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Fraca demanda para mistura de gasolina aprofunda o crack-spread da nafta 
contra o petróleo 

As cotações do petróleo conseguiram devolver parte das perdas recentes na quinzena en-
cerrada em 03 de abril, o contrato do Brent marcou alta de 26,4% no intervalo e fechou o 
período a USD 34,11/bbl. Os avanços foram construídos sobre a perspectiva de que os paí-
ses da OPEP+, juntamente com demais nações poderiam acordar a retirada de 10-15 mi-
lhões de barris de petróleo por dia (mbpd) do mercado, após mensagem no Twitter do pre-
sidente dos EUA, Donald Trump.   

A ação teria como intuito dar suporte às cotações do hidrocarboneto após os desmorona-
mentos dos preços em meio à pandemia da COVID-19 e fim da Declaração de Cooperação 
(DoC) da OPEP+. Contudo, a pressão sobre as cotações foram renovadas na última semana, 
primeiramente diante de dúvidas quanto à capacidade dos governos em articular um corte 
significativo, e depois diante da percepção de que o corte de 10 mbpd discutido na quinta-
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Fonte: Reuters. 

Evolução das cotações do petróleo, nafta (USD/bbl) 
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feira (09) talvez não seria capaz de equili-
brar o balanço de O&D. 

Por seu turno, as cotações da nafta NWE que 
acompanharam a trajetória de desvaloriza-
ção do petróleo desde o início de março des-
colaram-se na recente retomada. Na quinze-
na, o insumo petroquímico apresentou ga-
nho de 12% para USD 145/tonelada, reduzin-
do o crack-spread contra o Brent de USD – 
10/bbl para USD -15/bbl. 

A nafta é diretamente afetada pela fraca 
demanda por gasolina, de modo que o me-
nor envio de correntes para formulação do 
combustível também tende a afrouxar o ba-
lanço do insumo. No tocante à gasolina, o 

combustível é o segundo mais afetado pelas 
medidas de isolamento social para controle 
da pandemia, de modo que com a restrição 
à circulação de pessoas a demanda sofreu 
um golpe abrupto. Os estoques combinados 
de gasolina e nafta no conjunto portuário 
Amsterdã-Roterdã-Antuérpia (ARA) sinali-
zam este cenário, e apresentaram alta de 
11% na quinzena para 1,598 milhões de to-
nelada, e se posiciona 24% acima do volume 
estocado em igual período de 2019. 

Ademais, além do impacto pelo lado dos 
transportes, a própria demanda petroquími-
ca é pressionada em meio às incertezas eco-
nômicas – conforme abordaremos na próxi-
ma matéria.  

Vale ressaltar que as intensas desvaloriza-
ções da nafta fazem com que os produtores 
europeus de etileno, os quais têm o insumo 
como sua principal matéria-prima dispõem 
dos menos custos de produção atualmente. 
Nos últimos anos esse posto vem sendo ocu-
pado pelos produtores estadunidenses, que 
têm se aproveitado dos reduzidos custos de 
obtenção dos Líquidos de Gás Natural (LGN) 
com o avanço da exploração no xisto. 

Todavia, apesar das vantagens com relação 
às demais regiões, os produtores europeus 
provavelmente não conseguirão tirar provei-
to deste cenário, ao passo que a demanda 
da cadeia petroquímicos está deprimida. 

Pandemia da COVID-19 traz incertezas à 
demanda final por produtos petroquími-
cos 

A pandemia da COVID-19, originada na Chi-
na e que agora avança rapidamente na Eu-
ropa e nos Estados Unidos, trouxe bastante 
incerteza aos mercados financeiros, com 
peso adicional sobre o mercado de energia. 
No momento de redação deste relatório fo-
ram confirmados 1,4 milhões de casos e 85 
mil mortes no mundo. Para tentar conter a 
taxa de contágio diversas regiões ao redor 
do globo adotam medidas de distanciamen-
to social. Pelo lado econômico, os entraves à 
circulação aumentam as perspectivas de 
perda de dinamismo. 

