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UMA EMPRESA
DENTRO DA BR
Se fosse uma empresa, a Gerência de Grandes Consumidores da Petrobras Distribuidora teria uma das dez maiores receitas do país, nada menos que
R$ 17 bilhões de reais. Desde 2000, dobrou as vendas de óleo diesel e quintuplicou sua lucratividade. Detém quase 50% do mercado de grandes consumidores de derivados de petróleo no Brasil, 40% das vendas de diesel e 70%
das de óleo combustível.
Além de um relacionamento sólido com o setor de transportes – rodoviário,
ferroviário e marítimo – esta gerência atua em segmentos de capital intensivo,
como mineração, siderurgia, papel e celulose, cimento e construção civil, entre outros. Isso sem falar no abastecimento a todas as termelétricas a diesel e
óleo combustível do país e na implementação das vendas de biodiesel em todo
o Brasil junto a grandes clientes. Nesta edição, o gerente executivo de Grandes
Consumidores da BR, Andurte Duarte, conta em detalhes como trabalha esta
“empresa” que tem papel preponderante na liderança de mercado da BR.
Liderança esta que já dura três décadas. A BR chegou, no último dia 12 de
novembro, aos 35 anos. O tempo só lhe fez bem. São 7.200 postos, aproximadamente 11 mil clientes diretos e 34% de toda a comercialização de derivados de petróleo do país. E, neste ano, a Companhia recebeu um presente
muito especial, graças ao esforço de suas equipes de vendas. Em outubro,
ocorreu a maior venda de sua história. Foram nada menos que 2.761.118.000
litros de combustíveis e lubrificantes – entre rede de postos, grandes consumidores e produtos de aviação –, sem contar o faturamento com químicos, asfalto
e o segmento de soluções energéticas.
Mas não nos acomodamos pelo fato de sermos líderes. Buscamos sempre
ampliar nosso campo de atuação. E a prova disso é que a BR oferece uma
diversificada carteira de produtos e serviços voltados para o agronegócio. Temos também uma seleta equipe de agrônomos e assessores técnicos que se
dedicam permanentemente ao desenvolvimento de soluções para a agricultura
e pecuária. É costume dizer que nesta terra, em se plantando, tudo dá. A
Petrobras Distribuidora tem orgulho de fazer parte desta lavra.

MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE
DIRETOR DE M ERCADO CONSUMIDOR
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ENTREVISTA

CRESCIMENTO
É O CORE BUSINESS DA GGC
ANDURTE DUARTE
GERENTE DE GRANDES CONSUMIDORES

A Gerência de Grandes Consumidores
(GGC) tem uma valiosa participação no
crescimento da Petrobras Distribuidora.
Responsável por mais de 40% do volume
de vendas da companhia, a unidade
experimentou, nos últimos seis anos, um
expressivo salto de performance. Desde
2000, seu faturamento triplicou – se fosse
uma empresa, a GGC teria uma das dez
maiores receitas do país. Nesta entrevista,
o gerente-executivo de Grandes
Consumidores, Andurte Duarte, detalha os
projetos que permitiram a alavancagem
dos negócios. Fala do atendimento da
GGC na área industrial, no transporte de
cargas e no abastecimento de
termelétricas. Ressalta ainda o trabalho
da companhia para implementar as
vendas de biodiesel em todo o país junto
aos grandes clientes.

SOLUÇÕES
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Soluções BR – Como a GGC está
estruturada?
Andurte de Barros – A GGC tem
amplitude nacional. Na sede da companhia, no Rio de Janeiro, está toda a
inteligência, o comando estratégico,
centralizado na gerência executiva e
nas gerências de marketing, divididas
por áreas de negócio – indústrias e
termelétricas; coque de petróleo e
transporte. A estratégia é, então, executada pelas gerências regionais,
cada uma delas com três unidades,
focadas na venda aos segmentos já
descritos, bem como outros setores
menores (governos, TRRs etc). Há ainda uma quarta gerência nas regionais que cuida exclusivamente da comercialização do Controle Total de
Frotas (CTF-BR) e das Centrais Avançadas de Inspeção e Serviços (Cais).
Desde que assumimos o comando da
GGC, no início de 2000, promovemos uma série de ajustes na organização, sempre com o propósito de
responder com velocidade às demandas de nossos clientes e às transformações dos mercados em que atuamos. Esta preocupação com a estrutura permitiu o gradativo crescimento
da área de atuação da unidade, mesmo diante de enormes desafios.
Quando chegamos, os negócios estavam muito concentrados na venda
de óleo combustível, notadamente
para as grandes indústrias. O produto foi dando lugar ao gás natural –
entre 2000 e 2005, mais de cinco
milhões de toneladas de óleo combustível saíram do mercado. Esta
transformação exigiu um enorme esforço de todos para não perdermos
clientes e ao mesmo tempo, conquistarmos outros, notadamente no mercado consumidor de diesel. O maior
desafio foi sair de uma estrutura de
venda baseada na contratação de
grandes volumes de óleo combustível para atuar na comercialização de
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“O DESAFIO NA ÁREA
INDUSTRIAL É ENXERGAR
OS SETORES E EMPRESAS
QUE ACOMPANHARÃO
COM MAIOR VELOCIDADE
O CRESCIMENTO DO PAÍS”

diesel no varejo, para empresas de
ônibus e pequenos e médios clientes.
O desempenho de mercado é o maior reconhecimento ao nosso trabalho.
A GGC detém quase 50% do mercado de grandes consumidores de
derivados de petróleo no Brasil. Detém 40% das vendas de diesel e 70%
de óleo combustível. Desde 2000,
praticamente duplicou as suas vendas
de óleo diesel e quintuplicou a sua
lucratividade. Se fosse uma empresa, a GGC teria um dos dez maiores
faturamentos do Brasil. Neste ano, a
receita deverá chegar a R$ 17 bilhões, entre 40% e 45% do volume
de vendas da BR.
Soluções BR – Quais são os principais setores das indústrias atendidos
pela GGC?

Andurte – Nossa atuação está centrada em atividades de capital intensivo, como mineração, siderurgia,
papel e celulose, cimento e construção civil, entre outros segmentos.
Temos clientes como a Votorantim e
a Vale do Rio Doce, com quem, aliás,
fechamos um grande contrato para
o fornecimento de diesel e lubrificante a diversas unidades operacionais
do cliente. O mais importante é que
conseguimos administrar as transformações do mercado, marcadas
pela busca por novos produtos, sem
dilapidação dos resultados. Hoje,
somos líderes deste segmento, com
cerca de 60% de market share. A
partir de agora, o desafio na área
industrial é enxergar os setores e as
empresas que acompanharão com
maior velocidade o crescimento econômico do país. A indústria sucroalcooleira, por exemplo, tem um
enorme potencial de alavancagem.
A siderurgia e a mineração também
deverão ter importantes saltos. Precisamos identificar também indústrias que não venham a consumir
gás natural e necessitem de algum
substituto.
Soluções BR – Em parceria com a
Gerência de Soluções Energéticas, a
GGC tem desenvolvido uma série de
ações na área de energia. Qual a
importância deste setor para as atividades da gerência?
Andurte – O desenvolvimento de
soluções energéticas é uma preocupação que transcende todas as
gerências da companhia. Trata-se
de um compromisso da BR com o
Brasil. Na GGC, temos procurado
dar todo o apoio para cumprir este
objetivo. Abastecemos todas as termelétricas a diesel e óleo combustível do país. A diretoria de Operações e Logística vem oferecendo
todo o suporte para que não falte

ENTREVISTA

“O CTF BR É UM DOS MAIORES CASES COMERCIAIS DE
FIDELIDADE DA ÁREA DE TRANSPORTES. HOJE, SÃO MAIS
DE DOIS MIL CLIENTES E UM VOLUME DE COMBUSTÍVEIS
DA ORDEM DE 100 MILHÕES DE LITROS/MÊS
COMERCIALIZADOS POR MEIO DO SISTEMA”

SOLUÇÕES
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combustível nos mais de 200 pontos de atendimento. Só mesmo este
trabalho integrado permite que uma
ação dessa magnitude e responsabilidade seja executada com tamanho êxito. Em 2001, quando houve
risco de desabastecimento de energia, todas aquelas térmicas emergenciais, notadamente no Nordeste, foram despachadas ao mesmo
tempo. A BR teve poucos dias para

“O BIODIESEL SÓ GERA
BENEFÍCIOS PARA O PAÍS,
DESDE O SOLO, COM A
CRIAÇÃO DE EMPREGOS
NA AGRICULTURA, ATÉ O
AR, COM A REDUÇÃO DA
EMISSÃO DE POLUENTES
NA ATMOSFERA”
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preparar a logística. Foi um trabalho épico. Conseguimos colocar um
volume brutal de combustível nestas usinas. O grande mérito desse
processo foi do diretor de Mercado
Consumidor, Marco Antonio Capute, que capitaneou a operação de
implantação das térmicas emergenciais pela BR. Mais recentemente, a
BR tem escrito uma nova página do
setor, tornando-se sócia em trêspro-

jetos para a instalação de térmicas
em Manaus por meio da Gerência
de Soluções Energéticas (GSE). Já temos quatro usinas operando a plena carga na capital amazonense e
mais uma está prestes a entrar em
funcionamento. Vamos fornecer
óleo combustível para todas elas.
Neste trabalho em conjunto com a
GSE, estamos levando energia, ou
seja, progresso e bem-estar social

ENTREVISTA

para uma das áreas do país com
maiores dificuldades de abastecimento. O desafio é mapear mais a
fundo as necessidades de suprimento
na Região Amazônica e fomentar o
consumo de energia. Estamos estudando também formas de a BR melhorar ainda mais a logística de
abastecimento nestas áreas. Uma
das possibilidades é a instalação de
centros de distribuição capazes de

centralizar o fornecimento de combustível, otimizando a distribuição e
reduzindo custos.
Soluções BR – A GGC tem se caracterizado também por um relacionamento muito sólido com o setor de
transportes. Quais as principais ações
desenvolvidas nesta área?
Andurte – A partir de 2000, iniciamos um trabalho intensivo para ampliar a presença da BR nesse grande
varejo que é o segmento de transporte, independentemente do modal
– rodoviário, ferroviário ou marítimo.
Passamos, então, a disputar os clientes de médio e pequeno portes. Para
atingir este perfil de consumidor, buscamos uma série de diferenciais,
como a implantação de equipamentos nas instalações dos clientes e a
oferta de serviços customizados. Procuramos também estreitar nosso relacionamento com as empresas de
transportes, tanto de cargas quanto de
passageiros. Certamente, a BR é uma
das companhias do Brasil que mais
conhece as demandas dos transportadores. Participamos de todos os grandes eventos do setor e mantemos parcerias muito profícuas com as entidades representativas desse mercado.
Desenvolvemos programas de fidelidade, como o CTF-BR, as Centrais
Avançadas de Inspeção e Serviços
(Cais) e o Projeto Embarcador, que
permitiram um grande avanço no
setor. Os resultados são muito positivos. A BR é líder na distribuição de
combustíveis para o transporte de carga, com 34% de market share, disputa palmo a palmo a dianteira no segmento de passageiros com outras distribuidoras e detém a liderança absoluta na venda ao segmento marítimo
– 60% de participação.
Soluções BR – No caso dos modais ferroviário e marítimo, em fran-

co crescimento, como a BR tem conseguido alavancar sua participação?
Andurte – Também temos uma performance muito positiva nestes dois
setores. A BR é líder no transporte
ferroviário, um mercado muito competitivo que concentra um seleto time
de grandes consumidores. São contratados volumes muito altos de combustíveis e lubrificantes. Nossa carteira de clientes no setor inclui a Vale
do Rio Doce e a América Latina Logística (ALL), duas das maiores operadoras do modal ferroviário no país.
Este segmento deverá experimentar
um crescimento substancial nos próximos anos devido à perspectiva de
aumento dos investimentos na modernização e expansão da malha ferroviária. Existe uma tendência de migração de uma importante parcela
do transporte de cargas das rodovias
para as ferrovias, modal indispensável para setores fundamentais da
economia, como agronegócio, mineração e siderurgia. O mesmo deve
ocorrer no mercado de transporte
marítimo, do qual a BR também é
líder. O aumento do sistema portuário será determinante para a ampliação das exportações nacionais. A
BR tem expertise e produtos de qualidade, principalmente lubrificantes,
para atender às exigências das companhias de navegação internacionais,
bem como uma ampla estrutura logística para abastecimento em todo o
litoral brasileiro. Além disso, por meio
de nossa Gerência de Vendas de Lubrificantes Marítimos (GVMAR), exportamos a Linha Lubrax para alguns
países da América do Sul.
Soluções BR – Qual a participação
dos programas de fidelidade no crescimento da atuação da BR na área
de transporte rodoviário?
Andurte – Não há dúvidas de que
a fidelização tem sido um trunfo da

