Relatório de Pesquisa de Preço dos Combustíveis
Junho de 2017

Campos dos Goytacazes – RJ
Junho 2017

1

Sumário:
1.Apresentação____________________________________________3
1.1 Metodologia______________________________________4
1.2 Amostragem______________________________________ 4
1.3 Endereços dos estabelecimentos______________________4
1.4 Período de coleta dos dados__________________________5
2.Resultados_______________________________________________5
3 Referencias______________________________________________8

2

1.Apresentação
A pesquisa ora realizada pela superintendência de defesa do consumidor
refere-se aos preços de cinco combustíveis comercializados em 30 (trinta) postos do
município de Campos dos Goytacazes – Rj. São eles: Gasolina Comum, Gasolina
Aditivada, Etanol, Diesel e Diesel S10. O intuito de tal aferição, com efeito, reside na
importância que os valores dos combustíveis exercem na definição do custo de vida do
cidadão e nos custos empresariais, sendo um dos componentes mais importantes para
conter as pressões inflacionárias. Tanto consumidores quanto fornecedores são
impactados pela volatilidade dos preços dos combustíveis, tendo em vista que os
consumidores precisam do carro para seus afazeres e os fornecedores, para seus fretes.
Ao fazer o acompanhamento sistemático das variações dos preços dos
derivados do petróleo, a superintendência do Procon/Campos buscará estabelecer
comparações com os preços praticados no Brasil e no estado do Rio de Janeiro,
mediante o cotejo com os dados disponibilizados pela Agencia Nacional do Petróleo,
que acompanha, periodicamente, as variações dos preços dos combustíveis.
A pesquisa tem como objetivo, portanto, captar a maior volatilidade que
sofrerão os preços dos combustíveis esse ano, a partir da nova politica de preços
adotada pela Petrobras em outubro do ano passado, como estratégia de recuperação da
empresa, distanciando-se das intervenções governamentais nos preços dos derivados do
petróleo e alinhando-se, assim, ao mercado internacional. A nova politica de preços da
estatal está sendo analisada mensalmente por seu Grupo Executivo de Mercado e Preços
(GEMP), buscando pautar os preços praticados pela empresa com os valores praticados
no mercado internacional, nunca abaixo desse patamar, levando em consideração
variáveis como flutuação no cambio, preços dos fretes e tributação, para a sua definição.
A busca por maior competitividade e pela recuperação da participação de mercado vem
sendo o norte adotado pela estatal.
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1.1. Metodologia
A metodologia utilizada para a obtenção dos dados foi à técnica de coleta
presencial, utilizando-se como instrumento de investigação um formulário previamente
determinado, o qual possui uma estrutura adequada, de modo a facilitar o registro e
evitar erros involuntários. O pesquisador responsável pela coleta anota o preço que se
encontra na bomba do combustível em cada posto.
1.2. Amostragem
O plano de amostragem utilizado foi não probabilístico, selecionados por
conveniência, ou seja, as análises feitas são apenas para os postos de combustíveis
amostrados e não se podem tirar conclusões estatísticas para todos revendedores da
cidade. Foram amostrados de forma não aleatória 30 (trinta) postos de combustíveis,
localizados na área central do município e nos distritos de Guarus, Travessão e
Goitacazes.
1.3 Endereços dos postos.
Posto São Lucas de Campos. BR-101, S/N – Ibitioca.
Posto Oasis. BR-101, 256 - Ponta da Lama.
Posto Paradão. Estr. Santa Rita.
Posto BR. Rei do Petróleo. 101, km3, Rod BR, 70 – Tapera.
Posto BR/GNV. Rod. Gov. Mário Covas, 2200 - Parque Santo Amaro.
Posto Graffiti. Rua Barão de Miracema, 487.
Posto Manhães. RJ-196, 15 – Mineiros.
Posto Palladium. Estrada Campos Santo Amaro, s/n - Mineiros, RJ
Posto Santo André. Rodovia Raul Souto Maior, 114 – Goytacazes.
Posto NSC Donana. Av. Lourival Martins Beda, 575 - Parque Imperial.
Posto Royal II. Est Dr. Lourival Martins Beda, 731, Anexo 735, Donana.
Posto do Russo II. Joaquim Lorena 6, Ururaí
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Arara Azul. Rua Barão de Miracema - Parque Santo Amaro.
Posto interlagos. Av. Sen. Tarcisio Miranda, 604-614 - Parque Turf Club.
Posto Ipiranga (Jockey). Av. Pres. Kennedy, 27 - Parque Jóquei Club.
Rede novo tempo.
Posto Brasil. R. Benedito Queiroz, 1 - Turf Club
Posto Turf Club. Turf Club.
Posto Express. R. Barão de Miranda, 2 - Parque São Caetano.
Posto Web Max. R. Dr. Felipe Uebe, 139 - Parque Califórnia.
Posto Energia. Av. Alberto Lamego, 895/905 - Parque Califórnia.
Posto Universo. Av. Alberto Lamego, 700 - Parque Califórnia.
Posto Líder 5. Av. Mario Manhães de Andrade, 108-124 - Parque Aurora.
Posto Shell Boulevard Shopping. R. Dr. Silvio Bastos Tavares, 254/264 - Parque
Leopoldina.
Posto Ilha. R. Conselheiro Tomás Coelho, 880-914 - Parque Leopoldina.
Posto Shell (Caju). Av.XV de Novembro, 232 – Centro.
Posto Carobela. R. Artur Nogueira, 217 - Parque Corrientes,
Posto Arco Iris. Av. Nossa Sra. do Carmo, 1288 – Guarus.
Rede Mariana. Rua Barão de Miracema, 55 - Parque Conselheiro Tomaz Coelho,
Posto BR Pelinca. Av. Pelinca, 335 - Parque Tamandaré.
1.3. Período de coleta dos dados
A coleta dos dados foi realizada entre os dias 26 e 27 de Junho de 2017.

