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Aula especial – Queda nos preços do petróleo

A Opep (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo) foi criada na
Conferência de Bagdá no dia 14 de
setembro de 1960. É uma organização
intergovernamental permanente,
objetivando administrar de forma
centralizada a política petroleira dos
países membros. A sede da
Organização dos Países Exportadores
de Petróleo entre 1960-1965 foi em
Genebra, na Suíça, no entanto, foi
transferida para Viena, na Áustria, em
1º de Setembro de 1965.
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Os primeiros países membros da Opep foram: Irã, Iraque,
Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. Posteriormente outros
países integraram a Opep: Catar (1961); Indonésia (1962) - que
suspendeu a sua adesão em janeiro de 2009, Líbia (1962),
Emirados Árabes Unidos (1967), Argélia (1969), Nigéria (1971),
Equador (1973) - que suspendeu a sua adesão de dezembro de
1992 a Outubro de 2007, Angola (2007) e Gabão (1975-1994).

O país fundador foi a 
Venezuela, que 

segundo os últimos 
estudos, possui a maior 

reserva comprada de 
petróleo do mundo 

hoje.
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Em julho de 2014, o barril de petróleo chegou a valer US$ 100
(negociado em NY). Então, qual é o motivo de agora, em março de
2015, o barril estar custando US$ 45?
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A explicação pode ser encontrada no
desenvolvimento e extração de óleo e gás
de folhelho – rocha betuminosa
conhecida no Brasil como xisto – que os
Estados Unidos desenvolveram a partir de
2000. O desenvolvimento da técnica de
“fracking” (fratura hidráulica) nos Estados
Unidos acabou levando o país, então o
maior importador de petróleo do mundo,
para a autosuficiência em petróleo e gás.
Isso acabou provocando uma grande
alteração no mercado mundial.

Variação nos preços do barril de petróleo

Outros fatores para a queda do preço:

-Demanda menor da Europa

-Demanda menor da Ásia
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Reação da OPEP

Em novembro de 2014, a Opep, liderada pelos sauditas, decidiu
manter os níveis de produção de seus membros e, assim, jogar os
preços internacionais da commodity para o piso de US$ 50 por
barril. A iniciativa afetou imediatamente a produção de gás de xisto
nos EUA.
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Alguns países foram também diretamente afetados, sobretudo
Venezuela, Rússia e Irã, em razão do grande peso das
exportações da commodity em suas economias. A Venezuela, por
exemplo, teve a sua classificação de risco rebaixada pelas
agências Moody’s e Fitch para a categoria de risco de calote em
razão do impacto da queda dos preços do petróleo sobre a balança
de pagamentos e as reservas de divisas do país.
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O Irã também foi muito afetado pela queda
de preços. O presidente iraniano Hassan
Rohani afirma porém, que a economia do
seu país poderá superar a queda das
cotações. O Irã é o quarto país do mundo
em reservas de petróleo, mas possui
pouca capacidade de exportação devido
às sanções econômicas que sofre devido
ao seu controvertido programa nuclear.

Outros países afetados Outro país fortemente afetado é a Rússia, que obtém metade de
suas receitas públicas do petróleo. Depois de ter sofrido uma
desvalorização de 41% em 2014, a moeda russa continua caindo
em relação ao dólar, abalada pelos efeitos da queda dos preços do
petróleo sobre a economia do país e pelas sanções internacionais
impostas pela questão da Crimeia.
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Países como China, Índia ou Filipinas estão lucrando na compra
porque são grandes importadores. Empresas que exploram
petróleo, como a petroleira canadense Suncor, estão perdendo
dinheiro e anunciando cortes nos postos de trabalho.
O Banco Mundial afirma que a queda no preço do barril de petróleo
está reduzindo a inflação em todo mundo e evitando a alta de juros
em muitos países.

Quem lucra e quem perde

E o Brasil e a Petrobras?

