trimestre, enquanto o uso de refinarias deve aumentar em 0,5 milhão de bpd frente ao segundo 

trimestre, disse Mukesh Sahdev, vice-presidente da Rystad Energy. 

 

Petróleo sobe por da causa da procura  

O preço do petróleo Brent superou a marca de US$70 por barril nesta semana, num contexto em que 

decorreram as reuniões da OPEP, escreve uma análise da Reuters. Provavelmente ninguém ficou mais 

feliz com essa alta de preços do que o governo russo e outros membros do cartel que não viam a hora 

de elevar os números de produção.  

A Opep+ decidiu seguir em frente com os planos já negociados de elevar a oferta nos próximos meses 

em 2,1 milhões de barris por dia (mbpd).   

Em julho, a produção deve registrar um aumento de 450.000 bpd.  

 

O “novo normal” para a Opep+  

Entrando na onda das teleconferências, que fizeram enorme sucesso durante a pandemia, a Opep+ 

agora se reunirá mensalmente para ajustar as taxas de produção do mercado.    

Anteriormente, os ministros do petróleo da Opep preferiam definir sua política de oferta pelo prazo 

mínimo de seis meses, recusando-se a reagir demasiadamente às mudanças de preço. Agora, eles 

preferem ajustar suas decisões com maior regularidade, dependendo do mercado.  

Mas saber se essa estratégia está gerando bons resultados para a Opep+ é irrelevante aos investidores 

do mercado. O que importa, na verdade, é que ela torna as decisões de preço da Opep+ menos 

definitivas.  



Como vimos nos últimos tempos, a maior força do mercado neste momento é a demanda. Se a Opep+ 

e outros produtores elevassem demais suas extrações, gerando um excesso de estoque, como ocorreu 

em 2015, os preços simplesmente afundariam.  

Em vez disso, a Opep+ continua a controlar cuidadosamente sua produção com elevações graduais ao 

longo de vários meses.   

Entretanto, o que mais importa para o mercado e os preços no momento não é a oferta ou as taxas 

de produção, e sim a demanda, que está em alta enquanto a economia mundial vai se reabrindo após 

as restrições provocadas pelo coronavírus.  

 

Exportações petrolíferas do Irã  

A Opep+ decidiu não tratar do potencial retorno do petróleo iraniano ao mercado, desde que as 

negociações nucleares entre EUA e o país persa foram prorrogadas. A expectativa agora é que o 

petróleo iraniano chegue legalmente ao mercado, no mais tardar, até agosto, porém o mais provável 

é que isso ocorra no fim do 3º tri.  

Dependendo de como avancem as negociações, a Opep+ será obrigada a fornecer alguma projeção 

ao mercado quanto à forma como pretende reintegrar a produção iraniana no mercado em suas 

reuniões de julho ou agosto.  

 


