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FORMULÁRIO DE SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA N° 32/2018 - de 4/12/2018 a 4/3/2018
NOME: BRUNO FERREIRA VALÊNCIO

( ) representante órgão de classe ou associação
( ) representante de instituição governamental
(X) 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)

Preço Médio Semanal De Custo Por
Base de Distribuição (Óleo Diesel S-10,
Óleo Diesel S-500, Gasolina, Etanol
Hidratado, Etanol Anidro, Querosene)

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

com menor prioridade)

1

Atualmente existem mais de 60 bases de distribuição de combustíveis
no Brasil divididas entre bases primárias e secundárias. A sugestão
para disponibilização do preço médio por base de distribuição tem
como objetivo trazer transparência do real custo dos combustíveis
dentro de cada realidade operacional, uma vez que o produto chega ao
mercado pelas distribuidoras e muitas delas compartilham bases para
distribuição, ou recebem produtos via modal rodoviário e ferroviário.
Essas variáveis são importantes, pois influenciam no real impacto dos
reajustes dos combustíveis, e na capacidade do consumidor de
entender porque o preço final em certas regiões são mais caros ou
baratos que em relação a outras.
Hoje temos acesso a informações de produção (Refinarias) e de
mercado (Varejo), para consolidar faltam os dados de custo da
distribuição (Distribuidoras) por base, e não por região.

FORMULÁRIO DE COMENTÁRIO E SUGESTÕES
CONSULTA PÚBLICA Nº 32/2018 (DE 4/12/2018 a 4/3/2018)
PÁGINA 2 DE 2

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

