Petrobras aprova revisão da política de
preços do GLP
—
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2019 – A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras informa que sua
Diretoria Executiva aprovou revisão de sua política de preços do GLP de uso residencial,
comercializado para envase em botijões de até 13 kg, incluindo botijões de menor capacidade
como, por exemplo, de 5 kg e 8 kg que já atendem à demanda por menores volumes.
Os preços praticados pela companhia passarão a adotar como referência o preço de paridade
de importação (PPI), similar ao do GLP industrial/comercial, que inclui o preço do GLP no
mercado internacional (Golfo do México, por exemplo) acrescido dos custos do frete marítimo,
despesas internas de transporte, e uma margem para remuneração dos riscos inerentes à
operação.
Com isso, os preços do GLP industrial/comercial e do residencial envasado em botijões de até
13 kg (P13) passam a ter um alinhamento maior, embora mantido o atendimento à Resolução
4/2005 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que “reconhece como de interesse
para a política energética nacional a comercialização, por produtor ou importador, de gás
liquefeito de petróleo (GLP), destinado exclusivamente a uso doméstico em recipientes
transportáveis de capacidade de até 13 kg, a preços diferenciados e inferiores aos praticados
para os demais usos ou acondicionados em recipientes de outras capacidades”.
Os preços do GLP de uso industrial e do P13 foram reajustados na data de hoje, passando a
valer respectivamente R$1.950,8/ton e R$1.850,8/ton. Esses valores representam uma
redução média de -13,4% no preço do GLP industrial e de -8,2% no preço dos envasados até
13 kg.
Na nova política de preços de GLP os reajustes passam a ser realizados sem periodicidade
definida, de acordo com as condições de mercado e da análise dos ambientes interno e
externo.
Com essas alterações fica extinto o mecanismo de compensação previsto na política
divulgada em 18/01/2018 para o preço do GLP envasado de até 13 kg que considerava a
média móvel de cotações dos últimos 12 meses.
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Este documento pode conter previsões segundo o significado da Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (Lei de Valores Mobiliários) e
Seção 21E da lei de Negociação de Valores Mobiliários de 1934 conforme alterada (Lei de Negociação) que refletem apenas expectativas dos administradores da
Companhia. Os termos: “antecipa”, “acredita”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “projeta”, “objetiva”, “deverá”, bem como outros termos similares, visam a
identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas, previstos ou não, pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da
Companhia podem diferir das atuais expectativas, e, o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas.