SOLUÇÕES
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BR neste segmento. Os programas
de fidelidade conquistam uma aceitação cada vez maior do mercado.
As Cais estão instalados em cidades
de diversas regiões do país, como
São José dos Campos (SP), Uberlândia (MG) e Ponta Grossa (PR).
São um porto seguro para os motoristas, que podem contar com áreas
para descanso, escritórios, salas de
reuniões, além de uma série de serviços para o caminhão. Tudo isso,
ressalte-se, em locais com plena segurança. O CTF BR, por sua vez, é
um dos maiores cases comerciais de
fidelidade da área de transportes.
Hoje, são mais de dois mil clientes
e um volume de combustíveis da
ordem de 100 milhões de litros/mês
comercializados por meio do sistema. Rapidamente, o mercado percebeu as principais vantagens do
CTF-BR: a confiabilidade no abastecimento, com um minucioso monitoramento das operações realizadas
e a redução do desperdício. Uma
prova do seu sucesso é o vasto universo dos clientes. O CTF-BR é utilizado por empresas de transporte de
cargas e por indústrias, que desejam um monitoramento mais eficiente de sua frota de veículos. Vários órgãos de governo também
adotam o sistema. A BR desenvolveu ainda o Projeto Embarcador, baseado na instalação de um sistema
de abastecimento de frotas dentro
da própria indústria. Entre os clientes estão Cenibra e Aracruz.
Soluções BR – Pioneira na comercialização do biodiesel, a BR vem tendo um papel decisivo para a sua disseminação. Como a companhia se
estruturou para comercializar o novo
combustível?
Andurte – O biodiesel é uma conquista do Brasil. O programa só gera
benefícios para o país, desde o solo,
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“EM 2007, INVESTIREMOS
CERCA DE R$ 10 MILHÕES
NO MONITORAMENTO
DE RISCOS AMBIENTAIS
NAS INSTALAÇÕES DE
NOSSOS CLIENTES ”

com a criação de empregos na agricultura, até o ar, com a redução da
emissão de poluentes na atmosfera. O programa deslanchou a partir do empenho pessoal de nossa
presidente, Maria das Graças Foster, que criou uma sala de monitoramento de biodiesel, na qual todo
o processo vem sendo acompanhado. Sem dúvida alguma, o advento
do biodiesel na matriz energética
brasileira se deveu ao trabalho capitaneado pela nossa presidente. A
BR vem trabalhando em parceria
com a Petrobras para garantir o sucesso do programa de biodiesel desenvolvido pelo governo federal.
Temos comprado praticamente toda
a produção de biodiesel oferecida
nos leilões da ANP. O produto é comercializado tanto na nossa rede de

postos quanto aos grandes consumidores, com 2% de biodiesel adicionado ao diesel comum. Também
vendemos o novo combustível por
meio dos Transportadores Revendedores Retalhistas (TRRs). É um motivo de grande orgulho para todos da
BR acompanhar o crescimento da
presença do biodiesel no mercado,
seja entre as indústrias, os transportadores e os clientes da nossa rede
de postos. Toda a força de trabalho
da empresa está altamente empenhada em ampliar a oferta do produto. Hoje, mais de dois mil grandes
clientes da companhia já adquirem
o biodiesel. Fechamos recentemente um contrato de distribuição do
B30, uma mistura de 30% de biodiesel, 8% de álcool e 62% de diesel,
para a Viação Itaim Paulista (VIP),
uma das mais importantes empresas de transporte urbano de São
Paulo. Isso significa que praticamente um terço da frota de ônibus que
circula na capital paulista será abastecido com biodiesel. O ganho para
o meio ambiente e para a população é imensurável.
Soluções BR – Diante do grande
potencial do Brasil para a produção
de biodiesel e a excelente aceitação
do produto em todos os segmentos,
a tendência é o aumento progressivo da adição do combustível ao diesel comum?
Andurte – Este contrato com a VIP
foi bastante emblemático. Acredito,
sim, que o volume de biodiesel misturado ao diesel convencional venha
a aumentar. Pela legislação, a partir
de 2008, todo o diesel terá de ter
obrigatoriamente 2% de biodiesel,
mas é possível que antes do final de
2007 todo o mercado já esteja usando a mistura. A Petrobras e a BR vêm
trabalhando para aumentar a presença de biocombustível na mistura.
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“NOSSA ATUAÇÃO
ESTÁ CENTRADA EM
ATIVIDADES DE CAPITAL
INTENSIVO, COMO
MINERAÇÃO. FECHAMOS
UM GRANDE CONTRATO
COM A CVRD PARA O
FORNECIMENTO DE
DIESEL E LUBRIFICANTE”

Soluções BR – O biodiesel confirma a preocupação da BR com as
melhores práticas socioambientais.
No caso específico da GGC, quais
ações têm sido promovidas na área
de responsabilidade social?
Andurte – A GGC vem realizando
um profundo trabalho na área ambiental, criando novos paradigmas
nas relações entre as distribuidoras
de derivados e seus clientes. O ponto de partida foi o mapeamento de
todas as nossas instalações em grandes consumidores, notadamente indústrias e empresas de transportes.
São mais de 13 mil equipamentos
instalados em todo o país. Trata-se
de um trabalho de monitoramento de
riscos, que tem permitido uma série

de adequações. Prestamos também
todo o tipo de assessoramento aos
nossos clientes. No próximo ano, investiremos cerca de R$ 10 milhões
neste processo. Estamos falando de
um projeto de enorme alcance. A BR
está instalada em algumas das maiores indústrias do país. Ao mesmo
tempo, podemos dizer que algumas
ações comerciais têm enorme impacto social. É o caso do abastecimento das térmicas em Manaus.
Soluções BR – Quais os futuros
projetos da GGC?
Andurte – Nosso objetivo principal
é consolidar e ampliar a liderança no
mercado de grandes consumidores.
Vamos intensificar as vendas de bio-

diesel, uma das grandes realizações
da companhia neste ano, e ampliar
nosso portfólio de serviços para os
grandes clientes industriais. Estamos
prontos também para atender ao suprimento do parque termelétrico nacional, que será acompanhado de um
aperfeiçoamento da nossa estrutura
logística. Na área de transportes, já
estamos trabalhando na criação de
novos programas de fidelização. Há
dois anos, a GGC detinha pouco mais
de 40% do market share na área de
grandes consumidores. Vamos fechar
o ano com 50%. As bases para o
amplo crescimento da companhia no
segmento de grandes clientes estão
não apenas lançadas como fortemente solidificadas.
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INOVAÇÃO
É A ETERNA
ARTE DA BR
Há uma nova obra-prima em exposição no Museu de Arte Moderna (MAM), no
Rio de Janeiro. Desta vez não exatamente em suas galerias e sim no prédio
anexo ao MAM, que abrigará a casa de espetáculos Vivo Rio. A BR desenvolveu
um produto inovador para a impermeabilização dos cinco mil metros quadrados
de laje da arena de shows, obra realizada pela empresa paulista Simel.
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operação é mais uma obra
de arte assinada pela BR e
seus parceiros comerciais,
confirmando a notória capacidade
da companhia de atender prontamente às demandas de seus clientes. “A Simel queria um material flexível e que garantisse a impermeabilidade mesmo diante de eventuais
danos. Utilizamos, então, uma massa feita com emulsão, coberta com
dois a três milímetros de asfalto
modificado. Mais uma vez, a BR
mostrou estar em sintonia com os
clientes”, explica o engenheiro Guilherme Edel, gerente de Industrialização de Asfalto da BR.
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Pedro Diniz Araújo Júnior, engenheiro da Simel responsável pela
obra no MAM, relata que a qualidade do produto e a rápida prestação do serviço foram determinantes para a escolha dos produtos desenvolvidos pela BR. “O produto se
mostrou altamente eficiente e atendeu às nossas necessidades. Inovamos ao usar base em argamassa
asfáltica como regularização, recoberta por asfalto modificado como
impermeabilizante, tanto que estamos
patenteando este serviço com o nome
de Processo Simel de Construção de
Base Asfática para Imperbeabilização”, afirma Pedro, especialista em

impermeabilização desde 1969.
A emulsão asfáltica da BR utilizada como base para argamassas e
concretos asfálticos tem características particulares muito adequadas
para serviços de impermeabilização.
A principal inovação do Processo Simel é a construção de uma base para
a impermeabilização em argamassa ou concreto asfáltico, em substituição à argamassa de cimento e
areia. Sobre esta base, aplicam-se
mantas moldadas no local com asfalto modificado BR, mantas pré-fabricadas ou outra equivalente impermeabilização asfáltica. O asfalto enriquecido com o elastômero SBS da

ASFALTO

Pedro Diniz Araújo Júnior, engenheiro da Simel responsável pela obra no MAM

Petrobras passa a ter praticamente
características de borracha. O produto apresenta elasticidade e resistência ao envelhecimento inigualáveis, propiciando uma manta de qualidade realmente superior.
“A alta porcentagem de elastômero resulta em um asfalto mais consistente e duro, porém elástico. Ainda assim, o ponto de amolecimento
é extremamente adequado à execução de impermeabilizações. Esta característica dificulta a ocorrência do
nefasto ferimento mecânico e permite o fechamento da eventual perfuração com o simples calor do sol”,
explica Pedro Diniz.
A BR e a Simel ajudaram a construir uma das mais recentes e importantes páginas na área de cultura e
lazer no Rio de Janeiro. A Vivo Rio

promete ser um marco para a cidade. A casa de espetáculos foi construída pela empresa Company para o
grupo Tom Brasil. Orçada em R$ 25
milhões, segue o padrão arquitetônico do Museu de Arte Moderna, cujo
projeto original, da década de 1950,
foi assinado pelo arquiteto Affonso
Eduardo Reidy. O nome da casa de
espetáculos surgiu após pesquisa realizada com consumidores e foi escolhido por enaltecer o Rio de Janeiro. O total de área construída é de
11.000 metros quadrados. A casa de
shows tem capacidade para 2.600
pessoas sentadas ou 5.000 em configuração de pista. A construção do
Vivo Rio gerou 300 empregos diretos e 1.500 indiretos. Foram utilizados 84 mil metros de fios e cabos e 6
mil metros cúbicos de concreto.

A Vivo Rio oferece sala de espetáculos dividida em três níveis (platéia, camarotes e suítes exclusivas);
salão principal com vão livre de três
mil metros quadrados para a platéia; palco de 400 metros quadrados de área, 22 metros de altura
de caixa cênica, 18m x 8m de boca
de cena, com sistema hidráulico
para montagens simultâneas de cenários; sistema modular que permite desde um show intimista a um musical da Broadway; bar, restaurante
e american bar no terraço; dois
lounges com música ambiente, elevador panorâmico e estacionamento para mil veículos.
CONTATOS BR
Guilherme Edel

edel@br.com.br – (21) 3876-4256

THOMAZ LUCCHINI é o titular da Gerência de Comercialização de Asfaltos, cuja missão é administrar a venda de asfaltos
e emulsões, agregando serviços aos produtos, de forma competitiva e rentável. A unidade procura se entrosar com as demais
áreas para o sucesso do negócio, orientada pelo mercado e com foco no cliente. (thomaz@br.com.br)
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BR EM BOA CIA.

UMA RELAÇÃO DE LONGA

ESTRADA
Este é um ano histórico para a Viação Teresópolis. A companhia
está completando meio século de existência, período no qual se
consolidou como uma referência no transporte rodoviário de
passageiros. Devemos esta trajetória ao esforço conjunto de
todos os funcionários que, ao longo deste tempo, estiveram
empenhados em construir uma história de sucesso.

