


Nos últimos 40 anos, o Brasil cresceu e mudou muito. E a Petrobras Distribuidora, 

criada em 12 de novembro de 1971, também cresceu e mudou junto, ajudando a levar 

desenvolvimento, cidadania, cultura e, claro, combustíveis e lubrificantes, além de outros 

produtos, aos quatro cantos do país. 

Isso é feito não apenas por meio de nossa rede de postos, a única presente em todo o 

território nacional. Garantimos também o abastecimento de transportadoras de carga e 

passageiros, companhias de aviação comercial e aeronaves executivas, navios e trens.   

Estamos presentes ainda no suprimento de diesel e óleo combustível para grandes 

indústrias, termoelétricas e siderúrgicas. Marcamos nosso espaço no segmento de 

produtos químicos, de comercialização de asfalto e de negócios de energia, com ênfase 

na conservação e eficiência energética.

Nossas instalações operacionais – bases e terminais, fábricas de lubrificantes e 

asfalto, depósitos e áreas de armazenagem – são como veias e artérias, garantindo a 

capilaridade de nossa logística. Chegando aonde nenhuma outra distribuidora chega.

Por trás de toda essa estrutura, na base, está nosso ativo mais valioso: a força de 

trabalho. Ao longo das 160 páginas deste livro, o leitor poderá conhecer mais a fundo 

a história da Petrobras Distribuidora contada por alguns de seus empregados, que a 

viveram intensamente, nas últimas quatro décadas.

São depoimentos que mostram a dedicação, o profissionalismo e, por que não dizer, a 

entrega de todos os profissionais que escrevem todos os dias a história da BR. Nosso 

compromisso – a missão de “fazer a BR” diariamente, há 40 anos – está certamente 

refletido nas histórias aqui contadas. 

Para o futuro, fica a certeza de que iremos manter a tradição de pioneirismo, integração 

nacional, inovação e responsabilidade socioambiental que faz – e continuará a fazer – da 

BR uma empresa querida e reconhecida não só pelos que a constroem no dia a dia, mas 

também, e certamente, por todo o povo brasileiro.

Petrobras Distribuidora

A história de uma empresa é bem mais do que uma sucessão de eventos, uma listagem 

de conquistas ou um inventário de investimentos. A trajetória de um ente empresarial 

é constituída, sobretudo, pela experiência acumulada por seus profissionais e pelo 

conhecimento que eles – e elas – formularam e sistematizaram ao longo dos anos. E em se 

tratando de uma companhia como a Petrobras Distribuidora, o caminho que percorreu se 

confunde com a moderna história econômica do Brasil, porque umbilicalmente ligado ao 

desenvolvimento do país e à conquista de sua independência energética.

Os produtos e serviços da Petrobras Distribuidora estão presentes em cada canto do Brasil, 

sua marca tem as cores nacionais e seu pessoal veste a camisa do país. Foi neles – homens 

e mulheres que ajudaram a construir a empresa – que o Museu da Pessoa foi buscar 

os testemunhos e as lembranças utilizados para construir o relato que se lerá a seguir. 

Adicionalmente, uma extensa pesquisa documental e iconográfica contribuiu para dar 

base às narrativas produzidas por quem protagonizou uma história de sucesso que agora 

completa 40 anos.

A memória aqui reunida tem o intuito de servir tanto para o registro histórico de uma 

etapa importante da Petrobras Distribuidora como para reiterar a relevância das pessoas 

envolvidas nesse processo. São elas que, de fato, fizeram essa história acontecer.

Museu da Pessoa

A históriA contAdA por quem A fAz
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aze uma arca de tábuas de cipres-

te; nela farás compartimentos e a 

calafetarás com betume por den-

tro e por fora” (Gênesis, 6-14). 

Esta foi a recomendação que, se-

gundo a Bíblia, o patriarca Noé re-

cebeu de Deus como parte das providências 

para a construção de uma embarcação de ra-

zoáveis proporções – “de trezentos côvados 

será o comprimento; de cinquenta, a largura; 

e a altura, de trinta” –, na qual ele deveria em-

barcar com a família, mais um casal de cada 

espécie de bichos conhecidos, eleitos que fo-

ram a sobreviver das águas do dilúvio que se 

avizinhava, prestes a “consumir toda carne em 

que há fôlego de vida debaixo dos céus; tudo 

o que há na terra perecerá”. 

Côvado é uma antiga medida de compri-

mento, utilizada por distintas civilizações, e que 

à falta de um padrão conhecido pode variar do 

equivalente a 53 centímetros para os egípcios 

a 44,7 centímetros para os hebreus. A arca de 

Noé teria algo como 130 metros de comprimen-

to. E a ordem divina foi clara: “a calafetarás 

com betume por dentro e por fora”.

O betume é uma substância encontrada na 

natureza, formada a partir da decomposição 

de matérias orgânicas. Obtido por processo 

natural a partir da exsudação de rochas sedi-

mentares, o betume era conhecido na antiga 

Grécia como “óleo de pedra” (petrélaion), do 

qual derivou o termo latino petroleum (petrus 

= pedra + oleum = óleo). Os romanos foram os 

primeiros a aproveitar as propriedades infla-

máveis do betume para untar as pontas das 

flechas incendiárias de seus exércitos. Mas seu 

uso mais comum era mesmo nos processos 

de impermeabilização, como fizera o patriar-

ca Noé em sua arca, que afinal flutuou, e nos 

antigos sistemas de iluminação. 

De todas as formas, já ficara claro, des-

de os primórdios das civilizações, que aquela 

substância escura, oleosa e pegajosa, resulta-

do da transformação da matéria orgânica acu-

A matéria-prima de tantas aplicações no mundo moderno era 
conhecida desde tempos imemoriais. Sobre ela há referências na 
Bíblia e na crônica dos grandes conflitos que marcaram a história da 
humanidade a partir da primeira metade do século 19. 

o óleo dAs pedrAs

O óleO das pedras

a criaçãO da petrObras

distribuiçãO, primeirOs mOvimentOs

01
“
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viagem aos Estados Unidos, em 1927, o escritor 

Monteiro Lobato se encantou com a pujança da 

economia americana, alavancada pelas gran-

des fábricas de automóveis. Daí a associar a 

produção e o consumo dos derivados de petró-

leo ao desenvolvimento econômico foi um pas-

so. De volta ao Brasil, assistiu ao interesse de 

empresas multinacionais em explorar o produto 

por aqui e convenceu-se de que essa riqueza 

deveria ser controlada apenas pelos brasileiros. 

O interesse estrangeiro foi tanto que, em 1934, 

o presidente Getúlio Vargas decidiu pela cria-

ção do Departamento Nacional de Produção 

Mineral, organismo estatal destinado a regular 

a nascente atividade. No mesmo ano, entrou 

em operação em Uruguaiana (RS) a Destilaria 

Rio-Grandense, que mais tarde daria origem à 

primeira refinaria brasileira. 

Em 1938, sob o regime do Estado Novo, 

uma nova legislação sobre o tema determina-

va que a atividade petrolífera fosse obrigato-

riamente realizada por brasileiros; ao mesmo 

tempo era instituído o Conselho Nacional do 

Petróleo (CNP), para avaliar os requerimentos 

de pesquisa e exploração de jazidas de petró-

leo, que já despertavam vivo interesse dos in-

vestidores. No dia 21 de janeiro do ano seguinte, 

um sábado, o poço DNPM-163, localizado em 

Lobato, nas cercanias de Salvador (BA), jorrou 

petróleo pela primeira vez no Brasil.

O nome do lugar era apenas uma coinci-

dência com o sobrenome de Monteiro Lobato. 

E aquela descoberta de petróleo reforçou a 

tese do escritor de que a melhor opção para o 

país era a nacionalização de todos os bens do 

subsolo, o petróleo inclusive. O poço de Lobato 

resultou antieconômico, mas a atividade petro-

de maneira rudimentar, utilizando-se de latas 

e tambores disponíveis em estabelecimentos 

comerciais varejistas não especializados. 

A chegada dos primeiros veículos auto-

motores ao Brasil impulsionou as vendas de 

combustíveis. Era um mercado em crescimento. 

Na segunda década do século 20, as principais 

distribuidoras de derivados de petróleo insta-

laram-se no Rio de Janeiro: a Esso (Standard 

Oil Company of Brazil) em 1912, a Shell (The 

Anglo-Mexican Petroleum Products Company) 

em 1913 e a Texaco (The Texas Company South 

America Ltd.), em 1915. 

Em 1919, a Ford Motor Company inaugura 

a primeira linha de montagem de veículos no 

Brasil, no que foi seguida pela General Motors. 

Três anos depois, a Esso coloca em funciona-

mento a primeira bomba de gasolina no Rio de 

Janeiro, na Praça XV. Desde então, o mercado 

de distribuição de derivados no país esteve inti-

mamente relacionado ao crescimento da indús-

tria automobilística. Os primeiros automóveis 

eram abastecidos à porta das mercearias; a 

gasolina era vertida diretamente da lata para o 

tanque do carro, com auxílio de um funil. Com 

o aumento do número de veículos, surgiram 

as bombas manuais. Os postos de serviço co-

meçaram a proliferar com a consolidação da 

presença das montadoras de veículos e das 

linhas de produção em série, todas controladas 

por empresas de capital americano.

O Brasil ainda demoraria um pouco para 

produzir petróleo em escala comercial, mas o 

mundo, naquele momento, já descobrira a im-

portância dessa matéria-prima, cujos derivados 

movimentavam indústrias e abasteciam auto-

móveis nas primeiras décadas do século. Em 

brasil antes da petrObras

No início do século 20, a economia brasi-

leira estava baseada na agricultura, com forte 

dependência da produção de café, em especial 

no Estado de São Paulo, e o progresso que 

então se observava era em grande parte finan-

ciado pelo excedente gerado pela exportação 

do produto, de larga aceitação nos principais 

mercados mundiais da época. O desenvolvi-

mento econômico, com base na riqueza do 

campo, provocou um processo crescente de 

urbanização que começou a mudar a feição 

do país. Uma das razões para o crescimento 

das cidades foi a migração interna, sobretudo 

de jovens que trocavam a atividade agrícola 

no campo pela vida nas cidades, em busca 

de novas oportunidades de educação e tra-

balho; e o deslocamento de uma parcela dos 

imigrantes que desde a década de 1870, e mais 

intensamente no início do século 20, acorreram 

ao Brasil para trabalhar na lavoura, em subs-

tituição à mão de obra escrava nas lavouras 

de café. As principais capitais do país – São 

Paulo e Rio de Janeiro à frente – abriam-se a 

novas alternativas de trabalho no comércio e 

na indústria nascente e aos serviços oferecidos 

pelos emergentes profissionais liberais. 

O crescimento demandava energia. Já cir-

culavam automóveis e pequenos caminhões, e 

os derivados de petróleo entravam em defini-

tivo no cotidiano das pessoas. O comércio de 

combustíveis no Brasil começou a tomar corpo 

no início do século 20, com o aumento da ven-

da de óleo diesel e de querosene, este usado 

na iluminação pública de vilas e cidades e tam-

bém nas residências. Sua distribuição era feita 

mulada no subsolo por milhões de anos, tinha 

aplicações importantes tanto na paz como nas 

guerras. Com o passar do tempo, em paralelo 

ao desenvolvimento da humanidade e da vida 

em sociedade, foi-se desenhando aos poucos 

a sua importância estratégica. Em meados do 

século 19, o químico britânico James Young 

descobriu ser possível extrair petróleo do car-

vão – então a principal matriz energética, ao 

lado da madeira – e do xisto betuminoso. Assim 

se criaram os primeiros processos de refino 

daquilo que mais tarde seria cognominado de 

“ouro negro”. 

Em 1859, depois de convencer-se de que 

a obtenção de petróleo a partir das exsuda-

ções naturais era muito demorada, o ameri-

cano Edwin Laurentine Drake decidiu tentar 

explorá-lo por meio da perfuração do terreno, 

como forma de acelerar o processo. Tanto in-

sistiu que foi bem-sucedido. Em 27 de agosto 

daquele ano, seu poço pioneiro, de 21 metros 

de profundidade, produziu pela primeira vez na 

pequena localidade de Titusville, na Pensilvâ-

nia. Foi registrado ali o atestado de nascimento 

da moderna indústria petrolífera. 

No Brasil, essa história começa em 1858, 

quando Pedro de Araújo Lima, o Marquês de 

Olinda, presidente do Conselho de Ministros 

do Império, concedeu a José de Barros Pi-

mentel a autorização para extrair betume em 

terrenos situados nas margens do rio Maraú, no 

sul da Bahia. Já na República, entre 1892 e 1897, 

em Bofete (SP), o fazendeiro Eugênio Ferreira 

de Camargo promoveu a primeira sondagem 

profunda no Brasil. Em busca do “ouro negro”, 

chegou a 488 metros de profundidade, mas só 

encontrou água sulfurosa.
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fim da Segunda Guerra Mundial 

alterou profundamente o quadro 

mundial, estimulando o desenvol-

vimento brasileiro. O país, num 

clima de efervescência política e 

econômica com a debacle do Es-

tado Novo e a volta da democracia, debatia 

que rumos tomar e preparava-se para deixar 

de ser uma economia baseada na agroexpor-

tação para adotar uma política econômica vol-

tada para a industrialização. À época, o padrão 

mundial de industrialização baseava-se no aço 

e no petróleo.

A Constituição de 1946 havia determinado 

que a revisão da legislação atinente aos re-

cursos minerais seria regulada por meio de lei 

ordinária. Sob a presidência do general Eurico 

Gaspar Dutra, em fevereiro de 1948 o Execu-

tivo encaminhou ao Congresso o anteprojeto 

do Estatuto do Petróleo, com a sugestão de 

um amplo debate sobre uma matéria que já 

se tornara polêmica. O objetivo expresso pelo 

estatuto era construir um arcabouço jurídico 

que contemplasse a adequação da legislação 

sobre os recursos naturais, abrindo a explora-

ção, produção e refino de petróleo ao capital 

privado, tanto nacional como estrangeiro. 

O governo, porém, deparou-se com um 

crescente movimento da opinião pública, que 

passou a influenciar as discussões sobre o es-

tatuto a partir de uma ótica nacionalista, que 

guardava semelhança com as ideias de Mon-

teiro Lobato e nelas buscava inspiração. Ain-

da em 1948 foi criado o Centro de Estudos e 

Defesa do Petróleo e da Economia Nacional 

(Cedpen), com o objetivo de reunir e articular 

os defensores do monopólio estatal para a luta 

política que estava em curso. Integrado por es-

tudantes, militares nacionalistas, jornalistas e 

técnicos, além de outros segmentos sociais, o 

Cedpen estimulou a realização de conferências 

pelo país e a edição de publicações sobre o 

petróleo, sempre ressaltando sua importância 

estratégica para o país. Em nome da estatiza-

Estava mais que evidente a importância estratégica daquele 
óleo negro, difícil de obter, formado no correr dos milênios pela 
decomposição de matéria orgânica no subsolo. O Brasil despertava 
para a necessidade do controle estatal sobre essa riqueza.

A criAção dA petrobrAs 

de conflagração mundial, muitos veículos fo-

ram adaptados para rodar movidos a gás – os 

chamados “gasogênios”. 

Em meio a tantos contratempos, resta-

va claro que se estava tratando com a fonte 

de energia mais importante do século, uma 

commodity mineral cujo controle implicaria 

um trunfo importante tanto do ponto de vista 

econômico como geopolítico. Monteiro Lobato 

tinha isso tão claro que dedicou o resto de sua 

vida a uma ferrenha campanha nacionalista em 

prol da estatização das reservas conhecidas e 

desconhecidas de petróleo no país, bem como 

sua produção e refino. É criação dele o slogan 

“O petróleo é nosso”, que empolgou a campa-

nha que paulatinamente ganhou as ruas a partir 

de 1946, como se verá a seguir. E o mercado 

de distribuição já era uma realidade: o Brasil 

terminou a década de 1940 com pelo menos 10 

mil bombas de abastecimento de combustível 

espalhadas pelo seu território.

lífera na Bahia deslanchou. Em 1941, ali perto, 

no município de Candeias, foi encontrado o 

primeiro poço comercial de petróleo do país.

Nesse momento, o mundo já conhecia e 

utilizava cada vez mais intensamente os deri-

vados da “lama negra” dos antigos, que agora 

movimentava indústrias e veículos automoto-

res – em terra, na água e no ar – e abria um 

leque de aplicações para os seus derivados, 

como a parafina, o gás natural, assim como 

produtos asfálticos, nafta petroquímica, sol-

ventes, óleos lubrificantes, óleo diesel e gás 

de cozinha. Durante a Segunda Guerra Mun-

dial (1939-1945) houve escassez de petróleo 

no mercado mundial e, no Brasil, a gasolina 

passou a ser racionada a partir de 1942. No 

ano anterior, o Conselho Nacional de Petróleo 

havia determinado o primeiro tabelamento de 

preços para os derivados de petróleo, fixando 

os valores da venda da gasolina e do querosene 

em todo o território nacional. Nesse período 

Reunião no Congresso 
Nacional em defesa do 
petróleo. Rio de Janeiro, 
RJ, abril de 1995.
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ministrar uma frota de 20 navios petroleiros. As 

demais empresas petrolíferas aqui existentes 

seriam autorizadas a manter acordos comer-

ciais com a Petrobras e assumiriam a condição 

de prestadoras de serviços ou fornecedoras 

de materiais.

A infraestrutura industrial e logística da nova 

empresa começa, então, a ganhar corpo. Em 

1955, entra em operação a Refinaria Presiden-

te Bernardes (RPBC), em Cubatão (SP), e a 

Petrobras intensifica as atividades de pesquisa 

geológica e geofísica em todas as bacias sedi-

mentares brasileiras. Foi anunciada a descober-

ta de petróleo em Nova Olinda (AM), embora 

sua exploração logo se mostrasse sem interesse 

comercial. Mas era um sinal de que as equipes 

de prospecção estavam no caminho certo. 

-sucedida, embora seu inspirador, Monteiro 

Lobato, falecido em 1948, não tenha assistido à 

criação da Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A., 

empresa estatal instituída pela Lei nº 2.004, 

aprovada no Congresso Nacional e sancionada 

pelo presidente Getúlio Vargas em 3 de outu-

bro de 1953. 

Com a Petrobras estabelecia-se o mono-

pólio da União sobre a pesquisa, a extração, o 

refino e o transporte marítimo do petróleo e 

de seus derivados. Como patrimônio inicial, a 

Petrobras contava com a Refinaria Landulpho 

Alves, em Mataripe (BA), que processava 5 mil 

barris por dia; a Refinaria Presidente Bernar-

des, ainda em construção, e uma fábrica de 

fertilizantes, ambas em Cubatão (SP). Para o 

transporte marítimo, a empresa passou a ad-

as ruas todo o seu poder de mobilização, em 

manifestações massivas. 

Alijado do poder em 1945, Getúlio Vargas 

assumira novamente a Presidência da Repúbli-

ca em 1951, agora eleito pelo voto popular. O 

segundo governo Vargas caracterizou-se por 

uma política econômica de caráter nacionalista, 

que buscou conciliar as demandas populares 

com as exigências do desenvolvimento eco-

nômico, com ênfase na industrialização. Logo 

no primeiro ano de governo, Vargas instituiu 

o Programa de Reaparelhamento Econômico 

e, de quebra, propôs o Programa do Petróleo 

Nacional e a criação da Petrobras. 

Isso soou como música para os ouvidos 

nacionalistas. A mobilização social em torno 

do lema “O petróleo é nosso” resultou bem-

ção das jazidas, a entidade espalhou os cha-

mados Centros de Defesa do Petróleo pelas 

principais cidades brasileiras, como forma de 

fazer pressão sobre o Congresso Nacional para 

dificultar a tramitação do Estatuto do Petróleo. 

O debate radicalizou-se e a questão do 

petróleo provocou muita discussão em torno 

dos rumos da política econômica. De um lado 

os “nacionalistas”, defensores do desenvolvi-

mento econômico calcado na industrialização 

e no monopólio estatal, e de outro os “entre-

guistas”, que pregavam uma menor intervenção 

do Estado na economia e admitiam a presença 

de capital estrangeiro na exploração e refino 

do petróleo e na distribuição de seus deriva-

dos. A União Nacional dos Estudantes (UNE) 

alinhou-se à corrente nacionalista e levou para 

Getúlio Vargas sanciona 
a Lei nº 2.004, que institui 
a Petrobras. Palácio do 
Catete, Rio de Janeiro, 
RJ, 3 de outubro de 1953.

Navios-Tanque 
Presidente Floriano e 
Presidente Juscelino 
atracados no terminal 
da Ilha D’Água durante a 
cerimônia que marcou o 
início de suas operações. 
Rio de Janeiro, RJ, 31 de 
julho de 1961.
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trabalhava como desenhista no Departamento 

de Exploração.

Por 44 anos, a Petrobras irá exercer o mo-

nopólio, cumprindo à risca o papel de abaste-

cer o país do combustível necessário ao seu de-

senvolvimento, mesmo durante as etapas mais 

críticas, como nos choques no abastecimento 

mundial de petróleo ocorridos no período. Ape-

sar dos percalços, a empresa só fez crescer 

nos anos seguintes à sua criação – e o sonho 

de Monteiro Lobato transformou-se, menos de 

60 anos depois, na terceira maior companhia 

de energia do mundo, com presença em 28 

países e reservas conhecidas de 16 bilhões de 

barris de óleo e gás equivalente.

No ano seguinte, começa a funcionar, na 

Bahia, o Terminal de Madre de Deus, que pos-

sibilitou o embarque, para Cubatão, do exce-

dente de petróleo produzido no Estado. Em 

1956, a RPBC adquiriu no país 78% de seus su-

primentos, como parte da política da Petrobras 

de contratar no mercado interno quantidades 

maiores de materiais e equipamentos. E, na 

área de transporte, por meio da Frota Nacional 

de Petroleiros (Fronape), a Petrobras passa a 

ser responsável pelo transporte de longo curso 

de combustível.

Em 1957 é registrada a primeira queda de 

consumo de petróleo no Brasil, depois de dez 

anos consecutivos de crescimento, e em 1958 

foi criada a primeira logomarca da Petrobras 

por um de seus funcionários, Luiz Pepe, que 

o brAsil erA outro

Quando a Petrobras foi criada, o Brasil tinha perto 

de 53 milhões de habitantes, o Rio de Janeiro era 

a capital da República e Brasília, apenas um so-

nho. O Maracanã havia sido palco dos principais 

jogos da Copa do Mundo de 1950, mesmo ano em 

ocorreram as primeiras transmissões de televisão 

no Brasil, com a inauguração da TV Tupi, em São 

Paulo. O país continuava no rumo do crescimento 

econômico, apesar das dramáticas turbulências 

políticas que marcaram a primeira metade da dé-

cada, e que culminaram com o suicídio do presi-

dente Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954.

A normalidade democrática foi mantida, mes-

mo que a trancos e barrancos. A posse de Jus-

celino Kubitschek, eleito para a Presidência da 

República em outubro de 1955, esteve momen-

taneamente ameaçada, mas acabou garantida 

por militares nacionalistas. Ao tomar posse, em 

fevereiro de 1956, Juscelino protagonizou um pe-

ríodo de avanços extraordinários tanto na econo-

mia como na cultura – foram os chamados “anos 

dourados”.

O governo JK foi marcado pelo seu Plano de 

Metas, promessa de campanha que tinha como 

proposta “50 anos de progresso em 5 anos de 

governo”. Seu objetivo era estimular o processo 

de industrialização por meio da política de substi-

tuição de importações, iniciada durante o período 

de Vargas. 

As principais metas de seu ambicioso plano 

de governo tinham a ver com o incremento da 

oferta de energia, mais transporte e alimentação 

de boa qualidade, maciços investimentos em in-

dústrias de base e em educação. A meta síntese de 

seu programa era a construção de uma nova capi-

tal, Brasília, em pleno Planalto Central brasileiro.

Entre 1955 e 1961, a produção industrial no 

país cresceu 80%, com destaque para as indús-

trias de aço, mecânicas, elétricas e de equipa-

mentos de transporte. Com JK o Brasil convivia 

intensamente com a democracia e, por decorrên-

cia, experimentou uma verdadeira explosão na 

produção cultural, em todas as áreas. 

Os Estados Unidos, o país mais rico do pla-

neta desde o fim da Segunda Guerra, consolida-

ram a posição de superpotência econômica. Em 

contrapartida, a expansão do bloco comunista, 

liderado pela então União das Repúblicas Socialis-

tas Soviéticas (URSS), configurava séria ameaça 

ao poderio americano na disputa pela hegemonia 

global. As tensões entre essas duas forças políti-

cas e econômicas podem ser sintetizadas em uma 

única expressão: Guerra Fria. 

Além de desencadear uma perigosa corrida 

armamentista – e também uma corrida espacial, 

que desafiou seus melhores talentos industriais 

e tecnológicos –, essa polarização motivou vá-

rios conflitos ao redor do mundo. Começou com 

a Guerra da Coreia (1950-1953) e prolongou-se 

pelas décadas seguintes em vários outros con-

flitos localizados, com destaque para a Guerra 

do Vietnã. 

Apesar dos conflitos, o mundo experimentou 

um período de forte desenvolvimento econômi-

co, principalmente na indústria automobilística. A 

demanda mundial por petróleo crescia em ritmo 

exponencial. Naquele momento, a riqueza ame-

ricana podia ser traduzida pela dimensão de sua 

frota de veículos: os Estados Unidos possuíam três 

quartos dos carros em circulação no planeta. Os 

automóveis tornavam-se símbolos do progresso 

individual e nacional americano. Esse modelo foi 

exportado para vários países, em especial àqueles 

em desenvolvimento, como o Brasil.

Visita do presidente 
Getúlio Vargas à 
Refinaria de Mataripe, 
atual Refinaria Landulpho 
Alves (RLAM). Mataripe, 
BA. Junho de 1952. Da 
esq. para a dir.: Plínio 
Cantanhede, presidente 
do CNP (2º); Getúlio 
Vargas, Presidente da 
República (4º); Pedro de 
Moura, chefe dos serviços 
do CNP da Bahia (5º).
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história da distribuição de pe-

tróleo e de seus derivados no 

Brasil se divide em duas épocas 

distintas: antes e depois de a Pe-

trobras entrar nesse ramo de ne-

gócio. No começo da década de 

1960, como era praxe desde o início do século, 

as grandes corporações internacionais domi-

navam o setor de distribuição e o lobby que 

patrocinavam era muito forte e atuante, prati-

camente sem deixar espaço para uma empresa 

nacional aventurar-se no negócio. 

Embora autorizada pela Lei nº 2.004 e 

pelo seu estatuto, a Petrobras levou quase 

uma década para se lançar na distribuição. 

Em seus primeiros anos, a companhia optou 

por manter o foco nas ações dirigidas a uma 

intensa atividade de exploração e à montagem 

de seu parque de refino. A empresa só come-

çou a exercer a atividade de distribuição em 

1962, quando passou a fornecer derivados de 

petróleo a organismos governamentais. Até a 

constituição de uma subsidiária que se dedi-

casse exclusivamente a esse negócio, o que se 

deu somente em 1971, houve muitos desafios e 

resistências, que foram vencidos com o entu-

siasmo e a dedicação de suas equipes.

Até então existiam os Escritórios de Co-

mércio de Petróleo (Ecope), e com a refor-

mulação organizacional da Petrobras foram 

aplicados os conceitos de departamentos e 

divisões. O pequeno escritório de distribuição, 

dedicado ao atendimento das Forças Arma-

das, por exemplo, transforma-se em Divisão de 

Distribuição (Didist). Nessa época houve um 

grande embate sobre a presença da Petrobras 

no mercado de distribuição, que era domina-

do pelas multinacionais Shell, Esso e Texaco. 

O mercado de importação de derivados era 

exclusivo dessas empresas – e praticamente 

não havia controle. Os diagnósticos então pro-

duzidos apontavam a necessidade da presença 

de uma empresa nacional nesse mercado para 

contrabalançar o controle que as multinacio-

No início de sua operação, dedicada basicamente às tarefas de 
pesquisa, prospecção e refino de petróleo, a Petrobras decide 
ampliar sua atuação no mercado e investir recursos e inteligência 
na conquista da liderança na comercialização de derivados. 

distribuição,  
primeiros movimentos

nais exerciam. As hipóteses mais dramáticas desses estudos mostravam 

que, no caso de algum conflito internacional, as multinacionais poderiam 

suspender o fornecimento de gasolina, diesel e óleo combustível ao Bra-

sil e o país ficaria bloqueado. Esse foi o cenário teórico que justificou 

a entrada da Petrobras no mercado de distribuição. 

A conquista do mercado de distribuição foi uma tarefa árdua desde o 

início, sobretudo para uma empresa que operava sob o manto protetor do 

monopólio. No novo negócio, a Petrobras teve sua primeira experiência 

concreta de atuação em uma área onde imperava a livre concorrência. 

Concomitante ao movimento em direção a uma nova frente de 

negócios, a Petrobras mantinha investimentos pesados na construção 

de refinarias. Em 1961, colocou em funcionamento a unidade de Duque 

de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro, e, no ano seguinte, deu início 

às obras das Refinarias Gabriel Passos (Regap), em Minas Gerais, e 

Alberto Pasqualini (Refap), no Rio Grande do Sul. 

Com a entrada em operação da Reduc, a Petrobras finalmente 

alcançava a autossuficiência na produção dos principais derivados do 

petróleo. Em 1962, o volume de processamento da unidade atingia os 

100 mil barris diários. Com a ampliação e consolidação de sua capaci-

dade de refino, a Petrobras resolveu que era o momento de tornar-se 

um player importante no ramo da distribuição. 

Em julho de 1961, o Conselho Nacional do Petróleo autorizou a Pe-

trobras a ingressar no mercado distribuidor de derivados de petróleo. 

Como era previsto, a decisão foi alvo de duras críticas, as mais canden-

tes apontando para um perigoso desvio do foco principal da empresa. 

Boa parte dos descontentes com a medida acreditava que a Petrobras 

deveria concentrar seus recursos apenas e tão somente na prospecção, 

pesquisa e refino de petróleo. Mas os planos da empresa eram outros. 

A edição de setembro de 1961 da Revista Petrobras informava:

“O Conselho Nacional do Petróleo, em sessão de 18 de julho de 

1961, atendeu à solicitação da Petrobras de 12 de fevereiro de 1960 

e autorizou a Empresa a ingressar no mercado distribuidor de 

derivados de petróleo, com construção de rede de postos de venda 

Organizar para cObrar 

Tinha havido uma mudança estrutural 

na empresa, e eu me apresento ao Sefin – 

Serviço Financeiro. O Emerson [Serbeto] de 

Barros era o chefe do Decom [Departamento 

de Comercialização]; sou levado para a área 

financeira e me torno chefe da Divisão 

Financeira do Decom. Ali, o importante 

era a desorganização na cobrança. A coisa 

era solta e, provavelmente, uma das 

origens de dificuldades financeiras de 

caixa. Como cobrar? A Petrobras crescia de 

forma explosiva, e não necessariamente 

a estrutura acompanhava a mesma 

velocidade. Havia uma massa financeira, e 

a gente não tinha controle sobre aquilo. Eu 

organizei a primeira estrutura de cobrança 

financeira. Aperta daqui, recebe dali, vai, 

por exemplo, ao DNER [Departamento 

Nacional de Estradas de Rodagem], às 

siderúrgicas, à Rede Ferroviária Federal, 

quer dizer, as estatais que compravam 

e não tinham verba. Era um monte de 

dinheiro de origem governamental que 

fazia falta ao caixa da Petrobras, já que 

ela não tinha uma grande distribuição, 

embora já tivesse o refino. A geração de 

caixa ainda não era suficiente para o grande 

avanço. Às vezes nem se queria vender, 

porque não pagavam. Você pegava uma 

rede [ferroviária] deficitária, entregava 

diesel e gasolina e era uma briga para 

receber. O DNER, a mesma coisa. Essa foi a 

organização no Decom: como agir para que 

o caixa da Petrobras fosse recuperado. Como 

buscar esse dinheiro, porque a gente está 

entregando um produto e não recebe.

Sylvio Massa de Campos
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alcançado uma participação correspondente 

a 12% do mercado nacional de distribuição. 

Dentre os investimentos realizados pela em-

presa no período, destacam-se os relativos às 

bases de provimento de Betim (MG) e Canoas 

(RS), ao lado das refinarias – ainda em cons-

trução – Gabriel Passos e Alberto Pasqualini, 

respectivamente.

Em 1967, a Divisão de Distribuição foi 

elevada à categoria de Superintendência (Su-

dist). A expansão da rede de postos traduzia 

de forma mais clara o crescimento da ativida-

de: em 1964, a empresa possuía duas dezenas 

de postos; em 1966, controlava 174. Quando 

a Petrobras Distribuidora foi criada, em 1971, 

havia 840 postos de serviço com a bandeira 

Petrobras, responsáveis por 21% do mercado 

de distribuição. 

A criação da Superintendência de Distri-

buição deu novo incentivo à equipe responsável 

pelo negócio, que procurou dinamizar ainda 

mais os trabalhos, sempre buscando novas 

tam de 1962, quando a companhia passou a 

fornecer óleo combustível especial, produzido 

pela Reduc, para a Marinha de Guerra brasi-

leira. Na esteira da instalação dos primeiros 

postos de serviços, a empresa de pronto criou 

a divisa “Do poço ao posto”, que a acompanha-

ria ao longo dos anos 1960.

As primeiras ações nesse ramo eram co-

mandadas pelo Escritório de Comércio de Pe-

tróleo, subordinado ao Departamento de Co-

mercialização da empresa. Em 1963 foi criado 

o Escritório de Implantação de Atividade de 

Distribuição (Edipe), com serviços regionais 

no Rio de Janeiro e São Paulo, enquanto pros-

seguiam os estudos para a expansão desses 

serviços para os Estados do Rio Grande do 

Sul, Bahia, Pará e a cidade de Belo Horizon-

te. No ano da criação do Edipe, a Petrobras 

abastecia cerca de 7% do mercado nacional 

de derivados.

Desde então, a atividade e o setor não pa-

raram de crescer. Em 1965, a Petrobras havia 

Nesse período, o mercado de distribuição 

era muito competitivo e dominado por grandes 

empresas multinacionais, como Esso, Shell, Te-

xaco e Atlantic. Mas a Petrobras entrou no jogo 

com disposição. Em 1960, já havia inaugurado 

seu primeiro posto de serviço em Brasília, ci-

dade então recém-inaugurada. O Posto Motel 

Brasília prestava serviços de lavagem, lubrifi-

cação e abastecimento de veículos, além de 

oferecer restaurante e hospedagem para os 

“automobilistas”. O fato é que a presença da 

marca Petrobras logo nos primeiros momentos 

da nova capital federal vinha carregada de forte 

conteúdo simbólico. Era como se a empresa 

afirmasse que estaria sempre presente onde o 

Brasil precisasse.

As ações mais efetivas na distribuição da-

e serviços. (...) Síntese da deliberação 

do Plenário do CNP, publicada no ‘Diário 

Oficial’ da União de 1º de agosto de 1961: 

Processo Pl. 46-60, nº Mestre 4226 (...) 

Empresa solicita autorização para entrar 

no mercado distribuidor de derivados de 

petróleo e esclarece que: ‘como primeira 

etapa, se propõe a construir e operar 

alguns postos na área de Santos-Cubatão-

São Paulo, abastecendo-se diretamente da 

Refinaria Presidente Bernardes, e outros na 

área Mataripe-Salvador, abastecidos pela 

Refinaria Landulpho Alves, e, bem assim, 

que se preparará para construir mais 

alguns na área Rio de Janeiro-Niterói, de 

modo a fazê-los funcionar com produtos da 

Refinaria Duque de Caxias’.” 

Visita do presidente da 
Petrobras Francisco 
Mangabeira às obras de 
construção da Refinaria 
Alberto Pasqualini (Refap). 
Canoas, RS, maio de 1962. 
Da esq. para a dir.: Francisco 
Mangabeira, presidente 
da Petrobras (3º); Aurora 
Mangabeira (4º)

Posto da Petrobras. 
Década de 1960.

Visita do presidente da República Ernesto 
Geisel à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap). 
Canoas, RS, década de 1970.
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as bombas que o trazem à superfície. 

Sem os oleodutos e navios-tanque que 

o transportam. Sem as refinarias que o 

transformam em gasolina, querosene e 

diesel. Sem as empresas distribuidoras, 

que levam os derivados dos tanques das 

refinarias aos tanques dos automóveis e 

caminhões... A Petrobras pesquisa, produz, 

transporta e refina petróleo. E também 

distribui. Também o vende diretamente ao 

consumidor. Para isso, montou uma rede 

que se encontra em franca expansão: 22 

postos em 1964, 174 em 1966, muitos outros 

em breve.” 

Uma das estratégias iniciais da Sudist para 

apoiar o desenvolvimento da área varejista foi 

trabalhar para a conquista de grandes clientes 

consumidores, especialmente no meio indus-

trial, o que possibilitaria à empresa competir 

em condições de igualdade com as distribui-

doras multinacionais. O plano não demorou a 

apresentar bons resultados. Ao final de 1967, 

as vendas de derivados da Petrobras estavam 

distribuídas da seguinte forma: 57% a órgãos 

governamentais, 34% a consumidores particu-

lares e 9% a revendedores, por meio de postos 

de serviços. A rede de postos fechou o ano com 

um total de 295 unidades. Para garantir o cres-

cimento, a empresa deu continuidade ao plano 

de expansão dos apoios operacionais e, nesse 

momento, o destaque ficou para a finalização 

das obras de construção e montagem da base 

de provimento de Tubarão (ES). 

Ao final da década de 1960, a Petrobras 

havia elevado sua participação no mercado na-

cional de distribuição para 17% e já ocupava o 

conquistas. A rede de distribuição havia am-

pliado os seus serviços para o Ceará, Pernam-

buco e Paraná, atuando agora em 11 Estados, 

além do Distrito Federal. A empresa passou a 

divulgar com mais intensidade essa sua nova 

atividade e a comunicar periodicamente a ex-

pansão de sua rede de postos. 

Nessa ocasião, matéria da edição de julho/

agosto de 1967 da Revista Petrobras enfatiza-

va a relação entre o progresso e o petróleo. A 

indústria petrolífera teria uma função “civiliza-

dora”, segundo a revista, levando o progresso 

para regiões inóspitas, ainda por ocupar. E essa 

era uma missão da Petrobras no esforço de 

ajudar o desenvolvimento do país. O papel do 

revendedor de produtos derivados do petróleo 

também aparecia em destaque na matéria. Mais 

do que retratar um momento decisivo da Petro-

bras, que com o novo negócio passava a atu-

ar em uma área de competição, o texto revela 

também um tempo diferente do próprio Brasil:

“Grandes vazios caracterizavam o mapa 

de importantes regiões brasileiras há 

alguns anos apenas. Hoje, essas regiões 

começam a povoar-se. Estradas rasgam 

florestas, cidades nascem no descampado; 

a civilização avança. Onde quer que 

surja, com ela aparece o revendedor de 

produtos de petróleo. Porque o progresso 

e o petróleo são termos inseparáveis... 

Mas o revendedor não avança sozinho. 

Sua presença pioneira, civilizadora, seria 

impossível sem a existência, atrás dele, de 

uma indústria petrolífera. Sem as equipes 

que procuram o óleo nos esconderijos a 

milhares de metros de profundidade. Sem 

a preparaçãO dO negóciO

Lentamente fomos separando aquilo que era importação de petróleo, 

petróleo bruto, derivado, que era o Decom mesmo, a distribuição. A 

especialização começou pela cobrança, divisão financeira, depois os 

fornecimentos aos clientes, aí criaram a Didist. Freire Machado foi 

primeiro o chefe da Divisão de Distribuição. E aí você vai juntando 

as peças afins da distribuição, da cobrança, da entrega. Essa divisão 

coordenou um núcleo de profissionalização da distribuição. Mas 

teve vida curta, foi uma experiência estruturante para permitir a 

proposta de superintendência dentro do Decom. Por que proposta 

de superintendência? Porque numa superintendência você pode ter 

uma divisão financeira, uma divisão de entrega, uma divisão de 

transporte etc. Numa estrutura de divisão você não pode ter essas 

subdivisões. Com a criação da Sudist [em 1967], chamam o Flávio 

Chaves para superintendente e a mim para adjunto. A direção da 

empresa sinalizou que desejava estruturar essa atividade, já dentro 

da Petrobras. Porque os fornecimentos cresciam e havia entre eles um 

fornecimento para um grupo chamado Petrominas, que já tinha uma 

rede de 70 postos. Só que a Petrominas foi conduzindo o recebimento 

desses fornecimentos e não pagou. Nós partimos para uma cobrança; 

eu fui um dos negociadores do débito da Petrominas. No final, ela dá 

a rede em pagamento. Nós incorporamos de uma vez 60 ou 70 postos. 

