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Indicadores (03/02)
Ibovespa

1,26%

R$/US$

5,3417

WTI US$/Barril

56,17

Petrobras PN

0,66%

R$/€

6,4182

Brent US$/Barril

58,86

Petrobras ON

0,76%

R$/£

7,2906

Henry Hub US$/MMBtu

2,78

Notícias
Pandemia leva a queda de 6% no consumo de combustíveis em 2020
Em meio à crise econômica desencadeada pela pandemia de covid-19, o consumo de combustíveis no Brasil caiu 6% em 2020, ante o ano
anterior. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), as vendas totalizaram 131,7 bilhões de
litros no ano passado, o menor patamar anual desde 2012.
Link: TN Petróleo - 03/02/2021

CADE aprova saída da Total de blocos da Foz do Amazonas
A Petrobras recebeu aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para assumir os 40% de participação da francesa
Total em cinco blocos de exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas.
Link: epbr - 03/02/2021

Gasolina acumula alta de 20,8% em oito meses, divulga ValeCard
O preço médio da gasolina comum no Brasil subiu 2,76% em janeiro na comparação com o mês anterior, segundo levantamento feito pela
ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. O valor, que já havia subido de junho a dezembro, voltou a aumentar
em janeiro, pelo oitavo mês consecutivo, chegando a R$ 4,844 e acumulando uma alta de 20,8% em relação a maio.
Link: TN Petróleo - 03/02/2021

FPSO Carioca chega ao Brasil
Link: Petróleo Hoje - 03/02/2021

Petrobras vê sinais de recuperação do mercado
em 2021
Link: Valor Econômico - 04/02/2021

Notícias Internacionais
OPEC+ members focus on reducing pandemic’s Oil Moves Closer to $60 With Inventories in
crude oil surplus
Retreat
Link: World Oil - 03/02/2021

Link: Rigzone - 04/02/2021
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Rystad Energy: produção de tight oil em Vaca
Muerta bate recordes

ExxonMobil traça cenários de preços do Brent
para capex e dividendos

Link: Petróleo Hoje - 03/02/2021

Link: Petróleo Hoje - 03/02/2021

Destaque
Conhece alguém que vai gostar de fazer parte do mailing do Informe PGN?
Então, clique aqui para indicá-lo! É só listar o nome e e-mail do contato!

Eventos

Informações Relevantes
Ente

ANP

Número

19/2020

Período de Consulta

Data da Audiência

05/11/2020 a 02/02/2021

03/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de Resolução para regulamentação da redução da
alíquota de royalties para empresas de pequeno e médio porte.

27/11/2020 a 28/01/2021

ANP

20/2020

Obter subsídios e informações adicionais sobre o pré-edital e a minuta do contrato de concessão referentes à
17ª Rodada de Licitações de Blocos para exploração e produção de petróleo e gás natural.

22/12/2020 a 04/02/2021

ANP

22/2020

03/02/2021

12/02/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que dispõe sobre a celebração de Termo
de Ajustamento de Conduta – TAC relativo ao descumprimento da cláusula de conteúdo local de contratos de
exploração e produção de petróleo extintos ou com fases encerradas.

30/12/2020 a 29/01/2021

MME

NR nº37

Objetiva coletar subsídios para a identificação de problemas regulatórios relacionados com a Norma
Regulamentadora nº 37 – Segurança e Saúde em Plataformas de Petróleo, em processo de revisão.

18/01/2021 a 19/02/2021

MME

122/2020

Consulta pública para obtenção de subsídios relavos aos objevos do Programa de Revitalização e Incenvo à
Produção de Campos Marímos - Promar

28/01/2021 a 15/03/2021

ANP

01/2021

-

31/03/2021

Objetiva obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que regulamenta o processo de
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participação social na ANP.

02/02/2021 a 18/03/202

ANP

02/2021

26/03/2021

Obter subsídios e informações adicionais sobre minuta de resolução que trata das especificações do
querosene de aviação JET-A e JET A-1, dos querosenes de aviação alternativos e do querosene de aviação C
(JET-C), bem como as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos agentes
econômicos que comercializam esses produtos em território nacional.

O Informe PG&N é uma compilação de notícias e indicadores de mercado elaborada pela Gerência de
Petróleo, Gás e Naval da Firjan e enviado diariamente para associados e parceiros. Indique aqui para
alguém receber o informe. Respeitamos sua privacidade, se não deseja mais receber nossos e-mails,
Clique aqui para cancelar.
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