E

ste é um ano histórico para a
Viação Teresópolis. A companhia está completando meio
século de existência, período no qual
se consolidou como uma referência
no transporte rodoviário de passageiros. Devemos esta trajetória ao esforço conjunto de todos os funcionários que, ao longo deste tempo, estiveram empenhados em construir
uma história de sucesso. Da mesma
forma, esta história pode ser contada pelos olhos de nossos parceiros,
empresas que têm contribuído para
o desenvolvimento da Viação Teresópolis. Este é o caso da Petrobras
Distribuidora, mais do que uma mera
fornecedora de combustíveis um parceiro extremamente eficiente. Estamos juntos há mais de 30 anos, uma
relação marcada pela fidelidade,
pelo mútuo respeito e pelo compromisso com a ética e o desenvolvimento do Brasil. Consideramos o atendimento da companhia muito bom em
todos os sentidos.
Mensalmente, a BR fornece à Viação Teresópolis cerca de 220 mil litros de óleo diesel e 11,5 mil litros de
óleo de motor. Oferece ainda uma
rigorosa análise do combustível, uma
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garantia de qualidade imprescindível
em nosso ramo de atuação.
A Viação Teresópolis iniciou a compra de biodiesel junto à BR. Sabemos
do esforço que a Petrobras tem feito
para fomentar o uso de combustíveis
renováveis e da importância deste
projeto para o Brasil. Na condição
de uma companhia preocupada com
o meio ambiente e com a melhoria
das condições de vida da população,
a Viação Teresópolis se orgulha de
ter iniciado o uso de biodiesel em sua
frota. Além disso, estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados. O biodiesel tem se mostrado um
produto de grande confiabilidade.
Nossa preocupação com o meio
ambiente nos levou a participar de
uma iniciativa da maior importância.
Por meio do Sindicato das Empresas
de Transportes do Rio de Janeiro, integramos o Projeto EconomizAR, no
qual somos parceiros da Petrobras.
O projeto, ligado ao Programa Nacional de Racionalização do Uso dos
Derivados do Petróleo e do Gás Natural, foi criado em 1996. Oferece
gratuitamente apoio técnico ao setor
de transporte rodoviário – cargas e
passageiros –, visando a racionali-

Nélson Freitas, diretor-presidente
da Viação Teresópolis

zar o consumo de óleo diesel e promover a melhoria da qualidade do
ar, reduzindo a emissão de fumaça
preta de ônibus e caminhões.
Assim como a BR, a Viação Teresópolis está extremamente comprometida com a responsabilidade social. Em 2002, implantamos o ensino fundamental e médio de jovens
adultos com o objetivo de preparar
cidadãos. Temos também uma forte
relação com Teresópolis e trabalhamos continuamente para o desenvolvimento socioeconômico da cidade.
Realizamos uma série de iniciativas
internas com a finalidade de arrecadar donativos que são distribuídos à
população carente do município.
Chegamos nestes 50 anos com
forte atuação no transporte rodoviário de passageiros, seja nas linhas
municipais, intermunicipais e interestaduais. Contamos com mais de 330
funcionários e uma frota com 84
veículos. Completar meio século de
história não é para qualquer empresa. Trata-se de uma façanha, que
merece ser celebrada e multiplicada. Para isso, contamos com colaboradores e parceiros de grande porte, caso exatamente da BR.

AVIAÇÃO

EXPO AERO
REÚNE AVIADORES DE
DIVERSAS LATITUDES
Em uma década, mais de 800 mil visitantes, 13 mil pousos e decolagens, dois mil expositores e
uma geração de negócios da ordem de US$ 600 milhões. Este é o saldo histórico da Feira
Internacional de Aviação, a Expo Aero Brasil (EAB), um dos mais importantes eventos do setor
em toda a América Latina. Em outubro, a Aeromarketing, organizadora da feira, comemorou
sua décima edição na cidade de Araras (SP). A BR Aviation participou pela oitava vez
consecutiva como patrocinadora.
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Fotos: Luciano Porto (www.spotter.com.br)

evento comemorou tam
bém os 100 Anos do pri
meiro vôo do 14-Bis. Na
oportunidade, a BR expôs o Projeto
Imagens de um Gênio, da Revista
Freqüência Livre, patrocinado pela
BR Aviation, que ilustrou cronologicamente as fases da vida de Santos
Dumont, evidenciando suas obras.
“Um hangar foi montado somente
para a exposição”, afirmou Suely
Silva, Coordenadora de Divulgação
e Treinamento da BR Aviation.
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A BR distribuiu ainda um livro sobre a vida e a obra do Pai da Aviação. “Desenvolvemos um trabalho
com forte caráter educacional. Foi
muito proveitoso, uma vez que centenas de alunos de escolas de Araras e adjacências visitaram a feira.
Ao longo de todo o ano, a BR Aviation está na linha de frente de uma
série de homenagens a Santos Dumont e aos cem anos do vôo inaugural do 14-Bis, por sinal tema da
atual edição do programa Rota Pre-

miada”, diz Adriana Guimarães,
Gerente de Planejamento e Suporte
à Gestão de Aviação.
No estande da BR foi montado
um posto de troca de prêmios do
Rota Premiada, programa direcionado ao mercado de aviação executiva. Os pontos acumulados a
cada abastecimento de querosene,
gasolina ou lubrificante de aviação
podem ser trocados por prêmios
exclusivos. A BR também aproveitou o evento para fazer o cadastra-

AVIAÇÃO

mento de clientes no BR Aviation
Card, mais uma solução bem sucedida para a aviação executiva. O
cartão gera uma série de facilidades para os usuários. O portador
pode obter relatórios personalizados
com informações de abastecimento
direto do Portal BR, com login e senha próprios. A operação é realizada eletronicamente, com agilidade
de atendimento, fatura e cobrança.
Pode também acessar o histórico do
abastecimento, por aeronave, com

dados detalhados de volume, horário, data e local.
“Aproveitamos o evento também
para divulgar nossa linha de lubrificantes para aeronaves – Lubrax Aviação”, afirma Adriana Guimarães.
Na avaliação de Sheila Lage, coordenadora da Carteira de Clientes
Governo e Executivo, a cada ano a
EAB se consagra como um importante instrumento de marketing de
relacionamento para toda a cadeia
de negócios da aviação. Neste ano,

os clientes da BR Aviation receberam
convites especiais para visitar o estande da BR. “Nosso estande já se
tornou um tradicional ponto de encontro da feira. Clientes utilizam a
sala de reuniões para fazer negócios. O objetivo da BR é exatamente
prestar todo o tipo de suporte a seus
consumidores.”
REFERÊNCIA

A EAB é uma referência para o
mercado de aviação na América Latina. Apresenta as tendências do setor, reúne todo o tipo de lançamento de produtos e serviços e permite
o fechamento de negócios. A feira
é realizada no Centro Aeronáutico
de Araras, situado no aeroporto local. Ocupa uma área de 250 mil
m2, que atende às diferentes necessidades de seus expositores e visitantes e permite a realização de uma
série de atrações. Nesta edição,
aconteceram vôos demonstrativos,
exposição de aeronaves e shows
aéreos com os mais consagrados
pilotos de acrobacia.
A feira tem a dimensão exata
da importância do mercado de aviação no Brasil, um dos cinco maiores do mundo. O país abriga a segunda maior frota de aviação geral, com mais de 16 mil aeronaves, e a segunda infra-estrutura aeroportuária, com quatro mil pistas
de pouso, aeroportos e aeródromos. Reúne ainda mais de 80 mil
pilotos e quatro mil empresas ligadas, que empregam cerca de 800
mil pessoas e faturam anualmente
US$ 16 bilhões.
CONTATOS BR
Adriana Guimarães

adrianag@br.com.br – (21) 3876-4149
Suely Silva

suelys@br-petrobras.com.br – (21) 3876-4496
Sheila Lage

sheila@br-petrobras.com.br – (21) 3876-1842
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MUDANÇA DE
ROTA NAS VENDAS

A GRANEL
Uma pequena alteração de rota e a perspectiva de uma grande melhora no atendimento ao
cliente e na geração de negócios. A Petrobras Distribuidora mudou sua forma de atuação no
mercado de combustível de aviação a granel. Passou a vender diretamente para os clientes,
proporcionando a redução de custos tributários e o corte de um elo na cadeia de negócios.
A decisão foi o principal resultado dos encontros de revendedores do Sul/Sudeste e do Norte/
Nordeste/Centro-Oeste realizados em setembro, respectivamente, em São Paulo e Brasília.

Os encontros regionais reuniram mais de 30 revendedores da BR Aviation das regiões Sul/Sudeste e Norte/Nordeste/Centro-Oeste
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nova forma de comercialização no mercado a granel
atendeu a uma demanda dos
revendedores. “Este é o grande valor dos encontros. Conseguimos promover o intercâmbio de informações
com nossos parceiros, fundamental
para a definição de nossas estratégias”, diz Francelino Paes, gerente
de Marketing de Revendedores de
Aviação Geral.
Os dois encontros reuniram mais
de 30 revendedores e foram realizados em dois dias. No primeiro,
houve uma apresentação da situação do mercado de aviação e das
perspectivas para o futuro. No segundo dia, foram debatidas particularidades do segmento em cada região do país. No Norte e em Mato
Grosso, por exemplo, as dificuldades de acesso às pistas de pouso e
aeroportos são muito grandes, o que
exige uma dose extra de preocupação com a estrutura logística. Com
relação às regiões Sul e Sudeste, os
revendedores da BR debateram as
projeções de recuperação da safra
agrícola e a melhor maneira de atender ao conseqüente aumento da demanda por lubrificante e gasolina de
aviação usados nas aeronaves que
servem ao agronegócio.
“Os encontros são muito completos e proveitosos. Os revendedores
podem ter uma visão geral do trabalho da BR e de seus parceiros e
não apenas de sua área de atuação”,
afirma o coordenador de Revendedores de Produtos de Aviação, Joséias Roberto Arantes da Silva.
No encontro de Brasília, por
exemplo, ocorreu um momento de
grande tristeza, que exigiu o em-

penho dos profissionais e parceiros da BR. A companhia precisou
montar às pressas uma estrutura de
abastecimento na Fazenda Jarinã,
em Mato Grosso, que serviu para
as equipes das Forças Armadas que
trabalharam no resgate das vítimas
do lamentável acidente com a aeronave da Gol.
Os eventos servem também
para o debate de questões ligadas a
saúde, meio ambiente, segurança
operacional e estratégias comerciais. A manutenção do padrão BR
de qualidade e de gestão estão na
ordem do dia.
O êxito dos encontros é compartilhado pela companhia e por seus
distribuidores. Cláudio Alves, da Mildo
Alves, diz que, a partir do evento, os
parceiros das BR passaram a atuar
como vendedores e transportadores
de combustível a granel. “A BR é a
responsável pelo fechamento dos
contratos de venda. Essa mudança
foi muito importante para que a empresa mantenha a liderança do mercado. Revendedora da BR Aviation há
35 anos, a Mildo Alves opera nos
aeroportos de Garulhos, São José
dos Campos, Petrolina, Uberaba e
Uberlândia.
O empresário Marconi Martins de
Souza, da Recife Jet Service, chama
a atenção para a definição de uma
estratégia comum de marketing.
“Nos encontros, além de fortalecer
a relação com a BR, podemos definir uma forma comum de atuação e
de comunicação com o cliente. Este
tipo de conduta só fortalece os resultados obtidos pelas ações de marketing da BR Aviation”. Fundada há 34
anos, a Recife Jet Service distribui

produtos da BR em São Paulo, Pernambuco, Sergipe e Bahia.
José Carlos Soares, da Partners
Air – empresa com atuação em Salvador, Campo Grande e Corumbá,
ressaltou que o encontro foi uma
grande oportunidade para tirar dúvidas e trocar informações sobre formas de operação. “O encontro regional permite a constante atualização de todos os parceiros em relação ao mercado e a melhoria das
práticas comerciais e logísticas”.
A BR Aviation realiza também
encontros nacionais, voltados a debater os resultados dos eventos regionais. No mais recente, realizado em
Natal, o tema foi BR e revendedores
de aviação – parceria nota 10. Os
participantes puderam assistir a palestras do astronauta Marcos Pontes,
que falou sobre vencer desafios, do
consultor Waldez Ludwig, que comentou sobre criatividade e inovação em um ambiente competitivo, e
do iatista Lars Grael, que focou na
importância da superação.
O encontro nacional teve também
um momento emocionante na premiação dos revendedores: a apresentação de um vídeo com depoimentos de seus parentes. “Filhos e
netos, por exemplo, falaram sobre
por que seus pais e avós mereciam
ser premiados. Foi um momento comovente. Nosso plano foi fazer um
reconhecimento da importância dos
nossos parceiros, procurando ressaltar as qualidades de cada um”, afirma Francelino.
CONTATOS BR
Francelino Paes

francel@br.com.br – (21) 3876-4965

PEDRO CALDAS PEREIRA é o titular da Gerência de Produtos de Aviação, cuja missão é distribuir produtos de
aviação Petrobras, atuando nos serviços de abastecimento de aeronaves e atividades correlatas. A unidade tem como
objetivo garantir a satisfação dos consumidores, com competitividade, rentabilidade e responsabilidade social.
(pcaldas@br.com.br)
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BIODIESEL
GANHA AS RUAS
DE SÃO PAULO

O Programa de Biocombustível da Petrobras cresce em progressão geométrica. A Petrobras
Distribuidora assinou um acordo para fornecer uma mistura de 30% de biodiesel (B30), álcool
(etanol) e diesel comum aos 1.880 ônibus da Viação Itaim Paulista, do Grupo VIP, de São Paulo.