Foi o momento em que passamos a ter uma rede de postos. Então a 

direção da empresa sinalizou o desejo de estruturar a atividade e, para 

isso, autorizou superintendência, não mais divisão. Na sinalização de 

aprovar uma proposta de estrutura de superintendência está o recado 

dado: se organizem e comecem a trabalhar para montar a estrutura.

A Superintendência de Distribuição não poderia acompanhar 

a entrega do caminhão, ou o faturamento. Cada distrito [de 

distribuição] tinha o seu próprio faturamento contra o posto ou contra 

o cliente, do produto diesel ou óleo combustível. A entrega era feita 

pelo distrito – seja para o cliente industrial, seja para o revendedor 

do posto, seja para o governo. A superintendência era gestora do 

fluxo global dos distritos. Ela acompanhava a cobrança do distrito, a 

entrega, o tipo de reclamação que havia, a fiscalização. Nós tínhamos, 

pela superintendência, a responsabilidade de fiscalizar o que o 

distrito fazia – que tipo de negociação o vendedor fazia com o dono do 

posto, o problema do prazo para pagamento 

ou cobrança de juros. Quando incorporamos 

a rede Petrominas, precisávamos, em Belo 

Horizonte, ter um centro de controle, porque 

ia entregar gasolina a esses postos, entregar 

lubrificante, entregar diesel. Isso vai 

nascendo em função do estudo de mercado: 

“Como vamos entrar em São Paulo?”. Você 

criava esses núcleos iniciais de estudos em 

função do que se pretendia fazer fisicamente, 

comprando posto, trocando bandeira de posto, 

conquistando cliente industrial. A Sudist 

estava se corporificando: ela vem do zero, 

passa pela Didist, vira Sudist e depois vai virar 

BR. Essa foi a sequência estruturante. 

Sylvio Massa de Campos
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terceiro lugar entre os líderes em vendas de combustíveis. Cuidava 

diretamente do abastecimento de aeronaves, navios e veículos das 

Forças Armadas e órgãos governamentais da administração direta 

e sociedades de economia mista; ampliara sua carteira de clientes 

com o atendimento ao setor industrial; e contava com uma rede de 

376 postos de serviços, além das bases de provimento. 

Com crescimento orgânico e planejado, a Petrobras ajudou 

a mudar as feições do Brasil oferecendo os meios para o seu de-

senvolvimento, isto é, o fornecimento de combustíveis para que o 

país pudesse literalmente se mover. Desde sua criação, a empresa 

assumira a responsabilidade de abastecer o Brasil – e assim foi fei-

to. Essa missão seria mais tarde compartilhada com a subsidiária 

Petrobras Distribuidora, que também espalhou postos de serviço e 

bases de distribuição pelo Brasil afora, marcando presença em todos 

os Estados do país, mesmo em locais distantes onde nenhuma outra 

empresa ousava estar. Nesses casos, o retorno comercial era menos 

importante do que a garantia do fornecimento de serviços por parte 

de uma empresa compromissada com o Brasil.

No início da década de 1970, a Petrobras lançou o slogan “Você 

abastece e o país cresce”. A economia crescia a taxas médias anuais 

de 10% e o consumo interno de derivados de petróleo acompanha-

va esse ritmo. A direção da Petrobras soube aproveitar o momento 

histórico e, em 12 de novembro de 1971, a empresa constituiu a 

subsidiária integral Petrobras Distribuidora S.A., ou simplesmente 

Petrobras Distribuidora, com sede no Rio de Janeiro e atuação no 

segmento de distribuição e comercialização de combustíveis deri-

vados de petróleo como gasolina, óleo diesel, querosene de aviação 

– e mais tarde biocombustíveis como o etanol e o biodiesel, além de 

lubrificantes, emulsões asfálticas, produtos químicos e gás.

A liderança do mercado de distribuição, conquistada em 1974 

e mantida até os dias atuais, é demonstração cabal da forte identi-

ficação entre a BR e a população, que em definitivo reconheceu a 

eficiência e a qualidade de seus produtos e serviços. Tanto é assim 

que a BR comemora o seu 40º aniversário com a certeza de ter 

amigos por todo o Brasil.

A turbulênciA polÍticA

Em outubro de 1960, Jânio Quadros foi eleito presidente 

da República com 44,8% dos votos, mas seu governo du-

rou apenas sete meses. Após a sua renúncia, o presidente 

da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu interinamente a 

Presidência, uma vez que o vice-presidente, João “Jango” 

Goulart, estava fora do país. Um amplo movimento tomou 

conta do cenário político em defesa do direito de posse 

de Goulart, no que ficou conhecido como “Campanha da 

Legalidade”. A solução encontrada foi a adoção do parla-

mentarismo. Tancredo Neves tornou-se nosso primeiro-

-ministro. Jango foi empossado em setembro de 1961.

No correr de seu governo, Goulart anunciou as Re-

formas de Base – agrária, urbana, tributária, bancária e 

educacional. A ideia das reformas era superar os entraves 

ao progresso econômico, identificados na concentração 

da terra e na dependência externa. Para consumar suas 

propostas, Jango buscou apoio num leque de interesses 

que abrangia desde os trabalhadores até a classe média 

alta. Mas isso não bastou para evitar a radicalização.

A instabilidade política agravou a crise de abasteci-

mento, e uma inflação crescente paralisava as obras consi-

deradas básicas pelo governo. Em 1963, o Plano Trienal de 

Desenvolvimento Econômico tinha como principal objetivo 

a contenção da inflação aliada ao crescimento econômico, 

contemplando as Reformas de Base. O plano econômico 

fracassou. Os beneficiários da inflação não tinham inte-

resse no êxito das medidas e o movimento operário se 

recusou a aceitar as restrições previstas para os salários. 

Para contornar a situação, Jango concedeu um aumento 

linear de 70% para os salários, desagradando ao empre-

sariado nacional. A economia dava sinais de estagnação. 

Em meio às tensões sociais, à pressão externa e à 

aguda crise econômica, os militares tomaram o poder 

em abril de 1964. Os governos militares passaram a le-

gislar por meio de atos institucionais, limitando o campo 

de ação do Congresso Nacional, cassando mandatos 

parlamentares e restringindo os direitos dos cidadãos. 

Na área econômica, buscou-se controlar a inflação com 

fortes medidas de contenção, como o arrocho salarial. Em 

razão dessas restrições e de um cenário externo favorável, 

nos cinco primeiros anos do regime militar o governo con-

seguiu acumular um enorme volume de recursos, parte 

deles destinada à construção e ampliação de empresas 

estatais. Era a política do governo-empresário. Entre 1964 

e 1969, foram criadas 46 empresas estatais.

Ao final da década, o Brasil era um país bem diferen-

te daquele dos primeiros anos da Petrobras. O país se 

integrava. Em São Paulo, as cidades do cinturão indus-

trial do ABC tornaram-se um importante polo econômico, 

atraindo um número significativo de indústrias e, por sua 

vez, quantidade relevante de migrantes de todo o país. 

O campo cultural fervilhava com novos grupos de teatro, 

como o Arena e o Oficina. O cinema fora reconhecido 

com a conquista da Palma de Ouro em Cannes, com o 

“Pagador de Promessas”, e o público europeu prestigiava 

os filmes de Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos. 

Uma explosão musical revelava novos ritmos e novos 

talentos, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, 

Maria Bethânia, Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nas-

cimento, Roberto Carlos, os Mutantes e muitos outros que 

no palco dos festivais de música conquistavam legiões 

de fãs. Mas a década em que se cantou “Alegria, Alegria” 

terminou cercada de incertezas. Em 13 de dezembro de 

1968 foi decretado o Ato Institucional nº 5, dando início 

aos chamados “anos de chumbo” da ditadura militar.

A radicalização era um fenômeno visível em todo o 

mundo. Depois de um processo de descolonização em 17 

países africanos, no início da década, ao longo dos anos 

1960 registra-se um aumento da tensão entre as duas gran-

des potências mundiais, URSS e EUA. Em 17 de setembro 

de 1960 é criada a Organização dos Países Exportadores 

de Petróleo (Opep), que reuniu os países com as maiores 

reservas mundiais de petróleo e passou a controlar os pre-

ços e os volumes de produção, atuando como um cartel. 

identidade cOmprOmetida

Os postos da Petrobras eram poucos 

e, na maioria, desorganizados 

visualmente. Não havia uma 

padronização, os letreiros eram 

diferentes. O símbolo maior da 

Petrobras era o Petrolino, um 

bonequinho que simbolizava o 

empregado da Petrobras. E o Petrolino 

era desenhado de forma diferente 

em todo o Brasil; dependendo do 

desenhista de plantão, ele tinha um 

formato. Essa desorganização era 

visível também para a população. Era 

um segmento que não orgulhava a 

Petrobras. Era uma atividade em que 

a Petrobras não estava preparada para 

a competição e os investimentos não 

eram significativos. 

Fernando Júlio Perissé de Oliveira
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om a posse do general Emílio 

Garrastazu Médici na Presidên-

cia da República, em 30 de outu-

bro de 1969, terceiro comandante 

militar a assumir o poder desde 

1964, inaugurou-se um novo pe-

ríodo na vida política brasileira, marcado pelo 

recrudescimento da repressão aos direitos e 

garantias individuais, pela censura aos meios 

de comunicação e pelas denúncias de tortura 

a presos políticos. 

Na área econômica, o período do governo 

Médici foi caracterizado pelo chamado “mila-

gre brasileiro”, quando houve forte expansão 

da economia nacional materializada no expres-

sivo crescimento do PIB, na estabilização dos 

índices inflacionários, no desenvolvimento do 

parque industrial, no aumento de emprego e do 

mercado interno. Os bons resultados obtidos 

na economia se transformaram em instrumento 

de propaganda do regime militar. Esse quadro 

começou a ser alterado por ocasião do primei-

ro choque mundial de petróleo, em 1973. Em 

represália ao apoio dado pelos Estados Unidos 

a Israel quando da ocupação de territórios pa-

lestinos durante a Guerra do Yom Kippur, os pa-

íses árabes organizados na Opep decidiram por 

um aumento unilateral no preço do petróleo. A 

cotação média do barril subiu de US$ 2,91, em 

setembro de 1973, para US$ 12,45, em março 

de 1975. Para contornar a crise, o Brasil optou 

por uma estratégia de transformação estrutural, 

acentuando a política de substituição de impor-

tações e ampliando a estatização como forma 

de manter o crescimento econômico. 

Com a eclosão do primeiro choque, o 

quadro econômico global se agravou e modi-

ficou profundamente as relações de mercado 

na área de petróleo. A crise mundial de 1973 

pegou o Brasil no contrapé, em meio a um dos 

seus maiores picos de consumo de combus-

tível. O país havia despendido, com a impor-

tação de petróleo, 20% a mais, em dólar, do 

que o ano anterior. 

Restrições na oferta de petróleo provocadas pela instabilidade 
política nos países produtores forçam a Petrobras a se dedicar à 
pesquisa e prospecção de novas jazidas. Pela primeira vez a questão 
ambiental entra no radar da indústria e dos governos.

nA esteirA do milAgre02 na esteira dO milagre

a marca br 

pOstOs revOluciOnáriOs

nasce a petrObras distribuidOra 

integraçãO, a palavra de Ordem 

inOvaçãO cOm lubrax

a cOnquista da liderança

piOneirismO nO álcOOl

a cOnsOlidaçãO da br

empresa verde-amarela de pOnta
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mas não conseguiram deter o rolo compressor 

da candidatura oficial. O general Ernesto Gei-

sel venceu a eleição indireta por ampla maioria 

e deu continuidade à política econômica de 

seu antecessor, lançando o II Plano Nacional 

de Desenvolvimento (II PND). 

O II PND nasceu com o objetivo de com-

plementar a política de substituição de importa-

ções e buscar a autonomia econômica do país 

por meio de maciços investimentos na produ-

ção nacional. A meta era tornar o Brasil uma 

grande potência e, para isso, tudo precisava ser 

construído: usinas nucleares, empresas petro-

químicas, siderúrgicas, projetos de mineração, 

indústria pesada, ferrovias, rodovias, energias 

alternativas ao petróleo e hidrelétricas. 

O cenário externo, porém, permanecia 

instável, principalmente em razão do agrava-

mento da tensão no Oriente Médio e de novos 

episódios fomentadores da recorrente crise 

entre as duas superpotências, Estados Unidos 

e União Soviética. Mas foi após os choques do 

petróleo promovidos pela Opep, seguidos dos 

prejuízos que provocaram ao abastecimento 

suas publicações e na mídia em geral, anún-

cios contra o desperdício de gasolina acom-

panhados de sugestões sobre como economi-

zar o combustível escasso. A publicação dos 

anúncios se prolongou nos anos seguintes e 

foi retomada quando do segundo choque do 

petróleo, em 1979, e do terceiro, no ano seguin-

te. Dessa vez, os preços foram majorados em 

decorrência da revolução que explodiu no Irã 

e instaurou uma república islâmica em lugar do 

regime monárquico comandado pelo xá Reza 

Pahlevi. Em 1980, com a guerra entre o Irã e o 

Iraque, o preço do barril atingiu níveis recordes, 

agravando ainda mais a recessão econômica.

meiO ambiente em pauta

Mesmo sob o controle de um regime au-

toritário, o ambiente político no Brasil também 

estava convulsionado. Em 1974, à guisa de pro-

testo contra os governos militares, a oposição 

ao governo lançara a anticandidatura do depu-

tado Ulysses Guimarães à Presidência da Re-

pública. Os oposicionistas marcaram posição, 

riam o início de uma segunda fase do histórico 

de prospecção da Petrobras, aquela em que 

a empresa se diferenciaria de suas similares 

no mundo pela expertise que desenvolveu na 

exploração e produção de petróleo em águas 

profundas e ultraprofundas. 

Com a entrada em operação dos poços 

da Bacia de Campos, a produção petrolífera 

brasileira atingiu 182 mil barris diários. A jazida 

foi reconhecida à época como a mais produtiva 

bacia do país e uma das maiores produtoras de 

petróleo de águas profundas do mundo. Ainda 

hoje a Petrobras permanece na área, agora 

explorando a parte relativa ao pré-sal da Bacia 

de Campos. 

Após a primeira crise do petróleo, a Pe-

trobras passou a divulgar periodicamente, em 

O governo brasileiro definiu três medidas 

de forte impacto para enfrentar a crise: reduzir 

o consumo (que em 1974 caiu 7,5%), aumentar 

a exploração na plataforma continental e pes-

quisar fontes de energia alternativa. Um dos 

resultados mais palpáveis dessa última decisão 

foi a efetivação do Programa Nacional de Ál-

cool, criado em 14 de novembro de 1975, pelo 

Decreto nº 76.593.

Impulsionadas pelo desafio de buscar a 

autossuficiência em petróleo, ainda em 1973 

as equipes de prospecção da Petrobras che-

garam à descoberta do campo marítimo de 

Ubarana, na Bacia de Potiguar, localizado a 

25 km da costa do Rio Grande do Norte; e, em 

1974, acharam óleo no campo de Garoupa, na 

Bacia de Campos (RJ). Esses eventos marca-

O presidente da 
Petrobras Shigeaki Ueki, 
durante cerimônia de 
entrega dos primeiros 
carros movidos a álcool. 
Rio de Janeiro, RJ, 1979.

Plataforma de concreto 
Ubarana 3. Primeira 
plataforma de concreto 
construída no Brasil. 
RN, década de 1980. 
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s anos 1970 marcaram a Petro-

bras em razão de profundas 

mudanças estruturais, que de-

limitaram um novo perfil para a 

companhia, indicando o rumo de 

um caminho promissor que se-

ria pavimentado ao longo da década, apesar 

do regime de força interno e das turbulências 

políticas externas. Os primeiros movimentos 

haviam se dado pouco antes, quando, em 18 de 

julho de 1969, o então presidente da República, 

general Arthur da Costa e Silva, promulgou o 

Decreto-Lei nº 688, que alterava “o parágrafo 

2º do art. 9º e os arts. 18 e 19 da Lei nº 2.004, 

de 3 de outubro de 1953, que dispõe sobre a 

Política Nacional do Petróleo”, estabelecia um 

novo regime acionário para a Petrobras e am-

pliava o número de seus diretores de três para 

seis. Os estatutos da companhia também foram 

modificados para se adequarem às mudanças.

Em sua trajetória de menos de 20 anos, 

a Petrobras crescera e se diversificara subs-

tancial e irreversivelmente. Era já então consi-

derada a maior empresa da América Latina e, 

segundo a Fortune – tradicional revista ameri-

cana de economia –, uma das cem maiores do 

mundo. A companhia contava com uma frota 

de 40 navios na Fronape, uma das dez maiores 

do mundo, um parque de refino em expansão, 

polos petroquímicos em plena produção e, de 

quebra, apresentava ótimos resultados no ne-

gócio da distribuição de combustíveis. 

Em 1972 foi desenvolvido o Plano Básico 

da Organização, decorrente da reforma dos es-

tatutos da Petrobras, que visava à atualização 

da estrutura da empresa de modo a atender às 

necessidades resultantes do seu crescimento 

e da ampliação do escopo de suas atividades. 

A Petrobras Distribuidora estava formalmente 

em operação desde novembro de 1971 e, dali 

em diante, quatro novas subsidiárias foram 

criadas: Petrobras Internacional (Braspetro) 

em 1972, Petrobras Fertilizantes (Petrofértil) e 

Petrobras Comércio Internacional (Interbrás), 

A mArcA br 
Para ter maior proximidade com o público consumidor de derivados, 
foi preciso reformular uma marca tradicional – criada junto com 
a Petrobras, em 1953 – que já não mais respondia às exigências da 
competição de um mercado cada vez mais exigente.

reuniram pela primeira vez em Roma, em 1968 

–, foi também crucial para estimular um debate 

mais profundo sobre o problema ambiental. Ao 

demonstrar a inter-relação de fatores como 

crescimento demográfico, recursos naturais, 

energia, poluição, saneamento, ambiente e tec-

nologia, o relatório alertava para a importân-

cia da preservação do meio ambiente e para a 

necessidade de as economias industrializadas 

optarem pelo crescimento sustentável. Ali es-

taria a chave da sua sobrevivência. 

Com 30 milhões de cópias em circulação, 

o relatório do Clube de Roma contribuiu para 

despertar a atenção mundial sobre o tema. 

Desde então, a causa do meio ambiente tem 

atraído incontáveis adeptos e conquistado al-

gumas vitórias, embora ainda haja muito a fazer. 

de combustíveis, que as nações começaram 

a se dar conta de que essa fonte de energia 

estava longe de ser inesgotável. Em paralelo, 

uma nova consciência foi sendo forjada na li-

nha da defesa do meio ambiente. A Conferên-

cia das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano, realizada em Estocolmo, em 1972, 

foi a primeira grande iniciativa multilateral a 

propor a construção de um novo olhar sobre 

a questão ambiental por meio do estabeleci-

mento, em âmbito global, de políticas públicas 

em defesa do ambiente. 

No mesmo ano da conferência de Esto-

colmo, a publicação do relatório Os Limites do 

Crescimento, produzido pelo Clube de Roma 

– grupo de cientistas, economistas, industriais, 

empresários e autoridades de 53 países que se 

Companhia 
Petroquímica do Sul. 
Triunfo, RS, 1982. 
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do 675.135 barris diários em dezembro de 1989. 

caminhO da criaçãO

Com boas perspectivas na área da pesqui-

sa, exploração e produção, com um parque de 

refino moderno e eficiente, faltava uma ação 

relevante na ponta da distribuição de derivados 

para que a Petrobras consolidasse sua presen-

ça em toda a cadeia de valor do petróleo. Os 

esforços nessa direção já estavam em anda-

mento. Ainda em 1970, a área de distribuição 

– já elevada à categoria de superintendência (a 

Sudist) – resolveu dinamizar suas atividades 

para conquistar uma fatia maior do mercado. 

Para a área retalhista, adotou-se uma políti-

ca de incentivos financeiros, técnicos e pro-

mocionais com o objetivo de tornar a rede de 

República havia sido o principal executivo da 

Petrobras – a proposta de adoção de contratos 

de risco para a prestação de serviços de explo-

ração e produção. O modelo a ser implantado 

pressupunha a associação da Petrobras com 

empresas internacionais, que por sua vez de-

veriam carrear investimentos para o país. As 

áreas sujeitas a essa modalidade de contrato 

não compreendiam, por razões óbvias, a Bacia 

de Campos e a Bacia do Alto Amazonas, onde 

havia sido descoberto o campo de Juruá.

Com base na experiência e na capacitação 

técnica acumuladas, com o correr dos anos 

esse processo de articulação de parcerias le-

vou a Petrobras à superação de importantes 

desafios. E os resultados não demoraram a sur-

gir: a produção nacional de petróleo aumentou 

e seguiu batendo sucessivos recordes, atingin-

feito, ocorreram mais de 20 descobertas de 

pequeno e de médio portes em vários pontos 

do litoral brasileiro. Até que, em 1974, com a 

descoberta do campo de Garoupa, ao largo da 

costa do Estado do Rio de Janeiro, foi final-

mente anunciada uma nova e promissora fase 

para a produção de petróleo no país, com a 

identificação de um enorme potencial de ex-

ploração na Bacia de Campos. 

Essa foi uma excelente notícia para uma 

nação que importava cerca de 90% do petróleo 

que consumia, matéria-prima na maior parte 

oriunda do sempre conturbado Oriente Médio 

– o que, além dos riscos embutidos na regulari-

dade do fornecimento, implicava significativos 

impactos na balança comercial do país. Essa 

conjuntura sugeriu ao então presidente Ernesto 

Geisel – que antes de assumir a Presidência da 

ambas em 1976, e a Petrobras Mineração (Pe-

tromisa) em 1977. A ideia era promover a des-

centralização administrativa por meio da cha-

mada “gerência direta”, com vistas ao ganho de 

agilidade e aumento de eficiência da empresa 

em cada uma de suas linhas de produção.

Com os choques do petróleo e a conse-

quente elevação dos preços da matéria-prima 

no exterior, a Petrobras concentrou esforços 

nas atividades de exploração, produção e co-

mercialização, contribuindo, assim, para que 

o país reduzisse sua dependência externa do 

produto. Nesse contexto, a plataforma conti-

nental passa a merecer atenção especial. Em 

1969, no litoral de Sergipe, a Petrobras encon-

trara, pela primeira vez, petróleo no fundo do 

mar, numa prospecção pioneira que deu ori-

gem ao campo de Guaricema. Depois desse 

Inauguração da Base de 
Distribuição de Betim 
– Base Evaldo da Silva 
Garcia. Betim, MG, 3 de 
agosto de 1966.

Fronape. Navio-
Tanque Irati no 
Terminal da Ilha 
d’agua. Baía de 
Guanabara, RJ, 
década de 1970.
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avançando com passos prudentes em terreno 

extremamente competitivo – a distribuição 

de derivados de petróleo. E hoje, como 

recompensa à sua comedida agressividade 

comercial, chegou ao terceiro lugar, com 18% 

do mercado nacional (as duas primeiras são 

a Esso, com 30%, e a Shell, com 24%). Nos 

últimos dois anos, acrescentou 164 postos 

à sua rede – talvez a melhor resposta à 

tese de que deveria concentrar recursos na 

pesquisa, prospecção e refino. Em 1969, no 

entanto, do lucro líquido apresentado no 

balanço da empresa, já era revelado que 

10% haviam sido gerados pela distribuição 

e imediatamente canalizados para aqueles 

setores básicos, mostrando que a distribuição 

não representa uma dispersão de recursos. 

Pelo contrário, em vez de prejudicar as 

atividades fundamentais do órgão estatal, 

estaria contribuindo para a sua ampliação.”

E fechando o texto da matéria, a revista rei-

tera a qualidade do trabalho desenvolvido para 

reforçar a posição da marca Petrobras no mer-

cado de distribuição.

“Do trabalho de Aloísio Magalhães, Dilson 

Pereira [o arquiteto responsável pelo projeto 

dos novos postos] e Henfil poderá surgir 

uma Petrobras ainda mais apta a enfrentar 

a concorrência. Se antes protegia-se apenas 

com os privilégios de uma empresa estatal, 

agora, pelo menos na área de distribuição 

de derivados de petróleo, decidiu aceitar as 

regras do jogo implacável da concorrência.” 

postos encarregados do contato direto com os 

consumidores. Oferecer um bom atendimen-

to, com maior eficiência, era premissa para 

enfrentar a concorrência. Como corolário das 

ações de treinamento, a empresa contratou o 

cartunista Henfil para desenvolver uma cartilha 

para os frentistas. 

Henfil criou dois personagens opostos, li-

gados ao ambiente de trabalho: Zé Moita e Lula. 

O primeiro encarnava o papel do empregado 

desleixado, que executa as tarefas de forma 

desastrosa, sem seguir as mais básicas orien-

tações de higiene e segurança; e o segundo 

era o “funcionário esperto, crítico, prático e, 

sobretudo, normal”, segundo a definição do 

próprio Henfil, que representava o empregado 

dedicado ao trabalho e consciente da impor-

tância de seu papel. 

A cartilha As aventuras de Zé Moita e Lula 

tinha como cenário um posto de serviço, com 

suas situações rotineiras: encher um tanque 

de gasolina, limpar o para-brisa de um carro, 

trocar o óleo e calibrar os pneus. A ideia era 

mostrar por meio dos dois personagens, e de 

forma bem-humorada, o que era o certo e o er-

rado no atendimento aos clientes consumidores 

que acorriam aos postos. E demarcar o grande 

diferencial que os postos Petrobras ofereciam 

logo à primeira vista: a limpeza.

A reportagem da revista Veja nº 127 sobre 

o surgimento dos postos agora reformulados 

conseguiu sintetizar de forma clara, logo no 

primeiro parágrafo, a proposta da Petrobras:

“Quando a concorrência é feroz, aconselha-

se a discrição para evitar duelos 

desastrosos. Em silêncio, a Petrobras foi 

A solução surgiu com a adoção da sigla 

BR como carro-chefe da marca, “por sua li-

gação direta com Brasil e por fazer parte do 

repertório dos motoristas brasileiros, identifi-

cando todas as rodovias nacionais”, segundo 

Magalhães. Afora isso, o signo BR sobrelinha-

do nascia do próprio nome da companhia – Pe-

troBRas –, como a reforçar que o novo negócio 

estava umbilicalmente ligado à marca existente 

desde 1953, agora uma das maiores empresas 

do mundo. A marca BR, portanto, antecedeu à 

criação da própria subsidiária Petrobras Distri-

buidora, fundada em novembro de 1971. 

Além da nova marca, Aloísio Magalhães 

liderou a concepção de uma identidade visual 

diferenciada para os postos de serviço, agre-

gando à nova ambientação um desenho inova-

dor dos equipamentos. Este é um trabalho até 

hoje reconhecido como um marco na história 

do design nacional, inclusive por ter sido um 

dos primeiros projetos sistêmicos de identi-

dade visual para uma empresa brasileira de 

grande porte. Na implantação do projeto, as 

novas bombas de gasolina ganharam linhas 

retas e sóbrias, com o objetivo de simplificar 

o seu desenho tradicional que, de acordo com 

Magalhães, “parecia um robô, inteiramente es-

tranho ao ambiente”.

Zé mOita e lula

Outro ponto relevante das medidas estra-

tégicas então adotadas com o foco no negó-

cio da distribuição foi a conquista do público 

caminhoneiro – com a ajuda de uma folhinha 

produzida pelo cartunista Ziraldo – e a pre-

paração e o treinamento dos funcionários dos 

postos de serviços economicamente rentável 

e representativa da imagem da Petrobras. Um 

plano de ação foi desenvolvido tendo em vista 

um novo conceito e uma nova imagem para 

os postos, que deveriam apresentar arquitetu-

ra diferenciada e dar a máxima visibilidade à 

marca Petrobras. Além disso, houve muita pre-

ocupação com o treinamento das equipes, no 

intuito de aprimorar o atendimento ao público.

A Sudist procurou os melhores profissio-

nais do mercado para ajudar no trabalho de re-

formulação da rede de postos Petrobras. Para 

criar a nova marca para os postos de serviço, 

o primeiro passo foi a contratação do escri-

tório de Aloísio Magalhães – o introdutor do 

moderno design no Brasil e um dos criadores 

do primeiro curso superior do ramo, a Escola 

de Desenho Industrial (Esdi), no Rio de Janei-

ro. Magalhães havia concebido o símbolo do 

IV Centenário do Rio de Janeiro e desenhado 

as novas cédulas do cruzeiro novo, o dinheiro 

então em circulação no país.

A primeira sugestão de Magalhães foi a 

eliminação do tradicional losango, a primeira 

marca Petrobras, por não apresentar boa visi-

bilidade para a bandeira dos postos. Na oca-

sião, em entrevista para matéria publicada pela 

revista Veja (edição nº 127, de 10/2/1971) sob o 

título “Imagem recriada”, o designer justificou 

sua discrepância com a antiga logomarca: 

“Essa forma geométrica [o losango] não 

oferece as condições ideais para que uma 

palavra seja inscrita nela. Há um grande 

desperdício de áreas brancas. Era preciso 

tirar o ‘Petrobras’ da clausura e dar-lhe 

maiores condições de legibilidade.” 
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ntre as estratégias com vistas a 

gerar impacto e causar boa im-

pressão a um mercado consumi-

dor habituado às marcas estran-

geiras, a Superintendência de 

Distribuição (Sudist) investiu no 

aspecto físico de seus postos, ou seja, na parte 

mais visível do negócio – a verdadeira vitrine 

por meio da qual o consumidor costuma julgar 

a eficiência de uma empresa. A construção de 

postos próprios foi uma das primeiras iniciati-

vas da Sudist, que procurou selecionar pontos 

estratégicos para a sua instalação. Além de es-

tarem situados em locais de grande circulação, 

muitos desses postos foram implantados le-

vando em consideração os planos urbanísticos 

e turísticos das principais cidades brasileiras.

Os novos postos Petrobras começaram 

a surgir quando a equipe do arquiteto Dilson 

Gestal Pereira venceu a concorrência pública 

para projetar um posto ao lado da Refinaria 

Duque de Caxias, na região metropolitana do 

Rio de Janeiro. Sob a batuta de Gestal Perei-

ra trabalhavam os também arquitetos Waldyr 

Antunes Figueiredo, Paulo Roberto M. Souza 

e Alfredo Lemos. A direção da Petrobras deu 

plena liberdade ao grupo para a execução do 

projeto, que se traduziu em um grande vão en-

vidraçado, encimado por um teto de concreto 

levemente abaulado. O projeto foi bem-aceito 

pela empresa e pela população. A partir dessa 

primeira experiência bem-sucedida, a equipe 

de Gestal Pereira voltou a ser chamada para 

novos projetos.

A empreitada seguinte do grupo de Gestal 

Pereira foi o projeto e construção do Posto da 

Catacumba, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no 

Rio de Janeiro, em frente ao morro do mesmo 

nome, de onde havia sido removida uma favela. 

Com uma arquitetura inovadora, de linhas ar-

redondadas, o novo posto de serviço chamava 

muito a atenção do público, pois mais lembrava 

uma nave espacial do que um local para abas-

tecer o carro, trocar o óleo e calibrar os pneus. 

O posto de serviço se tornou um elo forte entre a Petrobras e o seu cliente 
consumidor. Era ali que a empresa existia de fato no cotidiano do 
público, até mesmo das pessoas que não tinham carro. A arquitetura e o 
design eram o melhor cartão de visita.

postos revolucionários

Mudança de paradigMa

para vocês. Levo toda a documentação 

daqui, quadros, maquetes, levo tudo e faço 

uma exposição. Me telefona e diz o dia”. O 

rapaz ficou entusiasmado. E eu saí dali 

direto para o gabinete do Paula Soares, meu 

amigo. “Aconteceu isso, isso, isso e isso”, e 

contei a ele a história toda. “Eu sei o que eles 

querem. O que eles querem são essas pontas 

de terreno, os canteiros centrais onde possam 

fazer postos de gasolina, porque serão postos 

de gasolina em evidência, em terrenos de 

grande visibilidade.” O Paula Soares disse: 

“Maravilha. Você está autorizado a conversar 

com eles, depois você me dá as conclusões”.

O Sylvio Massa tinha sido encarregado 

pelo Geisel de fazer o planejamento da nova 

distribuidora. Os postos de gasolina, naquela 

época, eram lugares horrorosos, eram pontos 

de muita sujeira, as pessoas que atendiam 

eram malvestidas, os prédios eram feios, 

maltratados. Posto de gasolina era uma coisa 

horrorosa. E o Sylvio se propunha, com a 

nova empresa, a ter, primeiro, uma grande 

imagem – para isso foi convidado o Aloísio 

Magalhães; a ter uniformes brancos, de boa 

qualidade, sempre limpos; que os postos 

fossem sempre asseados e limpos, banheiros 

decentes; e com uma arquitetura arrojada, 

avançada. E por essa minha iniciativa de dizer 

“eu vou lá falar com vocês”, e de ter ido, o 

Sylvio me convidou para fazer um pré-projeto, 

que foi do posto da Reduc. O pré-projeto foi 

aprovado. Foi um projeto muito marcante. 

Dilson Gestal Pereira

Em 1969, eu li uma pequena nota no jornal  

O Globo que dizia: “A Petrobras está interessada 

em montar uma empresa distribuidora 

de combustível”. Não falava em nome, 

apenas dizia que havia um estudo, que 

havia interesse em criar uma empresa 

distribuidora de gasolina, dois anos antes 

da BR. E aquilo ficou na minha cabeça: 

a Petrobras está querendo montar uma 

distribuidora de petróleo, competindo com 

empresas multinacionais fortes que faziam 

muita pressão para que não fosse criada 

uma empresa distribuidora brasileira. Mas, 

quando o [general Ernesto] Geisel entrou 

na [Presidência da] Petrobras, as coisas 

ficaram mais fáceis para criar uma empresa 

nacional. Nessa época, eu era diretor de 

Projetos de Urbanismo da Prefeitura [do Rio 

de Janeiro]. E apareceu um funcionário da 

Petrobras chamado Renato, que era da Sudist, 

a me procurar na Prefeitura. O secretário de 

Obras era o [Raymundo] Paula Soares. Esse 

funcionário chegou quase às 6 da tarde, e eu 

disse para o meu secretário: “Diz para ele vir 

amanhã. Está muito tarde para atendê-lo”. 

Quando o rapaz foi embora, me veio o filme 

na cabeça: lembrei que a Petrobras estava 

querendo montar uma empresa distribuidora. 

Se veio algum funcionário da Sudist me 

procurar, o assunto é diretamente comigo. 

São terrenos disponíveis da prefeitura para 

futuros postos de gasolina. E quem está com 

esse assunto na mão sou eu. Peguei o elevador 

do secretário, e como era um elevador mais 

rápido, cheguei primeiro lá embaixo. “Renato, 

vamos subir que vou lhe atender.” Ele subiu 

e eu disse: “Vai lá e diz aos teus chefes que 

eu vou fazer uma palestra na Petrobras 

Posto ao lado da 
Refinaria Duque de 
Caxias. Desenho original 
do escritório do Arquiteto 
Dilson Gestal Pereira. 
Rio de Janeiro, RJ, 1970.
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viço nas cidades brasileiras. A proposta ficou 

bem clara com o projeto do primeiro posto 

Petrobras da Avenida Atlântica, na altura do 

Lido, inaugurado em 1971. As estruturas de vi-

dro arrematadas por uma cobertura em forma 

de pétalas em fibra de vidro lembravam uma 

barraca de praia. A leveza da construção pro-

curou respeitar a beleza local, sem interferir 

em demasia na paisagem. Era, quando menos, 

um sinal de respeito à praia de Copacabana, 

um dos grandes símbolos do Rio de Janeiro.

Este projeto, que tão boa impressão deixou no 

mercado consumidor de derivados do Rio, foi 

também reconhecido fora do país e premiado 

na Exposição Internacional de Munique, Alema-

nha, em 1970, como o posto mais funcional de 

sua categoria – e de arquitetura mais arrojada. 

A ideia-força que guiava os novos projetos 

era a de que cada posto deveria ser constru-

ído em função do ambiente em que estivesse 

inserido. Era, em última análise, a negação da 

mesmice que caracterizava esse tipo de ser-

O pOstO é a Marca

Eu apresento um plano bem detalhado, de uma 

concepção impactante dentro da Petrobras, porque 

começava pela modificação da logomarca da empresa. 

Nós fizemos um teste com o antigo símbolo da 

Petrobras, que era aquele losango azul e branco, a 

15 metros, 20 metros, 30 metros, e a grande palavra 

Petrobras ia se apagando. Para fins comerciais, 

de postos de gasolina, numa estrada você não o 

identifica. Fomos buscar os fundamentos por que 

se deveria mudar a logomarca; sabíamos que o azul 

e o branco não serviam, mas eram uma tradição. 

Aquilo era mexer no símbolo da Petrobras. Segundo 

ponto do plano: como havia uma similitude entre 

sujeira de botequim e sujeira de posto de gasolina, as 

multinacionais não investiam nisso. O segundo ponto 

foi uma mudança radical da arquitetura dos postos, 

que eles se incorporassem com um projeto de beleza, 

de afinidade com a área, fosse marítima, fosse de 

estrada. O terceiro ponto foi a logomarca, a arquitetura. 

O conceito era o seguinte: a Petrobras é essa grande 

empresa e a população não vê a Petrobras, ninguém 

está vendo refinaria ali perto, nem navio, e você tem 

que estar no avião para ver que ela tem uma base. 

Você vai ver a Petrobras fisicamente se ela tiver postos 

com o seu símbolo – aí as populações urbanas veem 

a Petrobras presente. O posto foi o que eu vendi para 

a diretoria: o posto tem que ser o cartão de visita, ele 

tem que ser aquele símbolo que a população diz: “Puxa! 

É a Petrobras!” Nós deveríamos ter uma concepção de 

arquitetura totalmente diferente do que existia no país. 

Valorizar o conceito de unidade de serviço, valorizar o 

frentista, a limpeza. Esse foi o plano. E como fazer isso? 

A proposta foi chamar a melhor pessoa para pensar 

uma logomarca, chamar as melhores pessoas para 

pensarem a arquitetura, chamar o pessoal que pode 

divulgar que nós estamos no mercado. Foi o Ziraldo, o 

Henfil, e para a arquitetura chamamos o Dilson Gestal 

Pereira. Ele bolou a revolução da arquitetura dos postos 

da Petrobras.

Outros postos foram instalados em locais 

de grande afluência de público e de veículos, 

além do potencial turístico. Foi assim em Bra-

sília, Cabo Frio (RJ), Praia de Boa Viagem, no 

Recife (PE), praia de Iracema em Fortaleza 

(CE) e Barra da Tijuca (RJ). O escritório de 

Dilson Gestal Pereira foi também responsá-

vel pelos projetos de dez superpostos – como 

foram chamados à época – que a Petrobras 

construiu ao longo da Rodovia Castello Branco, 

em São Paulo. 

Frentista abastecendo 
automóvel em posto da 
Petrobras Distribuidora. 
Vitória, ES, década de 1960.

Posto da Catacumba, 
Lagoa Rodrigo de Freitas, 
Rio de Janeiro, RJ,  1970. 
Fachadas e planta baixa. 
Desenhos originais do 
escritório do Arquiteto 
Dilson Gestal Pereira.
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crescimento da participação da 

Petrobras no mercado distribui-

dor deu-se mediante cuidadosa 

política de investimentos, que 

empregou parte dos lucros advin-

dos da própria atividade de distri-

buição da companhia. No início da década de 

1970, a Petrobras já figurava como a terceira 

distribuidora em volume de vendas, com 18% 

do mercado nacional, disputando espaço com 

a Esso (30%) e a Shell (24%).

O negócio de distribuição de derivados 

dava mostras de ganhar musculatura no âmbito 

da companhia. Boa parte dos lucros auferidos 

nessa área era destinada ao investimento nas 

atividades principais da Petrobras, como ex-

ploração e refino de petróleo. A comunicação 

da companhia, à época, fazia questão de frisar 

a relação existente entre o ato de abastecer o 

carro num posto Petrobras e a possibilidade 

da descoberta de novos poços de petróleo. A 

contracapa de edições da Revista Petrobras 

que circularam em 1968 trazia a seguinte 

mensagem:

“Pare num posto Petrobras e faça a bomba 

trabalhar. Sua preferência contribuirá para 

a perfuração de novos poços. Do poço ao 

posto refinamos qualidade.” 

