
Representa a 
multiplicidade
de visões e um 
senso de 
coletividade
e união.

Somos a



✓ A PLURAL possui Código de Integridade e Conduta, cujas normas orientam o comportamento ético e responsável de

seus colaboradores e associados, além de reiterar a obrigatoriedade de plena observância das normas anticorrupção,

concorrenciais e regulatórias.

✓ Os participantes da presente reunião declaram conhecer o Código de Integridade e Conduta e se comprometem a

cumpri-lo integralmente, em especial, as seguintes Regras de Ouro:

➢ Toda reunião deve ter convite, pauta e ata. Os assuntos tratados devem ser institucionais e de legítimo interesse

setorial.

➢ É proibida a discussão de assuntos comerciais ou a troca de informações concorrencialmente sensíveis. Se

necessária, a coleta de dados sensíveis ocorrerá em atenção às melhores práticas e regras de Compliance.

➢ Em caso de suspeita de violação das normas do Código de Integridade de Conduta, o participante deve se

manifestar e consignar sua discordância por escrito. Caso persista a suspeita, deve se retirar e comunicar o fato

ao Comitê de Compliance da PLURAL, sem prejuízo de outras providências que entender cabíveis.

➢ Em caso de dúvidas, o participante deve procurar o Comitê de Compliance da PLURAL.

✓ O Código de Integridade e Conduta aplica-se antes, durante e após a reunião, incluindo intervalos.

Disclaimer



Associação Nacional das Distribuidoras de 

Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveniência

✓ 11 empresas associadas

✓ Aprox. 70% do mercado de combustíveis

✓ 130 bases de distribuição

✓ Aprox. 80% do mercado de lubrificantes

✓ 23 mil postos de serviço com as marcas das associadas

✓ 4.800 lojas de conveniência

Câmara de

Aviação

Câmara de

Conveniência

Câmara de

Lubrificantes

Câmara de

Logística e 

Abastecimento

Câmara de

Combustíveis



Representar os associados junto à sociedade, atuando 

com protagonismo para assegurar um ambiente de 

negócios equilibrado e competitivo, por meio de um 

conjunto regulatório de excelência, antecipando-se às 

transformações do mercado.



Ser referência como uma entidade que atua com 

representatividade e dinamismo na proposição de um 

conjunto regulatório capaz de garantir um ambiente 

de negócios atrativo.



Promover o fortalecimento da 
imagem do setor de downstream, 
a eficiência operacional e um 
ambiente de negócios equilibrado
por meio de:

Melhorias legislativas

e regulatórias

1

Geração de conhecimento

antecipado para tomada de decisão

2

Compartilhamento de melhores

práticas do mercado

3

Planos de trabalho organizados

em conjunto com outras entidades

representativas do setor

4

Apoio à instituições

parceiras e às autoridades

5

Acesso a uma rede de 

contatos relevante para o setor

6

CRIANDO VALOR



ASSOCIADOS ATUAIS E POTENCIAIS

Operadores logísticos e terminais 
Transpetro/ Petrobras/ Ultracargo/ Logum/ Oiltanking/ Granel/ Cattalini/ 

Vopak/ Stolthaven/ Ageo

Produtores de óleos e lubrificantes 
Castrol/ Chevron/ Moove/ Ipiranga/ BR/ Petronas/ Shell/ Total

Distribuidoras de combustíveis      
BR/ Ipiranga/ Raízen/ Brasilcom

Abastecimento de Aeronaves      
AirBP/ BR Aviation/ Shell Aviation

Ferrovias                                      
Rumo Logística/ VU/ MRS

Lojas de conveniência em postos 
AMPM/ BR Mania/ Select

Lojas de conveniência em geral 
Americanas/ Minuto (Pão de Açúcar)/ Carrefour Express



CÂMARA DE COMBUSTÍVEIS

Atividades-Chave

Através do MOVIMENTO COMBUSTÍVEL LEGAL, 

antecipar e desenvolver proposições no âmbito 

regulatório, legislativo, judiciário e de fiscalização 

visando a melhoria do ambiente de negócios

1. Desenvolver parcerias com entidades

representantivas da revenda e da distribuição 

de combustíveis com foco numa representação

colaborativa junto às agências reguladoras e 

aos poderes: judiciário, executivo e legislativo.

2. Prover suporte técnico/ operacional junto às 

autoridades de fiscalização visando o combate 

ao comércio irregular de combustíveis.