O

projeto do novo combustível vem sendo desenvolvido há três anos em parceria com a B 100, empresa criada
pelo Grupo VIP para comandar a
mudança da matriz energética para
o abastecimento da frota da companhia. Após uma série de estudos e
testes no Instituto Nacional de Tecnologia, a VIP recebeu autorização da
Agência Nacional de Petróleo para
uso experimental da mistura por dois
anos. Atualmente, 450 ônibus da
empresa circulam pelos Corredores
Cidade Jardim e 23 de Maio, em São
Paulo, movidos pelo novo combustível. Até o fim do ano, toda a frota da
Viação Itaim Paulista utilizará o biodiesel, fornecimento também autorizado pela ANP.
“Este contrato é um marco para
todo o Sistema Petrobras e um prêmio para o esforço do governo em
levar adiante o Programa de Biodiesel. A VIP é uma das principais empresas de ônibus de São Paulo e,
como tal, está dando uma enorme
contribuição para a redução da

emissão de poluentes na maior cidade do Brasil. A própria mistura fornecida à companhia, com 30% de
biodiesel, confirma a tendência de
que, no futuro, todos caminharão
para o uso de um grande percentual
de biocombustíveis adicionado ao
combustível fóssil”, diz Andurte Duar-

te, gerente de Grandes Consumidores (GGC).
O contrato foi assinado em outubro, em cerimônia realizada no Terminal de São Paulo (Tespa), com a
presença do ministro das Minas e
Energia, Silas Rondeau, e da presidente da BR, Maria das Graças Fos-

A presidente da BR, Maria das Graças Foster, e o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau
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ter. O fornecimento foi autorizado pela
Agência Nacional de Petróleo (ANP).
“Este evento já faz parte da história da Petrobras como um marco
no fornecimento de biocombustíveis
para o segmento de grandes consumidores em nosso país. Este suprimento, recentemente autorizado pela
ANP, atenderá ao abastecimento de
1.880 ônibus, ou seja, 25% dos coletivos que circulam no Centro de São
Paulo”, afirmou Maria das Graças.

De acordo com Maria das Graças, a
distribuição do novo combustível obedece não só a uma lógica econômica, mas principalmente ambiental já
que o biodiesel em complemento ao
diesel mineral contribui para a redução da carga poluidora das emissões, melhorando a qualidade do ar
que os paulistas e os visitantes da cidade respiram.
A BR fornecerá ao Grupo VIP
cerca de 6.000 m3 de combustível

O ministro Silas Rondeau durante a cerimônia do abastecimento inaugural na VIP
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por mês. Atualmente, a companhia
vende biodiesel a mais de dois mil
grandes clientes, principalmente empresas de transportes de cargas e de
passageiros.
O ministro Silas Rondeau ressaltou o acordo como a confirmação de
que o Programa de Biodiesel da Petrobras nasceu para ter sucesso. “No
momento em que a legislação garante 2%, nós temos em caráter excepcional autorizado pela ANP uma
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frota da maior cidade do Brasil usando 30% de biodiesel”, disse.
A importância do acordo também
foi destacada pelo Grupo VIP, sobretudo os benefícios do novo combustível para o meio ambiente. “Houve
um ganho ambiental significativo. O
biodiesel não contém enxofre. Além
disso, conseguimos reduzir em 40%
as emissões de fumaça e de partículas”, afirmou o diretor da B 100,
Paulo Mendes.

A BR vem investindo cerca de R$
20 milhões para tornar suas instalações aptas a comercializar o biodiesel. Até o fim do ano, 46 terminais e
bases de distribuição em todo o Brasil proporcionarão a logística necessária para garantir o atendimento e
o preço adequados. O produto já está
disponível em mais de 3.200 postos
da rede Petrobras. Além de ser um
combustível renovável e menos poluente, o biodiesel, quando adicionado ao diesel comum, contribui para a
redução das principais emissões (partículas, hidrocarbonetos e monóxido
de carbono) dos veículos. Seu impacto econômico e social também é dos
mais importantes. O biodiesel permitirá a diminuição da dependência
do Brasil de combustíveis importados
e possibilitará uma maior geração de

O

BRASIL

TEM

ressalta o aspecto inovador do programa elaborado pelo empresariado
paulista com a participação da BR, que
viabilizou o novo combustível. “A BR
apóia qualquer idéia inovadora que
ajude a reduzir nossa dependência
para o combustível fóssil e melhorar
a qualidade de vida das pessoas.”
A BR procura estar sempre em
sintonia com seus parceiros/clientes,
sobretudo no setor de transportes.
Esta aproximação, feita, principalmente, por meio das entidades de
classe da categoria, vem rendendo
frutos para a companhia. Um deles
foi o Prêmio NTC Fornecedores do
Transporte, na categoria Rede Distribuidora de Combustíveis e Lubrificantes. A premiação foi criada pela
Associação Nacional de Transportes
de Cargas e Logística (NTC & Logís-

CAPACIDADE

PARA

PRODUZIR

736 MILHÕES DE LITROS DE BIODIESEL POR ANO
emprego e renda na agricultura.
Anualmente, o país produz mais de
cinco bilhões de litros de etanol e tem
capacidade para fabricar 736 milhões de litros de biodiesel.
“A BR tem certeza de que, com
seus parceiros, está no rumo certo
ao investir em fontes renováveis de
energia, que geram benefícios comerciais, tecnológicos, sociais e ambientais ao país. A Petrobras tem um
compromisso não apenas com a geração de negócios, mas, principalmente, com o desenvolvimento econômico e social do Brasil”, afirma o
gerente de Biocombustíveis e Novos
Negócios da BR, José Alcides Santoro Martins.
O gerente Regional de Consumidores de São Paulo (GRCSP), Roberto Jorge de Souza Leão Rodrigues,

tica), em 1998, para homenagear
as melhores empresas do setor em
diversas categorias. Todos os 500
associados da entidade, entre eles 40
sindicatos, respondem a um questionário, em trabalho conduzido pela
Trevisan Auditoria. É um incentivo à
melhoria de produtos e serviços usados pelos transportadores, com ênfase em qualidade, tecnologia, atendimento e preço.
A BR também vem participando
de feiras e congressos do setor. O
mais recente foi o 9º Congresso Paulista de Transporte Rodoviário de
Carga, realizado no início de junho
em São Roque (SP).
CONTATOS BR
Roberto Jorge

roberto@br.com.br – (11) 3116-5170
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A BR fornecerá lubrificantes e graxas para as
máquinas e veículos da Odebrecht em Angola
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LUBRAX

NAVEGA OS MARES
DO MUNDO
A Petrobras Distribuidora será parceira da Construtora
Norberto Odebrecht em seus empreendimentos internacionais,
através do suprimento contratado de lubrificantes automotivos
e industriais para as suas obras no exterior.

A

Odebrecht é a maior empreiteira do Brasil e líder do
segmento também na América Latina. Fundada na década de
40 na Bahia, está à frente de importantes obras internacionais, como a
ampliação do Aeroporto de Miami,
a construção do Aqueduto Noroeste,
na República Dominicana, e projetos de irrigação no Panamá, possuindo escritórios nesse país, nos Emirados Árabes, entre outros. A empresa já executou mais de 500 obras
no exterior, no valor total de US$ 16
bilhões. Para apoiar estes empreendimentos internacionais, a empresa
criou a Odebrecht Logística e Exportações, subsidiária responsável pela
compra dos lubrificantes da BR que
vão suprir as operações internacionais da empreiteira.
“Este contrato é um grande avanço nas relações comerciais entre a
BR e a Odebrecht. Temos condições
de dar todo o tipo de suporte às atividades da construtora no exterior”,

afirma Gustavo Barros, titular da
Gerência de Vendas de Lubrificantes Marítimos (GVMAR).
Com este contrato, a BR se constitui em um dos principais parceiros
nacionais da Odebrecht em sua
atuação externa. Em trabalhos de
engenharia como este, boa parte dos
prestadores de serviço é contratada
no exterior, como forma de reduzir
os custos operacionais e aproveitar
as naturais facilidades de logística.
No entanto, por conta de uma linha
de crédito do BNDES, que financia
construtoras com obras no exterior,
30% dos insumos desses canteiros
devem ser adquiridos no Brasil, uma
oportunidade de negócio valorosa
para BR. “Estamos muito orgulhosos
por sermos um dos parceiros nacionais escolhidos pela construtora”, diz
Eduardo Barcellos, responsável pela
atividade de exportação do Lubrax,
na GVMAR.
Dentre os atuais projetos da
Odebrecht, está a participação efe-
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tiva no trabalho de reconstrução de
Angola. Os produtos da Linha Lubrax serão destinados aos veículos
e máquinas usados pela empreiteira nessas obras. Entre outras construções, a empresa está erguendo
shoppings e condomínios de luxo no
país africano.
Entre os lubrificantes que serão
usados pela Odebrecht em Angola
está o Lubrax Top Turbo, óleo multiviscoso para motores diesel de alta
potência que operem em condições
severas. O produto é recomendado
para propulsores de caminhões, ônibus e tratores, como Caterpillar,
Cummins, Ford e GMC, entre outros. Pode ser adquirido em caixa
com 24 frascos de um litro, caixa
com quatro frascos de cinco litros,
bombona plástica de 20 litros, tambor metálico de 200 litros e granel.
O Extra Turbo, por sua vez, também é um lubrificante multiviscoso
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de alto desempenho para motores
diesel de elevada potência, superalimentados ou turboalimentados. É
ideal para operar em condições severas. Atende aos níveis de desempenho API CG-4 / SJ e ACEA E296/B2-96 e Mercedes Benz 228.
O Extra Turbo é comercializado em
caixa com 24 frascos de 1 litro, caixa com 4 frascos de 5 litros, bombona plástica de 20 litros, tambor
metálico de 200 litros e granel.
AMÉRICA DO SUL

A GVMAR tem apresentado um
ótimo desempenho na exportação
do Lubrax, principalmente para países da América Latina. Integrada ao
movimento de internacionalização
da Petrobras, a gerência captou,
como os seus principais clientes, as
Unidade de Negócios do Sistema.
Recentemente, a BR participou e ganhou uma concorrência internacio-

nal com outras “plantas” do Sistema Petrobras na América Latina
para fornecimento de lubrificantes
para as UNs Paraguai e Uruguai. A
gerência vende lubrificantes também
para Argentina, Colômbia e Bolívia.
Na média, a GVMAR exporta cerca
de 500 mil litros de Lubrax por mês.
A expectativa é elevar este número
para 700 mil litros a partir de dezembro.
Composta por mais de 120 produtos, a linha Lubrax é produzida no
Brasil há 36 anos. A fábrica de lubrificantes da Petrobras Distribuidora, no Rio de Janeiro, é a maior unidade do setor em toda a América
Latina. A Petrobras produz o Lubrax
também na Argentina, Bolívia e Colômbia. A linha Lubrax é líder em
vendas no Mercosul. Detém uma
participação de 18,6% somando-se
o consumo de lubrificantes no Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai.
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“Os produtos Lubrax vêm conquistando cada vez mais espaço no
mercado internacional. A linha tem
mostrado um excelente poder de
comercialização no exterior. Até
2015, a Petrobras pretende conquistar a liderança do mercado em toda
a América Latina, entrando no México, Chile, Venezuela e Peru, entre

outros países”, afirma Renato Oliveira, consultor de negócios da Área de
Negócios Internacional (ANI).
A GVMAR atua também na exportação de lubrificantes e óleo diesel para o segmento marítimo. Em
parceria com a BP Marine, realiza,
no Brasil, o suprimento de todos os
seus clientes contratados. Outro gran-

de cliente do segmento é a Transpetro, subsidiária da Petrobras, que
consome cerca de 350 mil litros de
lubrificante marítimo por mês.
CONTATOS BR
Gustavo Barros

