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(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

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

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

DADO NOVO: Graxa lubrificante –
Quantidade produzida e comercializada
de graxa lubrificante no mercado pelos
produtores cadastrados
Códigos 16 ao 18 - dados de vendas por
distribuidoras, por produto e por grande
região ou UF – Periodicidade: Mensal
(atual) Sugestão 1: disponibilizar
trimestralmente
Sugestão 2: Incluir os dados relacionados
abaixo, por produto e por UF
1- Volume de derivados entregues
pelo produtor/importador ao

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

com menor prioridade)

1

A informação dos dados de produção e comercialização de graxa
lubrificante, contribuirá para o controle do uso de óleos básicos
utilizados em sua formulação.

2

Importante conhecer todos os fluxos de comercialização dos
produtos, para balanço final entre oferta e demanda de derivados
no país.
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distribuidor. Periodicidade:
Mensal
2- Vendas por distribuidoras por
segmento (TRR, varejo,
construção civil, energia,
transporte, etc.). Periodicidade:
Anual
3- Vendas por produtores para
consumidor final ou
produtor/produtor. Periodicidade:
Trimestral
4- Venda distribuidor/distribuidor.
Periodicidade: Trimestral
Códigos 22 e 26:
Sugestão atualizar vendas por município
para combustíveis de aviação (QAV e
GAV), por produto, por UF. Periodicidade:
Anual
DADO NOVO: Volume consolidado de
estoque, por agente regulado, por
produto, por UF. Periodicidade: Mensal
Códigos 10 a 12: dados relativos à
produção de etanol.
Sugestão: Incluir a informação do volume
de produção por unidade produtora ou
por região de origem e região/UF de
destino
Códigos 13 a 15: dados relativos à
importações e exportações de petróleo,
derivados e gás natural
Sugestão: Incluir as seguintes
informações, por produto e por UF.
1) Derivados e insumos.
Periodicidade: Mensal

3

Atentar para a necessidade de atualização dos dados relativos
aos combustíveis de aviação (QAV, GAV), disponibilizados por
município, cuja última informação é referente ao ano 2016.

4

Conhecer estoque nas diferentes regiões, com vistas a garantia
do suprimento nacional

5

Padronizar os dados relativos à produção de etanol na mesma
linha dos dados publicados para biodiesel.

6

Maior controle dos produtos comercializados no país.
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2) Volume importado diretamente por
consumido final. Periodicidade:
Trimestral
3) Volumes importados por
importadores para produtores.
Periodicidade: Mensal
Incluir volumes de consumo próprio de
produtores por produto e UF.
Periodicidade: Anual
Código 257 a 261: Incluir volumes
mensais de metanol no rol de estatística
da ANP de solventes, por UF.
Ajuste Geral: Incluir o código IBGE de
municípios na publicação anual de venda
por produto, por município.

7

Mapear todo o volume ofertado no país, não somente o volume
comercializado

8

Controlar a comercialização deste produto, muitas vezes utilizado
para adulteração de produto.

9

Este formulário deverá ser encaminhado à ANP como anexo para o endereço eletrônico: consultadadosabertos@anp.gov.br .