2. Resultados.
Na presente seção, apresentaremos os principais resultados obtidos pela
pesquisa realizada pela superintendência do Procon/Campos sobre os preços dos
combustíveis nos 30 postos amostrados. De acordo com as diretrizes instituídas pelo
departamento

de

pesquisa,

não

faremos

referencias

específicas

a

nenhum
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estabelecimento, tendo em vista que consideramos, como parte dos princípios dos
órgãos da administração publica, a impessoalidade e a neutralidade. Assim,
trabalharemos sempre o objeto de pesquisa de forma agregada, não obstante lancemos
mão de medidas estatísticas como o maior e o menor valor encontrados para cada
combustível pesquisado.

Media
Maior
Menor
Variação

Tabela 1. Preços dos combustiveis e suas variações. Campos - Rj. Junho 2017
Gasolina Comum
Gasolina Aditivada
Etanol
Diesel
Diesel S-10
R$
3,79 R$
3,93 R$
2,88 R$
2,93 R$
3,07
R$
3,99 R$
4,09 R$
3,36 R$
3,15 R$
3,25
R$
3,55 R$
3,64 R$
2,65 R$
2,76 R$
2,86
12%
12%
27%
14%
14%
O preço mais barato encontrado nos postos do município foi de R$ 3,55 para

a gasolina comum, R$ 3,64 a gasolina aditivada, R$ 2,65 o etanol, R$ 2,76 o diesel e
R$ 2,86 o diesel S-10. O preço médio dos combustíveis, como mostra o gráfico abaixo,
totalizou R$ 3,79 a gasolina comum, R$ 3,93 a gasolina aditivada, R$ 2,88 o etanol,
R$ 2,93 o diesel e R$ 3,07 para o Diesel S-10. Já o mais caro preço encontrado foi de
R$ 3,99 a gasolina comum, R$ 4, 09 a gasolina aditivada, R$ 3, 36 o etanol, R$ 3, 15 o
Diesel e R$ 3,25 o diesel S-10. A variação dos preços foi maior para o combustível
etanol, com 27% de diferença do maior para o menor preço. As gasolinas comum e
aditivada, por sua vez, apresentaram a menor variação entre os postos, variando 12%.
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A pesquisa apontou para os menores valores para o litro dos combustíveis
neste ano. Em comparação com o mês anterior, houve uma redução de R$ 0,10 em
relação ao litro da gasolina e de R$ 0,11 no litro do diesel. Os outros combustíveis
também apresentaram queda: R$ 0,11 na a gasolina aditivada; R$ 0,12 no etanol e
menos R$ 0,10 em relação à cotação do diesel S-10 no mês anterior. Segundo as
informações da Agencia Nacional do Petróleo, em maio, o preço médio da gasolina caiu
0,33 por cento, para 3,62 reais por litro, enquanto o etanol, seu concorrente nas bombas,
caiu 0,6 por cento, no mesmo período, para 2,59 reais por litro. Já o diesel caiu 0,2 por
cento na mesma comparação para 3,02 reais por litro, enquanto o diesel S-10 está no
valor médio de 3,15 reais.
Segundo dados divulgados pela Agencia Nacional do Petróleo, para o mês de
junho, o valor médio por litro da gasolina no Brasil caiu pela 6ª vez seguida, estando
cotado a R$ 3,54. Os preços médios dos demais combustíveis no país foram: R$ 2,48 o
etanol; R$ 2,98 o diesel e R$ 3,12 o diesel S-10. Segundo o Procon/Campos, os preços
dos combustíveis vem ajudando a aliviar os preços dos transportes e dos fretes,
favorecendo a desaceleração da inflação. Tais reduções, por sua vez, são devidas a nova
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revisão da politica de preços praticada pela Petrobrás, anunciada recentemente, onde foi
dada liberalidade para a área de marketing e comercialização da empresa para reajustar
de forma mais frequente os preços dos derivados do petróleo, inclusive diariamente.
Desde o dia 26 de maio, houve o anuncio de três reduções de preços nas refinarias em
menos de 40 dias. No dia 01 de julho, ultima redução, a Petrobras diminuiu o preço
médio nas refinarias em 5,9% para a gasolina e 4,8% para o diesel.
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