Arábia Saudita

Arábia Saudita – SAUDI ARAMCO

A Saudi Aramco, oficialmente Saudi Arabian Oil Company,
anteriormente conhecida como Aramco é a companhia
petrolífera estatal saudita e a maior companhia do ramo do
mundo em termos de reservas de óleo cru e de produção

Desde 1998, a Petrobras mantém relacionamento
comercial em base contratual com a Saudi Aramco para
compra de petróleo Árabe Leve. Este petróleo é utilizado,
na refinaria do Rio de Janeiro, para produção de Óleos
Básicos Lubrificantes.

Infraestrutura Arábia Saudita
•

Os ataques de drones em
14/09
danificaram
as
instalações da Saudi Aramco
de Abqaiq e Khurais,
localizadas a cerca de 800
km de distância da fronteira
com o Iêmem.

•

Volume inicial afetado foi
cerca de
5,7 Mbpd da
produção da Arábia Saudita,
cerca de 5% da demanda
mundial de petróleo.

Infraestrutura Arábia Saudita
• Os ataques geraram o maior impacto pontual no suprimento de petróleo da história.

Dinâmica dos Preços
PRIMEIRO PREGÃO
APÓS OS ATAQUES

BRENT ICE

•

No primeiro dia de negociação
após os ataques, o petróleo
chegou a ser negociado em alta
de quase 20%, fechando próximo
aos 70 US$/bbl.

•

Porém, os amplos estoques
sauditas disponíveis, as notícias
de rápida normalização da
produção e o alívio das tensões
geopolíticas (dado a ausência de
uma retaliação militar norteamericana) logo levaram o
petróleo a retomar a tendência
de queda de preço anterior aos
ataques, de volta aos níveis
próximos a 60 US$/bbl.
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“Em função dos últimos acontecimentos ocorridos na
Arábia Saudita, a Petrobras segue com o processo de
monitoramento do mercado internacional.
A companhia ressalta que, de acordo com suas práticas de
precificação vigentes, não há periodicidade pré-definida
para aplicação de reajustes.
Reconhecendo que o mercado de preços de Petróleo tem
apresentado volatilidade muito alta ultimamente e que a
reação súbita dos preços ao evento ocorrido pode ser
atenuada na medida que maiores esclarecimentos sobre o
impacto na produção mundial sejam conhecidos a
Petrobras decidiu por não fazer um ajuste no primeiro dia
após o evento.
A empresa seguirá acompanhando o mercado e decidira
oportunamente sobre os próximos ajustes nos preços.”
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