Essa linha já vinha de longe. Em outro 

anúncio, veiculado em 1966, o conceito “Do 

poço ao posto” foi complementado com a sua 

inversão, “Do posto ao poço”, acompanhado 

da seguinte explicação:

“Para onde vai o lucro que você 

proporciona à Petrobras quando abastece 

o seu carro em um dos postos identificados 

pelo losango verde amarelo? Tudo o 

que a Petrobras lucra é reinvestido no 

país, reinvestido na exploração de novos 

campos petrolíferos, na construção de 

novas refinarias, fábricas de asfalto, 

Não demorou muito para que se mostrasse acertada a 
decisão da Petrobras em criar uma subsidiária para cuidar 
exclusivamente do mercado de derivados. A existência 
da empresa possibilitou importantes ganhos de escala e 
consolidou a marca BR na sociedade. 

nAsce A petrobrAs 
distribuidorA 

No plano eu havia dito que a palavra Petrobras, 

embora forte, não era comercialmente forte para esse 

tipo de atividade, pois ela desaparecia com o azul e 

branco. E o Aloísio Magalhães teve a felicidade de 

ver que BR, essas duas letras, simbolizam o Brasil 

e elas estão contidas no nome Petrobras. Bastava 

colocar um travessão em cima do BR de Petrobras 

para identificar a atividade distribuição. BR quer 

dizer estrada, BR-20, BR-300. Bastava colocar na 

palavra “lubrificante” um travessão em cima do 

BR e você identificava a distribuição. BR quer dizer 

obrigado, bastava botar o travessão... As analogias 

comerciais com o BR são inúmeras. E aí vem a cor. 

A cor tem que ser verde, tem que ser amarelo, cores 

comerciais fortes. Nós fizemos o teste da distância 

com o Aloísio e você via o BR verde e amarelo de longe 

à beça, diferente daquele azul e branco. Foi todo um 

trabalho técnico, uma criação seriíssima, ele testou 3 

mil tonalidades de verde para chegar àquele plástico. 

Nisso, o Dilson já está trabalhando na nova concepção 

da arquitetura. Eu assinei os contratos com o Aloísio e 

com o Dilson, porque a diretoria gostou do plano que 

eu apresentei. Mas houve resistência até no Conselho 

de Administração. Um conselheiro me disse: “O senhor 

merece ser demitido, porque o senhor alterou uma 

tradição”. Ele não conseguia entender que a parte 

BR é mais forte, não do que o nome Petrobras, mas 

porque aproxima muito a Petrobras do Brasil. Mas o 

general Ernesto Geisel [então presidente da Petrobras], 

às 7 da manhã, com toda a diretoria, compareceu à 

Lagoa [Rodrigo de Freitas para ver o novo posto]. Nós 

tiramos os plásticos para ele ver como era fisicamente 

a arquitetura. Ele deu um sorriso de alegria, viu bonito 

aquilo, totalmente diferente do que existia no mercado, 

e disse: “Está aprovado, vão em frente”. 

Aí veio o terceiro ponto, que foi a chave da 

história. Como conseguir áreas nobres para implantar 

os novos postos que seriam o cartão [de visita] da 

atividade de distribuição? Na época, o Paula Soares, 

um executivo de primeira grandeza, queria ampliar a 

praia de Copacabana. Fizemos uma grande amizade. E 

dissemos: “Paula Soares, damos o asfalto para ajudar na 

ampliação e você nos dá umas áreas em Copacabana, na 

Lagoa, na Praça da Bandeira”. Escolhemos cinco áreas 

nobres, para dar impacto, dois postos na Lagoa, e o 

Dilson foi fazendo os projetos. E assinamos o convênio 

com o Estado [da Guanabara]. 

Feito isso com os postos, vieram então os 

segmentos industriais. Como conquistar as grandes 

unidades de cimento? As grandes unidades de 

siderurgia? Foi um trabalho muito bonito de 

aproximação com esses empresários para [convencê-

los a] tirar os tanques que colocavam dentro das suas 

unidades e colocar os tanques da BR. Já na Sudist 

conquistamos um avanço no mercado industrial. Foi 

espetacular. Fomos conquistando cimentos, siderurgia, 

têxtil, vidro e entrando no mercado industrial. 

A partir daí começamos a crescer. Cresceu que já 

não comportava ficar dentro do Departamento de 

Comercialização (Decom). A única saída era criar uma 

empresa – e nós já estávamos com 800 e poucos postos, 

com o conceito excepcional, com a nova arquitetura 

implantada também em São Paulo, Recife, na Paraíba, 

com presença marcante, com BR verde e amarelo, os 

clientes industriais, o óleo combustível e o diesel já 

conquistados, grandes sementeiros com o querosene na 

praça, com fluido de isqueiro lançado e com a primeira 

loja de conveniência aberta no posto da Catacumba. A 

primeira experiência de loja de conveniência foi nossa. 

A grande transformação foi essa. 

Sylvio Massa de Campos
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dor, contribuía para o crescimento da empresa 

como um todo. 

O sucesso da iniciativa e a vertiginosa ex-

pansão da rede de postos incentivaram a di-

reção da empresa a ir mais longe, ampliando 

ainda mais os negócios de distribuição. Foi as-

sim que, no início de 1971, a direção começou a 

colocar em prática o projeto de criação de uma 

subsidiária integral para atuar nesse segmento. 

Ato contínuo, formou um grupo de trabalho 

para estudar a organização de uma nova em-

presa, cujo foco específico seria o negócio da 

distribuição de derivados de petróleo no Brasil.

O resultado do trabalho desse grupo foi a 

criação, em 12 de novembro de 1971, da Petro-

bras Distribuidora S.A. para ser o braço forte 

do sistema Petrobras no disputado mercado de 

distribuição e comércio de derivados. Assumiu 

o comando da empresa o advogado Shigeaki 

Ueki, então diretor comercial da Petrobras, se-

cundado pelo general Oriovaldo Pereira Lima. 

A Diretoria Comercial ficou a cargo do eco-

nomista Sylvio Massa de Campos, a Diretoria 

Econômica com o advogado Humberto Esme-

indústrias petroquímicas, sistemas de 

transporte terrestres e marítimos... como 

empresa integrada que é, a Petrobras 

cada vez que vende um litro de gasolina 

está completando um ciclo de operações 

industriais e comerciais que começa 

no poço produtor de petróleo e apenas 

aparentemente termina no posto de 

abastecimento, porque, na verdade, o 

saldo aí obtido retorna ao poço para que 

este produza mais. Com isto, quem se 

beneficia é o país, cujo desenvolvimento 

exige uma quantidade crescente de 

produtos de petróleo.” 

Ficava patente que, contrariando as críti-

cas surgidas quando da entrada da empresa no 

ramo, a decisão da administração da Petrobras 

de disputar de igual para igual o mercado de 

distribuição e venda de derivados de petróleo 

mostrou-se acertada. Os bons resultados obti-

dos logo nas primeiras investidas provavam que 

a nova atividade, além de promover um forte 

apelo de marca junto ao mercado consumi-

a iMageM dO negóciO 

Nós tínhamos dezenas de grandes navios, mas nem o povo nem a imprensa nunca deram bola para 

os navios da Petrobras. Tínhamos oito refinarias relativamente grandes, bem complexas, mas 

quantos brasileiros sabem o que é uma refinaria de petróleo? Iam aos aeroportos pegar um avião e 

não havia nenhum caminhão da Petrobras, porque as distribuidoras de gasolina e querosene para 

aviação eram a Texaco, a Shell e a Esso. A imagem que o povo brasileiro tinha da Petrobras eram 

os postos de gasolina. Na época, acho que tínhamos, mais ou menos, no Brasil todo, 12 mil postos 

de gasolina – e a Petrobras só tinha 800 postos. Eu achava aquilo um absurdo, porque a Petrobras 

estávamos refinando 95% de todo o petróleo do Brasil e só tínhamos 6% ou 7% dos postos de 

gasolina. E a imagem da Petrobras que o grande público tinha era a desses postos. Resolvi visitar 

alguns postos na Rodovia Presidente Dutra: eram sujos, com banheiro sujo, frentista desmotivado 

e com macacão rasgado, o posto malconservado. E eu falei com o presidente [Ernesto] Geisel: 

“Olha, presidente, a imagem que nós temos. E não temos como nos defender se continuarmos 

com uma presença tão medíocre na distribuição de [derivados de] petróleo”. E o presidente disse: 

“Como você quer mudar isso?” “Eu gostaria de criar a Petrobras Distribuidora, uma empresa 

independente e com uma imagem nova.” O presidente Geisel disse: “Está bem, eu concordo. 

Você acha que isso é importante para mudar a imagem da Petrobras?” “Acho. E, depois, todas [as 

demais distribuidoras] estão ganhando dinheiro; nós vamos ganhar dinheiro e ajudar a Petrobras 

a investir para encontrar petróleo.” O general Barros Nunes [do Serviço de Relações Públicas da 

Petrobras] disse: “A BR pode usar essa marca, mas no navio, na refinaria e no escritório nós vamos 

ficar com a nossa marca tradicional, criada em 1954”. “Bom, se quer continuar, não tem problema, 

mas a nossa distribuidora vai ser com a marca nova.” 

Naquela ocasião começamos a discutir que tínhamos que ter alguns postos bem 

representativos, modernos, que chamassem a atenção do público em geral. E o Rio de Janeiro 

estava com grandes obras. A Avenida Atlântica era uma pista só, estava duplicando, aterrando 

e estendendo a Praia de Copacabana; na Lagoa Rodrigo de Freitas estavam ampliando a rodovia 

do entorno. [Seriam postos com] desenho novo, moderno, impactante, banheiro limpo – na 

minha época como presidente, eu queria que o banheiro da Petrobras Distribuidora fosse o mais 

limpo. Pois bem, deu tão certo que o general Barros Nunes teve a humildade de reconhecer que 

nós tínhamos acertado em mudar a marca e resolveu, ele mesmo, propor mudar a marca de 

toda a empresa. Aí os navios da Petrobras também ficaram com as cores da BR, as refinarias, os 

escritórios, tudo mudou para o modelo que nós criamos com a BR.

Shigeaki Ueki

Acima e na página ao 
lado, à direita, projeto  
de reurbanização da Av. 
Atlântica, com localização 
de postos da Petrobras 
Distribuidora no canteiro 
central. Desenho original 
do escritório do arquiteto 
Dilson Gestal Pereira. 
Copacabana, Rio de 
Janeiro, RJ, década de 1970.



42   br 40 anos    43

tudO pOr fazerMOnOpóliO e cOMpetiçãO

A BR começou a ser construída na 

Superintendência de Distribuição, 

o embrião da BR. Na época em que 

começamos os estudos, previa-se a 

criação de um óleo lubrificante, mas não 

era prevista a Petrobras Distribuidora. 

Ela surgiu de uma contradição que 

existia entre a atividade competitiva 

e o monopólio. A turma do monopólio 

projetou a unidade de lubrificante 

imensa, uma fábrica grande, com 

custos de produção elevados, e sua 

introdução no mercado não podia 

prever a quantidade de óleo que ela teria 

capacidade de fazer. Isso dava um custo 

industrial incompatível com o mercado 

concorrencial. A área monopolística 

projeta uma fábrica da dimensão da 

Petrobras – não estão acostumados 

a fazer nada pequeno – e não ouve o 

mercado. Você teria que dimensionar, 

primeiro, sua meta de participação 

no mercado para depois construir [a 

fábrica]. Durante muito tempo isso 

foi um embate dentro da Petrobras. 

Queriam que assumíssemos um custo 

mais elevado do industrial que nós 

não havíamos criado, que foi criado 

por eles. Isso atrasou o lançamento 

do óleo. Não adiantava pegar aquele 

custo, colocar uma margem, jogar no 

mercado e o consumidor não pagar. 

Não era competitivo. Essas contradições 

foram levando à ideia de criar uma 

distribuidora. Houve um período na 

Petrobras em que várias subsidiárias 

foram criadas ao mesmo tempo e, nessa 

leva, veio a distribuidora. 

Fernando Júlio Perissé de Oliveira

raldo Barreto e a Diretoria de Operações com o engenheiro Arthur de 

Carvalho Fernandes Neto. Como membros efetivos do Conselho Fiscal 

da subsidiária foram nomeados Carlos Santana (então superintendente 

do Departamento Comercial da Petrobras), Manuel Barroso (do Serviço 

Jurídico) e Ruy Franco Arantes.

A nova empresa se constituiu em sociedade por ações, nos termos 

da Lei nº 2.004, de 1953, que instituiu o monopólio estatal. Seu capital 

inicial foi de 130 milhões de cruzeiros, dos quais 98 milhões e 307 mil 

cruzeiros subscritos pela Petrobras em bens e direitos aplicados na 

atividade da distribuição, 31 milhões, 692 mil e 400 cruzeiros em di-

nheiro, e os 600 cruzeiros restantes reservados à subscrição particular, 

por parte dos seis diretores da Petrobras, para a caracterização da 

sociedade anônima.

A Petrobras Distribuidora S.A. foi a segunda subsidiária criada pela 

Petrobras – a primeira fora a Petroquisa, que desde 1967 dedicava-se 

exclusivamente à petroquímica.

A Petrobras soube acompanhar e aproveitar o momento histórico 

que o país estava vivendo, no quadro de uma economia superaquecida 

com pleno emprego e indústria automobilística em expansão. Entre 

1970 e 1973, o Produto Interno Bruto crescia a taxas superiores a 10%. 

O parque industrial apresentava notável desempenho. O Estado con-

tribuía para esse crescimento investindo em infraestrutura, oferecendo 

incentivos fiscais e isenções de tarifas para compra de bens de capital, 

e permitindo que empresas estrangeiras voltassem a investir no país. 

A indústria automobilística aumentava sua produção em 25,5% 

ao ano, em média. O automóvel tornara-se um bem acessível à classe 

média, que podia comprá-lo por meio de uma nova modalidade de cré-

dito – o consórcio. O crescimento das vendas de automóveis médios e 

pequenos elevou a produção brasileira à marca de 1 milhão de veículos/

ano. O Brasil moderno idealizado na década de 1950 começava a se 

tornar realidade. 

Nesse quadro, a Petrobras Distribuidora já nasceu grande, detendo 

logo de saída 21,1% do mercado nacional de comercialização de com-

bustíveis. A BR começou a operar com quatro bases de distribuição, 

dois depósitos que utilizavam armazenagem conjunta em instalações de 

terceiros, 28 pontos de suprimento e cinco bases da Petrobras (arrenda-

das), além de uma rede composta de 840 postos. Foi um bom começo.

Antes de fazer a empresa, fiquei talvez uns oito meses trabalhando 

na Presidência da Petrobras. Eles nos cederam um andar na Praça Pio 

X, onde ficava o general Oriovaldo [Pereira Lima] com mais três que 

seriam os primeiros diretores. Não existia presidente, o executivo 

chamava-se vice-presidente executivo. O general Oriovaldo comandava 

e tinha o Sylvio Massa na direção comercial, Artur Carvalho Fernandes 

Neto, diretor de Operações. Ficamos ali até quando fizemos a fundação 

da empresa, em novembro. Nos cederam a Fronape, Frota Nacional 

de Petroleiros da Petrobras, e havia um prédio de sete andares na Rua 

22 de Abril, em frente ao Aeroporto Santos Dumont. A empresa saiu 

e começamos a contratar. E nesse tal dia, 12 de novembro [de 1971], 

nós então trouxemos a turma toda para esses sete andares. A essa 

altura, a razão de criação da Petrobras Distribuidora era o sucesso que 

a Superintendência de Distribuição do Sylvio Massa tinha alcançado 

enquanto subsistema do Departamento Comercial do Carlos Santana.

A Gerência Administrativa [da BR] nós estruturamos em quatro 

subsistemas. Pusemos uma área de RH, típica de recrutamento, 

admissão, controle de ponto, pagamento, o que é que desconta, que 

era relação com empregados; montamos um subsistema que era PAP, 

Pesquisa e Análise de Pessoal, para ver planos de cargos, que carreira 

você teria, a análise de valoração dos cargos, o que é que um cargo vale, 

qual é o salário que se deve dar a ele, qual o política de incentivo de 

reajustes salariais. O terceiro subsistema era a minha área, de Serviços 

Auxiliares, que fazia o que fosse preciso para a empresa funcionar. 

“Carlinhos, se vira! Quero que na segunda-feira de manhã a gente 

tenha os empregados entrando” – era um grupo para os sete andares 

– “e que cada um saiba onde vai sentar”. Isso exigiu um trabalho 

criterioso, de organização e métodos e tudo o mais. Foi um trabalho 

bonito, eu tenho orgulho disso. 

No setor administrativo tínhamos também uma área de gerência 

de vendas a revendedores. O general Oriovaldo tinha com ele a 

Gerência Administrativa e assessorias. Escolhemos assim, até por falta 

de tradição: uma Assessoria Jurídica, uma Assessoria de Auditoria e 

uma Assessoria de Comunicação – que naquela época era chamada, até 

por falta de conhecimento, de Assessoria de Promoções. O Fernando 

Perissé era o homem de confiança do Sylvio Massa, o diretor comercial. 

Havia a área comercial com a Gerência de Vendas da revendedora e 

dos consumidores. Atacamos o retalho, o posto, que era toda uma 

postura diferenciada das indústrias, onde nós vendíamos no atacado. 

Os homens que eram nossos vendedores, 

assessores comerciais e industriais, eram 

engenheiros formados, era gente de 

diálogo. Essas duas gerências foram muito 

representativas. E aí vem a Diretoria de 

Operações do Artur Carvalho Fernandes Neto, 

que montava as gerências que cuidavam das 

bases. Ao vender para uma distribuidora – 

Shell, Esso ou agora a nova BR –, a Petrobras 

jogava no tanque [o combustível] e você tinha 

que ter uma base para receber esse estoque e 

efetivamente distribuir para o mercado. Um 

outro motivo para ter criado a empresa é que 

a Petrobras vendia para ela mesma, porque 

não tinha a figura de uma distribuidora. Ao 

criá-la, tinha que ter bases de provimento 

– e isso era da Diretoria de Operações. E 

logo começamos a botar as asinhas de fora. 

Começamos a invadir a área dos aeroportos, 

uma área para nós ainda operacional. 

Também estava lá a Gerência de Aviação e fora 

isso ainda havia a Gerência Financeira e a 

Gerência de Planejamento, além da Gerência 

Administrativa. A participação de mercado, 

que era menos de 1%, em quatro meses 

consegui – e tenho o maior orgulho disso – 

quase 5% do mercado brasileiro de retalho, 

que era o mais difícil. O industrial sempre 

foi fácil, a gente sempre foi bom, porque eles 

respeitavam a Petrobras. Os empresários, 

inteligentemente, passavam para a Petrobras 

e logo tivemos 60% do mercado industrial. Já o 

revendedor era muito mais difícil. 

Carlos Alberto Pinheiro
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Petrobras Distribuidora herdou 

da empresa-mãe Petrobras a im-

portante missão de abastecer o 

país, isto é, garantir o forneci-

mento de combustíveis sob sua 

responsabilidade para todo o 

Brasil, mesmo que isso eventualmente signifi-

casse instalar-se em regiões remotas, em locais 

de difícil acesso e sem a perspectiva imediata 

de lucros. Além de montar postos de serviços 

em pontos estratégicos do mapa rodoviário 

brasileiro – como as Rodovias Castello Branco, 

Presidente Dutra e, mais tarde, Imigrantes e 

Bandeirantes –, a empresa teve o cuidado de 

implantar postos avançados também em estra-

das pioneiras, como Transamazônica, Manaus-

-Porto Velho, Cuiabá-Santarém e outras rodo-

vias federais que estavam sendo construídas 

nesse período. 

Muito bonito na teoria, na prática esse 

trabalho implicava o desenvolvimento de uma 

logística própria, precisa e bastante elaborada. 

Nessa linha, a Petrobras Distribuidora investiu 

na construção de bases e depósitos de abas-

tecimento espalhados pelo território nacional 

para suprir de combustível todos os pontos do 

país. Algumas dessas bases foram instaladas 

em regiões muito difíceis, como no interior da 

Bacia Amazônica, onde a opção foi fazê-las 

funcionar a bordo de chatas – embarcações 

de pequeno calado e fundo chato – próprias 

para abastecimento de óleo diesel, lubrifican-

tes e gasolina. 

A partir de 1972, a empresa intensificou as 

atividades na Região Norte, quando investiu na 

instalação de uma nova unidade operacional 

em Manaus, denominada Base de Marapatá 

(Bemar). Essa importante unidade passou por 

completa reforma física e estrutural em 1992, 

quando teve sua denominação alterada para 

Terminal de Manaus (Teman), tornando-se o 

maior ponto de suprimento de combustíveis 

no norte do país. 

A BR recorria ao sistema fluvial para abas-

Havia um país inteiro a conquistar. A entrada no negócio da 
distribuição trouxe consigo o compromisso de garantir o abastecimento 
de combustíveis mesmo nos pontos mais recônditos do território 
nacional. Onde houvesse demanda, a BR estaria presente. 

integrAção, A pAlAvrA de ordem 

tecer as numerosas localidades ribeirinhas 

da vasta região amazônica, além de cidades 

como Santarém, Tucuruí, Altamira, Oriximi-

ná (PA); Macapá (AP); Porto Velho (RO); 

Rio Branco (AC); Caracaraí e Boa Vista 

(RR). O aceleramento da interiorização 

das vendas de derivados, principalmente 

no Centro-Oeste e na Amazônia, explica 

que em 1974 os maiores incrementos das 

vendas da empresa tivessem sido registra-

dos nas regiões Norte (35,7%), Nordeste 

(26,8%) e Centro-Oeste (22,3%). 

Em 1975, a empresa colocou em ope-

ração a Base de Teresina (Beter), no Piauí. 

A intenção manifesta de estar presente em 

todos os rincões do país está impregnada 

no DNA da Petrobras Distribuidora. Des-

sa forma, a empresa fazia a sua parte no 

enorme esforço de integração nacional que 

então se desenvolvia. Essa missão, herdada 

da Petrobras, permanece até hoje no espí-

rito da BR: atender bem e prestar serviços 

de reconhecida qualidade em todos os Es-

tados do Brasil.

Campanha “Onde quer 
que você vá, um posto 
BR vai encontrar”. 

Posto flutuante da 
Petrobras Distribuidora. 
Belém, PA, 1987.
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VelOcidade de cruzeirOa tOdO VapOr

Entrei na Gerência de Engenharia da Petrobras Distribuidora em 

1977 e a minha primeira atividade foi trabalhar num setor chamado 

Projetos e Obras. O que a Engenharia da BR fazia naquela época? Fazia 

a construção de bases da companhia em todo o território nacional, 

fazia a ampliação e a manutenção de bases. Bases de distribuição 

são locais em que a companhia instala tanques de armazenamento, 

recebe o produto da refinaria da Petrobras, armazena nesses tanques 

e distribui esse produto via caminhões ou via ferrovia para os postos 

de gasolina. O que fazíamos naquela época era isso: construíamos 

essas instalações, ampliávamos, fazíamos a manutenção em todo 

o território nacional. Quando entrei na companhia, ela já tinha 

seis anos e os grandes centros já estavam mais ou menos supridos 

por essas bases. Ela precisava construir bases em outros locais que 

não os grandes centros. A primeira obra que eu me lembro de ter 

acompanhado na BR foi numa cidade chamada Oriximiná, que fica 

no norte do Pará. Existia lá um projeto, chamado Projeto Trombetas, 

da Mineração Rio do Norte, para tratar de alumínio, e nós tínhamos 

que colocar uma base no local para fornecer combustível para as 

máquinas. O que nós fazíamos na realidade? Éramos fiscais de 

obras, contratávamos empresas que construíam e nós íamos fazer as 

medições dos serviços realizados para fins de pagamento. Essa foi a 

minha primeira obra. 

Luiz Carlos Meirelles Silva

a Onda de cresciMentO

A Gerência de Planejamento estava ligada 

à expansão da empresa nas regiões do 

país. Começou no Sudeste, nos primeiros 

fornecimentos para a Marinha até a 

criação da Petrobras Distribuidora. Foi 

um tsunami o crescimento da BR. Muita 

empolgação nossa, muito apoio não só da 

Petróleo Brasileiro, mas do próprio governo, 

que era um governo desenvolvimentista, 

criando muitas estatais. A Petrobras já teve 

diversas subsidiárias. Depois foi enxugando 

e ela já partiu conquistando mercado. E o 

sentimento nosso na empresa era “vamos 

crescer, crescer”. Até hoje é a única empresa 

que mantém, principalmente na área em 

que trabalho, postos em todas as regiões do 

país. Havia também uma preocupação muito 

grande do governo federal naquela época 

com a síndrome da segurança nacional, 

com relação ao abastecimento. Para ter uma 

ideia, até hoje deve haver tanque enterrado 

na Transamazônica. Quando o governo 

quis fazer a Transamazônica e aquela outra 

[Cuiabá-Santarém] no governo dos militares, 

nós da Petrobras Distribuidora plotamos 

locais para colocar postos. Levamos para lá 

tanques, bombas, porque a ideia era construir 

a estrada, povoar a estrada com infraestrutura 

para dar desenvolvimento àquela região. Eu 

participei disso fazendo cálculos de quanto iria 

custar colocar um tanque na Transamazônica. 

Mas o crescimento começou mesmo nas 

regiões mais produtivas – Rio, São Paulo, 

Sudeste, Sul. Depois nós fomos expandindo 

para todo o território. 

Marcelo Dias

Entrei na área de engenharia, que se chamava Divisão de Engenharia, 

em um setor de manutenção. Naquela época as instalações 

operacionais da BR já existiam, tinham sido herdadas da Petrobras, 

tinham idade e careciam de manutenção. Trabalhei nesse primeiro 

período em manutenção, durante uns dois anos, mais ou menos; 

depois, na engenharia mesmo eu passei para a área de projetos e 

obras, que era o que já gostava. Tive uma experiência em empresas 

de engenharia de projetos e fiscalização de obras, e comecei a viajar 

pelo Brasil. Nessa época – estou falando de 1975 a 1977 –, a BR estava 

começando a crescer, a se desenvolver, recebeu aquele primeiro 

conjunto de instalações da Petrobras, mas precisava crescer. Era a época 

em que estavam abrindo a Transamazônica. A BR fez muitas obras 

na Transamazônica, criou bases para levar combustível para aquelas 

regiões – Manaus, Rio Branco, no Acre, Porto Velho em Rondônia, 

Belém. Na época, a BR construiu uma base muito grande em Belém, eu 

tinha vários colegas mais experientes que trabalhavam na engenharia 

que conduziam esses projetos maiores. Eu participei, na época, da 

construção do Pólo Petroquímico de Camaçari na Bahia, município 

de Simões Lopes, pertinho de Salvador. Nós tivemos que fazer uma 

instalação para atender à central de matérias-primas. Eram instalações 

que tinham tanques para recebimento de óleo combustível e tinham 

que ter aquecimento. Eram tanques muito grandes. Em Vitória, 

participei de um projeto não de construção, porque a base da Petrobras 

já existia, mas de expansão dessas instalações em Vitória, em Tubarão, 

junto à Vale do Rio Doce. Além de atender com gasolina e diesel o 

mercado de veículos, abastecendo os postos de serviço – os postos de 

gasolina, como se chamavam na época –, também havia o atendimento 

industrial. A Vale estava construindo as usinas de pelotização de 

minérios e isso utilizava óleo combustível nas caldeiras para produzir 

calor. A Vale também tinha ferrovia, havia os trens que eram a diesel 

e elétricos. Então, tanto faz em Vitória, Salvador, Rio Branco no Acre, 

Porto Velho, Belém, eram instalações sempre muito parecidas, elas 

tinham a mesma função. Mudava o tamanho dependendo do mercado 

que tínhamos que atender.

[Nesse período] os projetos tinham que começar e terminar muito 

rapidamente – e trabalhar com baixo custo. Tínhamos já naquela época 

um conceito de fazer uma engenharia de baixo custo, até porque não 

havia muita sofisticação de processos, como no caso de uma refinaria, 

em que se trabalha com altas pressões, altas temperaturas, e onde 

os materiais devem ser o que há de melhor. 

Na distribuição, embora fossem instalações 

padronizadas, que têm de atender a vários 

requisitos não só brasileiros, como de normas 

internacionais, permitia-se trabalhar 

buscando economia e velocidade sempre, o 

tempo todo. Estávamos sempre correndo, era 

muito dinâmico e muito pulverizado, fazendo 

um monte de coisas em vários lugares. 

Cada um tocava três, quatro, cinco projetos, 

fiscalizava quatro obras, toda hora mudava 

o assunto. Acho que era uma característica 

que me foi muito útil de um modo geral. Essa 

dinâmica, essa coisa de ter que olhar para 

vários lugares ao mesmo tempo.

Como eram combustíveis e eram 

inflamáveis, especialmente os combustíveis 

leves, do ponto de vista das instalações, por 

exemplo, tinha que haver instalações elétricas 

feitas com materiais à prova de explosão – 

materiais que davam garantia de que, mesmo 

se houvesse um curto-circuito ou alguma 

coisa, aquela chama e aquele calor não se 

propagariam para fora e não haveria contato 

com os vapores dos combustíveis leves. E 

se trabalhava com solda, que é uma coisa 

meio incompatível com combustível, porque 

a solda não tem jeito: é o maçarico, calor, 

coisas em brasa. Todos esses cuidados na 

obra eram muito intensos. Fazer uma obra, 

especialmente quando se fazia uma ampliação 

dentro de uma instalação operando, essa era a 

grande preocupação: qualquer acidente podia 

ter proporções muito grandes. Foi uma escola 

fantástica.

Paulo Cesar Chaves Furlanetto
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omo parte da estratégia de cria-

ção de uma imagem forte e mo-

derna, tendo em vista a plena 

identificação com o público con-

sumidor e a conquista de maiores 

fatias de mercado, a Petrobras 

Distribuidora tomou a decisão de fabricar uma 

linha própria de óleos lubrificantes. Para co-

locar em pé o projeto, foi construída uma uni-

dade industrial ao lado da Refinaria Duque de 

Caxias (Reduc) e, ao mesmo tempo, criada 

uma gerência responsável pelo desenvolvimen-

to e comercialização dos novos produtos, que 

deveriam atender aos segmentos automotivo, 

marítimo, ferroviário, industrial e de aviação. 

Para a pesquisa e desenvolvimento dos 

seus lubrificantes, a Petrobras celebrou con-

trato com a Chevron, uma reputada empresa 

petrolífera internacional, no qual garantiu a pre-

valência de cláusulas que previam um processo 

aberto de transferência de tecnologia. Devido 

ao grau de especialização da parceira, a BR 

trabalhou com a certeza de que os lubrificantes 

concebidos naquele momento o seriam com 

base na melhor e mais avançada tecnologia 

existente. Assim foi feito e a fábrica de lubrifi-

cantes começou a produzir em 1973.

O escritório do designer Aloísio Magalhães 

foi outra vez convocado para desenvolver a 

linha de embalagens dos óleos lubrificantes, 

seus rótulos, a marca e o nome dos produtos. 

Tudo estava por criar, exceto o design dos re-

cipientes, uma vez que seriam usadas latas 

metálicas padronizadas. 

Diante de mais esse desafio, Magalhães 

convidou o poeta, ensaísta e publicitário Décio 

Pignatari para participar da escolha do nome 

do novo óleo. Entre as denominações sugeridas 

por Pignatari, foi escolhido o nome Lubrax. As 

vantagens agregadas à nova marca eram evi-

dentes: estabelecia uma identidade perceptível 

entre os postos BR e o novo produto; concorria 

para reforçar a marca BR; e o prefixo “LU”, 

de lubrificante, associado ao BR da marca da 

Concomitante à disputa de mercado no ponto de venda, a BR deu 
uma tacada de mestre ao decidir fabricar seu próprio óleo lubrificante. 
A marca inovadora serviu para incrementar o negócio e, de quebra, 
ativar o sempre saudável espírito de brasilidade.

inovAção com lubrAx tacada certa

Minha tese foi a de contratar os melhores profissionais brasileiros, 

me contrapondo à tese anterior, que era a de fazer com a prata da 

casa. Eu dizia: “Não posso enfrentar uma Shell ou uma Esso com 

um desenhista técnico improvisado de publicitário. Não posso exigir 

que ele crie algo capaz de concorrer com a Shell e com a Esso”. Então, 

fomos formando a equipe técnica externa. Foi o Décio Pignatari que 

criou a marca, Aloísio Magalhães a programação visual e a [agência] 

Alcântara Machado, mais tarde, a propaganda. Começamos a 

dar um cunho altamente técnico a esse lançamento. Não existia 

marketing dentro da Petrobras, não existia um departamento. A 

Petrobras nunca havia participado de uma atividade de concorrência. 

As relações públicas eram muito voltadas para a parte de feiras 

e exposições, eram dois arquitetos que trabalhavam lá e faziam 

publicidade de vez em quando. Eram excelentes arquitetos, mas não 

eram publicitários nem programadores visuais. 

No lançamento Lubrax não houve críticas. Chegamos a vencer 

um prêmio de marketing daquele ano com algumas peças de 

publicidade de acordo com o briefing criado nas pesquisas e nas 

discussões: “Lubrax 4, o óleo de verdade. Palavra da Petrobras”. O óleo 

de verdade veio da quebra de muitos mitos que as multinacionais 

criavam, e nós entramos no mercado restabelecendo a verdade com 

essa coisa de ser a “palavra da Petrobras”. E por que Lubrax? O que 

o Décio conseguiu foi essa coisa mais comercial do “AX” no óleo, de 

acordo com o conceito que nós estabelecemos: um óleo brasileiro, de 

qualidade internacional. O “AX” seria essa qualidade internacional, 

o diferencial – não é apenas um óleo brasileiro. O negócio foi muito 

feliz, colou rapidamente, foi identificado pelos revendedores e pelo 

consumidor. 

Fernando Júlio Perissé de Oliveira



50   br 40 anos    51

razões, muito bem-vindo para os planos de 

crescimento da companhia, afora constituir-se 

um case até hoje considerado marco de exce-

lência no campo de lançamento de produtos 

no mercado brasileiro. 

Na linha automotiva, o primeiro óleo desen-

volvido foi o Lubrax MG-1, para motores a gaso-

lina, lançado em julho de 1973. No ano seguinte, 

a marca se consolidou com o lançamento do 

Lubrax MG-4, que se tornou conhecido como 

Lubrax 4, logo amealhando 8% do mercado 

– o que não era pouca coisa para um produto 

novato. E dali para frente, com a qualidade apli-

cada em seus produtos, a linha Lubrax registrou 

aumentos paulatinos no volume de suas vendas.

Distribuidora, ganhava um final cosmopolita 

e moderno, até porque existia no horizonte a 

possibilidade de exportação do produto. 

A partir desse alinhamento, os outros no-

mes da linha de lubrificantes seguiram a mes-

ma lógica: Marbrax, para o segmento marítimo, 

este lançado alguns meses antes do Lubrax, 

em janeiro de 1973; e Ferbrax, para o ferrovi-

ário. A força da nova marca foi logo verificada 

quando começaram a aparecer os primeiros 

números sobre o aumento das vendas e o cres-

cimento da participação da BR no segmento 

de lubrificantes. Feitas as contas e pesados os 

ganhos institucionais, logo se constatou que o 

lançamento da linha Lubrax foi, por todas as 

JOgO durO

Encontramos na Chevron a base de 

transferência de tecnologia. Mas a 

Chevron, na proposta comercial dela, 

vai encontrar uma resistência feroz da 

Sudist, em particular em mim, porque 

eu combati a proposta dela. A proposta 

era o seguinte: “Eu lanço lubrificante 

automotivo e na lata vem Chevron; e 

embaixo, pequeninho, vem Petrobras”. 

Dois anos depois o pequeninho cresce 

um pouquinho e a Chevron diminui um 

pouquinho – e isso levaria 20 anos até a 

Chevron desaparecer e a Petrobras ficar. 

Isso foi uma luta política infernal, mas 

ganhamos. Assinamos com a Chevron 

e não tem o nome Chevron na lata. 

Quando lançamos o primeiro Lubrax, 

foi só Petrobras. Está lá escrito “patente 

Chevron”, mas pequenininho. 

Sylvio Massa de Campos

Embalagens de 
Lubrax em fibrolata. 
Década de 1970.

Corrida de 
Jangada Disfor.

Linha Lubrax de 
1972 a 1985.
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é brasileirO, é bOM

que você mandava trocar com 20 mil ou 30 

mil? Foi um gancho que nós conseguimos. 

[Na campanha], o locutor falava assim: 

“O lubrificante Lubrax foi feito dentro do 

Centro de Pesquisa da Petrobras, com todo 

o cuidado, mas seja qual for a marca do seu 

óleo, siga as recomendações do fabricante. 

Ele sabe melhor do que ninguém. Palavra da 

Petrobras: Lubrax, o óleo de verdade”. Essa 

foi a campanha. Ao mesmo tempo em que 

a gente lançava isso, no final de julho de 

1974, havia o óleo Shell Super HD e outros 

desse tipo, com nomes pomposos. E a gente 

dizia: “É fácil pedir Lubrax. O frentista já sabe 

que você quer o óleo que só fala a verdade”. 

Era tudo ou nada, porque você vinha na 

contramão da onda da comunicação de óleos 

lubrificantes. E o brasileiro aceitou muito 

bem. Tanto que nós não tínhamos liderança 

de postos, naquela época estávamos em um 

contexto de uma rede pequena. Tínhamos 

um planejamento estabelecido de 0,8% [de 

participação de mercado] e fomos para mais 

de 4%, de julho a dezembro daquele ano. Foi 

um sucesso. Essa crescida nos animou a 

continuar trabalhando valores brasileiros. 

E aí continuamos nesse filão. Vínhamos 

falando da verdade e depois da simplicidade 

de pedir o Lubrax 4. Depois víamos que as 

pessoas tinham orgulho dele ser brasileiro e 

de ser bom também. E isso estava passando 

para os próprios postos. Começávamos a 

ter uma melhor aceitação, porque era uma 

época em que as pessoas até preferiam 

colocar gasolina na Shell, mas, com o sucesso 

do Lubrax, isso passou para os postos e 

começamos a descobrir que o brasileiro estava 

passando a aceitar as coisas brasileiras. Nós, 

então, ajudamos. E começamos a ir para o 

interior, para a verdade do brasileiro. Era o fio 

do bigode que valia mais do que o documento 

assinado. Começamos a fazer filmagens 

bonitas em cidades do interior, onde o 

trenzinho parava naquela estação, onde o 

maquinista trazia a correspondência, alguma 

coisa para o moço que estava esperando: “Oi, 

Seu Manoel, o senhor trouxe para mim a 

carta da minha filha?” “Sim, ela mandou 

dizer que vem semana que vem.” O Lubrax 

entrava nesse contexto das coisas gostosas 

do fogão a lenha, do barbeiro que você senta 

e dorme porque ele sabe tudo o que tem de 

fazer – o interior, a verdade, o amor, o Brasil 

e o Lubrax inserido nesse contexto. Cada vez 

que fazíamos isso, as vendas iam crescendo, 

e a gente foi rapidamente para 10%, 12%, 15% 

do mercado. Foi um case de sucesso, tanto 

que o lançamento de Lubrax foi considerado a 

melhor campanha da década de 1970. 

Ao mesmo tempo, fomos criando coisas 

para ficar no boca a boca. Uma que foi muito 

expressiva foi a folhinha, o calendário com 

mulher seminua. Entrei com a folhinha 

de 1975 para 1976, e a parte promocional 

caminhou junto. E com temor de entrar com 

[a marca] Petrobras sem ser o nu explícito, 

mas o nu sugerido, em duas lâminas: num 

semestre e no outro, a moça era a mesma, 

uma modelo Petrobras. No primeiro ano, não 

tive coragem de colocar uma mulher sozinha: 

testei o mercado jogando uma colagem de 

fotos de mulheres nas mais diversas situações. 

[No segundo ano, a modelo] foi Rose de 

Primo. Um milhão e meio de calendários 

vendidos para postos e oficinas. As pessoas encomendavam. Claro, 

eu não queria ganhar dinheiro com aquilo, vendia a preço de custo. 

Sempre era uma por ano, a Garota Petrobras, esperadíssima. E tem 

mais: no Brasil, nesse momento, começou uma febre da caderneta 

de poupança. Você poupava indo ao banco, você levava o seu dinheiro 

até lá. Mas poupar moedas era no mesmo velho cofrinho de tantas 

gerações. E pensamos: “Será que conseguiríamos fazer uma lata de 

Lubrax 4 desse tamanhinho aqui, e damos de graça para as pessoas 

colocarem suas moedinhas? E o pai abre uma poupança para a filho? 