A queda do preço do petróleo no mercado internacional
também diminui a rentabilidade dos projetos de exploração no
pré-sal, que foram planejados levando em conta um preço
mínimo do barril entre US$ 45 e US$ 52 para a produção
poder ser considerada economicamente viável.
A Petrobras afirmou em comunicado, porém, que está
aumentando sua capacidade de produção no pré-sal de
"modo economicamente viável" e que o chamado "break
even" (ponto em que os ganhos se equivalem aos gastos) foi
calculado levando em consideração uma vazão de poços
entre 15 e 25 mil barris por dia, abaixo do patamar atual de 20
mil barris por dia.

SEMANA 10 A 16 DE MARÇO

g1.globo.com/.../entenda-queda-do-preco-do-petroleo-e-seus-efeitos.htm...

epoca.globo.com/.../entenda-os-motivos-para-bqueda-do-preco-do-petro..

www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/211062-fraturas-no-xisto.shtml

Referências:
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Piloto teria se distraído em tragédia que matou esportistas na 
Argentina

Sistema Guarapiranga tem 30% menos água que o Cantareira

Após sanções, Maduro pede poderes especiais para governar 
por decreto

Brasil dá calote de US$ 8,1 milhões na OEA

Morre em SP a cantora Inezita Barroso
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BRASIL 
Economia

Brasil dá calote de US$ 8,1 milhões na OEA

Esse é apenas o último dos compromissos com organismos internacionais que o
governo brasileiro deixa de honrar. O país não contribui financeiramente com a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) há cinco anos. Também
perdeu direito a voto na Agência Internacional de Energia Atômica e seus direitos
no Tribunal Penal Internacional. Além disso deve para atividades regulares da
ONU e para operações de paz.

Folha de São Paulo, http://goo.gl/zDUcpp, 10/03/2015
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O Brasil não pagou sua contribuição
obrigatória à Organização dos
Estados Americanos (OEA) no ano
passado. Segundo relatório da
entidade obtido pela Folha, o
governo brasileiro pagou apenas
US$ 1 em 2014, em vez dos US$
8,1 milhões que devia. O país
tampouco informou à OEA quando e
se pretende pagar os US$ 10
milhões da cota de 2015.

- Economia brasileira.

- Relações internacionais.

- Atuação do Brasil em instituições internacionais.

- Dívida ameaça atuação do Brasil na ONU
http://goo.gl/Fy9UrV
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Brasil dá calote de US$ 8,1 milhões na OEA
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BRASIL 
Sociedade

Morre em SP a cantora Inezita Barroso
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Uma das principais cantoras da música
sertaneja brasileira e
apresentadora Ignez Magdalena Aranha
de Lima, conhecida por Inezita
Barroso, morreu na noite deste
domingo (8), aos 90 anos, informou a
assessoria do Hospital Sírio-Libanês.
Inezita estava internada desde 19
fevereiro e completou 90 anos no último
dia 4 de março. Ela deixa uma filha,
Marta Barroso, três netas e cinco
bisnetos. foi hospitalizada após cair
dentro da casa em que estava
hospedada em Campos do Jordão, no
interior de São Paulo.

G1, http://goo.gl/TrkAgV, 09/03/2015

- Música de raiz e sertaneja brasileira.

- Personalidade da cultura popular.

- ‘Marvada Pinga’: 5 músicas de Inezita Barroso que vão fazer você rir
http://goo.gl/Eqg9RE
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Morre em SP a cantora Inezita Barroso Sistema Guarapiranga tem 30% menos água que o 

Cantareira
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O Sistema Guarapiranga, que
desbancou o Cantareira do
posto de maior produtor de
água da Grande São Paulo
em fevereiro, tem hoje um
estoque disponível para
captação 30% menor do que
o manancial em crise.

Estadão, http://goo.gl/GWX2VL, 12/03/2015

Além de somar 11,5 bilhões de litros a menos armazenados (dados
desta quarta-feira, 11), o reservatório da zona sul da capital não
pode operar abaixo de 20% da capacidade por limitações técnicas.
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- Colapso hídrico em São Paulo.

