
Desacordo entre Arabia Saudita e EAU enerva mercado  

 A Opep+ surpreendeu o mercado petrolífero na semana passada, ao não chegar a acordo para elevar 

a oferta de crude, durante negociações da sua ronda mensal, escreve hoje a Reuters.   

O mercado esperava que o grupo dos países maiores produtores de petróleo concordasse com a 

proposta de aumentar a produção em 400.000 barris por dia (bpd) em Agosto e continuasse a elevar 

essa quantidade a cada mês até ao fim de 2021.  

A expectativa também era que o cartel prorrogasse o actual acordo de quotas para além de Abril de 

2022 até ao fim de 2022.  

E é justamente aí que começou o desentendimento.  

Os Emirados Árabes Unidos (EAU), que haviam concordado com um aumento de oferta em meados 

do ano, rechaçaram a extensão do actual sistema de quotas até ao fim de 2022.  

O país defendeu que era injusto usá-los como referência até Dezembro do próximo.   

O ministro do Petróleo dos EAU argumentou que como o seu país já havia expandido a sua capacidade 

de produção, a exigência de seguir uma referência desfasada significava cortar uma parcela maior da 

sua produção em relação a outros países.   

Nesse sentido, não poderia concordar em estender o actual acordo de quotas de produção além do 

prazo previsto.  

Por seu turno, a Arábia Saudita opôs-se a qualquer aumento de produção sem que houvesse um 

acordo de prorrogação. O ministro do Petróleo saudita, Abdulaziz bin Salman, também discordou da 

ideia de que os EAU queriam mudar sua produção referencial. Ele disse em uma entrevista:  

“Você não pode escolher um mês e dizer: essa é a minha capacidade, você precisa garanti-la para 

mim”, afirmou.  

Com o impasse entre Arábia Saudita e EAU, a Opep+ decidiu adiar sua reunião de junho 

indefinidamente, ou seja, o aumento de 400.000 bpd também foi postergado.  

 