Damos para a pessoa que abastece levar para o filho”. Fizemos a 

réplica exata, foram milhões. Só existia nosso cofrinho. Começou 

no Rio, depois jogamos para o Brasil todo. E fizemos também o 

Desafio BR, pela necessidade que tínhamos de nacionalizar mais 

as promoções. Todos os distritos e filiais podiam participar. Era um 

kit montado de ação promocional: arrumação do posto, forma de 

premiar e de brindar. Eram seis ou sete pessoas que formavam a 

equipe da Assessoria de Promoções junto comigo, e para que esse 

Desafio BR funcionasse muito bem eu precisava de uma pessoa que 

ficasse dedicada exclusivamente a esse assunto. Existia na empresa, 

na Gerência de Vendas a Consumidores, um profissional chamado 

Carlos Vieira, que está na empresa até hoje, por quem eu tenho a 

maior estima. Sem ser da nossa área, ele volta e meia dava umas 

“peruadinhas”. Você sente o talento nas pessoas quando há dedicação. 

Fui convidá-lo para vir juntar-se ao Desafio BR. E aí foi um sucesso, 

tanto que ele acabou se desligando da área de vendas ao consumidor 

para ficar na comunicação, em uma área de lojas de conveniência. 

Carlos Alberto Pinheiro

Foi uma fase maravilhosa. Quem primeiro na história do Brasil falou 

da importância do sufixo “x” foi a Petrobras. E o que foi criticado 

esse nome Lubrax! Lembro direitinho o que falavam para mim: “É o 

nome daquele negócio para quando você está com prisão de ventre? 

Remédio para intestino? Lubrax?”. O Aloísio Magalhães fez um belo 

trabalho oferecendo nomes e a gente se apaixonou desde o início por 

Lubrax. E outros também. Escolhemos a marca e escolhemos a agência. 

Concorreram algumas, mas quem ganhou foi a Alcântara Machado. 

O mercado brasileiro [de óleos lubrificantes] trabalhava com o 

quê? Castrol, Shell e Esso eram os concorrentes fortes. A Shell era 

a maior, melhor, mais bem preparada para fazer o seu trabalho e 

líder de mercado. Era tecnologia internacional, aí você pode confiar. 

Era uma realidade da cultura brasileira: se você tinha dois pares de 

óculos, os óculos estrangeiros com certeza eram muito melhores do 

que os nossos. Os que eram nossos não prestavam, por princípio; 

prestavam os estrangeiros. E vinha a Shell dizendo aquela coisa: 

“Meu óleo é internacionalmente testado e aprovado e você pode ir a 

20 mil quilômetros”. E vinha a Castrol e dizia: “O meu você vai a 25 

mil quilômetros”. Estava assim a guerra de mercado. E nós? Todo 

mundo tinha orgulho da Petrobras, mas não podíamos concorrer 

dizendo “vamos a 30 mil”. Então, vamos dizer o seguinte: nós temos 

o cuidado e a qualidade. “Nós temos o cuidado com que a Petrobras 

cuida de cada coisa que a tornou vitoriosa. Nós estamos fazendo esse 

óleo genuinamente brasileiro, totalmente feito aqui, tudo o que 

tem nele é daqui. E ele dura.” Isso era um slogan forte da campanha: 

“Lubrax dura tanto quanto qualquer outro óleo. Mas seja qual for o 

óleo, inclusive o Lubrax, siga as recomendações do fabricante”. E 

quando você ia ao fabricante, ele mandava você trocar com 1.500, 

2.500 quilômetros – dependendo do carro, não passava disso. Como é 
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s medidas adotadas para criar 

uma nova imagem dos postos 

de serviço logo refletiram nos 

resultados obtidos pela Petro-

bras Distribuidora. A ideia era 

combinar a facilidade de cons-

trução com uma alta funcionalidade das uni-

dades para melhor atendimento da clientela. 

Testemunhos de revendedores que à época 

passaram a trabalhar com a Petrobras regis-

tram que as vendas aumentavam em cerca de 

20%, já no primeiro mês. De outra parte, o 

grande atrativo para se converter à rede BR 

era a rapidez com que a empresa fechava o 

negócio com um revendedor potencial: em 24 

horas o contrato era assinado. 

A disputa por novos pontos de venda era 

acirrada e cada aquisição comemorada como 

uma batalha vencida pelos funcionários da 

nova empresa. Um dos recursos era a chama-

da “troca de bandeira”, quando um revendedor 

deixava de trabalhar para uma empresa con-

corrente e passava a integrar a rede de postos 

da Petrobras Distribuidora. Não foram poucas 

as vezes em que isso aconteceu. Alguns casos, 

no entanto, foram muito marcantes e ficaram 

gravados na memória das equipes. 

Um desses episódios foi a conquista dos 

seis postos do Aterro do Flamengo, no trajeto 

que liga a zona sul ao centro da cidade do 

Rio de Janeiro, em 1972. A Petrobras ganhou a 

concorrência instituída pelo governo do então 

Estado da Guanabara para explorar os seis 

pontos de venda. A empresa que anteriormente 

detinha os postos, uma multinacional, entrou 

com ação judicial contra o Estado, inconforma-

da com a perda. A Justiça deu ganho de causa 

ao governo da Guanabara e a Petrobras pôde 

executar a troca da bandeira dos seis postos. 

Esta foi uma vitória muito festejada.

Na carteira de negócios da Petrobras, os 

seis postos do Aterro não chegavam a repre-

sentar numericamente um ganho expressivo. 

Mas, com eles, a BR passava a ter os melho-

O crescimento acelerado da BR se deu com base no planejamento 
criterioso da expansão da rede de postos, na obsessão pela 
qualidade dos produtos e serviços oferecidos e, sobretudo, na 
energia e animação de suas equipes de trabalho. 

A conquistA dA liderAnçA

nitivamente a bandeira da BR. A aquisição da 

Petrominas representou um grande salto nos 

negócios da empresa, ampliando significativa-

mente a sua participação no mercado nacional 

de vendas de combustíveis. 

A expansão da rede de postos, em um pe-

ríodo de dez anos, foi bastante expressiva: em 

1969, a rede de revenda da Petrobras contava 

com 376 unidades; em 1979, já sob a Petro-

bras Distribuidora, entre postos próprios e de 

revendedores, a rede totalizava 3.956 unidades. 

Mas não foi apenas na área varejista que 

se observou essa intensa vocação de cresci-

mento. A Petrobras Distribuidora também in-

res pontos de venda da cidade do Rio de Ja-

neiro, incluindo os postos da Avenida Atlântica 

e os da Lagoa Rodrigo de Freitas, locais de 

grande movimento e visibilidade para a divul-

gação de sua marca. 

Em 1973, a BR adquiriu o controle acioná-

rio da Distribuidora de Petróleo Minas Gerais 

S.A. (Petrominas). As negociações estavam em 

andamento desde a década anterior, quando a 

Petrobras absorveu uma base de suprimento 

e 66 postos revendedores da Petrominas. A 

incorporação de todos os bens da empresa 

mineira se deu alguns anos mais tarde, quando 

mais de 400 postos passaram a ostentar defi-

Base de distribuição 
de Recife, PE, década 
de 1980.
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vestiu pesado na construção de novas bases 

de provimento. Entre 1972 e 1974, a empresa 

construiu e colocou em operação as bases de 

Caxias e Volta Redonda (RJ), Paulínia, Santos 

e Barueri (SP), Cuiabá (MT) e Itaituba (PA); 

e as bases já existentes de Brasília, Goiânia 

(GO), Canoas (RS) e Recife (PE) passaram 

por obras de ampliação. 

Para melhorar o seu desempenho, a em-

presa ampliou a infraestrutura de apoio criando 

os escritórios – ou distritos, como então eram 

chamados – de Belém, Manaus e Santos, pas-

sando, a partir de 1972, a contar com 12 distritos 

regionais de distribuição espalhados pelo Brasil. 

A entrada na comercialização de combus-

tíveis de aviação, também em 1972, foi um fato 

marcante para a Petrobras Distribuidora, que 

em seu primeiro ano de operação atingiu perto 

de 25% de participação nesse segmento de 

mercado. Para a expansão do novo negócio 

foram adquiridas instalações em aeroportos 

e unidades móveis de abastecimento de aero-

naves. A empresa também participou da for-

mação do pool de abastecimento do Aeropor-

to Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), 

assumindo a responsabilidade por 50% dos 

investimentos necessários. No ano seguinte, a 

participação no mercado aeronáutico alcançou 

35%, suprindo substancialmente as necessida-

des da Força Aérea Brasileira (FAB) e aten-

dendo grande parte da demanda das grandes 

companhias nacionais de aviação. 

Nesse tempo, eram comuns as ocorrên-

cias de contaminação do querosene de aviação 

(QAV), o que acarretava sérios problemas para 

as aeronaves, principalmente no tocante à se-

gurança. A entrar nesse mercado, a Petrobras 

Distribuidora demarcou uma posição muito cla-

ra diante de seus consumidores: o combustí-

vel fornecido pela empresa era de qualidade 

comprovada e garantido contra qualquer tipo 

de contaminação. Para que isso fosse verdade, 

uma série de aperfeiçoamentos foi levada a 

cabo em todo o processo de distribuição, da 

base de apoio ao tanque da aeronave.

Com apenas três anos de existência, em 

1974 a BR assumiu a posição de maior distri-

buidora de derivados do petróleo do país, con-

trolando 2.258 postos de serviços, dos quais 

156 eram de sua propriedade. Desde então, a 

empresa manteve sua liderança no setor. Ain-

da em 1974, a Petrobras Distribuidora rece-

beu pela primeira vez o Prêmio “Melhores e 

Maiores”, promovido pela revista Exame, que 

avalia o desempenho de grandes empresas que 

operam no país. 

Vagões-tanque utilizados 
para o transporte de 
combustível produzido 
pela Região de 
Produção da Bahia. 
Candeias, BA, 1968.

Caminhão da Petrobras 
Distribuidora. Década de 2000.

Balsa-tanque. 
Manaus, AM, 2004
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espíritO de cOrpO

Era uma vibração constante. Nessa época a Petrobras 

Distribuidora era dividida em 12 distritos – Disgua 

[Distrito da Guanabara], Dispal [Distrito de São 

Paulo] etc. – e cada posto que pegava, o gerente do 

distrito – na época não havia internet – mandava um 

telegrama para todo mundo: “Conquistamos mais 

um posto!” Nós crescemos conquistando postos, 

porque não podia crescer tão rápido construindo, 

demorava mais. Lógico, construímos muita coisa, 

mas o nosso maior crescimento foi trazendo postos 

de outras bandeiras para a nossa rede. A Petrobras 

Distribuidora foi a primeira empresa que criou um 

contrato de compra e venda mercantil – não havia isso. 

As outras distribuidoras mandavam e desmandavam 

no revendedor. Inclusive, sabíamos na época, elas 

compravam produtos da Petróleo Brasileiro com 30 

dias para pagar, e vendiam à vista para os postos. Os 

postos não tinham cobertura, a Petrobras Distribuidora 

foi a primeira a montar cobertura dos postos. E havia 

a questão contratual: por isso não foi tão difícil 

trazermos postos de outras bandeiras para nossa rede, 

porque não existia um contrato. As cinco maiores 

empresas eram Shell, Texaco, Atlantic, Esso, Ipiranga, 

mais a BR; fora umas pequenininhas, a Petrominas 

aqui e a Nacional, em São Paulo. Nós trouxemos 

muitos clientes porque dávamos uma garantia 

contratual. E implantamos essa prática no mercado. 

Marcelo Dias

ações cOnJugadas

Foi um salto muito grande, porque 

essas instalações que construíamos 

[bases e terminais] tinham uma 

finalidade: apoiar a rede de postos 

que vinha sendo formada e adquirida 

pela BR. Havia duas formas de crescer 

na área de postos: construindo 

posto a posto e tentando trazer para 

a bandeira da BR os que eram de 

outra bandeira. Enquanto a área 

comercial fazia esse trabalho, nós 

criávamos essa infraestrutura para 

atender postos e atender também a 

parte de indústria. Foi uma época de 

expansão grande, chamada Brasil 

Grande, com essa interiorização para 

o Centro-Oeste, a fronteira agrícola 

começando a crescer e a ocupação da 

Região Norte também. 

Paulo Cesar Chaves Furlanetto

forte elevação relativa do preço 

do petróleo em 1973, decorren-

te do primeiro choque de ofer-

ta, e a subsequente crise no  

mercado internacional dessa 

matéria-prima incentivaram o 

governo federal a criar o Programa Nacional 

do Álcool (Proálcool), o qual foi formalizado 

em 14 de novembro de 1975.

O programa visava diminuir a dependên-

cia externa de energia – uma questão estra-

tégica de segurança nacional – e propiciar 

algum equilíbrio na balança comercial brasi-

leira, pois as compras de petróleo eram o item 

de maior peso na pauta de importações. De 

acordo com o artigo 1º do Decreto n° 76.593, 

que instituiu o Proálcool, o objetivo central do 

programa era o “atendimento das necessida-

des do mercado interno e externo e da política 

de combustíveis automotivos”.

A Petrobras e a Petrobras Distribuidora 

participaram ativamente do Proálcool desde 

os primeiros momentos de sua formulação. As 

empresas colaboraram com o desenvolvimento 

da nova tecnologia, pesquisando a produção 

de álcool a partir de amiláceos, além de cons-

truir e operar uma usina localizada em Curvelo 

(MG), com capacidade para produzir 60 mil 

litros de etanol por dia, utilizando a mandioca 

como insumo. Em 1977, a Usina de Curvelo pas-

sou a ser operada pela Petrobras Distribuidora 

até a sua desativação, em 1983. A BR também 

adaptou a sua rede de dutos para transporte 

de álcool, instalou bombas apropriadas para 

o novo combustível em postos de serviço e 

transformou os motores de sua frota de veícu-

los para funcionarem exclusivamente a álcool. 

Muito em razão dessa participação des-

de a primeira hora no Proálcool, a Petrobras 

Distribuidora foi pioneira na comercialização 

desse combustível. No primeiro momento, o 

atendimento ficou restrito às frotas oficiais 

de governos e empresas estatais. A primei-

ra bomba para veículos movidos a álcool foi 

Os apertos vividos no Brasil com a crise do abastecimento de petróleo 
impulsionaram as pesquisas em busca de combustíveis alternativos.  
O Proálcool foi concebido com a participação da Petrobras Distribuidora, 
cuja rede viabilizou a operação do programa.

pioneirismo no álcool
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instalada em um posto BR em Curitiba, em 

21 de abril de 1979, e os carros abastecidos 

naquele dia faziam parte da frota do governo 

do Estado do Paraná. 

Os fabricantes de automóveis ainda se pre-

paravam para lançar linhas de produtos com 

motores adaptados ao novo combustível. De 

todo modo, antes mesmo que os veículos sa-

íssem das montadoras, a Petrobras Distribui-

dora já estava com uma estrutura pronta para 

atendê-los. Uma bem-vinda antecipação que o 

mercado, logo em seguida, soube reconhecer. 

Nos postos de bandeira BR, as bombas 

especiais destinadas ao abastecimento de ál-

cool foram identificadas pela cor branca. Ini-

cialmente, 16 postos vendiam álcool hidratado 

Entre 1975 e 2000, foram produzidos 5,6 

milhões de veículos movidos a álcool hidrata-

do no país. Apesar das dificuldades iniciais, 

o Proálcool obteve um êxito inegável, além 

de oferecer benefícios econômicos e ambien-

tais. O programa substituiu por uma fração de 

álcool anidro (entre 1,1% e 25%) um impor-

tante volume de gasolina pura consumida por 

uma frota superior a 10 milhões de veículos 

a gasolina – evitando, assim, nesse período, 

emissões da ordem de 110 milhões de tonela-

das de carbono contido no gás carbônico, a 

importação de aproximadamente 550 milhões 

de barris de petróleo e, ainda, proporcionan-

do uma economia de divisas estimada em 11,5 

bilhões de dólares.

para consumidores que comprovassem ter feito 

a conversão do motor a gasolina para o uso 

do novo combustível. No final de 1979, havia 

30 postos em nove Estados do país. No ano 

seguinte, de acordo com o Relatório Anual da 

Petrobras, existiam 4.081 postos de revenda 

da Petrobras Distribuidora, dos quais 1.404 

comercializavam o álcool hidratado carburante. 

A empresa colaborou nos estudos para 

o aperfeiçoamento dos motores a álcool e 

participou das pesquisas para aprimorar as 

técnicas de manipulação e armazenagem do 

combustível. Além de instalar a primeira rede 

de pontos de abastecimento, a BR foi pioneira 

também ao lançar um óleo lubrificante para 

motores a álcool.

Abastecimento de carro a álcool em posto da 
Petrobras Distribuidora. Praça da Bandeira, 
Rio de janeiro, RJ, década de 1970.

Bomba especial da Petrobras Distribuidora, 
cuja cor branca possibilitava a identificação 
do abastecimento com álcool.

Demonstração de 
carro a álcool, em 
frente ao Edise. Rio 
de Janeiro, RJ, 1979.
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restrições aO cOnsuMO

O [segundo] choque do petróleo trouxe coisas muito difíceis para a 

companhia. Foi em 1979; em 1980 houve outro. Na área consumidora 

havia o seguinte: as indústrias precisavam fazer um plano de redução de 

10% na compra de produtos. Nos postos, foi um grande baque. Os postos 

trabalhavam de segunda a sexta, até 6 horas da tarde. Não abriam à 

noite. Sábado e domingo também não abria posto. Na época, o órgão que 

coordenava isso era o CNP [Conselho Nacional de Petróleo], que determinava 

quais postos podiam abrir à noite, no sábado. Eu conheço um posto em 

Minas Gerais em que o revendedor fica exatamente entre Belo Horizonte e 

Uberlândia, duas cidades muito importantes; ele ficava no meio. Era o único 

posto, em uma estrada de praticamente 500 quilômetros, que abria à noite 

no sábado e no domingo. O CNP autorizava porque aquela estrada tinha que 

ter um posto funcionando – 250 quilômetros de um lado, 250 de outro. Esse 

posto está lá até hoje, já foi um posto que vendia muito. Havia essa restrição 

que afetou muita gente, o mercado se retraiu. As nossas vendas eram 

projetadas considerando essa queda que havia do não abastecimento à noite e 

nos fins de semana.

E veio o Proálcool. Nós fomos pioneiros no lançamento do álcool. Criou-

se o Proálcool e ele funcionava com uma questão de qualidade muito melhor 

do que é hoje. A Petrobras construiu no Brasil inteiro centros coletores de 

álcool – e a BR se beneficiou muito disso. Todo álcool que saía de usina, 

antes de ir para qualquer distribuidora, era levado para os centros coletores 

de álcool construídos pela Petrobras e operados pela BR. O álcool chegava da 

usina e, se o caminhão não estivesse bem, se o produto não estivesse dentro 

das especificações, dali mesmo voltava. O controle já começava da usina 

para o centro coletor. E apesar dos centros serem operados pela BR, todas as 

distribuidoras iam lá para retirar o produto. O benefício da BR foi que ela 

operava o centro e fazia o transporte. Depois houve uma mudança. Acabaram 

com o centro e cada distribuidora criou o seu transporte, mas ainda existia 

o centro até vir a liberação do mercado, da época em que abriram várias 

distribuidoras – mas isso foi depois do governo Collor, e o álcool passou a 

ser retirado pelas distribuidoras direto nas usinas. Hoje em dia ninguém 

consegue consertar a questão do álcool no Brasil. Houve o Proálcool, que 

foi um incentivo. A própria Petrobras e a BR participaram de inúmeros 

empreendimentos de usinas de álcool. Era a transformação da usina de açúcar 

em álcool ou construção de usinas só para álcool. A BR entrou firme nesse 

programa. Ela e a Petrobras aumentaram a produção do álcool no Brasil. 

Depois veio a crise do Proálcool. Nessa época eu me transferi do Rio de 

Janeiro para Campinas e, chegando lá, o gerente do distrito de Campinas, 

Fernando Avelar, me colocou como coordenador de um programa que ele 

criou, o “Disque Álcool”. Era o seguinte: faltava álcool, houve uma época 

em que mais de 90% dos carros nacionais eram vendidos para o combustível 

álcool. Havia muito carro a álcool, mas com um grave problema: as usinas, 

com os preços de açúcar no mercado externo, viraram a produção para o 

açúcar – como sempre, até hoje. É muito difícil o controle. Eu fui para 

Campinas, faltava álcool, o gerente criou um programa e nós contratamos 

uma empresa de telemarketing que indicava em qual posto havia álcool 

naquele dia. A rede de postos da Grande Campinas ligava para lá, eu 

ficava com a listagem, o dia inteiro, e dizia assim [para as operadoras de 

telemarketing]: “Hoje tem álcool no posto tal”. Só que foi muito complicado 

esse programa. Nós tínhamos a boa vontade de ajudar a população a 

abastecer com álcool, que virou um negócio muito ruim, com muita 

gente sem combustível para abastecer. Não havia [carros] flex: era álcool 

ou gasolina. Ligavam e perguntavam: “Eu quero saber em qual posto há 

álcool hoje?”. Só que como o álcool era muito reduzido, e existe um padrão 

na BR – só vendemos produto múltiplo de cinco, 5 mil litros, 10 mil litros, 

15 mil litros –, liberávamos para o posto 5 mil litros, que era o mínimo. 

Aquele que recebia hoje não receberia amanhã, só iria receber dois dias ou 

três dias depois. Começou a dar problema, porque às vezes a pessoa ligava 

e dizíamos: “Procura o posto tal”. E quando a pessoa chegava lá, não havia 

álcool. Não que não tivesse: o posto havia recebido 5 mil litros, mas na 

hora que a pessoa chegava lá, o álcool havia acabado. Tentávamos ajudar, 

mas era muito difícil. Havia propaganda na televisão do “Disque Álcool” da 

Petrobras Distribuidora. Eu dei entrevista para falar o que era o programa. 

Foi um negócio bacana, a ideia era boa, mas começou a acontecer esse tipo de 

problema que trazia um mal-estar para nós. Não estávamos cumprindo o que 

eu estava coordenando e falando. 

Marcelo Dias
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O início dos anos 1980 foi marcado por uma 

grave estagnação no processo de crescimento 

econômico da América Latina, que se esten-

deu por quase toda a década. A maioria dos 

países passou a rever suas políticas econô-

micas e sociais. Acentuava-se a dependência 

e o endividamento externo, o que levou a um 

longo período de inadimplência. O modelo 

econômico baseado na substituição de impor-

tações dava sinais de esgotamento. Pressões 

inflacionárias e desequilíbrios do setor externo 

marcaram o período. 

Os novos e sucessivos choques do petró-

leo, em 1979 e 1980, e a inevitável elevação 

dos preços da matéria-prima concorreram se-

riamente para agravar o déficit da balança de 

pagamentos brasileira. O governo procurou 

desenvolver sua estratégia de defesa por meio 

do investimento na reestruturação da matriz 

energética, com o objetivo de reduzir a de-

pendência do petróleo importado. Para isso, 

incentivou a produção de pesquisa e de novos 

projetos, tais como o Programa Nacional do Ál-

cool (Proálcool) e o Programa Nacional de Gás 

Natural (Plangás), além de impor uma políti-

ca de restrições ao consumo de combustíveis. 

Sem conseguir os resultados esperados, com 

o agravante da contínua alta das taxas inter-

nacionais de juros, o país entrou em recessão. 

a vOlta da demOcracia

Embora imersos num quadro recessivo, os 

primeiros anos da década marcaram a emer-

gência de um amplo movimento de massas no 

Brasil, que a partir de 1983 ganhou as ruas das 

principais cidades do país em nome da reivindi-

cação de eleições diretas para a Presidência da 

República. As palavras de ordem “Diretas Já” 

batizaram a mobilização. O objetivo era lutar 

pela aprovação de uma emenda constitucional, 

apresentada pelo então deputado Dante de 

Oliveira (PMDB-MT), que propunha o resta-

belecimento do voto direto para a Presidência, 

prática que fora extinta pelo Ato Institucional nº 

2, baixado em outubro de 1965, um ano e meio 

depois do golpe de Estado de 1964. Agora, com 

recessão e o povo nas ruas, o regime militar 

começava a experimentar sua lenta agonia. 

A Emenda Dante de Oliveira foi votada 

na Câmara dos Deputados em 25 de abril de 

1984. Por se tratar de emenda à Constituição, 

regimentalmente deveria reunir dois terços 

dos votos da Casa para poder seguir à apre-

ciação do Senado. O resultado final da vota-

ção na Câmara foi de 298 deputados a favor, 

65 contra, 3 abstenções e 113 ausências no 

plenário. Ao não atingir o quórum qualificado, 

a proposta estava rejeitada. Apesar da derro-

ta parlamentar, o legado do movimento das 

“Diretas Já”, que levara milhões de pessoas a 

comícios históricos, produziu a acumulação 

política suficiente para que crescesse o apoio 

à candidatura de Tancredo Neves, ex-gover-

1980, os Anos decisivos

nador de Minas Gerais, às eleições indiretas 

para a Presidência da República convocadas 

para janeiro do ano seguinte.

A transição para o regime democrático de 

fato ocorreu, embora feita com sobressaltos. 

Eleito presidente, por votação indireta, em 15 

de janeiro de 1985, Tancredo Neves não chegou 

a tomar posse. Internado às pressas no Hospi-

tal de Base, em Brasília, no mesmo dia de sua 

eleição, e depois transferido para o Hospital 

das Clínicas, em São Paulo, foi submetido a 

uma sequência de cirurgias e acabou falecendo 

em 21 de abril de 1985. O vice-presidente José 

Sarney assumiu o poder, mantendo a estrutura 

de governo que já havia sido montada por Tan-

credo. No plano político, o primeiro governo 

civil depois de 21 anos destacou-se pela revo-

gação das leis originadas no período militar e 

pela convocação de uma assembleia constituin-

te. No plano econômico, a recessão que mar-

cou a década de 1980 foi agravada pela espiral 

inflacionária, para cujo tratamento o governo 

patrocinou tentativas tão bem-intencionadas 

quanto fracassadas, como os planos econô-

micos Cruzado e Cruzado II (1986), Bresser 

(1987) e Plano Verão (1988). 

Mudanças institucionais como as ocorridas 

no Brasil também foram observadas com mais 

intensidade no plano mundial, provocando mo-

dificações radicais e inesperadas no contexto 

político internacional, como não se via desde 

a Segunda Guerra Mundial. Em 1985, Mikhail 

Gorbachev assumiu o poder na União Soviética 

disposto a promover mudanças estruturais na 

política e na economia, o que estimulou e ace-

lerou reformas semelhantes em outros países 

socialistas. Na Polônia, o sindicato Solidarie-

dade, proscrito no início da década, teve o seu 

funcionamento autorizado; em 1989, conseguiu 

eleger vários sindicalistas como parlamentares 

e sagrou um primeiro-ministro, o líder operá-

rio Lech Walesa. Na Romênia, no mesmo ano, 

após ter comandado o país com mão de ferro 

desde 1967, o presidente Nicolae Ceausescu 

foi derrubado e executado, colocando fim ao 

regime comunista naquele país.

O evento mais dramático desse processo 

de mudanças ocorreu a partir de 9 de novem-

bro de 1989, quando o governo socialista da 

então Alemanha Oriental, que também experi-

mentava séria crise, anunciou que os seus ci-

dadãos poderiam atravessar o Muro de Berlim, 

construído em 1961, e visitar parentes e amigos 

no lado ocidental da cidade. Foi a senha para 

um movimento incontrolável de desobediência 

civil. Nas semanas seguintes, multidões de ale-

mães orientais subverteram qualquer controle 

estatal e acorreram em massa à Alemanha Oci-

dental, numa celebração que ficou na história 

do século 20. O Muro foi derrubado, física e 

simbolicamente, abrindo caminho para a reuni-

ficação da Alemanha, que formalmente se deu 

em 3 de outubro de 1990. A geopolítica mundial 

se transformara e o redesenho do mundo abria 

novas possibilidades com o fim da Guerra Fria. 
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m menos de dez anos de atu-

ação no mercado, a Petrobras 

Distribuidora tornara-se a maior 

distribuidora de derivados de pe-

tróleo do país. Seu raio de ação 

abrangia todo o território nacional, 

estando presente inclusive em regiões distan-

tes dos grandes centros, onde nem sempre 

as condições se apresentavam favoráveis aos 

negócios da empresa. Havia postos BR em lo-

calidades quase inacessíveis, nas quais a con-

corrência não acreditava na possibilidade de 

retorno financeiro. Mas essa era a forma de a 

empresa cumprir sua missão, assegurando o 

pleno abastecimento de combustíveis ao país, 

mesmo quando sob os efeitos dos choques do 

petróleo. Essa atitude, mais patriótica do que 

exatamente negocial, foi um vetor importante 

para garantir o desenvolvimento das econo-

mias regionais. 

Ao longo da década de 1980, a Petrobras 

Distribuidora soube enfrentar as oscilações 

decorrentes da crise mundial e do crescente 

processo inflacionário em curso no Brasil, bem 

como as imposições dos planos econômicos 

lançados pelo governo federal na tentativa de 

coibir o descontrole dos preços. Ainda assim, 

algumas variáveis econômicas daqueles tem-

pos difíceis afetaram os resultados da empresa 

– como o resfriamento do consumo nacional 

de combustíveis em consequência do progra-

ma de racionalização do uso de derivados do 

petróleo, aplicado em 1982, que implicou que-

da de 7,7% nas vendas no ano seguinte. Mais 

adiante, em 1989, registrou-se uma tímida re-

dução nos lucros – em torno de 0,2% – em 

relação ao ano anterior, ocasionada pelo con-

gelamento dos preços durante o Plano Verão. 

Malgrado todas as vicissitudes, a empresa 

conseguiu manter a liderança nacional na dis-

tribuição e venda de derivados. Em meados da 

década, a BR havia alcançado a estabilidade 

econômica e encerrou o decênio com saldo po-

sitivo em seus negócios. Sua participação nas 

A liderança no mercado de distribuição de derivados foi conquistada e é 
mantida ainda hoje pela BR em razão da capilaridade de sua presença 
e da qualidade do atendimento que oferece. São atributos que fazem a 
diferença e sustentam a força de sua marca.

A consolidAção dA br

álcool e o gás, também contribuiu para a redu-

ção do consumo de derivados de petróleo no 

país. A expansão das vendas de álcool foi um 

fato notável, bem como o aumento significativo 

do número de postos de revenda do novo com-

bustível. Em 1983, as vendas de álcool haviam 

aumentado em 231% em relação ao início do 

programa; as de gás natural quadruplicaram.

Calçada nesses bons resultados – e numa 

administração ao mesmo tempo prudente do 

ponto de vista econômico-financeiro e ousada 

quando o assunto era a conquista de novos 

mercados – a Petrobras Distribuidora conse-

vendas brasileiras de combustíveis evoluiu de 

35,5%, em 1980, para 37,3%, em 1989, apesar 

da redução do consumo nacional médio. No 

primeiro ano da década, de acordo com o Rela-

tório Anual da Petrobras, as vendas globais da 

BR totalizaram 18,9 milhões de metros cúbicos 

de combustível, praticamente o mesmo nível 

do ano anterior, com acréscimo real de 30% 

em relação aos números de 1979. Ao final da 

década, o volume crescera para 22,7 milhões 

de metros cúbicos. 

A política de substituição de derivados de 

petróleo por outras fontes alternativas, como o 

Carro sendo 
abastecido com 
GNV no Posto RJ05. 
Rio de Janeiro, RJ.
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atestado na fidelidade e na confiança de seus 

clientes e consumidores. Esse reconhecimento 

veio também em forma de prêmios. Em 1989, 

a Petrobras Distribuidora recebeu mais uma 

vez a premiação de melhor empresa do ramo, 

outorgado pela revista Exame. Registre-se que, 

naquele momento, em 16 anos de história da 

premiação “Melhores e Maiores”, a Petrobras 

Distribuidora conquistava pela nona vez o pri-

meiro lugar em seu segmento. 

guiu consolidar-se como a maior empresa do 

ramo no país e atravessar o período de turbu-

lência econômica mundial e nacional que ca-

racterizou os anos 1980. Em meados da década, 

a Petrobras Distribuidora contava com seis es-

critórios, cinco apoios, 21 bases próprias, três 

bases em pool e 60 bases em aeroportos, além 

de instalações industriais e da Planta de Mis-

tura de Lubrificantes – onde são produzidos 

óleos acabados para a lubrificação automotiva, 

marítima, ferroviária e industrial. A carteira de 

clientes industriais havia aumentado em mais 

de 250% desde a criação da companhia. Em 

1987, a rede de postos BR contava com 5.501 

unidades e era a única a ter presença em todos 

os Estados brasileiros.

Os resultados positivos não ficaram res-

tritos ao balanço contábil da empresa. O re-

conhecimento de sua competência podia ser 

A Petrobras Distribuidora encerrou a 

década de casa nova. Para abrigar a sede 

da empresa, em 1989 foi inaugurado um 

novo prédio da Petrobras, localizado na 

Rua General Canabarro, 550, no Rio de 

Janeiro, batizado com o nome do general 

Horta Barbosa, em merecida homenagem 

a um defensor intransigente do monopólio 

estatal do petróleo e ativo participante da 

campanha de “O petróleo é nosso”. 

desafiO diáriO 

O tamanho e a capilaridade da logística da BR é um negócio 

emocionante: existe uma operação em Caracaraí (RR), outra 

operação no Amapá, outra em Belo Monte (PA) – vamos a lugares 

assim. Lá em Breves (PA) tem um barco que vai suprir uma 

térmica e, se aquele combustível não chegar, não tem energia 

na cidade. Controlar esse sistema é um negócio extremamente 

desafiador. Há regiões que são altamente sensíveis, que são 

olhadas pelo mundo inteiro. Ao operar combustível no meio 

da Amazônia, tem que haver uma responsabilidade muito 

grande sobre o que se está fazendo, da forma mais correta e 

mais segura. Não pode falhar em termos de suprimentos, não 

pode falhar do ponto de vista de segurança da operação. Lembro 

que, em 1997, Manaus teve um problema sério de suprimento 

de energia elétrica. Os sistemas elétricos existentes na cidade 

só supriam em torno de 70% da demanda. Havia um rodízio de 

apagão de área na cidade; de seis em seis horas vários bairros 

ficavam sem energia porque não havia suprimento suficiente. 

A cidade é suprida basicamente por energia termoelétrica, é 

necessário combustível para queimar ou turbinas, ou caldeiras, 

ou motores para geração de energia. Manaus é uma cidade 

extremamente quente; imagina em pleno verão ficar seis horas 

sem energia dentro da sua casa? O mais dramático eram os 

hospitais. Na época, a Petrobras fez a contratação de máquinas 

no mundo inteiro e surgiu um produtor de energia independente 

em Manaus. Esse produtor de energia, quando chegou, foi 

preciso adaptar alguns combustíveis para serem usados nessa 

máquina. Foi um trabalho que a Petrobras e a BR fizeram juntas, 

de desenvolvimento de combustíveis para que as máquinas 

pudessem gerar energia para suprir Manaus. Até hoje essas 

soluções estão lá. Desenvolvemos dois ou três combustíveis, um 

óleo combustível com metais controlados, outro óleo combustível 

exclusivo para motores com diesel e um diesel para turbinas. 

Jorge Celestino

Abastecimento no Posto 
GNV RJ05, em ocasião 
de sua inauguração. Rio 
de Janeiro, RJ.

Posto-Escola Cefet, da Petrobras 
Distribuidora. Ao fundo o Edifício-
Sede Horta Barbosa (Edihb). Rio 
de Janeiro, RJ, dezembro de 2001.
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da companhia é fator decisivo para dar fluxo às 

soluções desenvolvidas para o atendimento aos 

clientes – sempre em obediência aos ditames 

da competitividade, rentabilidade e responsa-

bilidade social e ambiental. O segredo é poder 

chegar ao consumidor final, qualquer que seja 

seu porte, com um produto de qualidade e pre-

ço competitivo.

Hoje, a área de Operações e Logística da 

BR dispõe de 22 terminais (ou bases primá-

rias), 34 bases secundárias, 11 áreas de arma-

zenagem conjunta, 9 áreas individuais ou ope-

radas em pool com outras distribuidoras, dois 

centros coletores de álcool, três depósitos e 

uma fábrica de lubrificantes, um depósito de 

supply house e 12 fábricas de asfalto. Ciente da 

responsabilidade adicional de ser a única dis-

tribuidora de combustíveis presente em todos 

os cantos do território nacional, a Petrobras 

Distribuidora utiliza essa estrutura para cumprir 

sua missão maior de atender às necessidades 

do país. E tem conseguido.

a arte da lOgística

Para a distribuição de seus produtos, a BR 

não poderia prescindir de um eficiente sistema 

de transportes – as veias e artérias de seu ne-

gócio. Esse era – e é – um elemento fundamen-

tal para sustentar seu crescimento e garantir o 

abastecimento de uma vasta rede de clientes. 

Gradativamente a empresa foi expandindo seu 

sistema, que abrange as modalidades rodovi-

ária, ferroviária e fluvial. Em 1974, a BR cons-

tituiu a Participação em Empreendimentos e 

Transportes S.A. (Petrasa). A iniciativa de criar 

essa empresa derivou da aquisição feita pela 

Petrobras de cem carretas para o transporte 

rodoviário de produtos derivados de petróleo. 

A Petrasa atuaria associada a empresas de 

transporte de derivados, atendendo priorita-

riamente a Petrobras Distribuidora, a Petróleo 

Brasileiro S.A. e as demais subsidiárias. A BR 

passava então a contar com duas subsidiárias, 

a Petrasa e a Petrominas, sendo esta última 

incorporada à empresa em 1977.

Com a evolução de sua atividade, ficou 

claro que a estrutura de terminais, bases de 

distribuição, centro coletores de álcool e de-

pósitos de lubrificantes, aliados à escolha 

planejada do melhor modal de transporte de 

combustível, consistiam um diferencial compe-

titivo de grande relevância para a BR. Mesmo 

porque, a qualidade do sistema de distribuição 

pelOs MeandrOs dOs riOs

Praticamente toda a energia do Amazonas e do Acre é a partir do combustível. 

A Europa inteira cabe na região em que trabalho. Mas, nesses países, existe 

uma rede de estradas bastante desenvolvida; e nós não temos estradas, temos 

rios. É um desafio grande levar combustível de um terminal até São Gabriel 

da Cachoeira (AM), colado com a Venezuela; ou sair de Manaus e ir a Cruzeiro 

do Sul (AC). Atendemos Marechal Thaumaturgo (AC); em Porto Walter (AC) o 

rio tem cachoeiras, temos que aproveitar o período máximo de inverno, em 

que as quedas d’água estão cobertas, para passar com o combustível. Ele passa 

naquele período de dois ou três meses e fica um ano lá, porque depois o rio 

não é navegável. Atendemos mais de 300 unidades para geração de energia. 

É uma responsabilidade imensa da companhia porque o produto precisa 

chegar ao lugar certo, na hora certa; não pode falhar, porque, se falharmos, 

aquela região fica sem geração de energia. Existe todo um trabalho de logística 

e de operação para manter a região com energia elétrica. Manaus tem a 

Hidrelétrica de Balbina que não atende 20% da geração de energia. Quer dizer, 

80% da energia são decorrentes da geração de termoelétricas, que dependem 

do combustível integralmente fornecido pela Petrobras Distribuidora. Em 

Manaus há uma refinaria, mas o volume produzido não é suficiente. Depende 

de recebimentos, por meio de navios, para que seja mantida a geração de 

energia. Existe uma logística importante. Em determinados momentos, somos 

obrigados a deslocar produto de São Paulo, por via terrestre, até Porto Velho, 

perto de 3 mil quilômetros – leva próximo de uma semana para chegar. Há 

uma complexidade muito grande para o suprimento da região. Todo volume do 

nosso produto percorre mais de 20 mil quilômetros através de rios. E os rios têm 

sua complexidade, pois alguns são navegáveis durante um período, outros são 

perenes, mas boa parte dos rios é navegável em alguns períodos. 

João Braga Castelo Branco
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assados pouco mais de dez anos 

de ativa participação no mercado 

de derivados, a Petrobras Distri-

buidora decidiu revitalizar sua 

imagem corporativa em função 

do acirramento da concorrência. 

A partir de 1982, os postos BR foram subme-

tidos a um intenso processo de modernização. 

Os trabalhos ficaram a cargo do PVDI, escri-

tório pioneiro de design fundado em 1960 por 

Aloísio Magalhães, e foram desenvolvidos pelo 

designer Rafael Rodrigues. 

A equipe do escritório PVDI fez um amplo 

programa de integração visual, abrangendo to-

dos os setores da empresa. Até os uniformes 

dos frentistas foram renovados. De acordo com 

Rodrigues, a recomendação da Petrobras Dis-

tribuidora para o desenvolvimento do trabalho 

tinha como fundamento um conceito bem claro: 

uma empresa verde-amarela – isto é, brasileira 

– que deu certo. 

Até as bombas de combustível dos postos 

BR ganharam um desenho ousado, em forma-

to de T, desenvolvidas pelo PVDI em parceria 

com o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes). 