Estoque de gasolina e nafta em ARA (mil toneladas)  

Fonte: PJK.  

Crack-Spread entre  nafta NWE e petróleo Brent (USD/bbl) 

Fonte: Reuters e INTL FCStone.. 
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As economias já dão sinais deste cenário 
adverso. O índice de atividade dos gerentes 
de compras (PMI) Industrial da China 
(Caixin) de fevereiro – mês com fortes entra-
ves – foi de 40,3 pontos, marcando queda de 
10,8 pontos contra o primeiro mês do ano. O 
índice PMI da Zona do Euro, por seu turno, 
atingiu 44,5 pontos em março, mas ainda 
deve sentir os impactos mais fortes sobre os 
dados de abril. Vale ressaltar que pontuação 
do PMI acima dos 50 pontos indicam avanço 

da atividade industrial e abaixo sinalizam 
contração. 

Nos Estados Unidos, por seu turno, os pedi-
dos de seguro-desemprego refletem o cená-
rio bastante delicado resultante da pande-
mia: as solicitações saíram do patamar de 
282 mil no início de março para 6,6 milhões 
em 04 de abril. 

A demanda por produtos petroquímicos é 
bastante correlacionada com o desempenho 
econômico, assim, diante das incertezas so-
bre o consumo dos produtos finais diversas 
plantas petroquímicas têm reduzido sua ta-
xa de operação ou mesmo entrando em ma-
nutenções não programadas. 

Apesar do sentimento geral do mercado ser 
fundamentalmente baixista, vale ressaltar 
que por atender diferentes setores da eco-
nomia os produtos sentem estímulos hetero-
gêneos. 

Setor de embalagens  

Com o início das medidas de isolamento so-
cial ao redor do mundo a corrida aos super-
mercados para estocagem de alimentos têm 
impulsionado a demanda por embalagens 
para comidas e bebidas. Tal comportamento 
dá impulso a demanda por plásticos flexí-
veis.   

O mesmo comportamento aplica-se à de-
manda para embalagens de medicamentos 
e produtos de limpeza. Nesse sentido, a de-
manda por polietileno e polipropileno con-
seguem encontrar algum suporte na deman-
da destes setores – o primeiro em maior in-
tensidade que o segundo -, mas que não con-
seguem por si só restringir as perdas. 

Construção Civil 

Na contramão do setor de embalagens a 
construção civil deve representar retração 
de suas atividades ao longo do período de 
quarentena. As restrições de mobilidade ten-
dem a se refletir em dificuldades para obter 
os matéria-prima, bem como a indisponibili-
dade de significativa parcela da mão de 
obra. Deste modo, a demanda por PVC tente 

Variação percentual acumulada dos principais produtos petroquímicos 

Fonte: Bloomberg, Polymer Update.  

Evolução recente do PMI industrial 

Fonte: IHS Markit. 
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a ser deprimida em cascata. 

Setor Automotivo 

O setor automotivo produz um bem de con-
sumo não essencial e que representa um 
gasto de patamar mais elevado. Deste modo, 
as perspectivas de perda de dinamismo eco-
nômico impactam diretamente as decisões 
de consumo. 

Na Europa, cerca de 100 plantas automoti-
vas estão paradas no momento, isto ocorre 
tanto por problemas de fornecimento na 
cadeia de autopeças, mas principalmente 
pela retração da compra de automóveis. 

Utilizando o mercado brasileiro como exem-
plo, o emplacamento de automóveis recuou 
de 164 mil em fevereiro para 130 mil em 
março (-20%), segundo dados da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Auto-
motores (ANFAVEA). De acordo com levanta-
mento realizado pelo Jornal do Carro, na 
semana encerrada em 27 de março o empla-
camento de carros em todo o país registrou 
média de 428 unidades/dia, patamar bastan-
te aquém dos 4.424 emplacamentos/dia da 
semana anterior. Esses dados revelam o de-
saquecimento das vendas provocados pelas 
medidas de isolamento. 