- Administração do recurso hídrico.

- Racionamento de água pela Sabesp, especialmente nas periferias.

- Site “faltou água” – mapa colaborativo da falta d’água em São
Paulo, no ar desde 2014.
http://goo.gl/kYVAFU
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Sistema Guarapiranga tem 30% menos água que o 

Cantareira
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MUNDO 
Sociedade

Piloto teria se distraído em tragédia que matou 
esportistas na Argentina
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Conforme apresentou o jornal El Independiente, uma das hipóteses
levantadas é de que o piloto Juan Carlos Castillo teria se distraído
ao levantar voo. Entre as vítimas do acidente aéreo estão a ex-
nadadora Camille Muffat, a navegadora Florence Arthaud e o
lutador de boxe Alexis Vastine.

As autoridades argentinas afirmam ser
prematura uma posição oficial sobre a
causa do acidente que matou 10 pessoas,
na segunda-feira, entre elas três
esportistas franceses. Dois helicópteros
se chocaram no ar. No entanto, a Agência
Nacional de Aviação Civil da Argentina
praticamente descarta a possibilidade de
falha mecânica, considerando erro
humano a causa mais provável.

UOL, http://goo.gl/lHkZD3, 11/03/2015

- Debate sobre uso de aeronaves.

- Morte trágica de 10 tripulantes, sendo 3 nomes importantes do
esporte internacional.

- Uso de helicóptero causa polêmica após tragédia na
Argentina
http://goo.gl/QXvZgF
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Piloto teria se distraído em tragédia que matou 

esportistas na Argentina
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MUNDO 
Política

Após sanções, Maduro pede poderes especiais para 
governar por decreto
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A Assembleia Nacional (Parlamento) da Venezuela aprovou, em
primeira instância, uma lei habilitante "anti-imperialista" que dá
poderes especiais ao presidente venezuelano Nicolás Maduro para
governar por decreto durante seis meses. A medida é uma resposta
à inclusão da Venezuela na lista dos países considerados como
"ameaça extraordinária à segurança" dos Estados Unidos.

A aprovação em primeira instância
aconteceu na madrugada desta
quarta-feira. A segunda votação
definitiva ocorrerá no próximo
domingo, em sessão extraordinária.
Maduro foi pessoalmente ao
Parlamento solicitar aos deputados
a aprovação da medida.

BBC, http://goo.gl/FgbbTT, 11/03/2015

- Política internacional.

- Crises na Venezuela

- Maduro acusa Estados Unidos de conspiração contra
democracia na Venezuela
http://goo.gl/8JZuSP
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Após sanções, Maduro pede poderes especiais para 
governar por decreto

Leia com atenção

A pais liderou o crescimento econômico da América do Sul em 
2014. Esse é o prognóstico publicado pela Comissão 
Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) em seu mais 
recente estudo divulgado nesta segunda-feira (4). Segundo o 
documento, o PIB terá um avanço de 5,5% e será estimulado, 
principalmente, pela demanda interna.
https://entredoispontos.wordpress.com/...

Apesar de o Estudo Econômico da América Latina e do Caribe 2014 
baixar para 2,2% a projeção de crescimento da América do Sul, 
esse país teve um crescimento acima da média na região. Estamos 
falando de qual país?

a) Bolívia
b) Equador
c) Venezuela
d) Chile
e) Colômbia
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Resposta do desafio: Alternativa a - Bolívia

mateusbrandodesouza.blogspot.com/.../bolivia‐tem‐o‐maior‐crescimento...

O Banco Central da Bolívia anunciou que
o país registrou um incremento de 50%
das Reservas Internacionais em 2014. O
número representa US$ 15 bilhões do
PIB, colocando a economia boliviana
como a de maior alta em termos de
reserva na América Latina no ano
passado. De acordo com informações da
Rede Telesur, entre os países com
melhor desempenho nas Reservas
Internacionais, a Bolívia supera o
Uruguai, Peru, Paraguai, Brasil, Chile,
México e Colômbia.
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