Agora eletrônicas, as novas bombas substitui-

riam gradativamente as antigas bombas mecâ-

nicas. Em 1985, o desenho da bomba “T” foi es-

colhido pelo Museu de Arte Moderna de Nova 

York para integrar sua coleção permanente de 

design moderno.

No processo de revitalização da imagem 

da empresa, a marca BR também sofreu alte-

rações. Em seu redesenho, as cores iniciais 

foram redefinidas: o azul foi eliminado e os 

tons de verde e amarelo, modificados. Esta é 

a sua configuração atual. Houve aumento da 

área em branco e as letras foram ligeiramente 

inclinadas. A cobertura dos postos de serviço 

foi repensada e ganhou formato inovador, ago-

ra levemente inclinada e arrematada por testei-

ras curvas. Novas vitrines foram desenvolvidas 

para os produtos. A linha de lubrificantes Lu-

brax não ficou de fora dessa modernização e 

também ganhou novas embalagens.

Depois de uma década de muita atividade negocial e de crescimento 
planejado, era chegada a hora de um upgrade na identidade visual da 
companhia. Outra vez a BR inovou e até se permitiu a ousadia, como a 
criação de uma nova bomba de combustível. 

empresA verde-AmArelA  
de pontA

Bomba de gasolina T 
no posto da Petrobras 
Distribuidora, no 
Centro de Pesquisas 
e Desenvolvimento 
Leopoldo A. Miguez de 
Mello (Cenpes). Rio de 
Janeiro, RJ, abril de 1986.

Bomba T em 
funcionamento 
em posto no Rio 
de Janeiro, RJ, 
década de 1980.
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a aVentura da bOMba

A bomba T foi desenvolvida com o escritório do Aloísio 

[Magalhães] na busca de alguma coisa futurista para casar 

com a própria cobertura [dos postos]. Essa bomba tinha 

um problema, porque ela era muito fininha e você não 

tinha onde guardar os componentes. Mandaram para o 

Centro de Pesquisas da Petrobras, no Fundão, e eles nos 

ajudaram a desenvolver essa bomba com a assessoria 

do pessoal do design e colocá-la de um jeito mais fino. 

E conseguiram! Muita coisa que era mecânica passou 

nesse momento a ter o conceito de bomba eletrônica. 

Hoje todas são, mas antes elas eram mecânicas. E com a 

bomba T nós aceleramos o processo de tornar eletrônicos 

aqueles componentes. Mas esse tipo de trabalho, fora 

o design, eu não tinha gente capaz de desenvolver. Me 

ajudaram a área comercial, a área de operações e o Centro 

de Pesquisas. Foi um processo natural, em que cada um 

colocou a mão onde conhecia melhor. Foi uma coisa muito 

criativa, muito original. Era bela, mas não funcionou. 

Era linda, revolucionária, mas apertada, de manutenção 

difícil. Hoje se passaram tantos anos e as bombas são bem 

amplas. A gente não deu continuidade e não crescemos 

muito na rede com aquilo. 

Carlos Alberto Pinheiro

pesquisa e design

Tivemos desafios incríveis na Gerência de Materiais. Um deles foi colocar no mercado aquela 

famosa bomba T. Havia até então bombas convencionais produzidas no Brasil por três empresas 

multinacionais que estavam no país desde sempre. As bombas eram mecânicas, eram relógios 

mecânicos. O Centro de Pesquisa da Petrobras [Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

Leopoldo Américo Miguez de Mello – Cenpes], a pedido da área comercial, e atendendo ao que 

existia em outros países do mundo, produziu um protótipo de um computador, vamos chamar 

assim – um equipamento eletrônico. Nesse meio tempo, a BR estava criando uma imagem 

nova e o escritório era do Aloísio Magalhães, que tinha um escritório de design, havia sido 

contratado e resolveu fazer uma coisa revolucionária que era essa bomba T. Uma bomba de 

fibra de vidro, onde o mecanismo de bombeamento não ficava junto da bomba, ficava distante. 

A bomba era uma coisa muito singela, muito elegante, muito simples. Quando cheguei à 

Gerência de Materiais, um projeto era esse protótipo que o Cenpes tinha feito e seria produzido 

em escala industrial por uma empresa chamada Prólogo, subsidiária da Imbel, que era do 

Ministério do Exército. A Prólogo estava acostumada a trabalhar com equipamentos eletrônicos 

robustos, para material de guerra, que podiam ficar na chuva, pegar poeira. Ela havia sido 

escolhida para transformar aquele protótipo em uma linha, em uma sequência de produtos. O 

Aloísio Magalhães havia feito o design da bomba e produziu algumas de mostruário. Eram um 

sucesso, revolucionárias. Mas tínhamos que combinar também com o fabricante daquela parte 

de bombeamento que ia ficar fora da bomba e que, obviamente, não gostou muito da inovação, 

porque mexia com o negócio dele, que era vender a bomba pronta. Agora, nós só iríamos 

comprar a unidade de bombeamento. Mas, a partir disso, tivemos que fazer a integração dos 

equipamentos e colocar isso de fato em testes práticos – e colocar na rua. Tivemos muitas 

dificuldades, porque havia problemas de ventilação, problemas de funcionamento desses 

aparelhos eletrônicos, do teclado. As pessoas, no início, imaginavam que isso seria muito mais 

tranquilo, porque haviam visto o teste no computador do Centro de Pesquisas da Petrobras, 

feito com um design bonito, em fibra de vidro. E não se podia mexer nas dimensões, pois o 

pessoal de design é muito perfeccionista. “Aqui tem que ter um furo para botar uma ventilação.” 

“Não, nem pensar. Isso vai acabar com o design da bomba.” “Isso aqui precisava ser maior.” 

“Mas e a proporção desse braço em relação ao pé?” Foi muito trabalho, muita aplicação. 

Paulo Cesar Chaves Furlanetto
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A horA do gnv

Calejada pela experiência adquirida em três 

choques de oferta de petróleo, e participante 

de primeira hora dos esforços para a obtenção 

de fontes alternativas de energia, a Petrobras 

Distribuidora esteve presente de forma proati-

va em todas as fases do programa experimen-

tal de utilização de gás natural produzido pela 

Bacia de Campos, cujas pesquisas se iniciaram 

em 1982. Ao longo da década, o programa foi 

sendo gradativamente expandido.

Assim como ocorreu com o álcool, o uso 

do gás foi incentivado para ajudar a minimizar 

a dependência brasileira do petróleo importa-

do. Inicialmente, a ideia era utilizar o gás na-

tural para o transporte rodoviário de cargas e 

passageiros, como contribuição para reduzir 

o consumo de óleo diesel no país. Em 1983, 

foi realizado o primeiro teste de campo com a 

conversão de um motor a diesel de caminhão 

para uso de gás natural comprimido, também 

chamado de gás natural veicular (GNV).

A Petrobras Distribuidora foi pioneira na 

utilização do GNV com a entrada em opera-

ção, em 1984, de um posto de compressão e 

abastecimento de gás natural na garagem da 

Companhia de Transportes Coletivos (CTC), 

localizada no bairro de Triagem, no Rio de Ja-

neiro, e com o início da construção da Base de 

Provimento de Gás (Bagás) em Duque de Ca-

xias (RJ), para o abastecimento de caminhões 

das companhias transportadoras de produtos 

da BR, assim como de ônibus das empresas 

de transporte coletivo que operassem naque-

la região utilizando esse tipo de combustível. 

Nesse mesmo ano, o Brasil ultrapassou a mar-

ca de produção de 500 mil barris de óleo por 

dia, tornando-se o terceiro maior produtor da 

América Latina, atrás do México e da Venezuela.

Em 1985 foi inaugurado o primeiro posto pú-

blico BR – Autoposto Bagás – de revenda de gás 

natural comprimido, ao lado da Refinaria Duque 

de Caxias, para atender ao abastecimento de ôni-

bus e caminhões, até então os únicos segmentos 

autorizados a utilizar o combustível. Em março 

daquele ano, a Petrobras Distribuidora divulgava 

em veículos de comunicação do país um anúncio 

sobre a sua atuação nesse novo segmento:

“O gás natural é a grande ideia alternativa 

para substituir o petróleo como combustível. 

Uma nova e poderosa energia limpa. 

Econômica. Simples. Garantida. E 100% 

nacional. Uma energia que a Petrobras está 

trazendo para você. Já está funcionando, 

na Refinaria Duque de Caxias, a segunda 

estação experimental de compressão 

e distribuição de gás natural – Bagás. 

Construída pela Petrobras e operada pela 

Petrobras Distribuidora, a nova estação está 

abastecendo de gás natural o sistema de 

transporte coletivo e de carga da região. E 

serve também para substituir o gás liquefeito 

de petróleo nas indústrias. 

É uma nova era energética. Mais limpa.  

Mais econômica. Mais simples. Mais 

garantida. E 100% nacional. É o Brasil 

avançando cada vez mais. 

Hoje no Rio de Janeiro. Amanhã em Alagoas. 

Depois Sergipe, Espírito Santo, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte...  

O Brasil inteiro a todo o gás. Em direção a 

um futuro melhor.” 

O presidente da 
Petrobras Thelmo 
Dutra de Rezende, por 
ocasião da inauguração 
da segunda estação 
experimental de 
compressão a gás 
natural (Bagás). Duque 
de Caxias, RJ, 1985.

Ainda em 1985, sob a coordenação da BR, 

em Aracaju (SE) foram convertidos quatro 

ônibus de transporte coletivo urbano para o 

uso de duplo combustível – diesel e gás natu-

ral comprimido. Para atender ao suprimento 

desse combustível, na área do Terminal de 

Carmópolis foi montado um posto de abas-

tecimento com capacidade para atender a 

quatro veículos simultaneamente. Em Vitória 

(ES) e Natal (RN) também foram convertidos 

dois ônibus de transporte coletivo urbano para 

o uso tanto do diesel como do gás natural 

comprimido.

Com o gás natural procedente dos ter-

minais de Guamaré (RN), Tecarmo (SE) e 

Campos (RJ), a fase de implantação do pro-

grama teve continuidade nas cidades de Natal, 

Aracaju e Vitória, agregada à ampliação do 

programa no Rio de Janeiro. Em Natal, foi 

iniciada a construção do posto de compressão 

de gás com capacidade para fornecer 280 

Nm³/hora. 

Em janeiro de 1988, a Petrobras Distribui-

dora publicou anúncio na revista Veja, com a 

seguinte chamada: “Mais um pioneirismo da 

BR: Ajudar o Brasil a entrar na era do trans-

porte movido a gás natural”. O texto relata a 

chegada de 15 ônibus movidos a gás natural 

comprimido a Natal (RN). Os ônibus, forneci-

dos pela empresa, foram incorporados à frota 

local de transporte urbano. Naquele momento, 

existiam 83 ônibus da BR movidos a gás na-

tural em circulação no Brasil.

Estava outra vez confirmada a vocação 

pioneira da Petrobras na pesquisa e no desen-

volvimento de fontes alternativas para a substi-

tuição de combustíveis derivados do petróleo.
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última década do século 20 foi 

um período de mudanças políti-

cas e econômicas muito rápidas 

em todo o mundo, com novos 

padrões de competitividade e 

uma reconfiguração do merca-

do internacional. De um lado, as demandas do 

consumidor exigiam mais qualidade dos pro-

dutos; de outro, os processos de fusão entre 

as grandes companhias apontavam na direção 

de um mercado global mais aberto. Essas mu-

danças se fizeram sentir também no setor do 

petróleo – no Brasil, em especial.

Em 1990, tropas do Iraque invadiram o 

Kuwait e tomaram os poços de petróleo do 

país. A ONU condenou a invasão e os Estados 

Unidos, comandando uma coalizão de forças 

internacionais, deslancharam a operação Tem-

pestade no Deserto. No conflito, o exército ira-

quiano incendiou os poços kuaitianos, retirando 

do mercado, de uma só vez, algo como 4,6 

milhões de barris diários de petróleo. A essa 

altura, o preço nominal do barril ultrapassava 

os 40 dólares. 

No Brasil, a dura passagem por uma dé-

cada recessiva produziu sequelas na econo-

mia. Do ponto de vista político-institucional, 

no entanto, o país chegou aos anos 1990 sob 

a vigência de uma Constituição democrática, 

promulgada em 5 de outubro de 1988, vivendo 

um regime de eleições livres e diretas em todos 

os níveis e com plena garantia dos direitos civis. 

A democracia, enfim, vencera a parada contra 

o autoritarismo. Mas se no campo político os 

avanços eram evidentes, na economia as notí-

cias não eram tão boas. A inflação medida no 

último mês do governo de José Sarney, por 

exemplo, atingiu inacreditáveis 84%. 

Eleito pelo voto popular em 15 de novem-

bro de 1989, depois de um jejum de 29 anos 

sem eleições diretas para a Presidência da 

República, Fernando Collor de Mello assumiu 

o cargo em 15 de março de 1990. No discurso 

de posse, anunciou que seu projeto de gover-

Em pouco mais de dez anos o Brasil passou da ditadura para a democracia, 
aprovou uma Constituição democrática, privatizou empresas estatais, 
aprendeu a conviver com a desregulamentação do mercado e deu fim à 
inflação que atazanava a vida dos agentes econômicos. 

A AberturA do mercAdo03 a abertura dO mercadO

preparada para O futurO

ninguém é líder pOr acasO

a expansãO dO gás 

liderança nas alturas

desafiOs dO nOvO séculO
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prego foi agravado por pesadas denúncias de 

corrupção em setores muito próximos ao Exe-

cutivo, o que levou à abertura de um processo 

de impeachment contra o presidente. Na esteira 

de um amplo movimento da sociedade civil, que 

foi às ruas manifestar seu descontentamento 

com o presidente e o quadro de corrupção que 

seu governo acobertava, Collor de Mello deixou 

o cargo em 29 de setembro de 1992.

Com o impedimento de Collor, assumiu 

o vice-presidente Itamar Franco. A situação 

econômica experimentou ligeira melhora e a 

luta contra a inflação virou prioridade zero do 

governo. Na metade do último ano de mandato 

do presidente Itamar, em 1º de julho de 1994, foi 

lançado um novo plano de estabilização eco-

nômica e uma nova moeda, o real. Dessa vez, 

as coisas funcionaram. Nas eleições presiden-

ciais daquele ano, ocorridas em 3 de outubro, 

Fernando Henrique Cardoso, ex-ministro da 

Fazenda de Itamar Franco, foi eleito presiden-

te da República, cargo que exerceria por dois 

mandatos consecutivos. 

Além de continuidade ao Plano Real, o 

governo intensificou os programas de privati-

zação e promoveu reformas econômicas que 

foram mantidas nos governos subsequentes 

– como o regime de metas inflacionárias, li-

berdade cambial e a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, para controle da gestão financeira dos 

três níveis de governo. O país enfim se via livre 

de um processo inflacionário que tantos preju-

ízos causou à economia e à sociedade.

fiscaliZaçãO e cOntrOle

Em relação ao setor petrolífero, a liberação 

no teria como prioridade liquidar a inflação 

e prometeu um “choque de modernidade” no 

país. Sua estratégia centrou-se nas reformas 

do aparelho de Estado – no âmbito fiscal, admi-

nistrativo e patrimonial –, efetivadas por meio 

da privatização de empresas estatais e da des-

regulamentação da economia. 

Um dos resultados práticos dessa retórica 

foi o lançamento do Programa Nacional de De-

sestatização (PND), instituído por meio da Lei 

nº 8.031, de 12 de abril de 1990. Algumas das 

medidas para a redução do papel do Estado 

na economia atingiram em cheio a Petrobras, 

como a dissolução das subsidiárias Interbrás 

e Petromisa, extintas logo no primeiro dia de 

governo pela Medida Provisória nº 151 – que 

também acabou com o Instituto Brasileiro de 

Café, Instituto do Açúcar e do Álcool, Sider-

brás, Funarte e Embrafilme. Entre as empresas 

listadas no PND para serem privatizadas apa-

reciam Petrofértil, ICC, Goiasfértil, Fosfértil, 

Ultrafértil e Nitrofértil. O Conselho Nacional 

do Petróleo também foi extinto.

No combate ao flagelo da inflação, o novo 

presidente da República instituiu um ousado 

plano econômico, logo apelidado de Plano 

Collor, instituído com base no bloqueio dos 

ativos bancários de pessoas físicas e jurídicas. 

A economia virou de pernas para o ar, a taxa 

de inflação desceu a zero, mas o plano não se 

sustentou. Em pouco tempo ficou demonstrada 

a ineficácia das medidas, com episódios de de-

sabastecimento e um novo repique inflacionário. 

Em nova tentativa de debelar a alta dos preços, 

em janeiro de 1991 foi lançado o Plano Collor II, 

que congelou preços e salários. Também não 

deu certo e o quadro de recessão e desem-

nOs trilhOs

Houve a privatização das ferrovias, mais ou menos 

na mesma época da privatização da Vale do Rio 

Doce. Foi em 1999. Eu administrava a conta de 

combustíveis e lubrificantes da Vale desde 1993, e 

fiquei administrando essa conta até 2003. Peguei 

o período de privatização, quando a Vale mudou. 

Antes, o relacionamento era de estatal com estatal, 

mas como a Vale do Rio Doce foi privatizada, 

passou a portar-se com outra entonação, 

a ser muito mais exigente. Exigia preços 

baixíssimos, quase impraticáveis; batia-se muito, 

principalmente com relação ao óleo combustível. 

Ameaçava fazer importações de óleo que, na 

realidade, nunca aconteceram. Mas precisávamos 

sempre estar preparados para administrar as 

[reivindicações] que a Vale fazia. Era a nossa maior 

cliente. Concomitantemente, houve a privatização 

da Rede Ferroviária Federal. A Rede não podia fazer 

investimento, não podia comprar locomotiva, não 

podia comprar peça, então começou a canibalizar 

as locomotivas. Em um dado momento, de 100 

locomotivas, 40 estavam canibalizadas para 60 

rodarem. Demorou para acontecer a privatização, 

até que, finalmente, em 1999, as regionais da 

Rede Ferroviária Federal foram concedidas. Não se 

tornaram empresas em si, são concessões. Tivemos 

que negociar os fornecimentos de combustíveis e 

lubrificantes com essas empresas que se formaram, 

principalmente, a Ferrovia Centro-Atlântica 

e a MRS Logística, que eram todas clientes da 

Petrobras Distribuidora. Conseguimos manter 

a Ferrovia Centro-Atlântica, que é uma ferrovia 

enorme, de 7 mil quilômetros de extensão. 

Carlos Fortunato de Campos Fest

cenáriO de cOMpetiçãO

Quando fui para o Planejamento Corporativo, foi uma época em 

que a Petrobras passou por uma reestruturação muito grande. 

Henri Philippe Reichstul era o presidente da Petrobras. Ela mudou 

um pouco o seu foco, de tal forma a você ter objetivos e metas 

a cumprir. A Petrobras deu uma guinada de iniciativa privada 

em uma empresa pública, quer dizer, ela começou a ter foco no 

lucro, no desempenho, e isso provocou uma mudança radical na 

companhia – não só na Petrobras, mas em todas as subsidiárias. 

Abertura de mercado com exigência de índices de desempenho. 

Você tinha que formular e calcular aqueles índices. Foi muito 

difícil para nós, que não estávamos acostumados com esse tipo de 

coisa. E nesse momento começam os planos estratégicos e uma 

série de inovações que a companhia não tinha. Na BR, naquela 

época, não havia qualquer menção a planejamento estratégico. 

Isso tudo começou a aparecer nessa nova metodologia de condução 

da empresa, e acabou dando um trabalho imenso para nós, 

porque tínhamos que nos adaptar àquela nova sistemática; e 

até conhecer, aprender um pouco em relação a isso, além de 

tocar o resto da companhia. Muito trabalho, mas fundamental. 

Ficamos competitivos, focados em resultado. Viramos um pouco 

uma empresa privada, com mentalidade da empresa privada, 

embora tivéssemos todo um aspecto social muito forte – a BR 

sempre procurou preservar esse lado social muito forte. Mas o 

estabelecimento de metas foi uma coisa que assustou todo mundo, 

até porque você não sabia direito como definir metas para algumas 

atividades. É fácil, numa indústria, mas no nível administrativo 

fica difícil estabelecer metas para cada funcionário. E isso tudo foi 

feito. O fato é que você vai se adaptando e a companhia cresceu 

muito com isso, ela amadureceu, virou uma empresa competitiva. 

A BR sempre foi competitiva, a Petrobras nem tanto, porque não 

tinha muito concorrente. Mas a Petrobras começou a despontar e 

a mostrar a capacidade dela, começou a lutar por uma posição no 

mundo. Hoje ela é uma empresa reconhecida no mundo inteiro 

pela sua competência. 

Luiz Carlos Meirelles Silva
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gasolina e do álcool combustível. Como até 

1989 o setor era submetido a um forte controle 

do Conselho Nacional do Petróleo, com a extin-

ção do órgão o governo perdeu a capacidade 

de fiscalização mais rigorosa. Por essa razão, o 

processo de abertura de mercado gerou algum 

descontrole inicial, uma vez que, para a insta-

lação de novos postos, a única exigência era a 

de um simples registro; e nos primeiros anos da 

desregulamentação, boa parte das novas em-

presas distribuidoras operava irregularmente.

A Lei do Petróleo trouxe em seu bojo a cria-

ção da Agência Nacional do Petróleo (ANP). 

Para impor disciplina a esse setor estratégico 

da economia, foram adotadas exigências mais 

rígidas para a abertura de distribuidoras e res-

tabelecido o respeito à marca – ou à “bandeira” 

– nos postos de serviços. Mesmo assim, várias 

distribuidoras funcionavam sem autorização da 

ANP, em geral amparadas por decisões limina-

res obtidas na Justiça.

do mercado ocorreu sem maiores sobressaltos, 

sendo concluída em janeiro de 2002. A legis-

lação brasileira instituiu a quebra gradual do 

monopólio estatal entre os anos de 1995 e 1997, 

quando foram editadas as portarias que libera-

vam os preços de venda de diversos derivados, 

reduzindo os subsídios então existentes. Com 

a Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novem-

bro de 1995, o governo quebrou parcialmente 

o monopólio estatal do petróleo, situação que 

passou a vigorar em 1996. E, no ano seguinte, 

foi publicada a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 

1997, conhecida como Lei do Petróleo. 

O mercado de distribuição de derivados de 

petróleo também passou por grandes transfor-

mações, mudando completamente de feição em 

virtude da quebra do monopólio exercido pela 

Petrobras e da abertura da economia. Nesse 

período, surgiram mais de 400 novas distribui-

doras, foram autorizados os chamados “postos 

de bandeira branca” e liberados os preços da 

cOncOrrência desleal

Na época do governo Collor, houve abertura no mercado, 

uma liberação. Qualquer empresinha podia virar 

distribuidora. Sugiram mais de 200 distribuidoras, 

muitas delas trabalhando com produto adulterado, 

com sonegação de imposto. E nós começamos a 

trabalhar no programa “De Olho no Combustível”, que 

era a fiscalização que tínhamos. Hoje é um sucesso, é 

pioneiro, ganhou prêmios, mas havia uma resistência 

na companhia, porque no programa “De Olho no 

Combustível” ainda estávamos muito vulneráveis, 

apesar de todo o controle. Não dá para estar em cima 

do posto 24 horas por dia. O que fazemos? Por exemplo: 

hoje, em Minas Gerais, temos sete laboratórios de 

análise. Eles ficam rodando e vão aos postos por 

amostragem. Quando recebemos qualquer indício de 

que um posto pode estar trabalhando ou com produto 

que não é nosso ou com produto adulterado, vamos lá 

ver o que está acontecendo. O participante do programa 

tem que mostrar os documentos para nós. Existe o 

Livro de Movimentação de Combustíveis (LMC), que 

se o revendedor, dono do posto, não preencher aquilo 

direitinho e a ANP for lá, ele recebe uma multa bastante 

pesada. Todo revendedor quer participar, porque é um 

diferencial. As outras companhias foram atrás; todas 

hoje têm um programa de qualidade, exatamente pelo 

problema que houve de adulteração de produto, quando 

começaram a usar solvente.

Deixa eu contar uma historinha. A Constituição 

de 1988 diz que o ICMS [Imposto sobre Circulação de 

Mercadoria e Prestação de Serviços] só pode ser cobrado 

na hora do consumo. No caso do combustível, como no 

caso de bebida e cigarro, existe um negócio chamado 

substituição tributária. O ICMS é cobrado na hora em 

que o produto sai da refinaria da Petrobras. A Petrobras 

Distribuidora compra produto da refinaria e põe na sua 

base para vender. Ela já recolhe, no caso da gasolina e 

do diesel, 25% de imposto. Descobriram essa falha da 

Constituição e o pessoal das pequenas distribuidoras 

entrava com uma liminar. “Eu quero comprar produtos 

da refinaria, da Petrobras, sem recolher imposto. 

Porque o imposto, como diz a Constituição, tem que 

ser recolhido na hora do consumo, na hora em que 

abastece o seu carro no posto.” Como vai controlar isso? 

Ninguém controlava. Havia uma guerra muito forte 

no mercado. Imagina uma distribuidora vendendo o 

produto para um posto com 25% de diferença de preço? 

E não tínhamos como combater isso. Mas hoje mudou. 

Foi feita uma mudança constitucional e não existe 

mais essa sonegação. 

Marcelo Dias

Programa De Olho 
no Combustível. 2001

Laboratório Móvel 
do Programa De 
Olho no Combustível. 
Campinas, SP, 1997.
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esmo com a liberação do 

mercado, os anos 1990 foram 

um período importante para 

a história da Petrobras. Ao 

longo da década, a empre-

sa obteve vitórias relevantes 

com suas descobertas e seguidas quebras de 

recordes de produção em águas ultraprofun-

das. Em 1992, foi pela primeira vez reconhecida 

com o Distinguished Achievement Award, con-

cedido pela Offshore Technology Conference 

(OTC), o mais importante prêmio da indústria 

mundial do petróleo, em razão de sua contri-

buição para o desenvolvimento tecnológico da 

indústria offshore.

Na sequência do desenvolvimento dessa 

tecnologia, um dos feitos mais emblemáticos 

deu-se em 1999, no campo gigante de Ronca-

dor, quando se produziu óleo a 1.853 metros 

de profundidade. O conhecimento acumulado 

e suas aplicações práticas propiciaram o au-

mento da produção, tornando viável o sonho 

brasileiro de autossuficiência em petróleo. E 

1999 foi também o ano que marcou o fim da 

atuação da Petrobras como empresa monopo-

lista: disputando mercado de igual para igual, a 

companhia participou da primeira licitação de 

concessão de blocos exploratórios promovida 

pela ANP. Sozinha ou em parceria, a Petrobras 

apresentou propostas para sete áreas e foi ven-

cedora em cinco delas.

Era o início de uma fase radicalmente nova 

para a companhia, que ainda assim não fez 

concessão alguma ao improviso. As bases do 

negócio sob a configuração de um mercado 

concorrencial já haviam sido assentadas no 

planejamento estratégico divulgado em 1999, 

que estabelecia as metas da empresa para o 

período 2000-2010. Além de formular estraté-

gias para consolidar a sua liderança no merca-

do brasileiro de petróleo e expandir a atuação 

internacional, naquele momento a Petrobras 

decidiu encarar o desafio de tornar-se também 

uma empresa de energia. 

A competição de mercado fez muito bem à Petrobras, que usou da 
criatividade e da tecnologia para se destacar na indústria petrolífera 
mundial. Por seu turno, a BR reforçou a vocação para a liderança e 
estreitou ainda mais os vínculos com seus públicos de interesse. 

prepArAdA pArA o futuro

Desde 1972, a holding Petrobras e a Petrobras 

Distribuidora trabalhavam com marcas distin-

tas. A Petrobras usava um símbolo em forma 

de losango e a distribuidora, o “BR” em verde 

e amarelo. Com o crescimento da área de dis-

tribuição e o extraordinário aumento do número 

de postos em todo o país, a marca BR tornou-se 

rapidamente conhecida pela população, que 

identificava a Petrobras por meio do símbolo 

de sua subsidiária. 

No início dos anos 1990, após uma série 

de pesquisas de opinião pública, a Petrobras 

detectou que a marca BR estava introjetada na 

memória dos brasileiros, que a reconheciam 

como o símbolo da empresa como um todo 

e não apenas de sua distribuidora. A Revista 

Petrobras (edição de dez./jan. 1995) registrou 

assim o resultado das pesquisas:

“Para se ter uma ideia da popularidade do 

símbolo BR, no Rio de Janeiro só 4% dos 

entrevistados afirmaram não conhecê-lo, 

contra 53% que desconhecem o hexágono-

losango (...) percentual [que] aumenta 

nas outras capitais, chegando a 73% em 

Recife. O conhecimento da marca BR 

está na casa dos 90% em quatro cidades. 

Mesmo os que dizem conhecer o hexágono-

losango não o identificam corretamente. No 

Rio, apenas 29% o associam à Petrobras, 

caindo este percentual para 4% em São 

Paulo e apenas 8% em Recife. (...) Outro 

aspecto abordado pela pesquisa foi a 

identificação da empresa: a marca BR é a 

mais identificada com a Petrobras do que o 

losango. (...) Ainda no aspecto associação, 

o público associa a marca BR a uma ideia 

de patriotismo, nação e governo brasileiro.”

Com base nesse reconhecimento popular, 

em 1994 a Petrobras incorporou a marca BR, 

que passou a ser utilizada por ela e por suas 

subsidiárias. Para formalizar os direitos sobre 

sua utilização, a marca BR foi vendida à Petro-

bras pelo valor simbólico de 1 real, por meio de 

um processo de transferência de titularidade 

junto ao Instituto Nacional de Propriedade In-

dustrial (Inpi).

Com a adoção da marca BR, a Petrobras 

unificou e fortaleceu o sistema do qual é líder, 

brecando quaisquer possibilidades de dúvida 

quanto à sua identidade corporativa. Assumiu 

de vez a marca que traduz brasilidade e quali-

dade em produtos e serviços.

petrobrAs incorporA A mArcA br
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mudança, concluída em 1993, proporcionou um 

enxugamento no organograma da companhia, 

inclusive com a extinção dos Distritos Regio-

nais. Houve também redução dos níveis hierár-

quicos e do quadro efetivo. E como parte do 

processo de busca por mais agilidade e eficiên-

cia, a BR renovou seu parque de equipamentos 

de processamento de dados e ampliou a rede 

de comunicação interna.

Atualmente, o desenho organizacional da 

BR está assentado em quatro pilares repre-

sentados pelas diretorias de Rede de Postos 

de Serviço, Mercado Consumidor, Financeira 

e Operações e Logística.

A rede de postos é a face mais visível da 

Petrobras Distribuidora – a bem dizer, o seu 

cartão de visitas. Mas é no âmbito da diretoria 

de Mercado Consumidor que se concentram 

os maiores volumes de negócio da BR, embo-

ra estes não sejam especialmente visíveis aos 

olhos do público. Aqui se trata de um extenso 

portfólio de clientes composto por grandes 

consumidores, empresas químicas, agribusi-

ness e aviação, refinarias e plataformas para 

exploração de petróleo, usinas sucroalcooleiras 

e empreiteiras, entre outros.

A gerência de Grandes Consumidores cui-

da de metade do mercado de grandes consu-

midores de derivados de petróleo no Brasil, 

40% das vendas de diesel e 70% das de óleo 

combustível. Mantém um histórico de solidez 

no relacionamento com o setor de transportes 

(rodoviário, ferroviário e marítimo) e atua em 

segmentos de capital intensivo, como minera-

ção, siderurgia, papel e celulose, cimento e 

construção civil. É também responsável pelo 

abastecimento da maioria das usinas terme-

manutenção e consolidação da liderança no 

mercado de distribuição, engajou-se em seu 

programa de crescimento e logrou conquis-

tar novos espaços econômicos – como, por 

exemplo, a entrada no mercado de cogeração 

de energia. 

A empresa promoveu uma reestruturação 

organizacional e implantou o sistema de Uni-

dades de Negócios (Unegs), a fim de ganhar 

mais agilidade e eficiência nas suas operações. 

As novas Unegs foram divididas nos seguintes 

segmentos: Automotivos, Grandes Consumi-

dores, Aviação, Produtos Especiais, Soluções 

Energéticas, Asfalto e Álcool Carburante. A 

As cinco áreas de negócios da companhia 

– Exploração e Produção, Refino, Comerciali-

zação e Transporte, Distribuição, Gás Natural 

e Petroquímica – passaram a trabalhar com 

o conceito de “soluções energéticas”. Que-

rem participar de todos os segmentos do se-

tor energético, atender cada cliente de forma 

diferenciada e agregar a esse atendimento a 

prestação de serviços de qualidade. 

Para a Petrobras Distribuidora, a década 

de 1990 foi um período rico em mudanças e 

inovações. Apesar das turbulências políticas 

e econômicas, a BR, a exemplo da Petrobras, 

renovou as suas estratégias tendo em vista a 

prOxiMidade cOM O cliente 

A partir de um combustível, no caso o gás natural, você gera 

mais de uma forma de energia. Utilizo o gás natural no 

motor, ou em uma turbina, por exemplo, e com o trabalho 

desses equipamentos eu tenho geração de eletricidade 

para alimentar todos os equipamentos que uma instalação 

precisa; e a exaustão, o rejeito que iria para o ambiente 

desses equipamentos, você aproveita e gera outra fonte 

térmica de energia. Fazendo analogia com o carro, em vez 

de eu jogar o gás do escapamento direto para a atmosfera, 

eu uso aquele calor que ainda existe contido ali – porque ele 

sai em temperatura alta – para gerar água quente ou gerar 

vapor; enfim, eu uso o calor. Essa é a ideia básica de uma 

planta de cogeração. Uma indústria que compra energia 

elétrica da concessionária, e compra o combustível gás ou 

óleo combustível, ou óleo diesel de outro fornecedor, ela pode, 

com o mesmo gás, gerar a energia elétrica de que ela precisa 

e aproveitar o subproduto desse processo para gerar a energia 

térmica de que precisa. É um ganho de eficiência energética. E 

o que determina sua viabilidade é o custo da energia, o custo 

da instalação como um todo, e o custo de outro combustível, 

seja o gás, óleo diesel ou óleo combustível. A proposta da 

gerência sempre foi apresentar uma solução para o cliente. A 

equipe de prospecção vai entender o problema e a solução vem 

das premissas e da necessidade que o cliente tem. O que a BR 

entrega para ele é a solução. 

Aspen Ricardo Andersen da Silva

Fornecimento de 
lubrificante Marbrax 
para navio. Rio de 
Janeiro, novembro 
de 2005.
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Mais dO que Vender

O mercado sempre está demandando produtos 

– ou em função de qualidade de rendimento, ou 

por necessidades ambientais, ou por legislação 

– e isso estimula, permite que você sempre 

esteja buscando alternativas. Você não está 

parado na sua gerência, não está simplesmente 

vendendo; você está vendendo e conversando 

com o seu cliente para buscar sempre novas 

alternativas e se manter na vanguarda, senão 

o mercado te engole – seus concorrentes 

não terão dó de você. É isso que faz da GPQ 

[Gerência de Produtos Químicos] uma gerência 

diferenciada em relação às outras da companhia. 

Não que as outras não busquem alternativas, 

acho que buscam – você tem a questão da 

automotiva, que está sempre buscando novos 

combustíveis, novos lubrificantes –, mas 

com a GPQ eu tenho um carinho especial 

pela forma como ela atua no mercado. 

Jackson Rocha Franco

para rOdar MaciO

O asfalto é, na verdade, uma cola; é um subproduto do petróleo. 

Depois que a gente tira a gasolina, querosene, diesel, GLP, os 

produtos mais nobres, sobra uma coisa no fundo da torre de petróleo, 

o resíduo do vácuo que é o asfalto e que tem uma utilização estupenda 

em pavimentação e impermeabilização. Quando andamos na rua, 

dizemos que aquilo “está asfaltado”. Na verdade, não está asfaltado, 

aquilo está empedrado. O asfalto só está ali para colar as pedras na 

posição. Quem suporta carga é a pedra e o asfalto mantém as pedras 

coladas para o carro passar em cima – essa é a função dele. Para 

melhorar o asfalto, colocamos o polímero, que dá uma flexibilidade 

maior – então ele suporta mais o movimento de vai e vem. Agora, em 

uma rodovia de tráfego pesado, ele já não consegue mais dar conta, 

e surgiram novas tecnologias, novos traços de pedra. O tamanho das 

pedras é o segredo, o tamanho e maneira de elas se encaixarem – tem 

uma ciência por trás disso. Cada vez mais precisamos de asfalto de 

melhor qualidade, mas a refinaria só consegue fazer o asfalto com 

aquela qualidade, o que sai do petróleo é aquilo. Se quiser melhorar, 

colocamos alguma coisa nele. Então, existem os asfaltos modificados: 

colocamos o polímero e melhora. E desenvolvemos diversos tipos de 

emulsões asfálticas, em que também colocamos o polímero. 

Guilherme Edel

dO caMpO para a fábrica

Naquela época [1987], a Petrobras Distribuidora estava 

iniciando os trabalhos no Centro-Oeste na área de grandes 

clientes consumidores. O nosso desafio era convencê-los a 

se tornarem clientes da BR; era um trabalho de conquista, 

como ainda é hoje: conquista e manutenção. Havia as grandes 

multinacionais, e isso para nós era difícil, porque era um 

mercado onde existiam concorrentes muito poderosos. Apesar 

de levar o nome Petrobras, constitui um desafio convencer os 

clientes a consumir lubrificantes da BR. Vamos imaginar o 

seguinte: você vai a uma empresa de cimento, há máquinas 

que custam milhares e até milhões de dólares, e caso as 

máquinas parassem, parava a planta toda. Então, tem que 

haver muita confiança no lubrificante ou na graxa a ser usada 

naquele equipamento. Esse foi o nosso desafio. Muitas vezes 

demandamos da fábrica o desenvolvimento de um novo 

produto. Por exemplo, no Centro-Oeste há muitas plantações de 

algodão, é o maior produtor de algodão do país, principalmente 

o Mato Grosso. As colhedoras de algodão demandavam uma 

graxa específica que a Petrobras Distribuidora não dispunha. 

E para desenvolver essa graxa levou-se quatro anos, porque 

a colheita de algodão só se processa em três meses do ano; 

então, tínhamos que testar em três meses a graxa e, nos três 

primeiros anos, não houve resultados satisfatórios. Outro 

exemplo: estamos desenvolvendo lubrificantes para usinas 

de álcool e açúcar; já é o quinto ano que trabalhamos nesse 

projeto e só agora estamos tendo resultados. Nós, que somos os 

engenheiros de campo, detectamos a demanda e passamos para 

a fábrica os principais parâmetros que o lubrificante precisa 

atender. A fábrica desenvolve protótipos, nós testamos e damos 

um feedback. No momento em que temos a certeza de que o 

lubrificante vai ter um bom desempenho, a fábrica oficializa, 

juntamente com a gerência de Grandes Consumidores, o 

lançamento no mercado desse produto. E é preciso ter muita 

certeza, para não macular o nome da Petrobras. 

Marcos Thadeu Giacomini Lobo



90   br 40 anos    91

capital e cidadania

Os esforços para tornar a BR mais sólida, 

competitiva e eficiente foram constantes e 

múltiplos. Um grande passo foi dado no fim 

de 1993, quando a BR se tornou uma empre-

sa de capital aberto. A Petrobras promoveu 

a abertura de capital de sua subsidiária por 

meio de oferta pública de 7,5 bilhões de ações 

preferenciais, representando 26,04% do ca-

pital total. A operação resultou em um aporte 

de 250 milhões de dólares. Na ocasião, cada 

ação foi vendida ao preço de 9,34 cruzeiros, 

ou 80% acima de seu valor patrimonial, alcan-

çando um nível de preço dos mais elevados 

dentre os até então praticados na entrada de 

uma nova ação no pregão da Bolsa de Valores. 

A operação foi um sucesso e a BR recebeu 15 

mil novos acionistas. 

pré-sal, na plataforma continental brasileira.

A BR é líder na distribuição de combus-

tíveis de aviação e serviços correlatos, como 

se verá adiante. A responsável por esse seg-

mento é a gerência de Produtos de Aviação, 

coordenadora de um trabalho que requer alta 

especialização e extremo profissionalismo. 

Por fim, entre as atividades sob o guarda-

-chuva da diretoria de Mercado Consumidor, a 

gerência de Comercialização de Asfaltos vem 

conquistando importância estratégica cada vez 

maior na Petrobras Distribuidora. Além da ne-

cessidade de ampliação da malha rodoviária, 

cerca de 80% das estradas brasileiras estão 

em mau estado de conservação. Com 12 fábri-

cas e sofisticadas soluções de pavimentação, a 

BR tem ampliado sua participação nesse mer-

cado por meio do desenvolvimento de novas 

técnicas e oferta de serviços agregados. 

