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FORMULÁRIO DE SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 32/2018 - de 4/12/2018 a 4/3/2018
NOME: ABICOM – Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis

(X) representante órgão de classe ou associação
( ) representante de instituição governamental
( ) representante de órgãos de defesa do consumidor

( ) agente econômico
( ) consumidor ou usuário

Esta consulta pública tem por objetivo obter sugestões quanto aos dados da ANP os quais se considera mais
importantes e/ou urgentes de serem publicados em formato aberto, indicando sua prioridade em relação aos demais
dados colocados em consulta.
“Código de Referência” do dado (conforme tabela
anexa à consulta)

OU “Novo tipo de dado a

“Ordem de prioridade” para
disponibilizar (1 a 10, sendo 1 o mais

disponibilizar em formato aberto” (não constante da prioritário e os demais números seguintes
tabela – nesse caso descrever sua proposta)

“Justificativa” (indique aqui o motivo da escolha deste dado e de sua prioridade)

com menor prioridade)

Abicom reafirma o interesse em contribuir com a ANP para a construção
de arcabouço regulatório que estabeleça um Mercado competitivo e que
estimule a realização dos investimentos necessários para suportar o
crescimento de nosso país.

COMENTÁRIO GERAL

Apoiamos a iniciativa da Consulta Pública que a ANP está realizando
por meio da CP 32/2018, seguindo o Decreto 8.777/16 (que instituiu a
Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal) e que tem como
principais objetivos promover a publicação de dados contidos em bases
de dados de órgãos e entidades, aprimorar a transparência pública,
facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos da Federação e promover
a oferta de serviços públicos digitais de forma integrada.
Entendemos que no que diz respeito a nossa atividade a priorização
deve ser no sentido de facilitar análises de mercado, sendo
disponibilizados dados abertos de:
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i)

ii)

iii)
iv)
v)

Produção nacional de derivados de petróleo por tipo de
produto (incluindo a segregação entre Óleo Diesel A S10 e
Óleo Diesel A S500);
Produção nacional de etanol por tipo de produto
(segregando etanol anidro e etanol hidratado) e por unidade
da federação;
Produção nacional de biodiesel por unidade da federação;
Publicação
das
entregas
de
derivados
aos
distribuidores;
Dados de vendas das distribuidoras aos consumidores.

Os números dos dados elencados na tabela de dados candidatos que
estendemos ser importantes em igual nível de prioridade, estão
considerados na linha abaixo.
Especificamente em relação ao item “iv”, acima, identificamos que o
relatório “Publicação das Entregas”, disponibilizado mensalmente pela
ANP em seu site, pelo caminho PÁGINA INICIAL > DISTRIBUIÇÃO E
REVENDA > DISTRIBUIDOR > COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS > DADOS
DE MERCADO sofreu redução no nível de detalhamento das
informações a partir do mês de outubro/18, bem como foram também
reduzidos em todos os arquivos para o período de 24 meses anteriores.
Como associação, representante de conjunto de empresas, utilizamos
os dados disponibilizados pela agência para realizar análises de
mercado, gerando tabelas e gráficos com o comparativo de volumes e
participação ao longo dos meses. Esses dados permitem uma visão
mais ampla e clara do mercado, sem nenhum prejuízo à questão
concorrencial que de alguma forma poderia ter fomentado a decisão
para exclusão das informações de fornecedor/adquirente dos produtos
derivados de petróleo. Em nossa visão, a agregação dos dados desta
publicação vai de encontro a esta Consulta Pública que a ANP está
realizando por meio da CP 32/2018.
Considerando a importância dos dados para análises de mercado e a
atuação da ANP no sentido de disponibilizar dados cada vez mais
acessíveis e de forma transparente à sociedade, solicitamos que a ANP
reveja o posicionamento de excluir da publicação dos dados de
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combustíveis líquidos o detalhamento mensal do volume por
fornecedores e adquirentes de cada produto derivado de petróleo.

4, 7,10,17,20,21,25,28,44,79,80,88,89,90, 91,92,93,100,104,105,106, 107, 108, 124, 128, 129, 130 ,135, 140, 141, 142, 144, 146,
157, 173, 174, 175, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 198, 199, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 231, 232, 236, 242,
244, 245, 246, 247, 268, 269
Este formulário deverá ser encaminhado à ANP como anexo para o endereço eletrônico: consultadadosabertos@anp.gov.br .