gustavo@br.com.br – (21) 3876-4265
Eduardo Barcellos

esantos@br.com.br – (21) 3876-2508

EM GOTAS

 A presidente da Petrobras Distribuidora, Maria das Graças Foster, reuniu-se com
a diretoria do Sindicato das Empresas de
Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp). No encontro, realizado em
29 de agosto, na sede da entidade, em São
Paulo, foram abordados temas como o atual
programa de biodiesel do Governo Federal
e seus reflexos na atuação da BR no mercado de distribuição de derivados de petróleo. A BR está investindo, nos últimos dois
anos, cerca de R$ 20 milhões para tornar
suas instalações aptas a receber o biodiesel.
Até o final do ano, 46 terminais e bases de
distribuição em todo o Brasil proporcionarão a logística necessária para garantir o
atendimento e o preço adequados para cada
região. Em fevereiro de 2007, 3.500 postos
Petrobras de todo o país estarão comercializando o produto. Para o presidente do
Setcesp, Urubatan Helou, a visita de Maria
das Graças Foster constituiu-se em uma valiosa oportunidade para os empresários do
setor de transporte conhecer ainda mais detalhadamente a atuação da BR e o programa de biodiesel. “Com uma abordagem
analítica e crítica desse mercado, os transportadores podem analisar a melhor hora
de adotarem esse combustível, contribuindo assim para diversificar a matriz energética do país.” Além de ser um combustível

renovável e menos poluente, o biodiesel,
adicionado na proporção de 2% ao diesel
comum, ajudará a diminuir a dependência
do país do produto importado e ainda promoverá geração de emprego e renda para o
agronegócio e a agricultura familiar.
 A Petrobras Distribuidora vai ajudar a
iluminar um dos símbolos do Natal brasileiro. A companhia firmou uma parceria com
a Bradesco Seguros para o fornecimento de
biocombustível aos sete geradores da já
tradicional Árvore de Natal, montada na
Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, desde 1996. Serão 40 mil litros de uma
mistura de 2% de biodiesel, que permitirá
a redução da emissão de poluentes durante
os 37 dias em que árvore estará acesa. “Na
condição de uma das maiores distribuidoras e incentivadoras do consumo de
biodiesel do país, a BR não poderia ficar
fora de uma iniciativa como esta da Bradesco Seguros”, disse o gerente de
Marketing de Transportes, Gustavo Timbó.
Com o tema “Um presente para a família
Brasileira”, a Árvore de Natal tem 27 bolas
com as 26 capitais estaduais e o Distrito
Federal. Ao todo, são 2,8 milhões de microlâmpadas e quatro canhões de luz. O investimento na maior árvore flutuante do
mundo será de R$ 3,2 milhões.

 O Corsarius é uma máscara do SAP customizada para uma melhor operacionalização
e gestão das vendas marítimas da BR. O
sistema é uma das melhorias implantadas
pela GGC para impulsionar o segmento, que
apresenta perspectivas de crescimento e uma
excelente rentabilidade. O Corsarius foi implantado em janeiro de 2006, sendo inicialmente testado nas vendas para navegação
estrangeira, e atualmente encontra-se na fase
de consolidação para ser expandido para as
Gerências de Vendas em todo o Brasil.
 A Petrobras Distribuidora criará o primeiro posto do Brasil capaz de abastecer
veículos movidos a hidrogênio. A unidade
será instalada na sede da Empresa Municipal de Transportes Urbanos de São Paulo
(EMTU/SP), em São Bernardo do Campo, São
Paulo. O posto faz parte do projeto Ônibus
Brasileiro a Hidrogênio, que tem como
objetivo desenvolver o uso de tecnologia de
produção e aplicação veicular de hidrogênio
no Brasil e, desta forma, fomentar o
surgimento de um novo mercado de transporte coletivo com emissão zero de poluentes.
Esta iniciativa é uma parceria entre BR, Ministério de Minas e Energia, Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), Global Environment Facility (GEF)
e Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP).

ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO é o titular da Gerência de Grandes Consumidores, que tem como objetivo ser líder
na comercialização de combustíveis e lubrificantes no mercado. A unidade destaca-se pela excelência na qualidade de
produtos e serviços a clientes. A gerência tem como compromisso se antecipar às mudanças no perfil energético brasileiro
e assegurar, de forma sustentável, um retorno adequado aos investimentos. (andurte@br.com.br)
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BR SEMEIA SOLUÇÕES PARA O

AGRONEGÓCIO
Já dizia Pero Vaz de Caminha que nesta terra, em se plantando, tudo dá. O agronegócio é um
dom do Brasil, que se manifesta sob a forma de crescimento econômico e avanço social, e a
Petrobras Distribuidora se orgulha de fazer parte desta lavra. A companhia oferece uma das
mais diversificadas carteiras de produtos e serviços voltadas para o setor. Reúne também uma
seleta equipe de agrônomos e assessores técnicos dedicados ao desenvolvimento de soluções
para a agricultura e pecuária.
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O

agronegócio é uma das
atividades econômicas
com as maiores taxas de
crescimento em todo mundo, em
grande parte devido ao crescente
número de chineses que têm ingressado no mercado consumidor. Neste ano, o segmento deverá movimentar cerca de US$ 6,5 trilhões
em todo o planeta. O Brasil está na
proa deste avanço mundial do setor. A agropecuária é responsável
por quase 30% do PIB e 37% das
exportações.
Diante deste cenário, o agronegócio é um caminho natural para a
BR. Além do seu compromisso com
o crescimento da economia, a companhia identificou no setor uma promissora oportunidade de conquistar
novos mercados e ampliar seu port-

fólio de produtos. A partir desta premissa, a BR passou a atuar preferencialmente em três subsegmentos:
grãos, sucroalcooleiro e defensivos
agrícolas.
“O agronegócio é uma atividade
estratégica para o Brasil e, consequentemente, para a BR. A companhia tem se preparado para se consolidar como um dos grandes supridores de produtos e serviços para a
agricultura e a pecuária”, diz Luiz
Claudio Mandarino, gerente de Marketing de Produtos Químicos.
Na área de grãos, o principal
foco é a prestação de soluções para
as indústrias de beneficiamento de
soja. Entre os principais clientes da
companhia está o Grupo Bunge, um
dos maiores conglomerados mundiais da área de alimentos, atuando

tanto como trading quanto na produção industrial. Em suas fábricas
no país, a Bunge Alimentos, braço
industrial do grupo, consome cerca
de 500m3 de hexano por mês, integralmente fornecido pela BR. Para
armazenagem de grãos, a BR desenvolveu um óleo mineral que evita acúmulo de pó produzido durante a estocagem. Estes resíduos são
altamente inflamáveis e causam também problemas respiratórios. No
setor sucroalcooleiro, a BR comercializa enxofre e lubrificantes. Um
dos clientes é a usina Santa Terezinha, pioneira do setor na região de
Maringá, no Paraná. Com quatro
unidades de produção – Tapejara,
Maringá, Paranacity e Ivaté, o grupo é o maior exportador brasileiro
de açúcar do tipo VHP (Very High
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Polarization), que serve de matériaprima para a fabricação de outros
produtos. A Santa Therezinha consome cerca de 700 toneladas de
enxofre escamado por safra.
No segmento de defensivos agrícolas, a linha de produtos da BR engloba o OPPA, OPPA-BR-CE, xileno
e AB-9. O OPPA e o OPPA-BR-CE
são óleos minerais usados como defensivos agrícolas. O primeiro atua
no controle do Mal de Sigatoka, causado pelo fungo Mycosphaerella
musicola. Este tipo de doença reduz
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a produção e a qualidade dos frutos
da bananeira. Provoca ainda o desfolhamento precoce e a redução do
perfilhamento e do total de pencas
em cada cacho. Os frutos ficam
menores e com sabor alterado. O
Mal de Sigatoka se espalha em períodos e regiões chuvosas, alta umidade do ar e temperatura média diária superior a 25°C. O OPPA apresenta excelente propriedade adesiva e espalhante, baixo custo e baixa
toxidez ao homem e aos animais.
Além disso, o OPPA é utilizado na

formulação dos principais óleos minerais encontrados no mercado agrícola. Entre os clientes da BR destacam-se as multinacionais Bayer
Cropscience e Syngenta Proteção de
Cultivos.
Produzido a partir da formulação
do OPPA, o OPPA-BR-CE atua como
adjuvante para herbicidas e fungicidas, aumentando a eficácia destes
produtos. Seu uso permite reduzir a
quantidade de água necessária para
as pulverizações, o que propicia um
custo menor de aplicação e um benefício ambiental graças ao menor
escorrimento de pesticidas para o
solo. Adicionado a herbicidas, o
OPPA-BR-CE melhora a distribuição
e a aderência do produto na superfície da planta, diminui a evaporação da calda e acelera a absorção
do ingrediente ativo. Misturado a inseticidas e acaricidas, promove o
maior contato da calda com a planta
e com a praga-alvo, aumentando a
eficácia dos mesmos. Aplicado a fungicidas, o OPPA-BR-CE permite a formação de uma película oleosa sobre a superfície da folha, aumentando a aderência e a ação residual do
produto.
O OPPA-BR-CE é usado para a
quebra de dormência das macieiras
e pessegueiros. Durante o inverno,
estas espécies de plantas permanecem em estado de dormência. A
ocorrência de baixas temperaturas
durante essa fase é o fator mais importante para que a planta saia completamente desse estado, quando as
temperaturas se elevarem na primavera. Quando o frio invernal é insuficiente para as necessidades da espécie, como geralmente ocorre nas
regiões subtropicais do Brasil, não
haverá uma brotação uniforme das
gemas e, conseqüentemente, não
ocorrerá uma produção satisfatória
de frutos.
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“Em um mesmo pomar, as temperaturas variam no inverno. Isso faz
com que cada macieira tenha um
tempo para brotar as gemas. O agricultor é obrigado, então, a contratar
pessoal por diversas vezes para fazer a colheita de todo seu pomar.
Com o uso do OPPA-BR-CE, no entanto, o pomar vai florescer ao mesmo tempo, reduzindo custos”, explica o engenheiro agrônomo Cristiano Schacker dos Anjos.
Outra aplicação do OPPA-BR-CE
é no controle de cochonilhas de carapaça, insetos sugadores de seiva,
muito comuns em citros, que possuem a proteção de carapaças ou ceras. O OPPA-BR-CE controla as co-
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chonilhas por asfixia. O produto consegue ainda penetrar através dos
poros e por baixo das carapaças,
podendo carregar outros inseticidas,
que, então, atuam por contato.
“Um produtor de grãos, por
exemplo, economiza água e defensivo. O uso do OPPA-BR-CE pode
evitar uma segunda aplicação em
caso de chuva, uma vez que o produto está protegido e é rapidamente absorvido pela planta”, diz Cristiano Schacker.
O óleo está certificado pelo Ministério da Agricultura como um produto não-agressivo ao meio ambiente
e capaz de promover o bem-estar
humano. “As tradings e os agriculto-

res precisam cumprir diversos requisitos de sanidade para exportar seus
produtos. Têm de provar que seus
grãos e frutas foram produzidos sob
rigoroso controle, o que vale para a
qualidade dos defensivos e fertilizantes usados. Portanto, a BR tem uma
enorme responsabilidade ao atuar
neste segmento. Contribuímos para
o aumento da competitividade do
produtor agrícola nacional no exterior”, diz Cristiano Schacker.
Por conta desta preocupação
com as questões ambientais, a BR
participa do programa do Instituto
Nacional de Processamento de Embalagens Vazias (InpEV). A empresa
recolhe as embalagens dos produ-
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OUTROS PRODUTOS DA BR NO AGRONEGÓCIO

SOLBRAX ECO 175/235

É usado para dissolver pesticidas tais com piretrinas naturais e os piretróides sintéticos
para que haja baixa concentração de princípio ativo requerido no produto final.
SOLBRAX ECO 270/310

Dissolve pesticidas e reduz os problemas de embalagem e de transporte já que tem baixa
toxidade.
SOLBRAX DAT

Foi desenvolvido pela BR para substituir o benzeno em processos de produção do álcool
anidro sem que houvesse necessidade de modificações nas unidades. Vem sendo aplicado
como agente azeotrópico.
XILENO BR

É usado para dissolver a dibenzil, o óleo de mamona, o óleo de linhaça e borracha.
ENXOFRE INDUSTRIAL

A BR vende o produto em forma de pedra, escamas, líquido e ventilado (pó). É usado como
inseticida e fungicida.
HEXANO BR

Excelente poder de solvência para diversas sementes oleaginosas.

