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Indicadores (16/02)
Ibovespa

0,00%

R$/US$

5,3815

WTI US$/Barril

60,61

Petrobras PN

0,00%

R$/€

6,5235

Brent US$/Barril

64,09

Petrobras ON

0,00%

R$/£

7,4528

Henry Hub US$/MMBtu

3,06

Notícias
Petrobras sobre manutenção de rating global pela Fitch
A agência de classificação de risco Fitch confirmou o nível de risco (rating) da dívida corporativa da companhia em
“BB-“, com perspectiva negativa, refletindo a opinião da agência sobre as classificações do risco soberano. O rating
stand-alone da Petrobras foi avaliado em “bbb”, quatro níveis acima do soberano.
Link: Agência Petrobras - 16/02/2021

Estudo alerta que investimentos da Petrobras ficarão em risco com o avanço da
transição energética
Um estudo da Natural Resource Governance Institute (NRGI) divulgado nos últimos dias alertou que os investimentos das
empresas petrolíferas estatais devem ser impactados à medida que a transição energética avance pelos próximos anos.
Link: Petronotícias - 16/02/2021

Petronas faz acordo com a Baker Hughes para usar a inteligência artificial em seus
processos
A Baker Hughes, empresa de serviços industriais que opera em todo o mundo e a C3 AI (inteligência artificial), um
provedor de software de IA empresarial, anunciaram um acordo com a Petronas, empresa global de energia e soluções
da Malásia, para aplicar sua tecnologia em todos os programas estratégicos de transformação digital da empresa.
Link: Petronotícias - 15/02/2021
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Setor de commodities segue com
perspectiva positiva
Link: Valor Econômico - 17/02/2021

Parcela da União no regime de partilha
em 2020 foi de 2,9 milhões de barris de
óleo
Link: Portos e Navios - 16/02/2021

Boosting submarino pode elevar
produtividade de 200 projetos ao redor
do mundo
Link: Petróleo Hoje - 15/02/2021

BTP protagoniza novo recorde de
movimentação anual
Link: Portos e Navios - 16/02/2021

Notícias Internacionais
Lukoil added nearly 500 MMboe proved
reserves in 2020

Equinor taps Aker Solutions to cut CO2
emissions on Troll B & C platforms

Link: World Oil - 16/02/2021

Link: World Oil - 16/02/2021

WTI Stays Above $60

Beach Energy confirms resource size for
Enterprise discovery

Link: Rigzone - 16/02/2021

Link: Oil&Gas Journal - 15/02/2021

TechnipFMC Splits the Company in Two
Link: Offshore Engineer - 16/02/2021

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
Em breve
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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.

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

02/2021

31/03/2021

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

02/02/2021 a 18/03/202

ANP

-

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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