Santo por 50 anos. 

Para cumprir a missão de consolidar junto 

ao mercado a marca Petrobras Soluções Quí-

micas, o trabalho da gerência de Produtos Quí-

micos é focado em quatro nichos de atuação: 

agronegócios; química fina; tintas, adesivos e 

vernizes; e produtos químicos para a indústria 

de petróleo, área que tem a Petrobras como 

sua principal cliente. A BR, aliás, está incre-

mentando as soluções integradas de supply 

house para estar preparada a responder às in-

tensas demandas que ocorrerão tão logo ganhe 

escala a exploração petrolífera na camada de 

létricas a diesel e óleo combustível em ope-

ração no país.

A gerência de Negócios de Energia contri-

bui de forma significativa na diversificação da 

matriz energética brasileira. Atualmente, sua 

atuação é focada em projetos de conservação 

de energia, eficiência energética e cogeração, 

principalmente. A propósito, com detalhes 

que se lerão a seguir, a BR é controladora da 

Liquigás, subsidiária integral para o segmento 

de gás liquefeito de petróleo (GLP), e detém, 

desde 1993, a concessão para exploração de 

gás natural canalizado no Estado do Espírito 

Lançamento de linha 
diversificada de 
parafinas na Petrobras 
Distribuidora. 2005.

Reforma das pistas 
de pouso e decolagem 
do Aeroporto Santos 
Dumont com Capflex. 
Rio de Janeiro, RJ, 2003.
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No final da década, uma importante medida foi tomada para apri-

morar o atendimento aos públicos que se relacionam com a empresa. 

Em 2 de agosto de 1999, foi criada a Ouvidoria da Petrobras Distribui-

dora, uma iniciativa pioneira no mercado de distribuição de combustível. 

Desde então, clientes, parceiros comerciais e a sociedade em geral têm 

contado com um canal de comunicação para auxiliar na resolução de 

problemas, agilizar procedimentos e melhorar processos. É um serviço 

público da BR em sintonia com os direitos da cidadania. 

Para reforçar proximidade com seus públicos, em dezembro de 1999 

a BR lançou o Jornal do Revendedor, apostando em uma nova forma 

de parceria com os seus revendedores, tanto os franqueados como as 

equipes de postos da rede. Desde então, o jornal circula mensalmente 

divulgando eventos, produtos e serviços da companhia para os quais 

é fundamental o apoio e a adesão da rede de parceiros. Em 2002, foi 

lançada a revista Soluções BR, de periodicidade bimestral, destinada aos 

clientes da área consumidora. O programa “De Olho no Combustível” e 

o Cartão Petrobras também são exemplos dessa iniciativa.

MercadO de capitais

A Petrobras precisava muito de dinheiro 

para fazer seus investimentos na Bacia 

de Campos. Uma decisão da época foi 

abrir o capital da BR – abrir o capital 

de ações preferenciais era a forma de 

conseguir dinheiro. Foi uma operação 

brilhante e bem feita. A BR foi muito 

bem-sucedida nisso. Teve que abrir os 

seus dados ao mercado de ações para um 

exame minucioso da empresa, muito 

profundo, e ela foi aprovada. Bem-aceita 

pelo mercado, as ações foram vendidas 

muito bem. A Petrobras teve o sucesso 

que queria, que foi ter dinheiro para 

investir na Bacia de Campos. Mas, na 

época, a BR fez excelentes trabalhos, 

excelentes coisas aconteceram. Foi 

quando se dinamizaram as lojas de 

conveniências. De 1994 a 1996 começamos 

a criar lojas de conveniência, que são 

muito importantes para a empresa, 

pois fidelizam o consumidor. Outra 

decisão muito importante foi participar 

das empresas de gás, um mercado 

novo no Brasil. As distribuidoras eram 

estaduais, e a BR se associou em quase 

todos os Estados com concessão para 

trabalhar com empresas de distribuição 

de gás – uma coisa importante e 

altamente rentável, estratégica para 

a BR e todo o Sistema Petrobras. 

Foi, então, uma época de grande 

dinamismo, como renovação de postos, 

lojas de conveniência, participação em 

empresa de gás, abertura de capital. 

Orlando Galvão Filho

eM nOMe da Justiça

Quando fui para a ouvidoria, fui descobrir e entender o que é ser uma ouvidora: uma 

intermediária e uma cobradora de soluções. Porque não basta encaminhar, a solução tem 

que vir. Por exemplo, chega uma denúncia de assédio moral, uma denúncia identificada – 

nossa Constituição proíbe denúncias anônimas – e nessa denúncia estão presentes todos 

os elementos. O que fazer? Primeira coisa, preservar o sigilo absoluto, de quem pediu e 

do próprio tratamento, porque não podemos ser injustos. O assunto é encaminhado por 

intermédio do presidente ou dos diretores. É feita a apuração e se, vamos supor, aconteceu 

o assédio, a pessoa pode perder o emprego, um gerente pode perder a gerência, podem 

acontecer inúmeras coisas, dependendo de cada caso. A solução nunca é padrão, ela é 

sempre personalizada. Para mim, ouvidoria tem muito a ver com justiça. Uma justiça 

que você não encontra em nenhum outro lugar da companhia. A área jurídica é uma área 

justa? Bastante. Mas ela é uma área que tem por ofício sempre defender a companhia. Isso 

a torna um pouco menos imparcial. E não tem que ser imparcial. Ela tem que defender 

a companhia, essa é a função dela. Uma área de assistência social vai olhar muito o 

empregado, a necessidade daquele momento. E a área de ouvidoria tem que ser uma área 

absolutamente imparcial, porque ela precisa olhar para o cliente e para a companhia com 

imparcialidade – é a forma de ela colaborar. Se recebe uma reclamação e naquela reclamação 

o cliente tem razão, ela tem que saber levar aquilo a ponto de a empresa reconhecer a razão 

do cliente, resolver o problema antes mesmo que ele se torne uma demanda judicial. E, se 

um cliente não tem razão, a ouvidoria tem que saber explicar por que ele não tem razão e 

fazer com que ele compreenda. 

Descobri na ouvidoria que não há problema algum em você dizer para um cliente que 

ele não tem razão. O que as pessoas não aceitam é serem enganadas, elas não gostam que se 

empurre com a barriga. As pessoas são inteligentes. Se o cliente fez um pedido, argumentou, 

reclamou e recebe não uma desculpa, mas uma explicação, ele entende e compreende. Por 

isso, o sentimento de justiça é a coisa mais importante de uma ouvidoria. Uma empresa 

para ser justa, para poder olhar para dentro dela mesma e descobrir o que tem de bom e 

o que tem de ruim, essa empresa precisa estar absolutamente madura. Durante o tempo 

em que fui ouvidora, ouvi várias vezes: “Ouvidores [devem ser] subordinados a gerentes de 

marketing”. Isso não é ouvidoria. A ouvidoria tem que estar subordinada ao presidente ou, o 

que é melhor ainda hoje na BR, subordinada ao conselho de administração – para que tenha 

absoluta isenção, imparcialidade e força de atuação. Um ouvidor não é alguém colocado 

politicamente para ocupar um espaço. Não pode ser. Quando isso acontece, ele não funciona 

e perde a credibilidade. Uma empresa com ouvidoria está dizendo assim: “Estou pronta a 

olhar para dentro de mim mesma e corrigir os problemas que tenho. Eu quero isso”.

Katia Santana

Campanha de 
promoção do cartão 
Petrobras. 2005.
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s estratégias da empresa para 

lidar com o quadro de mudanças 

no mercado de combustíveis não 

ficaram restritas apenas à rees-

truturação interna e à abertura 

de capital. A Petrobras Distribui-

dora optou por repensar sua forma de conceber 

e administrar as relações com o mercado, lan-

çando novos produtos e serviços para enfrentar 

os novos tempos. A política de investimentos 

foi reforçada e direcionada principalmente na 

construção e na reforma de postos próprios, 

na ampliação e melhorias de terminais e bases, 

bem como de suas instalações em aeroportos. 

Em 1990, foram inauguradas cinco novas ba-

ses de operação, aumentando a capacidade de 

tancagem da empresa em 2% do volume total. 

No tocante à comercialização de novos 

produtos, em 1992 foram lançados um óleo 

diesel para uso metropolitano, com metade 

do teor de enxofre dos óleos tradicionais, e 

a gasolina aditivada Supra, ambos combustí-

veis destinados a um melhor desempenho dos 

motores. Nesse mesmo ano, como fruto do 

programa de ampliação e modernização da 

fábrica de lubrificantes da Reduc, os produ-

tos Lubrax passaram a ser vendidos em em-

balagens plásticas. No ano seguinte, chegou 

ao mercado o lubrificante Lubrax Supra SH, 

o primeiro da linha a obter a classificação SH 

segundo as normas internacionais de desem-

penho do American Petroleum Institute (API). 

Mais tarde, em 1996, foi lançado o Lubrax SJ, 

um óleo automotor multiviscoso, dotado de um 

grau extra de proteção ao motor. Esse produto 

representou mais um pioneirismo da marca 

BR, ao introduzir no mercado nacional o mais 

avançado óleo lubrificante da categoria – que 

foi também colocado no mercado internacional. 

Fato marcante desse período foi o proces-

so de certificação de suas instalações. A Pe-

trobras foi a primeira empresa de distribuição 

de combustíveis a conquistar a certificação 

pela norma ISO 9002, em 1995. Inicialmente 

Novos produtos, serviços de alto valor agregado, mais tecnologia e 
qualidade de atendimento. A BR soube fazer a lição de casa: enfrentou 
os desafios da competitividade concebendo formas criativas para 
encantar o consumidor e fidelizá-lo às suas marcas. 

ninguém é lÍder por AcAso

“Siga Bem”, em 1995, e “De Olho no Combus-

tível”, em 1996.

O aumento da concorrência suscitado pela 

abertura de mercado incentivou a BR a criar 

diferenciais que a ajudassem a manter a posi-

ção de liderança. Em 1994, foi inaugurado o 

primeiro posto de serviço ecológico da com-

panhia. O Centro Automotivo Pompeia, locali-

zado próximo à Marginal do Rio Tietê, em São 

Paulo, foi o pioneiro de uma série de postos 

gradativamente implantados pela empresa. No 

ano seguinte, a segunda estação ecológica en-

trou em funcionamento em Campos de Jordão 

(SP). A iniciativa rendeu à BR o Prêmio Top 

de Ecologia, da Associação de Dirigentes de 

Vendas e Marketing do Brasil. Pela primeira vez 

uma empresa do setor de distribuição ganhava 

foram certificadas a Base de Maceió (AL) e os 

terminais de Londrina (PR) e Guarulhos (SP), 

seguidos por outras cinco bases operacionais.

Nos primeiros anos da década, a Fábrica 

de Lubrificantes, em Duque de Caxias (RJ), 

também passou por um processo de ampliação 

e modernização, complementado pela contra-

tação de um avançado sistema de automação. 

Os resultados das melhorias não custaram a 

vir: em 1997, a Petrobras Distribuidora assumiu 

a liderança do mercado nacional de lubrifican-

tes, com a participação de 22% do bolo. 

Os programas apresentados nesse perío-

do ajudaram a reforçar a imagem da BR como 

uma empresa idônea, que aposta na qualida-

de de seus produtos e serviços. Entre as ini-

ciativas da época, destacam-se os programas 

Acima, à esq., 
propaganda do Lubrax 
MG-4 na contracapa do 
Manual de Primeiros 
Socorros da Petrobras 
Distribuidora.

Acima, à dir., a linha 
Lubrax na Fábrica de 
Lubrificantes. Campos 
Elíseos, Rio de Janeiro, RJ.
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esse tipo de reconhecimento.

Outra novidade foi a entrada da BR no seg-

mento de lojas de conveniência. Em setembro 

de 1994, a Petrobras Distribuidora inaugurou a 

primeira loja BR Mania no seu posto ecológico 

pioneiro, em São Paulo. A marca BR Mania foi 

usada originalmente em lojas de roupas e aces-

sórios instaladas no Edifício-Sede da Petrobras 

e no Edifício Horta Barbosa, onde está a sede 

da BR. Em razão do seu sucesso, a marca foi 

escolhida, por meio de pesquisas, para iden-

tificar também as lojas de conveniência que a 

BR começava a implantar em seus postos de 

serviços. Simultaneamente à entrada em ope-

ração das lojas de conveniência, a BR lançou 

um programa de franquias com a finalidade de 

expandir a nova marca. 

O programa “Siga Bem” foi implantado com 

o objetivo de motivar os profissionais cami-

nhoneiros a economizar combustível e ajudar 

a diminuir a poluição ambiental. No primeiro 

ano de seu lançamento, estava presente em 35 

postos; no fim da década de 1990, eram 97 os 

postos participantes do programa – que ajudou 

a fidelizar clientes e contribuiu para elevar em 

22% as vendas de diesel dos postos BR.

Com o tempo, o “Siga Bem” evoluiu e hoje 

é uma rede de excelência em atendimento, com 

oferta de produtos e serviços diferenciados. 

Os postos da rede são os mais preparados 

das rodovias e oferecem tratamento especial 

e personalizado. Neles, o caminhoneiro encon-

tra tudo o que precisa, de produtos e serviços 

para a manutenção de seu caminhão a itens 

para a sua conveniência. A BR transformou em 

realidade o conceito “Sua casa fora de casa”, 

criando um ambiente agradável e confortável 

para o caminhoneiro durante a sua permanên-

cia nos postos. 

Os postos da rede “Siga Bem” se diferen-

ciam por apresentarem uma imagem distinta 

daquela que caracteriza os postos de rodovias: 

têm iluminação adequada, pátios calçados, ba-

nheiros limpos, restaurantes e lanchonetes bem 

equipados, espaço para o estacionamento de 

carretas, lubrificação, borracharia e possibili-

dade de utilização do cartão Petrobras. Esses 

postos contam também com os serviços de 

laboratório do programa “De Olho no Combus-

tível”. Tudo em nome da qualidade.

“De Olho no Combustível” é outro progra-

ma que se revelou um sucesso. O controle da 

qualidade dos produtos, da fabricação à co-

mercialização, já era feito pela BR em con-

sonância com o Processo de Qualidade Total 

adotado pelo Sistema Petrobras. E o processo 

foi sendo ampliado paulatinamente: em 1994, a 

Petrobras Distribuidora contava com 24 labo-

ratórios móveis para controle da qualidade da 

gasolina, óleo diesel e álcool hidratado. Quan-

do o “De Olho no Combustível” foi lançado, 

o número de laboratórios aumentou para 33 

unidades móveis e, no ano seguinte, já eram 42. 

O programa veio reforçar o compromisso 

da BR com a qualidade dos produtos de sua 

marca em um momento em que a saudável 

disputa pelo mercado de derivados provocou, 

como subproduto indevido, o aparecimento 

de empresas inidôneas, que deflagraram uma 

guerra de preços utilizando-se de combustíveis 

adulterados, vendidos ao consumidor final por 

valores muito baixos, com prejuízos evidentes 

ao funcionamento dos motores. A existência 

dessas práticas danosas ao mercado fez como 

que o programa “De Olho no Combustível” se 

destacasse da concorrência e marcasse inde-

levelmente a história da BR.

Após a inspeção da equipe de técnicos da 

BR, os postos ganham um selo que atesta a 

qualidade dos combustíveis que oferecem ao 

público. A BR foi uma das primeiras do mer-

cado brasileiro a garantir a qualidade dos seus 

produtos e a certificar os postos de sua rede. 

Hoje, o programa é uma marca registrada da 

Petrobras Distribuidora.

empAtiA com o consumidor

As lojas BR Mania apresentavam distin-

ções únicas em relação às demais lojas do 

segmento, tais como os serviços de Banco 24 

Horas, correios e telefone público. Em 1995, 

eram seis lojas entre Rio e São Paulo. Mas 

em pouco tempo a rede apresentou vertigino-

sa expansão e atraiu um público cativo. Cinco 

anos após seu lançamento, havia 200 lojas BR 

Mania instaladas pelo Brasil e, em 2000, a Pe-

trobras Distribuidora se tornava líder também 

nesse segmento, contabilizando 400 lojas de 

conveniência em funcionamento. 

Além das lojas, mais serviços foram incor-

porados à rede de postos da empresa. Em 1994, 

os postos BR passaram a oferecer o serviço de 

calibragem de pneus com nitrogênio, que tem a 

vantagem de apresentar maior estabilidade de 

Inauguração da loja 
BR Mania de número 
600, localizada no 
Posto Bancários. Ilha 
do Governador, Rio de 
Janeiro, RJ, 2003.
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VOcaçãO dO VareJO

BR Mania era uma expressão que já existia dentro de casa. Era uma lojinha de grife que havia 

no segundo andar e vendia roupas e brindes para funcionários. Naquela época, o mercado só 

tinha conseguido instalar 140 lojas, com Shell, Esso e Texaco. A Ipiranga não queria entrar 

nesse mercado. Então, criamos a primeira loja em 1994, em São Paulo, e em 2000 éramos 

líderes no mercado de conveniência no Brasil, com o mesmo arrojo e a mesma vocação que a 

BR tem para todas as atividades em que quer ser líder. Há um DNA nessa companhia Petrobras 

– e, consequentemente, nas suas subsidiárias – que é o DNA da liderança. Em 1994, o Brasil 

não sabia o que era leitura óptica de produto com código de barras – e nós trouxemos isso na 

conveniência. O que é conveniência? Conveniência é algo que acontece na nossa vida para nos 

atender nos momentos mais inusitados. É o momento em que você está fazendo a fritura na sua 

casa, acaba o óleo e descobre que os supermercados, com raríssimas exceções, não abrem depois 

das 10 da noite, e o que abre está muito distante de você. Mas o posto está perto; e se tem uma 

loja, tem uma latinha de óleo. Conveniência é você cortar o dedo, as farmácias estão fechadas, 

só tem uma de plantão lá no outro bairro, e [no posto] você tem um Band-Aid, um mertiolate, 

produtos que podem ser comercializados. 

E acontece no Brasil o que a geração dos mais jovens vai ver de 1990 para cá: os postos 

passam a ser os mais bonitos do mundo. Limpos, bonitos, iluminados, coloridos. Começam 

a operar – o que é um fator de conveniência – em um conceito de 24 horas. Surge toda uma 

demanda, grupos jovens consumindo, fazendo seus encontros nos postos. Os postos, que 

antes geravam aversão aos consumidores, passam a ter os jovens marcando seus encontros. 

Dá trabalho? Dá. A gente diz: “Não venda cerveja para consumir”. Os jovens vão, são rebeldes 

e abrem [a cerveja]. Mas nós ensinamos e vamos mostrando. Dá trabalho? Não venda cigarro 

para menor de 18 anos. Qualquer botequim vende, mas as nossas lojas não vendem, porque são 

treinadas para isso. Dá trabalho ensinar fazer sanduíche? Dá. Porque no botequim você come 

aquelas coisas que ninguém sabe de onde vem; o botequim é uma instituição brasileira, pela 

qual eu sou apaixonado, mas não é higiênico. 

Carlos Vieira de Mello

cOMO eM casa

Um dos produtos que nós oferecíamos era o “Siga Bem”, e a ideia era 

que os postos que tivessem os “Siga Bem” formariam uma rede de 

excelência no atendimento das necessidades do caminhoneiro, até 

porque o caminhoneiro vive na estrada e o posto é um lugar para ele 

se alimentar, tomar banho e preparar a sua comida. A importância do 

posto é oferecer uma infraestrutura que o fizesse sentir-se bem; que 

fosse bem atendido e tivesse ali uma extensão da sua casa. A proposta 

era ter coisas para ele relaxar, ver televisão, alguma mesa de sinuca, 

enfim, coisas diferenciadas para que ele pudesse se sentir interessado 

em parar em um posto que oferecesse isso. Alguns postos do “Siga Bem” 

tinham uma horta, onde se podia pegar uma verdura ou temperos 

para ajudar a preparar algo. Alguns contavam também com locais para 

caminhão com carga viva, para que os animais pudessem desembarcar 

e descansar. Era dada muita importância aos banheiros, porque o 

caminhoneiro vai tomar banho na estrada e precisa ter banheiros bons 

e confortáveis. Além dessa infraestrutura toda, o “Siga Bem” tinha 

um medidor das emissões do caminhão, para saber se o caminhão 

estava bem regulado ou não, porque um caminhão mal regulado 

consome mais diesel. Esse era o nosso mote: se você estava ensinando o 

caminhoneiro a consumir menos, você vai conquistá-lo assim. Porque, 

teoricamente, se nós vendemos combustível, então queremos mais é 

que o caminhão consuma muito combustível. Mas, entendendo a parte 

de responsabilidade social e ambiental da empresa, o “Siga Bem” fazia 

essa medição sem custo, para verificar se o caminhão dele estava mal 

regulado; e, se estivesse mal regulado, se fosse regular ele não estaria 

desperdiçando produto e poluindo o meio ambiente. 

Ana Paula Vieira Fernandes
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Em meio a tantas ações de mercado bem- 

sucedidas, a BR deu início a mais um processo 

de modernização da imagem de seus postos 

de serviços, a que batizou de Projeto BR 2000. 

A história da nova imagem começou em 1996, 

a partir de concepção da firma inglesa MTA 

Designs, e foi consolidada em 2001. Os pos-

tos ganharam arquitetura mais arrojada, com 

cobertura plana e iluminação especial. 

A coleção de inovações a um só tempo sur-

preendia e encantava o mercado. Em 1997, che-

gavam aos postos de serviços o óleo Lubrax Top 

Turbo, lubrificante recomendado para motores 

diesel, e a gasolina BR Premium, destinada a 

atender o número crescente de carros importa-

dos e nacionais, possibilitando melhor desempe-

nho aos motores de tecnologia mais avançada. 

Ao longo da década, a empresa direcio-

nou esforços e recursos para obter ganhos 

sucessivos de produtividade e melhorar a 

qualidade de seus produtos e serviços. Os 

clientes e consumidores perceberam isso. E 

se mantiveram fiéis à BR.

instalado em 120 postos de serviço. Hoje, a Pe-

trobras Distribuidora oferece o CTF nas prin-

cipais rotas rodoviárias e em diversos centros 

urbanos, cobrindo todo o território nacional. 

Seu diferencial é oferecer ferramentas para 

agilizar o abastecimento de veículos a distância 

e administrar a movimentação de frotas. Os 

veículos são equipados com um dispositivo que 

interliga o hodômetro ao bocal do tanque. Os 

postos, por sua vez, são dotados de unidades 

controladoras dos bicos das bombas, onde são 

instaladas antenas e um sistema de envio de 

dados. Depois de abastecido, o motorista pode 

seguir viagem sem ter que preencher ou assinar 

qualquer documento. Os dados são armazena-

dos no computador do posto que, ao final do 

dia, os envia, via internet, à central de proces-

samento de dados. As informações podem ser 

consultadas on-line e o banco de dados é atu-

alizado diariamente. O sistema diminui o custo 

dos fretes, controla os gastos com combustível 

e manutenção, evita desvios de rota e agrega 

satisfação a clientes e revendedores. 

nova realidade de mercado e, sobretudo, es-

tabelecia sintonia fina com o comportamento 

dos consumidores, a cada dia mais exigentes. 

Na linha de total identificação com seus 

públicos de interesse, em 1997 a BR lançou a 

BR Mix – uma modalidade de loja de conveni-

ência mais compacta, para postos menores – e 

o Lava Mania, um serviço no qual os clientes 

poderiam escolher entre diferentes tipos de 

lavagem para o seu carro, em função do tempo 

disponível de parada. Dessa forma, era possí-

vel atender um público diversificado e trabalhar 

adequadamente mesmo em horários de pico. 

Como parte dessa bateria de inovações, 

também em 1997 a empresa começou a ofe-

recer um novo tipo de serviço – o Controle 

Total de Frotas (CTF). Inicialmente, o CTF foi 

pressão mesmo sob fortes variações de tem-

peratura, o que não ocorre com o ar compri-

mido. No ano seguinte, a empresa inaugurava, 

em Bauru (SP), o primeiro Lubrax Center, um 

avançado centro de lubrificação onde o cliente 

pode avaliar 15 itens de seu carro, como nível 

do óleo, pressão dos pneus, checagem de ba-

teria, radiador etc. No final da década, havia 

488 Lubrax Centers em funcionamento no país.

A proposta subjacente a todas essas inicia-

tivas era desenvolver – e tornar visível – um 

novo conceito para a rede BR: mais do que 

postos de combustíveis, a empresa passava 

a oferecer estações de serviços agregados, 

onde os clientes poderiam encontrar diversas 

soluções para facilitar a sua vida. Assim, a Pe-

trobras Distribuidora passava a atender a uma 

Centro avançado 
de Lubrificação, 
Lubrax Center.

Inauguração do primeiro 
Posto BR Mix. Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ.
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desenvolvimento de fontes al-

ternativas de energia sempre foi 

uma preocupação de cientistas e 

engenheiros comprometidos com 

a inovação. Mas foi a partir dos 

impactos do primeiro choque do 

petróleo, ocorrido em 1973, que a busca por 

novas fontes ganhou um impulso. No Brasil, o 

Proálcool foi fruto desse momento. No início 

dos anos 1980, as pesquisas se concentraram 

no desenvolvimento de motores movidos a die-

sel e a gás natural, campo em que se destaca-

ram os experimentos e aplicações realizados 

no Centro de Pesquisa Leopoldo Miguez de 

Mello (Cenpes), da Petrobras. 

O uso do gás natural veicular (GNV) é 

vantajoso por vários motivos, a começar pela 

economia, especialmente para quem roda em 

média 100 ou mais quilômetros por dia. Outra 

vantagem diz respeito ao meio ambiente, por 

ser um combustível que não produz óxido de 

enxofre, chumbo e particulados, além de emitir 

menor quantidade de monóxido de carbono e 

não produzir fumaça preta nem odores. 

No final da década de 1980, o uso do GNV 

já era uma realidade no Brasil. Em 1990, o pro-

grama começou a se consolidar na cidade de 

São Paulo com a conversão de 250 ônibus 

urbanos para o consumo desse combustível. 

Mais adiante, o Programa de Utilização de Gás 

Natural ajudou a difundir a nova possibilidade 

energética por todos os quadrantes do país.

O aumento mais significativo da comercia-

lização do GNV ocorreu após a liberação pelo 

governo federal, em 1992, de seu uso para táxis 

e frotas cativas. Naquele ano, a BR inaugurou o 

primeiro posto de GNV no Rio de Janeiro – o 

Bracarense, na Praça da Bandeira. Desenvolvi-

do com moderna tecnologia, o posto de serviço 

nasceu capacitado para abastecer 300 táxis e 

a frota de veículos da Light. Na capital paulista, 

a empresa inaugurou o maior posto de GNV 

do mundo, com capacidade para 250 ônibus 

e até 1.600 veículos leves. O posto, também 

A questão ambiental tem lugar cativo na agenda da BR, que dedica 
atenção especial às pesquisas sobre energias alternativas e limpas. Seu 
desempenho na distribuição de gás é reconhecido pela excelência, tanto 
faz se para grandes clientes ou consumidores domésticos.

A expAnsão do gás 

uma nova dimensão, com volumes maiores. 

Até que a adaptação à nova realidade se 

consumasse, havia filas nos postos que ofe-

reciam GNV, principalmente no Rio de Janei-

ro, então o maior mercado desse combustível. 

Em 1998, as vendas triplicaram na cidade e o 

mercado carioca representava 67% da deman-

da nacional. No final dos anos 1990, já havia 

postos de gás natural veicular nas principais 

capitais brasileiras.

qualidade em gás canaliZadO

Além da comercialização do GNV, a Petro-

bras Distribuidora começou a programar outra 

o primeiro do Estado de São Paulo, foi insta-

lado na garagem da Companhia Municipal de 

Transporte Coletivo, no bairro da Barra Funda.

Por ter respondido rapidamente às solicita-

ções do mercado, logo a Petrobras Distribuido-

ra era líder no segmento de GNV no Brasil. Em 

1996, um decreto presidencial liberou a utiliza-

ção do GNV para qualquer veículo. A expansão 

do uso do gás foi ainda mais fortalecida com 

a entrada em operação do Gasoduto Bolívia-

-Brasil, no ano seguinte, período em que houve 

aumento das vendas de GNV em razão da alta 

dos preços do petróleo. A demanda cresceu 

muito mais do que o esperado e a distribuição 

de GNV teve que assumir da noite para o dia 

Primeiro abastecimento 
com GNV no Posto 
Jangadeiro. Fortaleza, 
CE, 2000. 
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sinergias pOsitiVas

Ou a BR é uma distribuidora de combustível, 

ou é uma empresa de energia – o que não 

é. Foquei na razão de ser da BR e comecei a 

trabalhar para que a área de energia viesse para 

a Petrobras. Foi criado um grupo de trabalho 

pelo presidente Gabrielli [José Sérgio Gabrielli 

de Azevedo] para trazer a área de energia da 

BR, que estava em formação e já tinha alguns 

ativos – principalmente no Amazonas – que 

funcionavam muito bem. Mas para trazer para 

a Petrobras, tinha que trazer todos os ativos. 

Quando os ativos vieram, quis o destino que eu 

viesse também. Saí da BR e, quando cheguei 

[à Petrobras], veio aquele monte de ativos e 

empresas de energia para minha gestão. Eu 

entendi melhor as sinergias que havia entre 

aqueles ativos que estavam na BR, e que 

poderiam ser mais bem aproveitadas se esses 

ativos estivessem no meu parque de geração 

de energia elétrica, como estão hoje. Existem 

sinergias entre geração a gás e geração a óleo, 

porque tudo, no fundo, vira elétron. 

Foi uma decisão extremamente acertada, [com] 

resultado positivo. Uns trouxeram resultado 

econômico positivo, outros trouxeram perdas 

irrelevantes; a Petrobras, pelo seu tamanho, 

pode arcar com essas perdas, para a BR seria 

muito pesado. As térmicas foram convertidas 

ao gás, porque construímos o gasoduto Urucu-

Coari-Manaus, isso depois que eu cheguei 

à Petrobras. Vieram muito bem, cresceram. 

Fizemos mais térmicas – a óleo, a diesel, eólica. 

É um parque de geração, literalmente. 

 

Maria das Graças Silva Foster

na casa dO cOnsuMidOr

O gás natural pode ser ou não associado ao petróleo. O primeiro elo da cadeia de produção 

do gás natural é a extração. Depois, esse gás natural in natura tem que ser processado e 

especificado para o consumo. Ele passa em uma unidade a que chamamos de UPGN, Unidade 

de Processamento de Gás Natural, de onde se extraem as frações mais pesadas do gás natural. 

Por exemplo, a fração que vai virar o GLP (gás liquefeito de petróleo), o gás de cozinha, que 

será acondicionado nos botijões. Após esse tratamento, o gás ingressa em um gasoduto de 

transporte que o levará até o city gate, que é uma estação de transferência da transportadora 

para a distribuidora. A partir desses city gates, o gás entra na rede de distribuição onde, enfim, 

vai chegar aos usuários finais – sejam eles industriais, residenciais, comerciais e ou do 

segmento de transporte. Compramos esse gás da Petrobras. A Petrobras tem transportadoras 

das quais é acionista, e a transportadora exerce um elo intermediário da cadeia, o que recebe 

o gás dos produtores, transporta até o ponto de entregar aos distribuidores estaduais que, por 

sua vez, têm a responsabilidade de comercializar e distribuir o gás para os usuários finais. A 

BR no Espírito Santo é uma concessionária dos serviços de distribuição. A partir do momento 

em que houve um entendimento na diretoria da Petrobras de que era importante que toda a 

cadeia de gás e energia estivesse sob uma diretoria dedicada para cuidar desse setor, a maior 

parte dos negócios de gás e energia da BR foram para a Petrobras. Mas no Espírito Santo, não. 

Por quê? Porque o contrato tem cláusulas de que a concessão foi outorgada para a BR, e não 

pode ser transferida para terceiros. Por isso a concessão continua na BR e provavelmente 

continuará até o final, porque a concessão é de 50 anos. Por isso a concessão do Espírito Santo 

está com a BR, não foi para a Petrobras, em função do contrato de concessão.

Acho que não tem nenhuma área na BR que entre dentro da casa do consumidor como 

a que a gente tem. Temos um call center que atende demandas dos consumidores, desde 

um vazamento, um cheiro de gás, quando a dona de casa sente que alguma coisa não está 

funcionando, ou um pedido de gás para um prédio novo. É uma grande responsabilidade.  

E é a marca Petrobras que está lá. O fornecimento de gás é contínuo, não tem que estocá-

lo. Quem já carregou um botijão sabe o que estou falando. O botijão cumpre muito bem 

o seu papel, o país é um país enorme, mas, quando chega o gás canalizado, há uma 

comodidade, principalmente para o usuário final, que não precisa ficar trocando o botijão. 

Para estocar botijão, o Corpo de Bombeiros exige regras de segurança, tem que haver espaço 

para o botijão ficar estocado. E hoje isso é mais difícil à medida que ocorre uma valorização 

imobiliária. Então, para as construtoras e para o comércio de maneira geral, é uma grande 

vantagem receber um produto de forma contínua, sem precisar estocar, e pagar após o 

consumo. Sem falar na facilidade de operação e manutenção. Na indústria, se você usa o 

gás, não precisa ter estoque de combustível ou se preocupar com a logística de entrega. O 

gás natural é um produto que tem muitos atributos positivos para os consumidores. 

Frederico Bichara Henriques

Gás natural canalizado, cuja 
concessão é da Petrobras 
Distribuidora desde 1993. Vitória, ES.
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do gás liquefeito de petróleo (GLP), para o uso 

doméstico. Depois de se estabelecer na Euro-

pa, em 1953 formou uma equipe de vendedores 

e técnicos para montar uma nova distribuidora 

no Brasil, de olho em um mercado com nítido 

potencial de expansão. No ano seguinte, em 

São Paulo, foi constituída a Liquigás do Bra-

sil. Em 1955, a empresa já atuava no interior 

dos Estados de São Paulo e Mato Grosso. Em 

seguida foram criadas as coligadas Liquigás 

do Paraná-Santa Catarina, Liquigás do Rio 

Grande do Sul e Liquigás de Minas Gerais-

-Espírito Santo. 

Em 1981, a multinacional italiana Agip Pe-

líder em bOtijões

Em agosto de 2004, a Petrobras Distri-

buidora oficializou a compra da Agip do Brasil 

S.A., para atuar no engarrafamento, distribui-

ção e comercialização de gás liquefeito de pe-

tróleo, também conhecido como GLP. Proviso-

riamente, a empresa utilizou a denominação 

social de Sophia do Brasil S.A., e, em janeiro 

de 2005, adotou a denominação Liquigás Dis-

tribuidora S.A. 

A história da Liquigás começou na Itália, 

antes da Segunda Guerra Mundial. A empresa 

foi uma das pioneiras na exploração comercial 

natural no Espírito Santo. Ao longo da década 

de 1990, a Petrobras Distribuidora chegou a 

expandir sua participação no setor a um total 

de 13 empresas de gás, em vários Estados bra-

sileiros. Entretanto, as participações acioná-

rias nessas empresas foram transferidas para 

a holding em 2001, para serem concentradas na 

área de Gás e Energia da Petrobras. Também 

migrou para a Petrobras o controle das usinas 

térmicas coligadas e da Brasil PCH, uma So-

ciedade de Propósitos Específicos (SPE) con-

cebida para gerar energia elétrica por meio da 

construção e operação de pequenas centrais 

hidrelétricas (PCHs).

atividade: a distribuição de gás natural canali-

zado. Como a Constituição Federal prevê que 

a distribuição do gás canalizado compete aos 

Estados, ou deve ser realizada por meio de 

concessão, a BR entrou em negociação com 

governos estaduais para poder atuar nesse 

ramo. Disso resultou a assinatura de vários 

protocolos de intenção com vistas à criação 

de empresas de distribuição, tendo como acio-

nistas principais a BR e os governos estaduais. 

A primeira sociedade estabelecida foi em Per-

nambuco, com a criação da Copergás, em 1992. 

Em dezembro de 1993, a BR obteve a con-

cessão para a distribuição, por 50 anos, de gás 

Centro Operativo de 
Capuava - unidade 
de engarrafamento e 
distribuição de GLP 
da Liquigás. Mauá, 
SP, década de 2000.
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mercado de botijões de 13 kg – os mais usados 

em residências para o cozimento de alimentos – 

e a posição de uma das maiores distribuidoras 

de GLP no país, atendendo mensalmente mais 

de 35 milhões de consumidores e fornecendo 

produtos e serviços sob medida à indústria, 

comércio, agricultura, pecuária, aviários, con-

domínios e hotéis, entre outros setores.

A Liquigás conta com 23 centros operati-

vos, 18 depósitos, uma base de armazenagem e 

carregamento rodoferroviário, quatro unidades 

de envasamento e uma rede com cerca de 4 

mil revendedores autorizados. Sua sede fica 

em São Paulo (SP).

troli comprou a Liquigás do Brasil, transfor-

mando-a em AgipLiquigás. Em 1984, constituiu 

a Novogás, com atuação no Nordeste do país, 

e em 1990 expandiu seu raio de ação com a 

aquisição da Tropigás, que atuava na região 

Norte. Em 1998, ingressou no segmento de 

distribuição de combustíveis, adquirindo a rede 

de postos combustíveis São Paulo, compran-

do em seguida parte da rede de postos Shell 

Brasil, em 2000, e a rede Ipê, em 2001. Em 

dezembro de 2000, a AgipLiquigás mudou sua 

denominação social para Agip do Brasil.

Desde sua integração ao Sistema Petro-

bras, a Liquigás consolidou sua liderança no 

aquisiçãO de pesO

Nós distribuímos gasolina, querosene de 

aviação, diesel, óleo combustível – gás de 

cozinha era o único que a Petrobras não 

distribuía. Desde os anos 1970, havia um 

sonho latente na Petrobras, de que ela 

deveria ter uma participação na distribuição 

do gás de cozinha. Por diversos motivos, 

ao longo da história isso não foi possível. 

Em 2004, conseguimos comprar uma 

empresa que era a terceira maior do setor 

de distribuição de gás de cozinha, o GLP. 

O objetivo da aquisição era exatamente 

ter uma empresa de distribuição de gás de 

cozinha, só que a Liquigás daquela época 

– na verdade era Agip do Brasil – tinha a 

distribuição de combustível e uma pequena 

rede de postos. E ficamos com os postos, que 

foram se incorporando à rede BR. Na época, 

ficamos com a Liquigás como empresa 

separada, uma subsidiária da BR, porque 

é uma natureza de negócio diferente, 

uma estrutura diferente, uma logística de 

distribuição diferente de gasolina e de óleo 

diesel. A motivação foi essa. 

José Lima de Andrade Neto

transpOsiçãO de ValOres

A BR comprou a Agip do Brasil, que tinha dois negócios: gás 

liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha, e 

postos de gasolina. Em agosto de 2004, a BR assumiu a empresa. Em 

janeiro de 2005, o que eram postos de gasolina da Agip foram para a 

BR, e o que era GLP virou Liquigás Distribuidora. O que eu tinha que 

fazer era ver o que estava acontecendo. E encontrei uma empresa já 

se estruturando para se alinhar com a BR e a Petrobras; com práticas 

gerenciais, começando um trabalho para ter um plano estratégico, 

de ter um norte que antes não tinha. O acionista anterior estava 

meio desiludido com os resultados, estava querendo vender havia 

algum tempo e tinha parado de investir. O plano estratégico foi 

aprovado e continha uma visão para a Liquigás que era a de ser líder 

no mercado – ela era a terceira – e a mais rentável. O meu papel 

era olhar essa visão, olhar o plano estratégico feito e executá-lo. 

Mas vi algumas inconsistências. A primeira delas é que o plano de 

negócios, que era o desdobramento do plano estratégico, olhava 2015 

e não tinha liderança. Quando é que vai ser líder? E também estava 

proibido comprar botijão, porque era muito caro, não dava retorno, o 

conselho de administração proibiu, mas eu preciso crescer. O plano 

estratégico estava definido e o plano de negócios não estava muito 

consistente com a visão. A Liquigás passou a ter uma governança 

e um conselho de administração formado pela diretoria da BR – o 

presidente do conselho é o presidente da BR –, quatro outros diretores 

da BR e um conselheiro indicado pelo Ministério de Minas e Energia. 

E a diretoria é formada por seis membros da BR: o presidente – que 

passou a ser eu – e cinco diretores. Essa estrutura estava montada e 

havia reuniões mensais, de avaliação de resultados, ou uma agenda 

com pautas para tomar decisões. 