tos vendidos a seus clientes e entrega num local determinado para fazer a reciclagem.
No segmento de defensivos, um
dos principais clientes da BR é a Milenia Agrociência, empresa do Grupo Makhteshin Agan, dono de fábricas na América Latina e Europa,
além de Israel. No Brasil, suas unidades estão instaladas em Londrina
(PR) e em Taquari e Cruz Alta (RS).
A Milenia consome produtos como
xileno e AB-9.
“Um dos nossos trunfos no atendimento ao agronegócio é a constante preocupação com a fidelização
do cliente, uma marca da BR. Relacionamentos duradouros permitem

investimentos contínuos e o incessante
desenvolvimento de produtos e serviços”, afirma a gerente de Produtos
para Química Fina, Viviane Salathé.
Em parceria com a Gerência Industrial (GEI), a GPQ mantém um
sistema logístico que garante a entrega de produtos sem a necessidade
de o cliente manter grandes estoques. “Podemos suprir as necessidades dos nossos parceiros na hora
precisa, reduzindo seus custos com
armazenamento”, diz Viviane.
Para melhorar o atendimento no
setor de pecuária, a BR está negociando com a Petrobras a distribuição de uréia e do enxofre pecuário,
importante complemento alimentar

do rebanho bovino. Outro objetivo
da companhia é aproveitar as bases
da Petrobras na América do Sul para
ampliar a venda de produtos ao setor agrícola na região, sobretudo nos
países do Mercosul. “Pretendemos
consolidar a marca da BR em todo o
continente, onde há várias economias
fortemente concentradas na atividade agrícola”, afirma Viviane.
CONTATOS BR
Viviane Salathé

viviane@br.com.br – (21) 3876-4650
Luiz Claudio Mandarino

mandarin@br.com.br – (21) 3876-2320
Cristiano Schacker dos Anjos

agronegocios@br.com.br – (51) 3287-6495
Canal Direto

(0800) 5102418
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O LAR DE TODOS OS

CLIENTES
As portas da Petrobras estão sempre abertas para seus parceiros e clientes. Que o digam os 20
representantes de empresas químicas que visitaram as instalações da Fábrica de Lubrificantes (GEI)
da Petrobras Distribuidora, em Duque de Caxias, e os laboratórios do Cenpes, na Ilha do Fundão.
Ambos no Rio de Janeiro. Realizada regularmente, as visitas técnicas têm sido utilizadas pela
Gerência de Produtos Químicos (GPQ) para estreitar o relacionamento com clientes e fornecedores.

A GEI é responsável pela produção de toda a linha Lubrax há quase 30 anos
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“

N

ossos clientes têm a oportunidade de conhecer
como nossos lubrificantes
são fabricados e verificar de perto a
alta tecnologia empregada tanto na
GEI quanto no Cenpes. Trata-se também de uma oportunidade para tirarmos dúvidas e pensar conjuntamente no desenvolvimento de novos
produtos e serviços”, afirma Viviane
Salathé, gerente de Produtos para
Química Fina.
Durante a visita, os clientes recebem as mais diversas informações
sobre o trabalho da BR, desde a capacitação de atendimento até a logística. Assistem ainda a palestras e
recebem brindes. “É como se uma
pessoa recebesse um amigo que
nunca esteve em sua casa. Ela mostra tudo nos mínimos detalhes. E temos muito orgulho da casa que temos para mostrar, no caso a maior
fábrica de lubrificantes da América
Latina e um dos mais modernos centros de pesquisa da área de petróleo
do mundo”, diz Viviane Salathé.
A GEI é responsável pela formulação dos lubrificantes Lubrax desde
1977. A unidade conta com laboratórios próprios capazes de analisar o
desempenho dos óleos usados pelos
clientes. Também segue um rigoroso controle de qualidade dos produtos e desenvolve lubrificantes de última geração oferecendo óleos 100%
sintéticos para motores dos mais exigentes.
O Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) foi criado
para atender às demandas tecnológicas da Petrobras. Tem mais de
1.500 funcionários, que trabalham
em uma área de 122 mil metros
quadrados, divididos em 30 unidades-pilotos e 137 laboratórios. Seus
profissionais contribuem decisivamente para que a Petrobras domine

Grupo de clientes em visita ao Cenpes

o know how para exploração e produção de petróleo em águas profundas, determinante para a conquista
da auto-suficiência. O trabalho do
Cenpes já resultou em 950 pedidos
de patentes internacionais e 500
nacionais, bem como um grande
número de marcas registradas.
“Essas visitas são uma marca da
BR. Mostram o grande aparato tecnológico que está por detrás de nossos serviços e produtos”, declara o
gerente de Tintas, Adesivos e Vernizes, Mário Richa.
O gerente de Marketing de Produtos Químicos, Luiz Claudio Mandarino, observa que, ao mostrar o
alto padrão tecnológico de suas instalações, a empresa confirma ser o
parceiro ideal na área química.
“Quem visita qualquer unidade da
Petrobras percebe que está em ambiente onde se respira inovação.”
Os parceiros da GPQ que visitaram a GEI e o Cenpes se mostraram entusiasmados com a oportunidade de conhecer detalhadamente
o trabalho da Petrobras. A BR é uma

empresa que investe em desenvolvimento e tem grande potencial de
relacionamento”, diz Lei Kinjo, da
Bayer. Já Luiz Henrique Rahrmeier,
da Milena, chama atenção para a
preocupação da BR em identificar
as necessidades de seus clientes.
“Isso permite que a companhia responda rapidamente às demandas do
mercado.”
Dona de um portfólio com aproximadamente 500 produtos químicos, divididos em especialidades químicas, solventes, parafinas, enxofre,
óleos de processos e óleos agrícolas, a GPQ é líder do setor com 20%
de market share no segmento de distribuição de produtos químicos. Em
2005, vendeu um total de 460 mil
metros cúbicos. O objetivo para este
ano é crescer acima de 10%.
CONTATOS BR
Viviane Salathé

viviane@br.com.br – (21) 3876-4650
Luiz Claudio Mandarino Freire

mandarin@br.com.br – (21) 3876-2320
Mário Richa

mricha@br.com.br – (19) 3735-6738
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FEITINTAS
REÚNE INDÚSTRIAS
DE VÁRIOS TONS
A parceria entre a Petrobras Distribuidora e a indústria de tintas, vernizes e adesivos está pintada
em cores cada vez mais fortes. Por meio de um intenso trabalho voltado ao desenvolvimento de
novos produtos e serviços e de uma bem-sucedida estratégia comercial, a Gerência de Produtos
Químicos (GPQ) vem ampliando o seu relacionamento com as empresas do setor. Um exemplo
recente foi a marcante participação da BR na 5ª edição da Feira da Indústria de Tintas e Vernizes
e Produtos Correlatos (Feitintas), um dos mais importantes eventos do segmento na América do Sul.

Em seu estande da Feitintas, a BR apresentou toda a sua linha de produtos e serviços para a indústria de tintas e vernizes
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O

segmento de tintas e ver
nizes consolidou-se como
um dos mais importantes
negócios da GPQ. Hoje, representa
10% do faturamento total da gerência. O crescimento da companhia
acompanha a expansão da indústria
nacional. No ano passado, o consumo de tintas atingiu quase 320 mil
galões. Não há fábricas no país trabalhando com menos de 50% da capacidade, fato que chegou a ser comum em anos recentes. A maior parte
das indústrias opera a 70%. Além disso, o nível de estoque está normal
para quase 90% das empresas.
Segundo levantamento feito pelo
Sindicato da Indústria de Tintas e
Vernizes do Estado de São Paulo (Sitivesp), 31,6% dos fabricantes do
estado esperam aumentar seu número de funcionários neste ano. Um
grupo ainda maior, 57,9%, projetam
um crescimento de vendas para este
ano. Em maio, apenas 42,1% das
empresas consultadas trabalhavam
com a perspectiva de maior faturamento em 2006. O trabalho do Sitivesp merece uma ressalva. Fundada em 1941, a entidade tem criado
condições para o crescimento da indústria de tintas e vernizes, seja por
meio de estudos e análises do mercado, repassadas às empresas, seja
na incessante defesa dos interesses
institucionais do setor.
FEITINTAS

Promovida pelo Sitivesp entre os
dias 20 e 23 de setembro, no Centro de Exposições Imigrantes, em São
Paulo, a Feitintas recebeu mais de
26 mil visitantes, notadamente pro-

fissionais de toda a cadeia de produção e distribuição de tintas, nos segmentos imobiliário, industrial e repintura automotiva, além de fabricantes e fornecedores de matérias-primas e embalagens. A BR montou um
estande de 25 m², no qual apresentou todo o seu portfólio de produtos
e serviços para o setor. A companhia
foi representada pela equipes de vendas da Gerência de Químicos para
Tintas, Adesivos e Vernizes (GQTAV)
e de suporte técnico e desenvolvi-

cos. Mostrou também suas novidades, como as emulsões parafínicas e
os serviços de gestão de estoques.
A BR está ampliando sua carteira
de produtos para o setor, passando,
em 2007, a distribuir especialidades
químicas, solventes especiais, além
de trabalhar na formulação de blends de solventes e na prestação de
serviços especializados, como tratamento de resíduos. “Este investimento
será acompanhado de uma expansão da nossa estrutura de logística.

MAIS DA METADE DAS INDÚSTRIAS DE TINTAS
DO PAÍS ESPERA AUMENTO DA RECEITA EM 2006
mento da Gerência de Marketing de
Produtos Químicos (GMPQ), ambas
ligadas à GPQ.
“Esta foi a primeira vez em que a
BR marcou presença na Feitintas e
esperamos retornar na próxima edição. O evento é muito importante por
reunir um público diversificado, composto de revendedores de lojas de tintas, de materiais de construção, home
centers e profissionais diretamente ligados ao setor, além de principalmente nos aproximar dos principais expositores – indústrias fabricantes de tintas – que são os nossos clientes. Nossa participação foi extremamente proveitosa. Certamente, teremos um ótimo retorno comercial”, diz Mário Richa, titular da GQTAV.
Na Feitintas, a GPQ apresentou
seus produtos mais tradicionais para
a indústria de tintas e vernizes, como
solventes hidrocarbônicos e ecológi-

Vamos ampliar o Terminal de São
Paulo (Tespa), concluindo as obras de
adaptação para transformá-lo em um
moderno centro de distribuição de
produtos químicos. Implementaremos
ainda o uso de uma frota cativa para
transportar produtos químicos por
meio de operador logístico”, afirma
Mário Richa.
O trabalho da GPQ vem sendo
reconhecido pelas empresas do setor. Neste ano, a BR foi agraciada
como a melhor empresa na categoria “Solventes Hidrocarbônicos” na
10ª Edição do Prêmio Paint & Pintura, o mais tradicional prêmio aos diversos agentes que operam na cadeia produtiva do segmento de tintas
e vernizes no Brasil.
CONTATOS BR
Mário Richa

mricha@br-petrobras.com.br – (19) 3735-6738

ANTONIO CARLOS ALVES CALDEIRA é o titular da Gerência de Produtos Químicos, cujo objetivo é distribuir e
comercializar produtos químicos, insumos e serviços para a indústria química, petroquímica e de petróleo. A gerência
está apta a desenvolver, fabricar ou buscar fontes alternativas de suprimento, quando isto se mostrar necessário. A GPQ
tem como compromisso observar os melhores prazos de atendimento e especificações para os clientes, com níveis
adequados de rentabilidade. (caldeira@br.com.br)
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LINHA PODIUM
O SOBRENOME
DA QUALIDADE
Os clientes dos postos Petrobras vão receber um presente de Natal. Depois de dois anos de
intensos testes, trabalho que contou com o apoio de todo o Sistema Petrobras, a BR está
lançando o Diesel Podium, produto top desenvolvido com uma formulação exclusiva.