A redução do ritmo de produção de automó-
veis deprime a demanda por polipropileno, 
o qual é utilizado para produção de autope-
ças. 

Setor têxtil 

A demanda por vestuário é também bastan-
te correlacionada com a atividade econômi-
ca, dado que altas na renda geram, até um 
certo limite, estímulos para se elevar o con-
sumo . A premissa vale também para o movi-
mento contrário, ou seja, com as perspecti-
vas de redução do dinamismo econômico, o 
consumo tende a ser abatido. A conjuntura 
atual, na qual os indivíduos permanecem 
isolados em casa, coloca-se como um ele-
mento adicional de pressão ao consumo no 
setor. 

A China é um importante mercado de poliés-

ter, o qual é obtido por meio de produtos 
petroquímicos. O país tem um elevado con-
sumo interno da fibra, e é também um ex-
portador líquido do produto. O tamanho de 
seu mercado faz com que o país ocupe o 
topo das importações de p-xileno, sendo 
também o maior produtor de PTA e destine 
cerca de 90% de sua produção de MEG para 
a produção de poliéster.  

A evolução das medidas de contenção à 
pandemia da COVID-19 tem se refletido em 
uma série de cancelamentos dos pedidos de 
exportação de têxteis do gigante asiático e, 
portanto, pressionam as cotações destes 
produtos petroquímicos. 

Observa-se que com os estoques de tecidos 
e fibras bem abastecidos e com perspectivas 
de demanda fraca ao redor do globo produ-
tores de PTA já anunciaram paradas de suas 
plantas. Deste modo, espera-se que enquan-
to a economia mundial não caminhar em 
direção à normalização a taxa de operação 
deva se manter reduzida e os preços pressio-
nados. 
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 TABELA DE COTAÇÕES  

Produto Unidade Preço Variação Produto Unidade Preço Variação
Petróleo Brent USD/bbl 31,48 26,3% Etileno (Europa) USD/t 490 -10,9%
Petróleo WTI USD/bbl 22,76 5,8% Propileno (Europa) USD/t 684 -8,7%
Gás Natural Henry Hub (EUA) USD/mmbtu 1,733 6,1% Butadieno (EUA) US¢/lb 20,00 -14,9%
Gás Natural TTF (Países Baixos) EUR/MWh 7,25 0,0% Benzeno (EUA) US¢/gal 108,00 0,0%
Gás Natural NBP (Reino Unido) GBP/thm 16,70 -8,7% Tolueno (EUA) US¢/gal 92,95 -7,0%
Euro/Dólar EUR/USD 1,093 -1,9% p-Xileno (Ásia) USD/t 470 -2,1%
Dólar/Real USD/BRL 5,107 0,1% Xilenos Mistos (EUA) US¢/gal 97,95 -2,0%

Euro/Real EUR/BRL 5,580 -1,8%

Produto Unidade Preço Variação
Produto Unidade Preço Variação PEAD (EUA) USD/t 620 -12,7%

Nafta (ARA, NW Europa) USD/t 145 12,1% PEBD (EUA) USD/t 930 -2,1%

Etano (Mt Belvieu, EUA) US¢/gal 10,31 -16,2% PEBDL (EUA) USD/t 605 -17,1%

Propano (Mt Belvieu, EUA) US¢/gal 30,60 4,8% PP (Ásia) USD/t 805 -7,5%

n-Butano (Mt Belvieu, EUA) US¢/gal 34,54 1,1% PVC (Ásia) USD/t 780 -3,1%

Isobutano (Mt Belvieu, EUA) US¢/gal 34,79 -11,3% Estireno (EUA) US¢/lb 20,55 9,6%
Poliestireno (Ásia) USD/t 900 -5,3%

1 m³ = 264,17 gal = 6,29 bbl PET (Ásia) USD/t 680 -8,1%

1 t = 2204,62 lb Fontes: Braskem, Bloomberg, Polymer Update, OPIS, ICE, CME Group.
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