A Liquigás antiga tinha 400 e tantos cargos – impossível de 

administrar. Foram reduzidos para 32, no plano de cargos e salários 

que implantamos quando eu cheguei lá. A partir daí, comecei a 

aprender um pouco melhor o que o acionista esperava da Liquigás 

e o que eu percebi foi o seguinte: [havia ali] uma excelente equipe 

de gerentes de primeiro e de segundo nível, uma expertise de 

distribuição, de envase, de venda de GLP, mas pouca gestão – e, por 

isso, era urgente trazer logo as boas práticas de gestão da BR e da 

Petrobras para a Liquigás, implantar muito rápido e comprometer 

todos com a visão do acionista, com seus principais objetivos e 

metas. Havia também pouca comunicação, um relacionamento 

Galpão de envase de 
botijões domésticos 
do Centro Operativo. 
Araucária, PR, 
década de 2000.
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atuação da Petrobras Distribui-

dora no segmento de aviação foi 

construída passo a passo, com 

muito planejamento e cuidado. 

Como já visto, a empresa come-

çou a participar desse mercado 

em 1972, abastecendo as aeronaves militares 

da Marinha e da Força Aérea Brasileira. Em 

pouco tempo, passou também a fornecer com-

bustível para empresas de aviação civil, em 

todos os aeroportos nacionais. Aos poucos e 

sem alarde, a BR ganhou a liderança nesse 

mercado, investindo pesado no aprimoramento 

de padrões e procedimentos, sempre em busca 

de mais eficiência e eficácia. 

Da mesma forma que dedicou atenção para 

a qualidade dos combustíveis automotivos, a 

Petrobras Distribuidora nunca descuidou do 

aperfeiçoamento dos produtos destinados à 

aviação. Em 1987, foi criado o Sistema de Ga-

rantia de Qualidade do querosene de aviação 

(SGQ) em todas as refinarias, bases e aeropor-

tos em que a empresa estivesse presente. Em 

parceria com o Centro de Pesquisas da Petro-

bras, técnicos independentes passaram a traba-

lhar com amostras coletadas nos depósitos dos 

aeroportos para monitorar tanques de armaze-

nagem, filtros, querodutos, caminhões-tanques, 

procedimentos operacionais e análises de qua-

lidade. Os clientes puderam ter a certeza de 

que o combustível entregue estava dentro dos 

padrões BR e das normas internacionais. 

Até o final da década de 1980, a BR mante-

ve, com certa tranquilidade, a liderança no mer-

cado nacional de fornecimento de combustíveis 

de aviação. No Brasil, o setor era pouco com-

petitivo, com preços controlados pelo governo 

e fortes barreiras à entrada de competidores 

externos. Mas, como ocorreu em praticamente 

todos os setores da economia nacional, esse 

ambiente passou por grandes transformações. 

No fim de 1993, a Petrobras Distribuidora per-

deu temporariamente a liderança do mercado 

para a Shell. Acossada pela concorrência, a BR 

O mercado de combustíveis de aviação prima por rígidas normas de 
segurança em toda a cadeia, da refinaria ao tanque da aeronave. A Petrobras 
Distribuidora aplicou nessa área a expertise técnica que construiu em sua 
história, e não deu outra: é líder também nesse segmento. 

liderAnçA nAs AlturAs
um pouco frio entre os diretores, pouca comunicação lateral e pouca 

comunicação vertical. Fiz uma primeira pesquisa de clima e deu um 

nível de 60%. Não é ruim para uma primeira pesquisa. Nunca tinham 

feito isso e identificamos logo lacunas de comunicação, de gestão de 

liderança, e olhamos onde estavam os problemas e passamos a fazer 

planos de melhoria de gestão. O maior desafio foi continuar crescendo 

com a menor interferência dessas lacunas de gestão. Por exemplo, 

tenho que ter uma capacidade associada do investimento com o que 

preciso lá na frente para alcançar um resultado. Então, preciso ter um 

investimento compatível com o que quero atingir, para não estressar 

a organização e a rede revendedora. Uma das coisas é ter um bom 

sistema de previsão de botijão. Não pode faltar botijão, porque é como 

se faltasse gasolina no posto. Depois, como é que eu vou vender? 

Uma coisa importante, diferencial em relação aos concorrentes, é a 

valorização da revenda. Preciso ter uma boa estrutura de revendas, bem 

selecionadas, com pontos localizados estrategicamente, com o mesmo 

portfólio de produtos e serviços, um atendimento do revendedor como 

parceiro, e não como cliente final. Isso é um diferencial e é um desafio 

para que seja permeado na organização. Todas essas inovações das 

práticas de gestão não são tecnológicas, são de processos, reduzem 

custos, como, por exemplo, o efluente zero. A Liquigás é a primeira 

unidade do sistema Petrobras que não descarta efluente. Isso foi 

desenvolvido internamente. Nos dois principais processos em que 

se usa água, arrumou-se uma maneira de filtrar essa água para ser 

reutilizada: eu consumo menos, gasto menos água para produção e não 

tenho que usar tanto produto químico para descartar. E foi feito tudo 

lá, barato, economizando uma fortuna da empresa. 

Antonio Rubens Silva Silvino
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se aproximar ainda mais de seus clientes e 

atrair novos. Ao assumir a vocação de presta-

dora de serviço, reforçou sua liderança nacio-

nal ao obter 56% de market share e 60% de 

participação no segmento. 

Sem se acomodar, de olho nos novos tem-

pos e no mercado internacional, a empresa 

lançou, em 1999, a marca BR Aviation, com 

excelente aceitação no mercado da aviação 

executiva. Em seguida, foi criado o primeiro 

programa de fidelização destinado à aviação 

executiva, denominado “Rota Premiada”, com 

a liderança do segmento, com 46,6% do mer-

cado. Nesse momento, a companhia estava 

presente em 124 aeroportos no Brasil, sempre 

com combustíveis e serviços de qualidade. 

Apesar da liderança, a BR não se deitou 

sobre os louros e manteve ativos seus progra-

mas de investimento na melhoria dos serviços 

de abastecimento das aeronaves, na qualidade 

dos produtos e na certificação das centrais de 

serviço pelas normas ISO 9002 e 14000. Em 

paralelo, a empresa aumentou a participação 

nos eventos ligados à aviação como forma de 

Como nos outros segmentos em que atua, a 

Petrobras Distribuidora definiu com clareza 

seus objetivos e estabeleceu um planejamento 

de longo prazo. Uma etapa importante desse 

processo deu-se quando a empresa foi acei-

ta na International Air Transport Association 

(Iata), organização internacional, com sede no 

Canadá, representativa do comércio global da 

aviação. Com isso, a BR se colocou em condi-

ções de igualdade com outros players na dispu-

ta pelo abastecimento de companhias aéreas 

internacionais. Em 1997, a empresa reassumiu 

decidiu que havia chegado a hora de dinami-

zar esse segmento. Para isso, desenvolveu um 

plano estratégico de diferenciação, envolvendo 

ações como reestruturação de atendimento, 

modernização das instalações operacionais e 

melhoria da qualidade dos produtos. O plano 

apresentou bons resultados e novos clientes 

foram conquistados, dentro e fora do Brasil.

Com a desregulamentação dos preços dos 

combustíveis ocorrida em 1996, que incluía os 

produtos de aviação, a disputa pela lideran-

ça do mercado tornou-se ainda mais acirrada. 

Abastecimento de 
avião comercial 
com combustível 
BR Aviation.

As aeronaves para 
fertilização de 
plantações utilizam 
produtos da Linha 
Lubrax Aviação. 2004.

Estande da BR Aviation, 
presente em mais 
de cem aeroportos 
brasileiros.
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o objetivo de fortalecer a marca BR Aviation. 

A cada abastecimento, o cliente executivo acu-

mula pontos que podem ser trocados por prê-

mios. No ano seguinte, a empresa lançou o BR 

Aviation Card, o cartão de fidelidade de seus 

clientes. Após quase dez anos de sucesso e 

mais de 7 mil prêmios distribuídos, o “Rota 

Premiada” ganhou novo formato, passando a 

se chamar “BR Aviation Club”, em 2008. 

O processo de reformulação da unidade 

de negócios de aviação rendeu à Petrobras 

Distribuidora o Marketing Best 99, prêmio para 

as empresas que mais se destacam no planeja-

mento e execução das estratégias de marketing 

de seus produtos e/ou serviços.

No embalo dos bons resultados obtidos no 

segmento, em 2001 foi inaugurado o primeiro 

BR Aviation Center, no Aeroporto Marechal 

Rondon, em Várzea Grande, cidade vizinha 

de Cuiabá (MT), oferecendo uma série de 

serviços para pilotos e passageiros de aviões 

executivos. Os passageiros contam com uma 

confortável sala VIP, um business center com 

sala de reunião e internet, TV a cabo e loja de 

conveniência, além de atendimento na pista. 

Por sua vez, os pilotos dispõem de sala de 

repouso e de estudo de rotas. Enquanto pas-

sageiros e tripulação descansam, a aeronave 

recebe todos os cuidados no abastecimento 

e na checagem da segurança de seus equipa-

mentos. Hoje os Aviation Centers estão tam-

bém nos aeroportos de Brasília, Congonhas, 

Garulhos e Sorocaba (SP), Uberlândia (MG) 

e Jacarepaguá (RJ). Entre os produtos de que 

cOnfiança cOnquistada

Havia várias questões naquela época. A 

instabilidade começava pelo câmbio. Como 

o petróleo era importado, além da produção 

nacional uma parcela do combustível de aviação 

era importada. Havia uma discussão grande no 

sentido de fixar um preço do combustível para 

voos internacionais. E havia não só o combustível 

com a característica de ter um atrelamento ao 

dólar, mas também uma série de outras despesas 

das companhias de aviação: as aeronaves 

eram fabricadas fora do Brasil, algumas eram 

compradas, outras alugadas por contratos de leasing 

em moeda forte, havia as peças de reposição... As 

companhias aéreas sofriam muito a influência do 

câmbio e isso fazia com que tivessem problemas 

financeiros com muita frequência. Era comum 

termos que renegociar dívidas, ao mesmo 

tempo tínhamos uma limitação no sentido de 

cortar o fornecimento, porque eram empresas 

que também prestavam serviços ao país. Não 

tínhamos liberdade de deixar de fornecer da noite 

para o dia, isso exigia muitas discussões, muitas 

negociações. Havia vários fóruns discutindo com 

a Petrobras, com o Sindicom (Sindicato Nacional 

das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 

de Lubrificantes) e com áreas do governo sobre 

a formação do preço do QAV; discutindo com as 

companhias aéreas o parcelamento de dívidas, as 

renegociações. Foi muito duro. Pegamos também 

o período da privatização da Vasp, que era uma 

empresa estatal, pertencente ao Estado de São 

Paulo. Tínhamos preocupação porque a Vasp tinha 

uma grande dívida conosco e, uma vez privatizada, 

não sabíamos quem eram os novos donos e se 

honrariam aquelas dívidas. Fizemos um esforço 

enorme para conseguir receber e recebemos. Na 

última semana antes do leilão de privatização, 

estava entrando o último dinheiro para pagar a 

dívida que a Vasp tinha conosco. 

Além de abastecer aviões de carreira, 

comerciais, havia a aviação executiva, de aviões 

particulares, que consumiam não só o mesmo 

querosene de aviação, mas também a gasolina 

de aviação, que é um combustível mais próximo 

da gasolina comum. Esse era outro universo. 

Outro desafio que tínhamos era o abastecimento 

da Força Aérea Brasileira, que era cliente da 

Petrobras Distribuidora. Precisávamos atendê-los 

nos lugares mais remotos. Periodicamente eles 

faziam manobras militares, que eram simulações 

de operações de guerra, e isso implicava ter que 

levar o combustível para lugares em que não havia 

combustível – e que nem teriam. Era uma coisa de 

momento, como se levasse um armazenamento 

em cima de caminhões a um lugar absolutamente 

deserto. E outro teste em que passamos foi essa 

conquista de confiança dos clientes estrangeiros, 

que vistoriavam as nossas instalações, a nossa 

maneira de manusear o combustível, a qualidade 

do próprio combustível. Tinha que ter preço 

também, porque, senão, não ganhava o contrato. 

Foi quando passamos a abastecer a Força Aérea 

Americana no Brasil, e até os aviões presidenciais. 

O Air Force One, quando esteve no Brasil, e todas 

as vezes depois da primeira vez, foi abastecido 

pela Petrobras Distribuidora. Eles eram muito 

rigorosos: tínhamos que preencher um caderno de 

obrigações, assumir termos de responsabilidade, 

eles mandavam inspetores que passavam uma 

semana revirando tudo para garantir que 

tínhamos um padrão de qualidade que eles 

entendiam que era bom para eles. 

Paulo Cesar Chaves Furlanetto

Caminhão da BR Aviation 
abastece avião do 
presidente dos Estados 
Unidos da América, 
George W. Bush, em 
visita ao Brasil, em 5 de 
novembro de 2005. 
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aViaçãO, qualidade e preçO

Temos linhas segregadas, o queroduto que vai da Reduc 

ao Galeão é totalmente revestido internamente, temos 

filtragem na origem e na chegada, ou seja, uma série 

de procedimentos que devem ser minuciosamente 

acompanhados, não pode ter erro. Sabemos o que tem que 

ser feito e hoje em dia estão todos muito conscientes. A 

operação com querosene é uma questão de consciência. 

Existe uma brincadeira na aviação que diz: “Toma cuidado 

que lá em cima não há acostamento”. Porque, se colocar 

uma gasolina não muito boa no automóvel, o máximo 

que vai acontecer é encostar e o carro não vai pegar. Lá em 

cima não pode ter nenhum tipo de problema. 

Quando começou como distribuidora, fundada e 

criada em 12 de novembro de 1971, no ano seguinte a BR 

já estava operacional. E a aviação foi uma das áreas em 

que a BR entrou. Entrou com o Ministério da Aeronáutica, 

entrou com Varig. E logo no começo ela partiu para um 

patamar de praticamente líder do segmento de aviação, 

que estava na mão da Shell e da Esso. Na hora em que a 

BR entra, é um outro player: “Vamos negociar, vamos ver 

melhores condições, ver operacionalmente como cada um 

pode me atender”. Para o cliente, quanto mais fornecedor 

estiver à disposição, melhor. Logicamente que eles tinham 

todo o interesse de colocar a BR como supridora deles. E 

assim aconteceu. Não posso precisar em que ano tomamos 

a dianteira, mas digo que não demorou, porque, primeiro, 

era a própria intenção dos clientes e, depois, o consumo da 

Marinha e do Ministério da Aeronáutica era um consumo 

relevante, e assumimos esse market share. Hoje temos 60% 

do mercado de aviação.

Eu comecei pela área comercial de aviação fazendo 

contatos e contratos comerciais com empresas como Varig, 

Vasp, Transbrasil, Aerolíneas Argentinas, Air France, 

todas as que se possa imaginar. O desafio era manter o 

market share e, logicamente, aumentar. Lembro-me que 

no meu tempo na Coav [Comercialização de Produtos 

de Aviação], que assumi em 1986, havia uma grande 

preocupação, primeiro, de fazer com que aquele nosso 

percentual contratado ficasse sempre atendido da melhor 

maneira possível, analisando os voos, a disponibilidade 

de aeroportos, se havia escala de madrugada ou não, se 

aquele voo era bom para nós, quanto tanqueava ou não. 

Sempre no sentido de otimizar as operações e de ter os 

melhores custos. Já tínhamos supremacia no mercado. 

Variavam uns percentuais, havia BR e a Shell, e a Esso 

vinha um pouquinho atrás. Hoje nós estamos presentes 

em cem aeroportos, a Shell deve ter 50 e poucos e a Esso 

saiu. E existem as pequenas. 

Mas nós melhoramos muito, e não só melhoramos 

como mantivemos. Porque contrariamente aos contratos 

atuais com a Gol e a TAM, por exemplo, que são de 

longo prazo, os contratos com a aviação internacional 

se renovam religiosamente a cada ano. Já se sabe que 

o trabalho deve estar em uma vitrine durante 12 meses 

porque dali a 12 meses começa tudo de novo. São contratos 

de curtíssimo prazo. [No tocante ao preço] a BR deve 

ser até melhor do que as outras, mas não raras vezes 

acontecia de uma multinacional ganhar um contrato. 

Por quê? Por que havia dado o melhor preço aqui? Não. 

Por que está em maior número de aeroportos? Não. Mas 

porque a sede do cliente fechava um contrato mundial 

e a fornecedora, como está presente no mundo inteiro 

na área de aviação, dava um desconto aqui e outro ali. O 

Brasil, nesse mix, não pesava tanto. Ainda que no Brasil 

o preço fosse superior ao nosso, não havia problema, 

porque, quando entra no conjunto das operações, é o 

menor preço – e, nós, BR, cotamos Brasil. 

José Roberto Hescket Hall

dispõe a empresa para encantar seus consu-

midores estão o BR Aviation Care, uma linha 

de produtos para limpeza e conservação de 

aeronaves, e o Lubrax Aviation, lubrificante de 

aviação de alta tecnologia.

Para lançar o Querosene de Aviação Adi-

tivado (QAV-1), combustível antiestático e anti-

congelante, em 2001, a Petrobras Distribuidora 

promoveu um concurso entre seus consumido-

res para a escolha do nome do novo produto. 

Mais de 800 pessoas – entre pilotos, proprie-

tários de aeronaves, mecânicos e pessoal de 

apoio dos aeroportos – participaram do cer-

tame. O nome vencedor foi BR Jet Plus. Para 

aproveitar o sucesso da iniciativa, em parceria 

com seus revendedores a BR destinou 1% das 

vendas do BR Jet Plus para projetos sociais 

do Projeto Aeroportos Solidários, promovido 

pela Infraero, voltado a comunidades carentes 

que vivem nos arredores das instalações dos 

aeroportos brasileiros. 

Com novos contratos e renovação de anti-

gos, a BR Aviation registrou em 2010 três recor-

des de volume de vendas, tendo alcançado um 

market share histórico de 62,5% (em fevereiro) 

e 83,7% de satisfação geral entre seus clientes. 

Caminhão da BR 
Aviation abastece 
avião da Gol.
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primeira década do terceiro mi-

lênio inaugurou nova fase na vida 

do país e do Sistema Petrobras. 

Em 2003, o Brasil elegeu para a 

Presidência da República o sin-

dicalista e ex-metalúrgico Luiz 

Inácio Lula da Silva, que amealhou 52,4 mi-

lhões de sufrágios, ou 61,30% dos votos válidos. 

A ênfase dada pelo governo aos programas 

sociais e a uma política de inclusão de grupos 

menos favorecidos ajudou a garantir a reelei-

ção do presidente, em 2006. Durante os dois 

mandatos, a economia se manteve estável e a 

balança comercial, equilibrada. Verificou-se 

a retomada da atividade produtiva em vários 

setores da economia, em decorrência da recu-

peração da renda da população e da expansão 

de crédito. A estabilidade econômica, como 

em um círculo virtuoso, possibilitou também o 

aumento da entrada de investimentos estran-

geiros diretos no país. 

Em 2010, Lula elegeu sua sucessora Dilma 

Rousseff, que havia sido ministra das Minas e 

Energia e ministra-chefe da Casa Civil em seu 

governo. O Brasil entrou na segunda década do 

século comemorando um quadro de estabilida-

de com crescimento e uma nova posição no ce-

nário mundial, agora mais respeitável e atuante. 

Na Petrobras, os anos 2000 começaram 

sob bons auspícios. A primeira grande notícia 

foi a conquista, pela segunda vez, do prêmio 

da Offshore Technology Conference (OTC), 

reunida em Houston, no Texas (EUA), por sua 

tecnologia de produção de petróleo em águas 

ultraprofundas. 

Sintonizada com os novos tempos, a Petro-

bras procurou se renovar, tornando-se uma em-

presa de energia e não apenas uma companhia 

de petróleo. A nova proposta, que modificou 

o perfil da empresa, tinha uma meta certeira: 

a garantia de seu futuro. As pesquisas dedica-

das ao desenvolvimento de fontes de energias 

renováveis ganhavam a cada dia mais impulso 

no mundo inteiro.

A BR é a face pública mais visível do Sistema Petrobras. A reputação 
de sua marca a obriga a compromissos indelegáveis com as melhores 
práticas de governança e de responsabilidade social. O desempenho da 
Petrobras Distribuidora é o de uma empresa que chegou à maturidade. 

desAfios do novo século por uma tecnologia cada vez mais sofisticada 

e acessível. Tudo mudou, porém, em 11 de se-

tembro de 2001, quando todos assistiram horro-

rizados ao ataque terrorista às Torres Gêmeas 

de Nova York e ao Pentágono, em Washington. 

A superpotência americana, que parecia inven-

cível, era atacada em seu próprio território. Em 

uma manhã de terça-feira, o mundo mudou 

dramaticamente. 

Os ataques não significaram grandes mu-

danças no equilíbrio do poder internacional. 

Alterações nesse sentido já estavam em curso 

havia algum tempo, a fase do mundo polarizado 

terminara. Novos protagonistas econômicos, 

como China, Índia e Brasil, passaram a atuar 

com mais desenvoltura no cenário globalizado. 

Em maio de 2008, o barril de petróleo ba-

teu recorde de preço no mercado internacional, 

atingindo o mais alto valor até então registrado: 

147 dólares. Em setembro daquele ano, explo-

diu uma crise financeira nos Estados Unidos, 

decorrente da “bolha” formada no mercado 

imobiliário e do colapso do sistema ligado aos 

subprimes, levando numerosos bancos – gran-

des e pequenos – à falência. Em pouco tempo, 

a crise tomou contornos planetários. Uma de 

suas consequências foi a retração do consumo 

de petróleo, o que não ocorria desde 1983 e 

que gerou expressiva queda no preço da ma-

téria-prima. Na ocasião, o barril de petróleo 

chegou à casa dos 33 dólares. 

Desde então, as economias europeias – 

principalmente Grécia, Irlanda, Portugal, Es-

panha e Itália – têm apresentado problemas 

fiscais, motivando ainda mais incertezas em 

relação à zona do euro. Em contrapartida, 

embora também sofrendo os efeitos da crise, 

Ao completar seus primeiros 50 anos, em 

2003, a Petrobras mostrou que havia muito 

a comemorar. As suas realizações não eram 

poucas: abrangiam a montagem de um grande 

parque de refino, a expertise própria desenvol-

vida pelas áreas de exploração e produção em 

águas ultraprofundas, a capacidade comercial 

e logística, além da qualidade na comercia-

lização de derivados de petróleo. Como em 

um retrato fiel da postura empresarial que 

marcou seus primeiros anos de atividade, a 

Petrobras manteve excelência de desempe-

nho do poço ao posto. Era agora uma empre-

sa madura, dona de um lugar de destaque no 

Brasil e reconhecida no mundo. O processo 

de internacionalização, que ganhou impulso no 

início dos anos 2000, alargou a experiência da 

empresa. Hoje, a Petrobras é uma companhia 

globalizada, com equipes técnicas atuando em 

vários países.

O sonho da autossuficiência em petróleo, 

finalmente concretizado em 2006, colocou o 

Brasil no seleto grupo de países não dependen-

tes dos humores do mercado para ter acesso a 

essa fonte de energia. Ademais, a descoberta 

de petróleo na camada do pré-sal, ocorrida em 

2007, inaugurou mais uma fase na vida da Pe-

trobras e deverá ter impactos decisivos sobre 

a empresa nos próximos anos. A Petrobras é 

o exemplo do Brasil que deu certo e que fun-

ciona. Afinal, há mais de 50 anos é para isso 

que ela trabalha.

desafiOs renOvadOs

O século 21 começara envolto em promes-

sas de um mundo novo, globalizado e pautado 
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Por meio do SAP tornou-se possível concentrar 

em um único ambiente os dados das operações 

efetuadas em todo o Brasil. Para a Petrobras 

Distribuidora, a adoção do sistema integrado 

representou a eliminação de 85% dos antigos 

softwares utilizados pela empresa.

liderança nO segmentO autOmOtivO

Garantida a retaguarda tecnológica de ges-

tão, e considerando o cenário de maior com-

petitividade como consequência da desregu-

lamentação do setor de petróleo, a Petrobras 

decidiu fortalecer o seu sistema concentrando 

as atenções do mercado de capitais em uma só 

empresa – a companhia líder. Foi esse o motivo 

para que, em 2002, a Petrobras Distribuidora 

voltasse à configuração de sociedade anônima 

de capital fechado.

Mesmo com as mudanças na estrutura acio-

nária, a BR continuou investindo na ampliação 

e automatização dos estabelecimentos opera-

cionais e na manutenção da infraestrutura de 

distribuição. Já em 2001, contava com 88 bases 

de armazenagem distribuídas estrategicamente 

por todo o país, com uma carteira de 180 em-

presas de transporte cadastradas para fazer a 

movimentação de seus produtos.

Em 2003, a Petrobras Distribuidora em-

preendeu um novo processo de reestruturação 

interna, tendo como objetivo otimizar recursos 

e promover sinergias. Houve redução de níveis 

hierárquicos e os gerentes ficaram mais pró-

ximos de revendedores e consumidores. Foi 

criado um setor de Regulação e de Relações 

Institucionais para cuidar de assuntos ligados 

ao Procon e à Agência Nacional de Petróleo 

bras contou com o apoio da consultoria Ernst 

& Young. O Projeto Sinergia envolveu mais de 

600 pessoas, entre consultores, colaboradores 

e empregados. Ao longo de dois anos, foram 

ministrados 90 cursos, com uma carga horá-

ria total de 170 mil horas, para 2.600 usuários. 

No primeiro dia de julho de 2002, o saP/

r3 começou a funcionar na Petrobras Distri-

buidora, após 25 meses de trabalhos. Para a 

BR foram necessárias adaptações específicas, 

para as quais foram realizados 500 desenvolvi-

mentos adicionais ao sistema original. Naquele 

dia, foram desligados 128 dos 220 antigos sis-

temas da BR. Milhares de operações realiza-

das pelos empregados da empresa passaram 

a ser feitas por meio no novo sistema. Com a 

completa integração dos dados, as atividades 

da Petrobras Distribuidora ganharam em agi-

lidade e eficiência.

qualidade de gestãO 

Tido como um dos mais modernos siste-

mas de informações gerenciais, com tecnologia 

alemã, o saP/r3 faz parte de uma nova ge-

ração de softwares empresariais que oferece 

um conjunto de módulos com diversas aplica-

ções para o negócio. Com o novo sistema, os 

gestores são capazes de associar as principais 

atividades da empresa, do recebimento dos 

pedidos de clientes à entrega dos produtos, 

garantindo a qualidade de atendimento e a ra-

pidez nas respostas às demandas do mercado. 

Foi longo o processo de migração para o 

novo sistema, mas logo se viu que o esforço 

resultou em maior agilidade na operação coti-

diana, com notáveis ganhos de produtividade. 

observou-se a ascensão da China como nova 

potência econômica mundial, dona de um gi-

gantesco mercado e grande compradora de 

matérias-primas, e a estabilidade econômica 

no Brasil, que atravessou incólume as graves 

turbulências.

O mundo mudou muito em dez anos. Os 

desafios globais agora são a regulação eco-

nômica, o combate ao aquecimento global, a 

redução da pobreza e a melhoria da saúde 

do planeta. A face do século 21 ainda está 

por se definir.

Antenada com seu tempo, e com diversas 

ações em andamento desde meados dos anos 

1990, a Petrobras Distribuidora demonstrou ca-

pacidade de se adaptar às mudanças e moder-

nizar sua pauta. O início do novo milênio trouxe 

para a agenda da BR tópicos como o aumento 

de investimentos na preservação do meio am-

biente, a presença no mercado internacional, 

a busca de maior rentabilidade e a ampliação 

do seu compromisso com a responsabilidade 

social. No plano interno, a alta administração 

da Petrobras definiu como prioridade a im-

plantação de um sistema de gestão integrada 

que concentrasse as principais informações 

de suas empresas. A companhia precisava de 

um sistema de gestão empresarial à altura das 

grandes indústrias de petróleo para se posicio-

nar de forma competitiva no mercado. 

Esse foi o estímulo para que, em 2000, 

nascesse o Projeto Sinergia para identificar, 

incorporar e estabilizar os novos programas 

de gestão – na época o maior desse tipo rea-

lizado no Brasil, devido à abrangência do Sis-

tema Petrobras. A tecnologia escolhida foi a 

do saP/r3. Para a sua implantação, a Petro-

infOrMaçãO para decidir

Até 1999 a BR tinha um presidente que era um dos diretores 

da Petrobras, e que ficava na Avenida Chile. Na sede 

da BR ficavam o vice-presidente com os seus diretores, 

normalmente quatro. Havia as reuniões formais de 

diretoria, com a presença do presidente, mas o dia a dia das 

operações era tocado pelo vice-presidente. Fui convidado por 

Djalma Bastos de Morais, o então vice-presidente, para ser 

gerente de Planejamento. Hoje temos o SAP, com todas as 

informações do jeito que você quer. Antigamente os sistemas 

informatizados eram muito precários. A Petrobras, com a 

entrada do SAP [em julho de 2002], deu um pulo gigantesco 

na qualidade das informações. Era uma ocasião muito 

difícil, porque tínhamos que gerar informação, consultar 

vários programas, e esse não falava com aquele, havia 

problemas de compatibilidade. O trabalho manual era uma 

coisa enorme, era um desgaste muito grande. A chegada 

do SAP ajudou muito. Em 1999 assumiu uma nova diretoria 

na BR, quando a companhia passou a ter um presidente, e 

isso foi um ponto marcante. A rotina de trabalho mudou, 

pois havia o presidente fisicamente presente e uma diretoria 

extremamente focada em resultados. Foi nesse momento 

que o SAP ganhou vigor, porque, sentindo necessidade de 

um sistema de informação gerencial que realmente pudesse 

atender às necessidades, a diretoria [decidiu]: “Temos que 

implantar o SAP”. Foi um trabalho grande o levantamento de 

informações pré-SAP, que pudesse atender às necessidades 

e às demandas desses dirigentes novos que chegaram. Era 

o presidente Henri Philippe Reichstul, na Petrobras, e o 

presidente Luiz Antonio [Corrêa Nunes Viana de Oliveira] na 

BR. Com o novo SAP, as coisas entraram em regime. Foi um 

longo processo de amadurecimento, de muita discussão. 

José Roberto Hescket Hall
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integraçãO de sisteMas

Nosso protótipo surgiu em São Paulo, no Tespa [Terminal São Paulo]. O computador 

recebia o pedido, acomodava os bicos para abastecer, então o caminhão entrava no 

bico tal, o bico já liberava a quantidade de produto pedido. Esse foi o primeiro passo 

que demos para a automação, já com o advento de computadores um pouco melhores. 

Aí, você diz: “Por que temos que ter dois computadores no Distrito Regional? Por que 

não tem todo mundo já ligado à sede?” Esse foi outro grande desafio. Com o [sistema] 

Mumps, veio a central de pedidos on-line. Quando se tem um usuário que exige muito, 

você acelera o seu desenvolvimento; quando se é o dono da situação, você se acomoda 

um pouco. Nós tínhamos o usuário que eu chamo de “usuário sênior”, que é aquela 

pessoa que quer e que cobra. Tínhamos um, Paulo Teixeira Brandão, que era gerente de 

operações financeiras; ele tinha que dar um passo, mas precisava saber quanto tinha, 

quando iria receber. Ele era muito prático no raciocínio e nós tínhamos que ser rápidos 

e práticos também, para pegar aquele raciocínio e transformar em um sistema, em 

uma linguagem. Ele disse: “Eu quero uma central de pedidos; quero um cliente ligando 

direto, com alguém no computador fazendo o pedido dele”. Como vou fazer isso? O 

pedido ainda não estava centralizado numa central única. E a linguagem Mumps 

permitia isso. Lembro que você fazia uma interação on-line com o cliente no telefone. 

Era preocupante: quanto tempo você vai deixar essa pessoa pendurada no telefone para 

fazer um pedido? E a meta dele era três minutos; meu Deus, três minutos! Imagine 

hoje, uma pessoa gastar três minutos para fazer um pedido? É uma coisa impossível, 

mas era o que havia na época. E nós tínhamos uma característica: a venda e a entrega 

do produto para o mesmo dia. Isso era uma coisa que as congêneres não tinham, era 

um diferencial bacana. Até que tivemos uma única central de pedidos no Rio de Janeiro, 

que foi outro desafio, porque antes as centrais eram de acordo com as regionais. Como 

vai ser? Até que começamos a evolução, o próprio computador da sede da BR vinha 

sofrendo evoluções. Começamos com o IBM 4341, depois passamos para 4381, ou seja, 

fomos crescendo com a própria IBM. Depois achamos que podíamos ter a informática 

não mais localizada na BR, porque apareceram os prestadores de serviços. Você teria o 

seu [processamento de dados], todo o seu sigilo, mas em um CPD fora – aquele conceito 

de terceirização. Por que eu vou ter um CPD com custo? O custo de CPD era muito 

alto. E então começamos a pensar na evolução. Nesse momento surgiu a primeira 

conversa sobare o SAP, em 1999 para 2000. Por quê? Por mais que tenhamos sistema de 

cobrança, sistema de faturamento, sistema de vendas, todos esses sistemas concorrem 

entre si. No momento em que vamos juntar isso – esse foi o grande passo –, tínhamos 

que desenvolver aplicativos que falassem entre si. O Mumps que chegava do Distrito 

Regional precisava “conversar” e ser amigável com o IBM. Isso tudo eram trabalhos que 

não apareciam; o usuário não vê, mas está cobrando, ele quer a informação dele. Se 

estou com sistemas de vendas no IBM e a origem dele vem no Mumps, tem que criar 

um protocolo ali. E isso tudo gerou tempo na informação. A evolução da informática 

seria um sistema que permitisse a integração entre os sistemas. No momento em que 

você dá entrada num pedido, já está dando baixa no estoque, já está contabilizando. 

Essa foi a ideia do SAP. O SAP permite essa informação entre as bases de dados, 

entre os sistemas. Era uma evolução. A Petrobras havia feito um estudo, e sempre 

procurei seguir a Petrobras, porque ela sempre estava na frente no modelo do 

computador, na mão de obra especializada, e a gente sempre na carona deles. É isso 

até hoje. E o SAP foi uma dessas evoluções que a Petrobras fez. O Bittencourt, era o 

gerente de TI na Petrobras nessa época, e o Lemos, da área de telecomunicações, foram 

à Alemanha, fizeram uma pesquisa muito grande sobre que software se devia utilizar. 

Eles voltaram com uma solução que acharam ser mais compatível, mais rápida. A 

BR não participou do processo de escolha, mas participou na parte técnica. E ao se 

contratar o SAP, se pensou em todo o sistema da Petrobras – todo o sistema deveria 

migrar para o SAP. É essa a filosofia do SAP: as bases de dados serem integradas. 

Houve essa decisão, e foi quando se criou o Projeto Sinergia. Era um projeto no qual os 

usuários que movimentavam informações – reconhecidos como aqueles que conheciam 

o sistema – teriam que ser destacados, sair do núcleo da empresa e fazer a migração 

para o sistema SAP. 

José Eduardo Sobral Barrocas
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de combustíveis ficaram em maus lençóis. 

Em 2000, para comemorar os 500 anos do 

descobrimento do Brasil, a BR inaugurou o seu 

primeiro posto temático – o Posto do Descobri-

mento, em Porto Seguro (BA) –, montado para 

lembrar a chegada da frota de Pedro Álvares 

Cabral ao litoral baiano. Outros temas ligados 

à história brasileira também foram adotados, 

como o Posto Inconfidência Mineira, na entra-

da de Ouro Preto (MG), e o Posto Pantanal, 

localizado na cidade turística de Coxim, no 

Pantanal Mato-Grossense.

Ao mesmo tempo, a BR investia em solu-

ções alternativas de proteção ambiental, com 

projetos pioneiros para a sua rede de postos. 

A preocupação com a segurança operacional 

vis-à-vis a preservação do meio ambiente foi 

(ANP), entre outras conexões externas. Com 

a mudança, a BR passou a contar com quatro 

diretorias: Rede de Postos de Serviços, Mer-

cado Consumidor, Operações e Logística e 

Diretoria Financeira e de Serviços. 

O fortalecimento da rede de postos de ser-

viços e a abertura das lojas de conveniência BR 

Mania foram duas das principais estratégias 

da Petrobras Distribuidora para manter sua 

liderança e ampliar a participação no segmento 

automotivo. O sucesso do programa “De Olho 

no Combustível” contribuiu sobremaneira para 

fortalecer a confiança pública na rede de pos-

tos BR, aumentando, entre os consumidores, a 

consciência sobre a relação entre qualidade e 

preço dos produtos. Com a força do exemplo 

da BR, os “piratas” do negócio da distribuição 

agilidade e segurança

Eu era responsável pelo SAP na Petrobras. Em determinado momento, fiz um primeiro SAP 

para a Transpetro. Ali era muito fácil, simplesmente se implantou o básico do SAP. Isso foi 

em 2000, 2000 e pouco. Vim para o Rio, foi criado o Projeto Sinergia, eu assinava os contratos, 

passava tudo por mim – que estava na Petrobras –, e de repente foi decidido que era [a vez da] 

BR. A implantação do SAP na BR foi muito difícil não por falta de trabalho, o que faltou foi 

teste. Na parte funcional as pessoas já tinham mexido muito. O nível de customização do SAP 

estava muito alto – e nem era mais um SAP, de tanto que mexeram para adequar os processos da 

BR. E não testaram direito, o que resultou em uma semana de prejuízos para BR. Nesse tempo 

todo a BR trabalhou muito junto com as suas equipes de apoio da parte de [linguagem] Basic 

e infraestrutura da Petrobras. Pegamos aquele caos e o transformamos em um SAP que talvez 

seja um dos maiores do mundo, porque cuida da parte operacional. Em nenhuma empresa, 

inclusive na Petrobras, que eu também ajudei a implantar, o SAP cuida da parte operacional 

como cuida o da BR. Toda a movimentação do dia a dia da BR é feita em cima do SAP. Você tem 

que ter continuidade operacional, não pode parar o processo, tem que ter redundância, tem que 

ter backup, tem que ter tudo certinho. O TCU [Tribunal de Contas da União] deu o aval de que nós 

temos o melhor SAP do Brasil – isso mostra o trabalho todo, mostra o nível de TI da BR e o nível 

de entrosamento com a Área Cliente.

Hoje, uma coisa que está acontecendo são as novas ferramentas e a mobilidade. Na Área 

Cliente, procuramos que o pessoal conheça bem o ferramental. Foi criada uma ferramenta na BR, 

antes de eu chegar, que é muito boa. O cliente faz o pedido e se dá uma ideia [a ele] de quanto 

tempo demora, não fica na fila. A BR tem muito bem estruturado esse projeto, desenvolvido por 

um profissional da BR. O nível de conhecimento em cada módulo da BR é excepcional, todos 

que cuidam das suas áreas são muito bons e respeitados. Se eles quiserem mudar de empresa, 

eles conseguem na hora em que quiserem, porque são especialistas daquele mundo que vive no 

SAP. Os projetos da BR têm um CRM [customer relationship management, gestão de relacionamento 

com o cliente] muito forte. Conhecer o perfil de um cliente, saber o perfil de revendedor, e como 

fazer isso se tornar um ganho para a companhia, as iniciativas de marketing... tudo tem que ser 

integrado. Hoje vendemos muito pela internet, através do nosso portal. Outra coisa importante 

é a estrutura de segurança, pois temos muitos ataques todos os dias. O pessoal não faz ideia do 

quanto a BR é atacada; muitos ataques por dia, querendo informações. Tem que se proteger. 

Nelson Costa Cardoso

Terminal portuário 
e cargueiro da 
Transpetro. 2002.
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reforçada a partir de 2000. Nos postos reven-

dedores, começou um processo de substitui-

ção de tanques simples por instalações de 

paredes duplas. Para o monitoramento am-

biental, foram instalados equipamentos de de-

tecção de vazamentos, reforçando o controle 

por meio de realização periódica de testes de 

estanquidade e avaliação dos sistemas sepa-

radores de água e óleo. 

Em 2001, a empresa introduziu a primeira 

bomba de abastecimento movida a energia so-

lar do Brasil, no Posto-Escola Cefet, localizado 

em frente à sede da BR. Em apenas um ano, 

outros 20 postos já contavam com o mesmo 

tipo de bomba ecológica. A iniciativa rendeu 

à BR o troféu Top de Ecologia da Associação 

dos Dirigentes de Vendas de Marketing do Bra-

sil. No ano seguinte, foi inaugurado em Macaé 

(RJ) o primeiro posto de combustíveis e servi-

ços do país que utilizava energia solar e eólica, 

dotado de células fotovoltaicas e dois aeroge-

radores que dão autonomia às instalações em 

caso de problemas na rede elétrica. 