O

Diesel Podium veio para
se juntar a outro produto
da família. Desenvolvida
a partir da parceria entre a Petrobras e a escuderia Williams, da Fórmula-1, a gasolina Podium foi lançada em junho de 2002. O produto
reúne características únicas no mercado nacional. Tem octanagem superior à das melhores gasolinas do
mundo (IAD = 95), proporcionando
melhor aproveitamento da potência
do motor e melhor desempenho nas
retomadas de velocidade. Com o
novo produto, a Podium passará a
ser uma marca mãe, englobando
tanto o diesel quanto a gasolina.
“A marca Podium está associada
a produtos de ponta, com tecnologia e qualidade comprovadamente
superior e menos agressivos ao
meio-ambiente. O lançamento do
Diesel Podium reforça essa preocupação da BR em romper fronteiras,
pois o produto atende às exigências
de quem tem um forte espírito de
aventura, aliado ao comprometi-
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mento de preservação do meio
ambiente e ao cuidado com a durabilidade do seu veículo”, afirma Izabel Tereza Lacerda, gerente de
Marketing de Produtos.
Fabricado na Refinaria do Vale do
Paraíba (REVAP), em São José dos
Campos (SP), inicialmente o diesel

Monica Vicencio, gerente de Propaganda

Podium estará à disposição dos consumidores em cerca de 50 postos do
Rio de Janeiro e de São Paulo, todos
participantes do programa de qualidade “De Olho no Combustível”.
O combustível foi desenvolvido,
especialmente, para picapes e utilitários esportivos, também chamados

REDE DE POSTOS

de SUVs, mas pode ser utilizado também por qualquer veículo movido a
óleo diesel. “O mercado potencial
para esse produto vêm crescendo e
é promissor. Em 2004, atingiu 300
mil metros cúbicos. No ano passado, chegou a quase 400 mil metros
cúbicos”, diz Izabel Lacerda.
O Diesel Podium garante um melhor desempenho do veículo. É composto por uma gama de aditivos do
tipo anticorrosivo, antiespumante, desemulsificante e detergente/dispersante que garantem um funcionamento mais eficiente do motor. O
produto permite ainda um sistema de
filtração complementar de última geração nos postos, garantindo a qualidade para as novas tecnologias de
injeção de diesel. O novo combustível da Petrobras trará também benefícios para o meio ambiente. Contém apenas 200 ppm (partes por milhão) de enxofre.

Fernando Macieira, da Gerência de Fidelização, Promoção e Merchandising

MARKETING

A campanha de lançamento do
Diesel Podium contará com comerciais de TV. Serão dois filmes: um alusivo à linha Podium e outro exclusivamente focado no diesel. Haverá
ainda a veiculação de um teaser sobre o Diesel Podium. Nos postos da
rede Petrobras, serão distribuídas cartilhas para os frentistas e folhetos
para os consumidores, que informarão as especificações e os benefícios
do novo diesel.
“O slogan será ‘A mais avançada
tecnologia em combustíveis’. Além da
campanha de mídia, haverá decoração e ação promocional nos postos que comercializam o produto”,
afirma a gerente de Propaganda,
Monica Vicencio.
Aproveitando a realização do GP
Brasil de Fórmula-1, em outubro, a
BR realizou uma promoção em São
Paulo. Os motoristas que abastece-

Izabel Tereza Lacerda, gerente de Marketing de Produtos

ram seus veículos com no mínimo
20 litros de Gasolina Podium receberam um cupom. Com ele, puderam concorrer a prêmios e convites
para indicar amigos a abastecer e
aumentar suas chances de ganhar.
Foram sorteados 50 prêmios e 100
kits, contendo uma miniatura da Williams e um relógio oficial da escuderia. “Durante a promoção, 60
postos em São Paulo foram sinalizados com material de ponto de

venda, incluindo uma réplica da
Williams, além de faixas e galhardetes alusivos ao GP Brasil”, explica Fernando Macieira, da Gerência de Fidelização, Promoção e Merchandising.
CONTATOS BR
Izabel Tereza Lacerda

izabel@br.com.br – (21) 3876-4372
Mônica Vicencio

monicav@br.com.br – (21) 3876-2995
Fernando Macieira

macieira@br.com.br – (21) 3876-0966
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ENERGIA

SEM ESCALAS NO
AEROPORTO DE MACEIÓ
A parceria entre a Petrobras Distribuidora e a Infraero ganhou ainda mais altitude. Em
novembro, foi inaugurada a fase final da nova planta de co-geração de energia do Aeroporto
Zumbi dos Palmares, localizado no município de Rio Largo, a 20 quilômetros de Maceió (AL).
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T

rata-se da primeira unidade
movida a gás natural em operação em aeroportos no Brasil. A planta vai gerar 780 kW de
eletricidade e 750 TRs (toneladas de
refrigeração). Com o projeto, o aeroporto de Maceió está livre do risco
de desabastecimento de energia.
A nova planta de co-geração
chegou para suprir a crescente demanda por energia do aeroporto
alagoano. O consumo vai aumentar significativamente com a entrada em funcionamento do novo terminal de passageiros, uma das mais
importantes etapas do processo de
expansão do aeroporto. O Zumbi
dos Palmares ganhou espaço para
exposições, capela, mirante panorâmico, sete escadas rolantes, nove
elevadores e quatro pontes de embarque. Receberá ainda um Aeroshopping, com 63 lojas. Segundo
cálculos da Infraero, o movimento
no aeroporto de Maceió deverá
crescer de 750 mil para 1,2 milhão
de passageiros/ano.
A co-geração consiste na produção simultânea de energia térmica e energia elétrica a partir do
uso de um combustível convencional – gás natural, óleo combustível, diesel e carvão – ou de algum
tipo de resíduo industrial – madeira, bagaço de cana, casca de arroz. Este processo possibilita um
aproveitamento de até 80% da
energia contida no combustível.
A BR e a Infraero também fecharam projeto semelhante para o aeroporto de Congonhas (SP). Estamos
finalizando o processo de obtenção
das licenças envolvidas, para posteriormente a Infraero concluir a terraplanagem e a BR iniciar a supervisão e instalação da planta juntamente com seus subcontratados. Essa
unidade terá capacidade para gerar
4,1 MW de eletricidade e 1.310 TRs

Renato Costa, gerente de Comercialização de Soluções Energéticas

(toneladas de refrigeração). Estudos
realizados pela Infraero indicam a
possibilidade de instalação do sistema em vários aeroportos do Brasil.
A próxima parada deverá ser Vitória
(ES). A BR já iniciou os estudos de
viabilidade técnica, econômica e financeira e a elaboração de propostas para a implementação de uma
planta de cogeração no aeroporto
capixaba. A exemplo de Congonhas
e Maceió, a Infraero não terá custos
representativos com a implantação do
sistema. A empresa será cliente da
BR, que atuará como produtor independente de energia, fornecendo
eletricidade e frio para climatização
dos aeroportos.
A co-geração gera de imediato
uma economia em relação ao sistema convencional de eletricidade,
sem necessidade de investimento
próprio da Infraero, além de permi-

tir auto-suficiência de energia para
as cargas essenciais. Desta forma, a
empresa não fica dependente do
suprimento de energia do sistema
interligado, preservando a atividade
estratégica e a segurança nacional
de operação dos aeroportos.
“Este não é um trabalho que surgiu da noite para o dia. Desenvolvemos uma cultura interna na BR, com
uma equipe multidisciplinar envolvendo estudos técnicos e análises econômico-financeiras para chegarmos
a uma solução ótima para o cliente.
A planta de co-geração é capaz de
gerar energia com qualidade e confiabilidade, permitindo a auto-suficiência energética em uma atividade estratégica para os aeroportos e
para o Brasil”, explica Renato Costa,
gerente de Comercialização de Soluções Energéticas da Petrobras Distribuidora.
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GERAÇÃO
NA DOSE EXATA
Energia na medida certa e na hora mais necessária. Assim é o Geração na Ponta, a nova
fronteira na produção customizada de eletricidade. Desenvolvido pela Petrobras Distribuidora,
o sistema garante a continuidade do abastecimento para estabelecimentos comerciais e
indústrias no chamado horário de ponta do consumo de energia – este período, de três horas, é
determinado pelas próprias concessionárias locais no intervalo das 17 horas às 22 horas.

E

ntre os principais clientes do
projeto estão hotéis, supermercados, shoppings centers,
edifícios comerciais e fábricas das
mais diversas áreas de atuação. É
necessário que estejam conectados
à rede de média tensão e tenham
demanda superior a 350 kW.
No horário de ponta, além do risco de desabastecimento – devido ao
pico de consumo – as tarifas para
grandes e médios consumidores são
mais altas. Em algumas regiões,
pode chegar a mil reais por megawatt/hora. “O projeto Geração na
Ponta é resultado de um minucioso
estudo, a partir do qual passamos a
desenvolver soluções customizadas
para nossos clientes. O foco é a redução dos custos e a adequação das
necessidades. Quanto maiores os
gastos com energia maiores as possibilidades de a Petrobras oferecer
uma solução mais econômica ao
cliente”, explica Valter Pinheiro, gerente de Desenvolvimento de Soluções Energéticas.
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A M. Reis, fabricante de cordas
de fibra reciclada, de polipropileno
e polietileno, localizada em Itajaí
(SC), adotou o Geração na Ponta.
“Esperamos um corte da ordem de
R$ 30 mil por mês nos gastos com
energia. Além da questão econômi-

Valter Pinheiro, gerente de Desenvolvimento
de Soluções Energéticas

ca, teremos uma segurança quanto
a eventuais problemas de corte de
energia”, afirma Marcílio José Gonçalves Filho, diretor da M. Reis. Fundada há 46 anos, a empresa emprega 360 funcionários. Outro
cliente do sistema é a rede de supermercados Guanabara, do Rio de
Janeiro, que deverá obter uma economia de até 20% nos custos com
energia.
Todos os procedimentos necessários para a implantação do Geração na Ponta – instalação de uma
usina de geração de energia movida a óleo diesel, assistência técnica, operação assistida e manutenção 24 horas – ficam a cargo da BR
e são realizados por uma equipe
especializada de consultores e engenheiros. A companhia é responsável também pela gestão de estoque e de qualidade do combustível.
“Além da redução com o custo da
energia elétrica, os clientes ganham
um pacote de serviços completo.
Não existe qualquer tipo de risco fi-
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O Supermercados Guanabara é um dos clientes do sistema Geração na Ponta

nanceiro ou operacional na contratação do serviço oferecido pela BR”,
garante Valter.
Este novo conceito de solução
energética traz uma série de benefícios para os clientes: absorção
do risco do combustível, proporcionando custos competitivos com re-

lação à energia elétrica ofertada
pela concessionária local; disponibilização de energia permanente e
segurança operacional. “O sistema
permite a geração de energia em
caso de blecaute ou de indisponibilidade de força pela concessionária local, garantindo assim a ma-

EM GOTAS

 A Petrobras Distribuidora construirá mais
quatro termelétricas. No segundo leilão de
energia nova realizado pelo Governo Federal, a BR, por meio da Gerência de Soluções
Energéticas (GSE), ganhou a licença para a
construção das usinas Camaçari Muricy I e II,
e Camaçari Pólo de Apoio I, na Bahia, além
de Pecém II no Ceará. Todas as térmicas
(incluindo a Goiânia II, concessão recebida
no primeiro leilão) estarão prontas e começarão a operar em 2009. As usinas integrarão o sistema interligado e entrarão em
funcionamento de acordo com as
programções do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esse modelo de

contratação de energia é considerado um
marco no novo modelo do setor elétrico. As
geradoras propõem o preço e as distribuidoras adquirem a quantidade necessária.
Essas ações consolidam cada vez mais a BR
como uma empresa de energia, aumentando seu portfólio de produtos e serviços e,
principalmente, contribuindo para a ampliação da capacidade e segurança energética
com fontes complementares às hidrelétricas.
As usinas de Camaçari Muricy I e Camaçari
Pólo de Apoio I serão movidas a óleo combustível e produzirão 148 MW cada uma. Já
Camaçari Muricy II e Pecém vão funcionar a
diesel, gerando 140 MW cada uma.

nutenção rotineira das atividades
dos clientes”, afirma Valter.
Com o Geração na Ponta, a Gerência de Soluções Energéticas
(GSE) renova seu compromisso
com a incessante busca de soluções
para o abastecimento de energia
no país. A gerência, que se destacou no passado recente do programa de geração emergencial, é sócia em usinas recém-inauguradas
que abastecem a cidade de Manaus, carente de eletricidade para
o seu desenvolvimento. Entre outros serviços, a GSE oferece projetos de cogeração.
Mais informações sobre o sistema
Geração na Ponta podem ser obtidas
pelo telefone (21) 3876-2304 e do
e-mail geracaonaponta@br.com.br.
Os interessados podem acessar também o SAC da BR (0800-78-9001)
e o site www.br.com.br.
CONTATOS BR
Valter Pinheiro

valtercp@br.com.br – (21) 3876-0406

ALEXANDRE PENNA RODRIGUES é o titular da Gerência de Soluções Energéticas, cujo objetivo é desenvolver a melhor
resposta para a necessidade de energia de cada cliente. A unidade oferece produtos e serviços com alto grau de
competitividade, qualidade e confiabilidade, dentro dos padrões adequados de rentabilidade. (penna@br.com.br)
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BR COMEMORA

35 ANOS
A maior companhia de distribuição de combustíveis do Brasil chega aos 35 anos. O tempo
só lhe fez bem! São mais de 7.200 postos e aproximadamente 11 mil grandes clientes
corporativos, como indústrias, usinas termelétricas, companhias de aviação, frotas de ônibus
e a própria Petrobras. Esta é a Petrobras Distribuidora, responsável por 34% de toda a
comercialização de derivados de petróleo do país.

