PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
Natal/RN

Avaliação do preço da gasolina tipo A nas refinarias
PROCON NATAL EXPLICA A COMPOSIÇÃO DO PREÇO DA GASOLINA E AVALIA A VARIAÇÃO
DE PREÇO ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 30 DIAS SOBRE O COMBUSTÍVEL VENDIDO NAS
REFINARIAS.
Com o intuito de auxiliar o consumidor a compreender o que provocou o aumento de cerca de R$ 0,30 no
preço do litro da gasolina esta semana, o Procon Natal verificou junto ao site da Petrobras o preço médio praticado nas
refinarias do Brasil, e o que se constatou é que o aumento acumulado nesse período nas refinarias é superior ao
repassado ao consumidor final, ou seja, o valor dos combustíveis nas bombas.
Para entender melhor como é calculado o preço final dos combustíveis a própria Petrobras calcula periodicamente o
percentual de cada um dos componentes do custo ao consumidor final, como pode ser visto na Figura 01.

Fonte:http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-ao-consumidor/
gasolina/ (acessado em 05/09/2018 as 19:00)
Figura 01 – Composição do preço da gasolina segundo levantamento da Petrobras segundo dados coletados entre
26/08/2018 a 01/09/2018.
Dessa forma sempre que um desses constituintes do preço da gasolina varia de valor, o preço final sofre
alteração. Como dito anteriormente ao avaliar os dados referentes ao preço médio praticado nas refinarias, obtidos do
site da Petrobras constatou-se no período de 04/08/2018 a 05/09/2018 uma alta acumulada de aproximadamente 13%,
enquanto dados preliminares mostraram um aumento nas bombas de aproximadamente 7%. Nesse período o preço da
gasolina tipo A nas refinarias saiu de R$ 1,946 e passou a custar R$ 2,206, uma diferença de R$ 0,26.
Mesmo causando espanto ao consumidor o fato de ser um aumento considerável, as primeiras análises mostram que o
reajuste nas bombas não é abusivo dos donos de postos e sim uma consequência do aumento sofrido nas refinarias, uma
vez que além do aumento na refinaria de R$ 0,26 incidem ainda sobre este valor os impostos.
Os valores do preço médio das refinarias sem tributos e a variação acumulada, juntamento com o menor valor
desse período e sua variação, encontra-se nas tabelas 01 e 02.
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Preços médios de diesel e gasolina às distribuidoras sem tributos

Dias ajustados

R$ Gasolina

05/09/2018
04/09/2018
01/09/2018
31/08/2018
30/08/2018
29/08/2018
28/08/2018
25/08/2018
24/08/2018
23/08/2018
22/08/2018
21/08/2018
18/08/2018
17/08/2018
16/08/2018
15/08/2018
14/08/2018
11/08/2018
10/08/2018
09/08/2018
08/08/2018
07/08/2018
04/08/2018

2,2069
2,1704
2,1704
2,1375
2,1079
2,0829
2,0829
2,0544
2,0544
2,0119
1,9940
1,9762
1,9586
1,9810
1,9711
1,9420
1,9173
1,9002
1,9002
1,9331
1,9331
1,9331
1,9465

Fonte: Núcleo de pesquisa Procon Natal, setembro 2018.
Cálculos no intervalo de 04/08/2018 a 05/09/2018

Média
Diferença
Variação
Diferença maior e menor
Variação maior e menor

2,02
0,26
13,38%
0,31
16,14%

Fonte: Núcleo de pesquisa Procon Natal, setembro 2018.
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