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CONTEXTO BRASILEIRO DOS 
DERIVADOS DE PETRÓLEO

• Importação crescente de combustíveis

• Infraestrutura limitada para importação e movimentação

• Autossuficiência na produção de petróleo

• Concentração dos ativos de refino e logística na Petrobras

• Preços: Controle x Mercado

• Segurança de abastecimento do País



INICIATIVA COMBUSTÍVEL BRASIL

OBJETIVO

Propor ações e medidas para garantir o fornecimento de combustíveis do Brasil, com
ênfase no estímulo à entrada de novos atores no setor e à livre concorrência, em um
ambiente regulatório objetivo e claro, pautado na transparência.

VISÃO

Mercado de combustíveis, demais derivados de petróleo e biocombustíveis do Brasil
compatível com o crescimento do mercado e capaz de atender ao consumidor
brasileiro em condições adequadas de preço e qualidade, em um ambiente regulatório
objetivo, claro e favorável aos investimentos para expansão do setor.



EIXOS ESTRATÉGICOS

Redesenho do cenário de 
abastecimento de combustíveis 

frente ao novo papel da 
Petrobras

Fomento a novos

Investimento no setor de 
abastecimento, especialmente 

no refino

Regras de acesso e 
desenvolvimento das 

infraestruturas portuárias e 
terminais de abastecimento de 

combustíveis

Estímulo à competitividade 
crescente nos mercados de 

combustíveis



INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

• Abragás

• Asmirg-BR

• Brasilcom

• CADE

• Fecombustíveis

• Formuladores de combustíveis

• Importadores de Combustíveis 

• Ministério do Transporte, Portos e 

Aviação Civil

• Operadores Terminais Logísticos

• Petrobras

• Produtores de Petróleo

• Refinaria Dax Oil

• Refinaria Manguinhos

• Refinaria Riograndense

• Simepetro

• Sindicom

• Sindigás

• Sindilub

• Sindirrefino

• SindTRR

• Transpetro 

NÚCLEO OPERACIONAL:
ANP, EPE e MME



WORKSHOP COMBUSTÍVEL BRASIL

• 23 reuniões

• 116 propostas apresentadas

• Apreciação do Documento “COMBUSTÍVEL BRASIL”

• Consolidação das propostas apresentadas 



PRÓXIMOS PASSOS

 Realização de 

Workshop para 

discussão e 

ratificação das 

propostas 

recebidas

(07/03 e 08/03)

 Consulta pública às 

propostas 

desenvolvidas para 

o setor de 

combustíveis 

(20/03 a 20/04)

 (cont.) Consulta 

pública às 

propostas 

desenvolvidas para 

o setor de 

combustíveis 

(20/03 a 20/04)

 Consolidação das 

sugestões 

recebidas da 

Consulta Pública 

 Apresentação do 

Relatório Final ao 

Setor de 

Combustíveis 

(09/05)

 Preparação de 

material para CNPE

 Submissão ao CNPE 

do Relatório Final 

(08/06)

 Criação do Comitê 

Técnico



combustivelbrasil@mme.gov.br

#combustivelbrasil

BOM WORKSHOP!