A

BR foi criada em 12 de novembro de 1971 para distribuir combustíveis e derivados de petróleo, operação até então
realizada pela Superintendência de
Distribuição da holding Petrobras. Em
apenas três anos, a empresa assumiu a liderança do mercado, posição que nunca mais perdeu.
A história da BR tem sido construída sob a bandeira da inovação. Ao
longo destes anos, a companhia vem
desenvolvendo uma série de produtos e serviços para os mais diversos
segmentos consumidores, sempre
buscando a eficiência e a geração
de resultados para os clientes. Ao
mesmo tempo, é impossível olhar a
BR de um ângulo específico. Uma das
marcas da empresa é a pluralidade
da sua atuação. Na área de automotivos, por exemplo, é possível destacar os lubrificantes da linha Lubrax
para automóveis com motores a gasolina, álcool e gás natural. Desenvolveu também novos aditivos para

o setor de aviação, como o Lubrax
Aviação Sintético, que rendeu à Petrobras Distribuidora a liderança deste
mercado desde 1997. No segmento de Grandes Consumidores, criou
programas de fidelidade que são referência de mercado, notadamente
na área de transportes, como o CTFBR e as Centrais Avançadas de Inspeção e Serviços (CAIS). Destaca-se
ainda pela ampla produção de especialidades químicas destinadas a
alguns dos mais importantes setores
da economia, como agronegócio,
indústria têxtil e de couros e calçados, fabricantes de tintas e vernizes
e a atividade de supply para a exploração de petróleo.
Outra área de destaque da BR é
a produção de emulsões asfálticas
com as técnicas mais modernas do
mercado, usadas na pavimentação
de milhares de quilômetros de estradas e ruas, levando progresso e
bem-estar para todas as regiões do
país. A companhia vem também dan-

do uma valiosa contribuição ao Brasil na área energética, criando soluções para ampliar o suprimento de
eletricidade.
Ressalte-se ainda a atuação internacional da BR, iniciada em 1992.
A companhia exporta lubrificantes
para Grécia, Rússia, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, Moçambique e República Dominicana. Administra também aeroportos no Paraguai e no Uruguai, herdados por
meio de uma parceria com a Petrobras Holding, que comprou os ativos
da Shell nos dois países, entre eles
as operações portuárias.
Em carta à força de trabalho, a
presidente da BR, Maria das Graças
Foster, enfatizou o empenho de todos os funcionários para a consolidação da companhia como líder na
distribuição de derivados de petróleo: “Neste momento, em que a companhia completa 35 anos de existência, para mim, particularmente, é um
orgulho comandar esse time que sou-
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HISTÓRIA

be, como nenhum outro, superar as
adversidades do mercado e traduzir
em rentabilidade todo o esforço das
equipes de vendas. Neste ano a BR
recebeu um presente de aniversário
muito especial. Em outubro, realizamos a maior venda de nossa história. Não somos apenas líderes de
mercado e o braço comercial do Sistema Petrobras, mas uma companhia
que tem e continuará tendo sempre
um papel estratégico no desenvolvimento do País. Todos os funcionários
fazem parte desta história de sucesso que já dura três décadas e meia e
que – tenho certeza – perdurará por
muito e muito mais tempo.”
POSTOS BR

Para milhões e milhões de brasileiros, a face mais visível da Petrobras é a sua rede de postos, líder
absoluta do setor e considerada o
padrão máximo de qualidade em
combustíveis e serviços automotivos.
A preferência do consumidor é resultado de um intenso trabalho de
aperfeiçoamento desenvolvido pela
BR, dos constantes investimentos fei-

tos na modernização e ampliação da
rede de postos e do histórico e bemsucedido relacionamento entre a
companhia e seus revendedores. Em
2000, a Petrobras Distribuidora assinou um convênio com o Banco do
Brasil e o BNDES para a abertura de
uma linha de crédito de R$ 30 milhões destinada à reforma ou cons-

A BR DO PORVIR
Só mesmo uma empresa capaz de planejar seu futuro pode
ter um passado de tantas realizações. Ao mesmo tempo em que
celebra seus 35 anos, a Petrobras
Distribuidora prepara-se para o
porvir. A presidente da companhia, Maria das Graças Foster,
anunciou recentemente as metas
e os objetivos do Plano de Negócios BR 2007-2011. A empresa
realizará investimentos da ordem
de R$ 5,4 bilhões, um aumento
de 88% em relação aos aportes
previstos no Plano de Negócios

46 SOLUÇÕES

2006-2010. “Gestão cada vez
mais eficiente de custeio, além do
foco na ampliação de mercado,
com rentabilidade, são grandes
prioridades que já estão norteando as ações da companhia”, afirma Maria das Graças.
O Plano de Negócios BR 20072011 tem como um de seus pilares a garantia do crescimento do
mercado de combustíveis em torno de 3% ao ano no período, visando acompanhar o forte crescimento de atividades previsto pela
Petrobras para os próximos anos.

trução de postos e lojas de conveniência e para aquisição de equipamentos e produtos. Além de um contínuo programa de investimentos, a
companhia criou uma série de mecanismos de contato com sua rede
de distribuidores. Lançou o Jornal do
Revendedor, com tiragem mensal de
43 mil exemplares, apresentando
temas de interesse da categoria.
Para promover a qualificação e o
treinamento de profissionais de abastecimento, promotores de vendas e
profissionais de lubrificação, a Petrobras Distribuidora criou, em 2001, o
projeto Posto-Escola. São onze unidades em todo o país, responsável pela
capacitação de centenas de profissionais, como, por exemplo, Antônio
Paulo Rosa Lima Jr., de 26 anos. A
participação no projeto não apenas
lhe garantiu um emprego de frentista
como o incentivou a recomeçar os
estudos. “Passei três meses aprendendo a trabalhar no posto-escola da Lagoa (Rio de Janeiro) e descobri que
gosto de atender o público. Agora,
quero voltar a estudar e continuar me
aprimorando”, diz Antônio.

GESTÃO

BR ADOTA NOTA FISCAL

ELETRÔNICA
A

Petrobras Distribuidora aderiu ao projeto da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e), criado por
meio de uma parceria entre a Receita Federal e as secretarias estaduais de Fazenda e coordenado pelo
Encontro Nacional dos Administradores e Coordenadores Tributários Estaduais (Encat). A iniciativa envolve
a implantação de um documento fiscal eletrônico que substituirá gradativamente o atual sistema de emissão de notas fiscais em papel.
O novo sistema traz uma série de
benefícios para o contribuinte e para
o próprio Fisco. Além de melhorar a
confiabilidade da informação e diminuir a sonegação, a nota eletrônica vai reduzir custos das empresas,
principalmente com emissão, guarda e recuperação dos documentos.
Permitirá também a simplificação de
obrigações acessórias – pois dispensará a Autorização para Impressão
de Documentos Fiscais (AIDF) – e a
maior agilidade dos serviços prestados nos postos fiscais estaduais. Espera-se também um estímulo ao comércio eletrônico entre as empresas
e o governo (B2B). Para o receptor,
o novo modelo eliminará a necessidade de digitação nas notas fiscais
na recepção de mercadorias e possibilitará um planejamento de logística mais eficiente devido ao conhecimento prévio das informações contidas no documento.
Para a Receita Federal e as se-

Equipe que coordena a implantação da Nota Fiscal Eletrônica na BR

cretarias estaduais, a NF-e representará o aperfeiçoamento dos processos de controle fiscal e, consequentemente, o aumento da arrecadação,
menor sobreposição de dados e informação em tempo real. A validade jurídica da nota é garantida pela
assinatura digital do emitente, devidamente certificada, e pela autorização de uso fornecido pelo Fisco.
PROJETO-PILOTO

Ao lado de outras importantes
empresas, como Ford, Sadia, Gerdau, Volkswagen, Souza Cruz e Petrobras, entre outras, a BR se engajou no projeto-piloto para a implantação da Nota Fiscal Eletrônica. Foi
criado um grupo coordenador com
a participação ativa das gerências
de Tecnologia da Informação (GTI),
Operações (GOP), Preços (GEP) e
Atendimento a Clientes (GATEND).
A empresa iniciou, gradativamente,

a adoção do sistema em dezembro,
após um período de testes. Nesta
etapa de preparação, a BR utilizou
a NF-e nas operações de venda de
gasolina para os clientes Unesul de
Transportes, de Porto Alegre, Posto
Aldi e Empresa Nossa Senhora da
Glória, de Santa Catarina, e para a
própria Petrobras, a partir das bases em Salvador e em São Paulo.
Devido à complexidade das operações e da importância deste projeto, o processo de adoção da nota
fiscal eletrônica foi conduzido de
maneira paulatina. Desta forma, todos os procedimentos puderam ser
corretamente incorporados.
Além de contribuir para uma inovação que trará grandes vantagens
para o Brasil, a BR teve uma atuação
direta nas discussões para a elaboração da nova legislação, apresentando diversas proposições incorporadas ao sistema.
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OPINIÃO

GNL

A APOSTA CERTA
PARA O FUTURO?
O uso do gás natural tem sido um assunto de grande discussão
nos últimos anos. Houve um aumento nas indústrias,
residências e em veículos, graças ao esforço e compromisso
da Petrobras e do Governo com a difusão do uso do gás.

P

orém, em comparação com
outros países, a participação
do gás natural na matriz energética brasileira continua modesta e
limitada aos grandes centros consumidores próximos aos campos de
produção, como o Rio de Janeiro, ou
ao Gasoduto Brasil-Bolívia, caso de
São Paulo.
O novo quadro institucional resultante da nova orientação política
na Bolívia repercutiu na Petrobras, no
que toca a gás natural, com a alteração das bases de fornecimento
comercial do produto. Frente a estas
ações do governo boliviano, a Petrobras decidiu rever sua estratégia de
investimentos para a região, resultando em algum aperto de curto prazo no fornecimento do gás no País.
No entanto, as possibilidades de
um acordo com o governo boliviano
são concretas, uma vez que 75% da
sua produção de gás é exportada
para o Brasil. Adicionalmente, a Petrobras anunciou que está analisando a alternativa da importação do
GNL para a complementação do
abastecimento, diversificando ainda
mais o seu suprimento. Dentro desse cenário é de se supor que os pro-
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blemas de oferta sejam superados.
Desta forma, o desafio no médio/longo prazo continua sendo aumentar o uso do gás natural no país.
E, principalmente, melhorar o consumo do gás nas indústrias e distribuidores, que no momento correspondem a 70% do consumo.
As indústrias atualmente servidas
pelas concessionárias de gás natural
canalizado estão localizadas próximas
às regiões de produção de gás ou
ao longo do gasoduto Bolívia-Brasil.
Outros consumidores potenciais que
não conseguem acessar o sistema de
distribuição das concessionárias continuaram pressionando para obter
um prognóstico da chegada do gás
natural em suas áreas de atuação.
O mesmo ocorreu no caso de outras
concessionárias estaduais, como Cebgas (Brasília) e Goiasgas (Goiás).
É no sentido de permitir o acesso
a outros consumidores industriais, que
hoje utilizam GLP, que a Petrobras
anunciou a formação de uma jointventure com a White Martins e criou
a Gaslocal, para comercialização e
distribuição do gás natural liquefeito
(GNL) em caminhões. O sistema de
movimentação é absolutamente aná-

Robert Willems, diretor da BearingPoint
e especialista na indústria de Oil & Gás

logo ao que a White Martins há décadas vem fazendo com o oxigênio,
nitrogênio e outros gases industriais.
A Gaslocal retirará o gás liquefeito numa nova planta de liquefação em Paulínia, ao lado da Replan,
e o entregará para clientes industriais
nas regiões de São Paulo, além das
concessionárias de gás canalizado
dos estados de Minas Gerais, Goiás
e Distrito Federal.
Mercado não falta. Porém, num
país como o Brasil, onde o transporte terrestre ainda representa 80% da
matriz de transportes, o sucesso desse empreendimento vai depender da
competitividade frente aos produtos
substitutos, como GLP, e, principalmente, de uma busca contínua de excelência operacional na distribuição.
Operar uma estrutura logística
com padrões de segurança mais altos , com baixo custo de transporte, é
o maior desafio da Gaslocal. A experiência em outros países, como Japão, Espanha, Portugal e Estados Unidos, tem mostrado a viabilidade da
iniciativa. Torcemos pelo Brasil para
que o projeto vingue e mais empresas possam ter acesso ao gás natural
por um custo mais competitivo.