Estruturação de dados e de benchmarking para o 

setor de downstream, provendo conhecimento

maior para associados, governos e sociedade, tais 

como: perfis de consumo, dimensões de mercado, 

modelos, cenários e tendências;

Promover junto aos associados referências das 

melhores práticas na busca da Eficácia  

Operacional e do Controle de Qualidade para 

Combustíveis e Biocombustíveis, provendo ao 

consumidor final um produto de comprovada 

excelência, imune de fraudes, num ambiente

seguro.



• Desenvolver estudos logísticos referentes a 

cenários futuros de Supply/Demand, com foco em

planejamento de Infraestrutura, utilização dos 

diferentes modais de transporte e níveis de 

produção de combustíveis e biocombustíveis;

• Participar ativamente da interlocução com as 

agências reguladoras ANP e ANTAQ e outros 

setores do governo (SPU, SEP,PPI), para a 

análise e definição dos processos licitatórios de 

infraestrutura portuária;

• Contribuir com propostas concretas nas

discussões dos Programas COMBUSTÍVEL 

BRASIL e RENOVABIO liderados pelo Ministério

de Minas e Energia;

• Desenvolver proposições regulatórias e legislativas

para aprimorar o Marco Legal de Transporte de 

Carga, o Marco Legal dos Biocombustíveis, as 

resoluções sobre Importação de Produtos, as 

Regras de Acesso a ativos e as resoluções sobre

controle de qualidade de produto, dentre outras;

• Desenvolver a interlocução com o Ministério de 

Minas e Energia e Produtores de Etanol e 

Biodiesel nos Comitês Mensais de Abastecimento

do mercado.

CÂMARA DE LOGÍSTICA E ABASTECIMENTO

Atividades-Chave



• Promover o alinhamento das normas e padrões

técnicos e de qualidade dos insumos e produtos

acabados exigidas no mercado brasileiro, além

daqueles estabelecidos pelas principais agências

certificadoras internacionais;

• Desenvolver ações de esclarecimento através de 

canal de comunicação com consumidor visando

eliminar dúvidas de natureza técnica e institucional

a respeito de lubrificantes e lubrificação; 

• Promover o debate e a avaliação dos desafios do 

setor através da discussão e divulgação das 

melhores práticas do mercado, no âmbito nacional

e internacional, com foco em eficiência e 

otimização logística;

• Divulgar amplamente dentre os associados as 

lições aprendidas e melhores práticas em

Segurança, Saúde e Meio-Ambiente nos

processos de fabricação e manuseio de 

lubrificantes, de modo a incentivar uma criteriosa

aplicação destes conceitos no cumprimento da 

legislação em vigor.

CÂMARA DE LUBRIFICANTES

Atividades-Chave



• Interlocução e representação junto às agências

reguladoras e ao poder judiciário, executivo e 

legislativo para a proposição de matérias que 

garantam a concorrência leal no mercado de 

conveniência;

• Estruturação de banco de dados de referência

para o setor de conveniência a fim de oferecer

maiores informações aos associados nas áreas de 

tendências, perfis de consumo, dimensões de 

mercado e cenários futuros;

• Promover parcerias com organismos de pesquisa

em tecnologias de automação para o canal de 

conveniência, com o objetivo de identificar

ferramentas que apoiem a tomada de decisão das 

empresas;

• Realização de eventos e seminários para debate 

construtivo do setor, buscando promover boas 

práticas na área de conveniência, em diferentes

ambientes de negócio.

CÂMARA DE CONVENIÊNCIA

Atividades-Chave



CÂMARA DE AVIAÇÃO

Atividades-Chave

• Representação dos associados junto à ANAC e 

ANP, para discussão da agenda regulatória e 

proposição de melhorias visando maior segurança

operacional e jurídica;   

• Estruturação de rede de contatos especializada

para desenvolvimento de estudos técnicos;  

• Contato com autarquias e entidades do setor

esclarecendo e defendendo os interesses da 

indústria;

• Desenvolvimento e organização de eventos e 

seminários para promoção de melhorias

regulatórias para o setor;

• Realizar reuniões periódicas com as companhias

associadas para discussão de temas como:

a.  Infraestrutura

b.  Segurança operacional

c. Especificações de qualidade

d.  Novos combustíveis e impactos na logística de 

abastecimento do setor.



somosplural.com.br

Av. Almirante Barroso, nº 52, sala 2001 Rio de 

Janeiro - RJ, CEP: 20031-918

Tel.: (21) 2122-7676

Associação Nacional das Distribuidoras
de Combustíveis, Lubrificantes,
Logística e Conveniência.