A preocupação em desenvolver projetos 

que ajudem a preservação do meio ambiente 

tem sido uma constante na Petrobras Distri-

buidora. Em 2003, entrou em operação no Rio 

de Janeiro um posto – o Bracarense – com 

emissão zero de poluentes, dotado de um equi-

pamento exclusivo que recupera os vapores do 

combustível. 

Proteção ao meio ambiente tem relação 

estreita com o desenvolvimento de energias 

alternativas. Tanto é assim que a Petrobras 

Distribuidora deu continuidade à expansão de 

sua rede de fornecimento de gás natural vei-

cular. Em 2002, o GNV passou a ser oferecido 

também na região Centro-Oeste e, pouco de-

pois, em todo o território nacional. Com esses 

movimentos, a BR manteve a sua liderança 

nesse mercado, com uma participação de mais 

de 60% nas vendas. 

Em 2006, em parceria com a Universidade 

Petrobras, a BR lançou o programa “Capaci-

dade Máxima”, com o objetivo de aprimorar a 

gestão e melhorar o atendimento em sua rede 

de postos de serviços e lojas de conveniência 

BR Mania. O “Capacidade Máxima” começou 

pelas praças do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Porto Alegre e Recife, e foi logo estendido a 

todos os postos certificados pelo programa de 

qualidade “De Olho no Combustível”. O pro-

grama capacitou cerca de 80 mil profissionais, 

entre revendedores (donos de postos), geren-

tes e franqueados (responsáveis pelas lojas 

de conveniência BR Mania). Todos receberam 

orientações práticas sobre como elaborar seu 

plano de negócios e instruções sobre como 

promover o recrutamento e fazer seleção de 

pessoal. A capacitação abrangeu também os 

frentistas, os técnicos de lubrificação e os pro-

motores de loja. O pano de fundo era buscar 

um aumento sistêmico dos padrões de quali-

dade, o que de fato foi conseguido. 

Nesse ritmo acelerado, as inovações não 

paravam de surgir. Em 2009, foi lançada a nova 

marca do “De Olho no Combustível” com o ob-

jetivo de destacar o compromisso da BR com 

o monitoramento e melhoria dos combustíveis 

que comercializa, assim como lançar um novo 

conceito, representado pelo símbolo do infinito, 

para transmitir a eterna busca pela qualidade. 

Outra novidade desse ano foi a inauguração 

do primeiro eletroposto do Hemisfério Sul, lo-

calizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 

Com tecnologia 100% nacional, esse posto de 

serviços possibilita a recarga de baterias de 

carros e motocicletas equipados com motores 

elétricos. As pesquisas mostram que esse é um 

mercado em expansão, com crescimento de 

50% ao ano, em média. O eletroposto oferece 

recargas pontuais de 1 hora a 3 horas, ou a tro-

ca de baterias descarregadas por carregadas. 

No final da década, a rede de postos foi 

ampliada com incorporação dos postos da em-

presa Alvo Distribuidora, criada em 2008 para 

receber os ativos da Companhia Brasileira de 

Petróleo, adquirida pela BR. Em 2010, mais de 

300 postos oriundos da compra de parte do 

Grupo Ipiranga foram visualmente adequados 

ao padrão da Petrobras Distribuidora, proces-

so que logo se consumou com a conversão dos 

postos remanescentes.

A BR encerrou o primeiro decênio do novo 

século sustentando o título de maior distribui-

dora de combustíveis do Brasil, com uma rede 

de 7.306 postos de serviços. Em 2010, a empre-

sa bateu o seu recorde de vendas ao ultrapas-

sar a barreira dos 4 milhões de metros cúbicos 

de combustíveis comercializados.

sempre inOvandO

O compromisso da BR com a inovação de 

seus produtos e serviços assume, em sua histó-

ria, foros de agenda eterna. Dois novos lubrifi-

cantes, lançados entre 2000 e 2001, mostraram 

como a evolução da qualidade desse tipo de 

Bomba mantida a 
energia solar, no Posto-
Escola Cefet. Rio de 
Janeiro, RJ, 2001.

Recarga  de veículos 
elétricos a partir 
de energia solar – 
Eletroposto. Barra 
da Tijuca, Rio de 
Janeiro, RJ
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produto deve acompanhar o aprimoramento 

tecnológico dos motores. O mercado recebeu 

muito bem o Lubrax SL, óleo de base mineral 

para veículos movimentados a gasolina, e o Lu-

brax Tecno SL, de base sintética, para veículos 

em geral. Com esses óleos, a BR saía na frente 

ao lançar lubrificantes na categoria SL, classifi-

cados como os mais avançados de acordo com 

o American Petroleum Institute. Em 2002, por 

ocasião do Rio GP, prova válida pelo Campe-

onato Mundial de Motovelocidade, a empresa 

lançou o Moto GP Lubrax, destinado a motoci-

cletas com motor de quatro tempos. Em 2010, 

a linha Lubrax for revitalizada, adotando uma 

marca mais moderna e embalagens padroniza-

das, de modo a tornar mais claras as especifi-

cações do produto, apresentado ao consumidor 

biodiesel, um combustível renovável e menos 

agressivo ao meio ambiente, com capacida-

de de melhorar a performance do motor. O 

diesel Podium começou a ser comercializado 

nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, 

chegando no ano seguinte aos outros Estados, 

em postos selecionados da Petrobras Distribui-

dora com certificação do programa “De Olho 

no Combustível”. 

Em 2007, um lançamento importante este-

ve direcionado ao mercado de embarcações de 

lazer. Era o diesel Verana, desenvolvido com a 

tecnologia Petrobras e com a característica de 

ser o único diesel premium da categoria. Além 

de apresentar uma formulação diferenciada, 

que atende aos anseios dos usuários de embar-

cações de lazer, o combustível oferece menor 

lhor aproveitamento da potência do motor e 

alto desempenho nas retomadas de velocidade. 

Trata-se da mais avançada gasolina do mundo. 

A Podium foi elaborada com a mesma tecnolo-

gia usada pela Petrobras no desenvolvimento 

da gasolina para a equipe Williams de Fórmula 

1. Atitudes de uma empresa de energia voltada 

para o futuro. 

Com a contínua evolução tecnológica da 

injeção eletrônica de combustíveis para moto-

res a diesel, surgiu a oportunidade de lançar, 

no Brasil, um diesel de melhor qualidade. As-

sim, em 2006, foi a vez de chegar ao mercado 

o diesel Podium, com baixo teor de enxofre. 

O produto traz os valores da marca Podium 

– superioridade, excelência e tecnologia – e, 

entre seus atributos, está a adição de 2% de 

em duas linhas: Essencial e Supera. 

A BR tem acompanhado pari passu a evo-

lução dos motores de veículos, mais compac-

tos e com melhor desempenho. Com isso, a 

empresa manteve sua linha de lubrificantes em 

regime de aprimoramento contínuo, de modo 

a responder com efetividade às demandas de 

redução de atrito e resistência a temperaturas 

maiores. A BR foi também a primeira empresa 

a comercializar a mistura B2 (98% de óleo die-

sel derivado do petróleo e 2% de biodiesel) em 

toda a sua rede de postos, antes mesmo de a 

mistura tornar-se obrigatória no Brasil. 

Outro produto bem-sucedido foi a gasoli-

na Podium, lançada em 2002. Por apresentar 

octanagem superior à das melhores gasolinas 

de outros países, a Podium proporciona me-

Propaganda da parceria 
com a Equipe Williams 
de F1, abastecida com 
combustível Petrobras 
Podium. Década de 2000.

Carro da Equipe 
Williams F1, 
abastecido com 
combustível Petrobras 
Podium. 2003.

Novas 
embalagens 
Lubrax. 2010.
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questãO de sOberania

O trabalhO e O resultadO

A Petrobras não produzia biodiesel naquela 

época. Arregacei as mangas, chamei uma 

turma, tive apoio incondicional e fizemos 

um mutirão para implantação do biodiesel 

misturado ao diesel, conforme preconizava 

a lei. Era uma opção. No ano seguinte seria 

obrigatório. Só que, para ser obrigatório, 

seria preciso uma revolução nas bases de 

distribuição para poder fazer as misturas, 

e não havia nada feito. Foi um trabalho 

exaustivo, do fim de 2005 e o ano de 2006 

inteiro, até setembro de 2007. Fizemos um 

mapeamento e focamos o grande centro de 

São Paulo, onde há os maiores consumos, e 

as produções do Nordeste e Sudeste. Fizemos 

um trabalho de logística muito grande. 

Tinha que haver caminhões específicos, 

retiradas programadas. Biodiesel, se não 

quer, não começa; combustível, se não 

quer, não começa. Porque o combustível 

tem que estar disponível para o consumidor 

365 dias por ano, 24 horas por dia. Elaborei 

uma medida provisória e aquele programa 

virou a lei que obrigava a usar o biodiesel. 

Quando digo eu, digo eu, minha equipe e 

os demais ministérios. Eu era coordenadora 

interministerial desse programa, que 

era assistido por um coordenador dentro 

da Casa Civil. Fizemos um programa 

fundamentalmente logístico, que 

integrava a BR aos produtores, à Petrobras 

e à Agência Nacional de Petróleo (ANP). 

Tínhamos que fazer todas as resoluções 

da ANP, tínhamos que pegar todas as 

resoluções sobre combustíveis líquidos 

e refazê-las, incluindo o biodiesel. Foi 

um trabalho fantástico da Agência. 

Eu era secretária e, depois, presidente 

da BR. Fizemos esse trabalho em diversas 

mãos. Cheguei à BR e tínhamos que colocar 

o combustível na companhia. De dois postos 

no início, em 2006 para 2007, já eram 3.500 

postos. O posto vendia um novo combustível 

(2% de biodiesel no diesel) e não tinha nenhum 

favorecimento, a não ser o marketing 

proporcionado pelo próprio biodiesel – era um 

trabalho de marketing forte que fazíamos. 

A marca do biodiesel é linda, acho a marca 

mais bonita da Petrobras. Quando saí da BR, 

tínhamos mais de 5.500 postos, todos com 

biodiesel. E não cabia mais só à BR, agora 

era obrigatório. A BR era a multiplicadora, 

a BR explicava e ensinava como fazia e fazia 

pelas outras distribuidoras. Porque eu tinha 

o espírito daquilo que eu e minha equipe 

criamos no Ministério de Minas e Energia. 

E a responsabilidade, junto ao presidente da 

República e à ministra-chefe da Casa Civil, de 

fazer e acontecer um programa do governo.

Ter um país com tantas opções do 

ponto de vista energético traduz segurança 

no suprimento de energia. Gasolina, 

diesel, álcool, biodiesel, gás natural, 

óleo combustível são exemplos dessas 

opções, são fontes de energia. O Brasil 

é rico em energia. E energia, desculpe 

quem não tem, é soberania. É soberano 

um país rico em energia como Brasil. 

Maria das Graças Silva Foster

uM bOM negóciO

Estávamos trabalhando as fusões na petroquímica, desatando “nós”, e, junto 

com essas aquisições e fusões dos ativos, vieram os postos Ipiranga. Eram 

885 postos na região Norte e Nordeste do país e foi também algo importante, 

relevante. Temos que proteger a fronteira da entrada de combustíveis de 

outros países. Foi uma decisão estratégica, muito bem-sucedida.   

Maria das Graças Silva Foster

Era um projeto em que tinha a Petrobras, a BR e a 

Braspetro, a consultoria Ernst & Young e os próprios 

empregados da SAP – havia indianos, chilenos, 

argentinos, americanos, chineses, tinha gente do 

mundo inteiro. Recebíamos uma apostila em inglês, o 

professor falava espanhol e nós estávamos no Brasil. Era 

uma coisa muito nova para nós. E para eles também, 

tanto que colegas nossos foram para a Alemanha para 

dizer ao pessoal de lá como funcionava uma nota fiscal 

no Brasil, como se calculava imposto em um país com 

“n” alíquotas – que não era uma coisa usual para eles 

–, cada Estado tem uma alíquota, para determinado 

produto tem uma alíquota, para outro tem outra. Eu 

lembro que havia mais de 500 cenários. Era um projeto 

em que tivemos de aprender como o sistema funcionava 

para poder aplicá-lo em nossos negócios; você tinha que 

dizer para o sistema como é que esse negócio funcionava 

para poder modelá-lo. Foi um trabalho de dois anos; 

trabalho insano, sábado, domingo, feriado e dia santo, 

todo dia até 10, 11 horas da noite, mas que trouxe 

resultado. Era bacana porque todos trabalhavam com 

objetivo único. E ali tivemos a noção de que ninguém 

podia trabalhar sozinho, porque às vezes você tem a 

sua atividade operacional em escritório, você faz o seu 

pedacinho e o outro vai fazer o pedacinho dele. Ali, 

não: como o projeto era integrado, não adianta você de 

contabilidade querer fazer sua parte porque as outras 

partes vão refletir na sua; e para outra parte refletir 

bem na sua, você tem que estar integrado, as pessoas 

têm que se falar, têm que definir os processos juntos – e 

isso é um diferencial enorme. Você fica com uma visão 

sistêmica muito boa, uma visão de todos os processos. 

Hoje o sistema roda perfeito. Fizemos até agora 

um upgrade técnico e funcionou perfeitamente, porque 

hoje nós já o entendemos. Mas os primeiros dias foram 

terríveis. Apesar de ser tudo estruturado, você tem a 

gestão do conhecimento, tem as pessoas que divulgam, 

que treinam, mas na hora acho que dá um certo temor 

e aí as pessoas têm dificuldade. Nós apanhamos por 

um certo tempo, mas hoje todo mundo sabe que foi um 

ganho para a empresa. Agora você trabalha de forma 

integrada e com a informação rápida, precisa, em 

tempos menores; muitos processos foram corrigidos. 

Foi realmente um diferencial para nós. Mas foi duro. 

Maria Cristina Teixeira
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sucessO incOnteste

A Petrobras queria entrar na Fórmula 

1. Era a única grande petroleira 

que não estava na Fórmula 1 e 

nós, do nosso lado BR, estávamos 

preocupados. Eu falava para o 

pessoal do abastecimento: “Olha, 

vai abrir o mercado...” Eu ia para o 

exterior, em feiras, visitar postos, 

e via que lá havia gasolina de alta 

octanagem, e o Brasil não tinha 

nenhuma. A Petrobras tinha gente 

pensando em entrar na Fórmula 1, e a 

gasolina Podium tem tudo a ver com 

o automobilismo. Nem todo mundo 

da BR estava confortável; achavam 

que essa gasolina não ia vender 

nada, porque era mais cara. No final, 

conseguimos convencer a diretoria e 

foi lançada a gasolina Podium. Um 

sucesso de imagem, um sucesso de 

resultado. Depois foi lançada também 

na Argentina, com muito sucesso. 

Acho que a BR pode, assim que tiver 

uma oportunidade, enaltecer mais 

essa questão da alta octanagem da 

gasolina Podium. É um diferencial, 

ela tem um poder maior, além de ser 

ambientalmente muito melhor do 

que qualquer outra gasolina. Ela está 

no nível das gasolinas super premium da 

Europa e está vendendo muito bem. 

É um mercado de nicho, mas é um 

produto do qual eu tenho orgulho. 

Antonio Rubens Silva Silvino

nível de emissão de poluentes, melhor desempenho e maior proteção 

ao motor. O requinte de sua fórmula chegou ao ponto de ser artificial-

mente odorizada com o cheiro de banana caramelada. Loucura? Não 

necessariamente. Foi o jeito que a BR encontrou para eliminar, do deque 

de abastecimento das embarcações, o odor em geral desagradável do 

diesel marítimo comum. 

nOvamente O álcOOl 

A retomada dos investimentos na produção de álcool combustível 

no Brasil provocou pronta resposta da indústria automobilística, que em 

2003 iniciou a produção comercial dos veículos flex fuel. O Gol 1.6 Total 

Flex, produzido pela subsidiária brasileira da Volkswagen, foi o primei-

ro capaz de rodar com gasolina, ou álcool, ou com a mistura dos dois. 

A tecnologia para automóveis multicombustíveis vinha sendo de-

senvolvida desde o início dos anos 1990 por engenheiros, técnicos 

e mecânicos de empresas fabricantes de componentes, montadoras 

e usinas de álcool. Alguns meses depois do lançamento pioneiro da 

Volkswagen, Chevrolet e Fiat também colocaram os seus modelos 

flex no mercado, logo seguidos pela Ford, Peugeot, Renault, Honda, 

Mitsubishi, Toyota e Citroën, com populares e também de luxo. Hoje 

existem até mesmo motocicletas multicombustíveis, desenvolvidas com 

tecnologia brasileira.

Desde então, o mercado de veículos flex cresceu muito – o que pro-

vocou o aumento de vendas de álcool combustível. A comercialização 

de veículos flex representou 22% das vendas de automóveis novos em 

2004, subindo para 73% em 2005 e atingindo 87,6% em julho de 2008. 

A produção dessa modalidade de veículos passou de 40 mil unidades 

em 2003 para 1,7 milhão em 2007. Além da flexibilidade na escolha do 

combustível, o objetivo principal do desenvolvimento dos motores bi-

combustível é reduzir as emissões de CO2 em quase 20%. 

Uma característica distintiva da BR é estar sempre atenta aos mo-

vimentos do mercado, às necessidades dos clientes e aos preceitos da 

responsabilidade social e ambiental. Não foi por outra razão que já em 

2008 colocou em operação, em São Bernardo do Campo (SP), o pri-

meiro posto do Brasil capaz de abastecer veículos movidos a hidrogênio. 

É inovação que não para.

Frentista abastecendo 
automóvel bicombustível 
na bomba flex do Posto 
Bracarense, da Petrobras 
Distribuidora. Rio de Janeiro, 
RJ, setembro de 2006.
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oncomitante à evolução de seus 

negócios, a Petrobras Distribui-

dora compreendeu que o sucesso 

empresarial só estaria completo 

se aliado ao investimento no de-

senvolvimento social, no bem-es-

tar das pessoas e na preservação de um meio 

ambiente saudável nas comunidades em que 

opera. A consequência desse entendimento foi 

a incorporação dos princípios da responsabi-

lidade social na cultura da empresa. Ao lado 

daqueles destinados a promover sua marca, os 

projetos sociais apoiados pela Petrobras Dis-

tribuidora têm enfatizado a formação das pes-

soas, especialmente crianças e adolescentes, 

procurando capacitá-los para que, no futuro, 

usem o conhecimento em prol do seu desenvol-

vimento e do exercício de sua cidadania. 

Uma das primeiras ações na área de res-

ponsabilidade social empreendidas pela Pe-

trobras Distribuidora foi o programa “Menor 

Assistido”, aplicado em 1990 com base no 

Decreto-Lei nº 2.318/86, que regula a admis-

são de crianças e adolescentes nas empresas. 

Pouco depois, foi a vez do programa “Meninos 

a Postos”, montado em parceria com a ONG 

Cruzada do Menor e com o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial, para promover a 

iniciação profissional de jovens de 18 a 20 anos. 

Com o tempo, a empresa foi estruturando 

novos projetos e programas. Desde 1997, por 

exemplo, estão em funcionamento os Postos 

de Atendimento aos Trabalhadores do Trans-

porte na Estrada (Pates), instalados em postos 

rodoviários da rede Petrobras como resulta-

do de uma parceria com o Serviço Social do 

Transporte e o Serviço Nacional de Aprendi-

zagem do Transporte. Localizados em pontos 

estratégicos das principais rodovias brasileiras, 

os Pates proporcionam atendimento médico e 

odontológico, treinamento, qualificação e for-

mação profissional por meio de palestras e cur-

sos destinados a transportadores autônomos e 

a seus dependentes. 

Na Petrobras Distribuidora, a responsabilidade social não é uma 
figura de retórica, mas uma prática exercida no dia a dia que se 
corporifica, de um lado, em claras atitudes corporativas e, de outro, 
no compromisso assumido pelas suas equipes.  

o combustÍvel sociAl04 O cOmbustível sOcial

br nO espOrte e na cultura
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da Associação dos Dirigentes de Vendas e 

Marketing do Brasil. Atualmente, existem 16 

postos da rede Petrobras adaptados ao proje-

to “Cidadão Capaz”, que empregam pessoas 

com deficiência. 

Outra ação importante desenvolvida pela 

Petrobras Distribuidora foi o projeto “Siga 

Bem Criança”, lançado em 2003, para ajudar 

a combater a exploração infantil no Brasil. A 

partir da experiência acumulada com o pro-

grama “Siga Bem Caminhoneiro”, a empresa 

percebeu que seria possível tornar os motoris-

tas que rodam pelas estradas do país parcei-

ros atuantes no combate à violência contra a 

criança e o adolescente. Para dar suporte ao 

projeto, foi criado o programa de rádio “Siga 

Bem Caminhoneiro”, transmitido por 212 emis-

soras. O slogan do programa assegura: “Os 

caminhoneiros são os nossos grandes aliados 

nessa luta. Lugar de criança é na escola e não 

na boleia de um caminhão”.

O sucesso dessa ação é traduzido por nú-

meros eloquentes. O serviço de Disque De-

núncia agregado ao projeto contabilizou, de 

do programa “Desenvolvimento & Cidadania 

Petrobras”. Durante três meses, jovens estu-

dantes recebem treinamento em atendimento, 

técnicas de vendas, trabalho em equipe e no-

ções de segurança, meio ambiente e saúde. O 

treinamento serve para capacitá-los à inserção 

no mercado de trabalho como profissionais de 

abastecimento, de lubrificação ou promotores 

de vendas em lojas de conveniência. Desde a 

sua criação, o projeto já treinou mais de 6 mil 

novos profissionais.

Em 2002, a Petrobras Distribuidora lan-

çou o projeto “Cidadão Capaz”, com o objetivo 

de integrar pessoas com deficiência ao mer-

cado de trabalho. Postos de serviços foram 

dotados de instalações e equipamentos para 

ser operados por pessoas nessa condição. O 

projeto foi bem-sucedido e obteve reconhe-

cimento público por meio de três importantes 

prêmios: o “Responsabilidade Social”, da Es-

cola de Administração de Empresas de São 

Paulo da Fundação Getúlio Vargas e o “Top 

of Mind”, na categoria “Combustível”, ambos 

em 2004; e, no ano seguinte, o “Top Social” 

-juvenil, tais como a Associação de Apoio ao 

Programa Capacitação Solidária, com a qual 

promoveu cursos de formação e educação pro-

fissional para jovens de 16 a 21 anos, de famílias 

em situação de vulnerabilidade social, residen-

tes nas regiões metropolitanas; o projeto “Dan-

ça e Ação Social”, com aulas para adolescentes 

privados de liberdade no Complexo Tatuapé da 

Fundação Casa, em São Paulo; cursos para 

crianças e adolescentes no Centro Cultural 

da Mangueira e de “Preparação ao Mundo do 

Trabalho”, ministrado pela Associação Benefi-

cente São Martinho, ambos no Rio de Janeiro.

Além desses apoios, a empresa desenvol-

veu projetos próprios, como o “Posto-Escola”, 

criado em 2001, incorporado à linha de atuação 

“Educação para a Qualificação Profissional” 

Foi também em 1997 que a Petrobras Dis-

tribuidora começou a apoiar o projeto “Dan-

çando para Não Dançar”, criado pela bailarina 

Thereza Aguilar, concebido para promover o 

ensino de balé junto a jovens de comunida-

des da cidade do Rio de Janeiro, como forma 

de lhes possibilitar uma perspectiva de vida e 

de formação profissional. Hoje, seus cursos 

de dança são ministrados em 13 comunidades 

da cidade, para cerca de 500 crianças, que 

também dispõem de aulas de teoria e prática 

musical, idiomas, além de assistência médica 

e social. Em 2009, a BR apoiou a construção 

da nova sede do projeto.

Na mesma linha, a Petrobras Distribuidora 

tem uma relação histórica com projetos sociais 

de organizações ligadas à capacitação infanto-

Projeto “Cidadão 
Capaz” da Petrobras 
Distribuidora, Rio de 
Janeiro, RJ, década 
de 2000.

Apresentação das 
crianças do projeto 

“Dançando para Não 
Dançar”, da Petrobras 
Distribuidora. Centro 
Cultural da Mangueira, 
Rio de Janeiro, RJ, 
década de 1990.
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maio de 2003 a fevereiro de 2011, 2.584.665 

atendimentos e encaminhou 151.130 denúncias 

às autoridades competentes.

equidade de gênerO

Em um ambiente de negócios complexo 

e multifacetado como o da Petrobras Distri-

buidora, assumir de forma proativa os desíg-

nios da qualidade e da responsabilidade social 

implica a adoção de uma postura ética que 

será tanto mais percebida pelos públicos de 

interesse da companhia quanto mais estiver 

presente nas manifestações corriqueiras de 

sua cultura empresarial. É o que se dá, por 

exemplo, com o comprometimento institucio-

nal da Petrobras Distribuidora com as políticas 

de equidade de gênero.

Desde 2006, em parceria com a Secreta-

ria de Políticas para as Mulheres, a Petrobras 

Distribuidora participa da “Campanha dos 16 

Dias de Ativismo pelo Fim da Violência”, cuja 

finalidade é a conscientização de que violência 

contra a mulher é uma violação dos direitos 

humanos. Em novembro de 2009, aderiu ao 

Programa Pró-Equidade de Gênero, iniciativa 

da Secretaria de Políticas para as Mulheres 

do governo federal, com o intuito de promover 

a equidade de gênero no mundo corporativo. 

As ações no âmbito da empresa orientam-se 

pelo respeito às diferenças e pelo combate a 

qualquer tipo de discriminação. A Petrobras 

Distribuidora acredita ser factível a existência 

de um ambiente de trabalho no qual o relacio-

namento esteja pautado pela noção da igual-

dade de direitos – situação que, ao lado da 

contribuição ao aprimoramento da cidadania, 

produz reflexos positivos nos programas de 

inovação e de produtividade.

Em 2009, também em parceria com a Se-

cretaria de Políticas para as Mulheres, as Uni-

dades Móveis de Treinamento (UMT) incluíram 

em seu programa de treinamento, além de con-

teúdo técnico, o tema do combate à violência 

contra as mulheres, com informações sobre a 

Lei Maria da Penha e o Ligue 180, a Central 

de Atendimento à Mulher. As UMTs são ônibus 

customizados que integram o programa “Capa-

cidade Máxima” e promovem a capacitação dos 

profissionais da Rede de Postos de Serviços 

Petrobras. Até 2010 foram treinados mais de 

41 mil participantes em 850 cidades do Brasil. 

Em virtude da sua participação no Progra-

ma Pró-Equidade, a Petrobras Distribuidora 

foi contemplada, em dezembro de 2010, com 

o Selo Pró-Equidade de Gênero, que é o re-

conhecimento do compromisso da companhia 

em implementar, em seu cotidiano, práticas de 

equidade. Na base dessas ações está o com-

promisso da empresa com o respeito às dife-

renças, com igualdade de oportunidades, com-

batendo-se a discriminação para que prevaleça 

o mérito no reconhecimento dos empregados.

Em julho de 2011, a Petrobras Distribui-

dora aderiu à quarta edição do programa  

“Pró-Equidade de Gênero e Raça”, reforçando 

o comprometimento da empresa com a diver-

sidade humana e cultural, um valor do Sistema 

Petrobras. Além das práticas relacionadas ao 

gênero, há ações vinculadas ao aspecto de 

cor/raça, as quais visam à efetivação da equi-

dade etnorracial.

OrgulhO pessOal

Eu não nasci presidente da BR nem diretora 

da Petrobras. Fui estagiária da Petrobras 

quando estava na faculdade e passei por 

todos os níveis gerenciais da empresa. 

Nunca fui do miolo de cima sem ser do 

de baixo; passei por todos os níveis que se 

possa imaginar. Fiz parte de grupos e criei 

outros. Mas digo que o maior orgulho que 

tive na minha vida profissional foi ter sido 

presidente da Petrobras Distribuidora. 

Descobrir a razão de ser da Petrobras através 

da Petrobras Distribuidora foi a maior 

satisfação que eu tive na minha vida.  

Maria das Graças Silva Foster

fOcO deterMinadO

A Petrobras Distribuidora foca os seus repasses [para 

investimento social] nos municípios em que temos atuação, 

em especial onde temos bases e terminais, que são as maiores 

unidades e as que mais impactam as comunidades. Filtramos 

o que a Petrobras já doa, para não fazer repasse duplo dentro 

do Sistema Petrobras e, assim, atingir uma gama maior de 

comunidades e de municípios. Cruzamos [os dados] com o 

Índice de Desenvolvimento Infantil, focado especificamente na 

parte da infância e adolescência; não usamos o IDH [Índice de 

Desenvolvimento Humano] para isso, porque vamos do menor 

para o maior, de acordo com a verba que temos. O limitador, 

na verdade, é a verba: focamos em comunidades onde a 

Petrobras Distribuidora está presente e naquelas com maior 

precariedade no campo das políticas públicas para infância e 

adolescência. O repasse acontece no final do exercício fiscal 

anterior ao da execução dos projetos. Pessoas físicas podem 

fazer [um repasse de] até 6%, pessoas jurídicas de até 1%. O 

Sistema Petrobras opta por fazer o máximo, que é 1%. A área de 

planejamento tributário vai passando os valores atualizados 

[à Coordenação de Responsabilidade Social] e, ao final do ano, 

eles fazem esse cômputo de 1% de imposto de renda que a 

Petrobras Distribuidora vai ter que pagar no ano seguinte, e nós 

distribuímos o valor para o Fundo da Infância e Adolescência 

dos municípios. Estes, por meio dos Conselhos Municipais 

para Direitos da Infância e Adolescência, indicam os projetos 

que serão beneficiados. Fazemos um termo de compromisso e 

acompanhamos a aplicação do recurso nos projetos executados 

por ONGs credenciadas nos conselhos. Desde 2002, ostentamos 

o selo de Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq. E 

um dos dez compromissos da Fundação Abrinq é, justamente, o 

repasse para fundos de infância e adolescência. 

Milena Rosa Lobato
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ara aumentar a visibilidade e refor-

çar a reputação de sua marca, a 

Petrobras Distribuidora foi pionei-

ra em seu segmento no apoio ao 

esporte. Em 1984, a BR e a holding 

assinaram contrato de publicidade 

com o Clube de Regatas Flamengo, uma das 

agremiações mais populares do futebol brasi-

leiro, para divulgar sua linha de óleos Lubrax. 

O primeiro contrato se restringia à locação de 

espaços publicitários nos uniformes dos joga-

dores do clube por três jogos; com o sucesso 

da ideia, o acordo foi renovado várias vezes e 

ampliado em 1993. 

O patrocínio a um dos maiores times de 

futebol do país durou até 2009. Depois disso, a 

companhia manteve seu vínculo com o futebol, 

preferindo, porém, apoiar um projeto de abran-

gência nacional e não ficar restrita a um único 

clube ou Estado do país. A partir de 2009, a BR 

e a Petrobras tornaram-se as patrocinadoras 

oficiais do Campeonato Brasileiro de Futebol. 

No ano seguinte, passaram a apoiar também 

a Copa do Brasil. 

Por meio desses patrocínios, a Petrobras 

Distribuidora mantém a parceria com o futebol 

brasileiro e garante que as marcas do Siste-

ma Petrobras estejam presentes nos principais 

estádios do país, com exposição nacional por 

intermédio de transmissões de TV e da cober-

tura da mídia esportiva, impressa e eletrônica.

labOratóriO nas pistas

As ações de patrocínio da Petrobras no 

esporte motor vão muito além da ideia do apro-

veitamento de espaço publicitário em carros, 

motos ou barcos de competição. Mais do que 

um patrocínio, a empresa entendeu ser uma 

oportunidade para desenvolver e testar com-

bustíveis e lubrificantes nos laboratórios mais 

eficientes do mundo: as pistas de corrida e 

os motores esportivos. Depois de testados e 

aperfeiçoados nas condições extremas das 

O apoio da Petrobras Distribuidora às atividades esportivas serve para 
reforçar sua marca junto ao público e como oportunidade para desenvolver 
novas tecnologias. Nas artes, a BR tornou-se vetor importante para a 
democratização das manifestações culturais no Brasil. 

br no esporte e nA culturA

A Petrobras Distribuidora 
patrocina, desde 1996, a 
categoria Fórmula Truck, na 
qual é utilizado o Diesel Podium 
para abastecimento dos 
caminhões. Década de 2000.
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gam ao consumidor final, é o apoio da Petro-

bras Distribuidora à Fórmula Truck, categoria 

de corrida para veículos pesados. Presente 

desde 1996 nessas competições, a marca BR 

tem conseguido excelente inserção em um 

público muito importante para a empresa: os 

caminhoneiros. Nas provas da categoria, o 

desempenho dos caminhões é garantido pelo 

diesel Podium Petrobras e pelos lubrificantes 

da família Lubrax.

Entre 1998 e 2008, a empresa mante-

ve uma frutífera relação com a escuderia  

Williams de Fórmula 1, desenvolvendo e forne-

cendo combustível para os carros da equipe. 

Os dez anos dessa parceria foram importantes 

não apenas para a marca BR e para o Siste-

ma Petrobras, mas também para o país, que 

comprovou ter capacidade tecnológica à altura 

das melhores empresas do mundo no ramo de 

combustíveis de alta performance.

Com um olho na divulgação da marca e 

provas, os produtos Petrobras chegam aos 

postos BR para que os consumidores também 

possam usufruir de combustíveis e lubrifican-

tes de alta tecnologia. 

O primeiro patrocínio nesse campo foi 

dado à Equipe Petrobras Lubrax, em 1992, 

que ainda hoje disputa as principais provas 

de rali no Brasil e no mundo, dentre as quais 

o Rali Dakar, na África – onde é a única equi-

pe a correr nas três categorias –, e o Rali 

Internacional dos Sertões, no Brasil. A parce-

ria tem contribuído para testar os lubrifican-

tes e combustíveis da BR em condições muito 

adversas. Atualmente a equipe é formada por 

André Azevedo, Maykel Justo e Mira Martinec 

(caminhão), Marlon Koerrich e Emerson “Bina” 

Cavassin (carros), Jean Azevedo (carros e 

motos), Denísio do Nascimento e Rodolpho 

Mattheis (motos). 

Outra ação relevante, também com bons 

reflexos na qualidade dos produtos que che-

outro no desenvolvimento tecnológico de seus 

produtos, entre 2002 e 2005 a BR foi patro-

cinadora oficial da Copa BR Pick Up Racing, 

quando substituiu a gasolina pelo GNV e fez 

história com a primeira categoria do automo-

bilismo mundial a utilizar o gás natural como 

combustível. 

Além do investimento nas categorias de 

ponta e de grande visibilidade do esporte mo-

tor, a Petrobras Distribuidora apoia competi-

ções que promovem o surgimento de novos 

talentos, como a Seletiva de Kart Petrobras e 

a Moto 1000 GP. Também patrocinou o cam-

peonato Team Scud Petrobras, comandado por 

Dilson Scudeker, de 2004 a 2009.

Na água e no ar, a BR foi a fornecedo-

ra oficial da gasolina de competição F3 para 

as lanchas do Class One Powerboat Cham-

pionship, que participaram do Grande Prêmio 

Brasil dessa categoria da motonáutica, reali-

zado em março de 2010, nas águas da Baía 

de Guanabara. Foi a primeira vez que uma 

cidade da América do Sul sediou essa prova 

de lanchas offshore, considerada a “Fórmula 

1 dos mares”. Ainda no Rio de Janeiro, a mar-

ca da Petrobras Distribuidora brilhou quando 

a BR Aviation foi a fornecedora exclusiva de 

combustíveis para os aviões da etapa brasileira 

da Red Bull Air Race, em 8 e 9 de maio de 

2010, corrida aérea que atrai cada vez mais 

aficionados em todo o mundo.

cOmbustível da cultura 

A BR herdou da Petrobras a missão de 

contribuir para o desenvolvimento do país e 

logo percebeu que seu compromisso deveria 

ser estendido à área cultural, uma vez que esse 

segmento também ajuda o Brasil a se movi-

mentar e funciona como um motor simbólico, 

que integra e reforça a identidade nacional. Foi 

essa, em linhas gerais, a razão pela qual a Pe-

trobras Distribuidora tornou-se uma das maio-

res patrocinadoras culturais no Brasil, com 

presença marcante no apoio a produções de 

cinema, teatro, música e artes plásticas. 

As primeiras investidas da BR na área cul-

tural começaram com patrocínio ao filme “Car-

lota Joaquina”, em 1994, que coincidiu com o 

processo de retomada de produção do cinema 

nacional. Naquele ano, a empresa patrocinou 

quatro filmes e, nos anos seguintes, os recur-

sos aplicados tiveram crescimento expressivo. 

Entre 1995 e 2001, por meio de leis de incentivo 

à cultura, a BR beneficiou 159 projetos. Entre 

as películas patrocinadas no período estão “O 

Quatrilho” e “O Que É Isso, Companheiro?” 

(ambas concorrentes ao Oscar de melhor fil-

me estrangeiro, respectivamente em 1995 e 

em 1997), “Amores Possíveis” (vencedor do 

Sundance Festival de 2001, nos EUA), “Bicho 

de Sete Cabeças”, “Bossa Nova”, “Castelo Rá-

-Tim-Bum”, “Copacabana” e “Bufo & Spallan-

zani”. Mais adiante, filmes como “Cidade de 

Deus”, “Carandiru” e “Olga” também obtiveram 

patrocínio da empresa.

Ainda na área cinematográfica, a BR apoia 

festivais e mostras de cinema em todo o Brasil, 

entre os quais o Festival Internacional de Cine-

ma Infantil, o Festival de Gramado e o projeto 

“Cinema em Movimento”, que leva filmes para 

as escolas da rede pública e comunidades afas-

tadas dos grandes centros urbanos. Ademais, 

apoia ações de preservação da memória do 

Primeira etapa brasileira 
de Class One, a “Fórmula 
1 dos mares”, com lanchas 
abastecidas pela Petrobras 
Distribuidora. Rio de 
Janeiro, RJ, março de 2010.
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tribuidora de Cultura”, cujo foco principal é o 

apoio à circulação de peças de teatro, além de 

projetos de continuidade como, por exemplo, 

o “Dançando para Não Dançar”. Por meio de 

um processo de seleção transparente e demo-

crático, realizado em parceria com o Ministé-

rio da Cultura, escolhe projetos teatrais que 

receberão apoio para serem apresentados em 

cidades que estão fora do circuito comercial 

de montagens desse tipo. A BR acredita que o 

teatro brasileiro deve ser de todo o Brasil e, por 

isso, faz a sua parte para que os espetáculos de 

qualidade possam chegar a plateias dos mais 

diferentes locais, reunindo público de todas as 

classes sociais. 

A partir de 2003, as políticas de patrocínio 

da BR e da Petrobras foram alinhadas com o 

programa “Petrobras Cultural” – o que garantiu 

maior sinergia entre as ações de apoio à cultura 

da holding e de sua subsidiária. 

cinema brasileiro, como a restauração de 19 

filmes do cineasta Nelson Pereira dos Santos 

e a recuperação do Cine Odeon, inaugurado 

em 1926 e hoje em pleno funcionamento, no Rio 

de Janeiro. Depois de passar por uma reforma 

completa, o antigo cinema recebeu equipamen-

tos de última geração e foi rebatizado como 

Cine Odeon BR. 

Os patrocínios na área da dança, por sua 

vez, começaram em 1994, com o apoio à Com-

panhia de Dança Débora Colker. A BR patro-

cina também a Cisne Negro Companhia de 

Dança, de São Paulo, e seu projeto “Cartilha 

de Dança” – que promove apresentações gra-

tuitas em diversas cidades do país.

A Petrobras Distribuidora participa ainda 

de projetos em artes cênicas, artes visuais, mú-

sica e relativos à literatura, como o Salão do 

Livro para Crianças e Jovens, no Rio, além de 

dar suporte a diversas publicações. No biênio 

2009-2010, lançou o programa “Petrobras Dis-

decisãO VitOriOsa

Antigamente se dizia: “Não vamos gastar dinheiro 

internacionalmente, isso tem um custo elevado e o retorno 

será pequeno”. Mas houve uma mudança de cultura, de que era 

importante internacionalizar a [imagem da] Petrobras, porque 

a Petrobras tinha vários negócios no exterior e esses negócios 

deveriam crescer. E um caminho seria a marca patrocinar a 

equipe Williams. Essa foi uma decisão muito discutida – cara, 

mas importante. E foi bom para a empresa – não só no exterior, 

mas no Brasil também. Um programa muito bem-sucedido. 

Orlando Galvão Filho

integraçãO cOM O negóciO

A primeira tarefa de impacto que recebi foi a administração do contrato do Flamengo, que a 

Petrobras patrocinava desde 1984. E não foi só o Flamengo: [estamos na] Fórmula Truck, no Rali 

dos Sertões e no patrocínio cultural também. A avaliação técnica do que patrocinar é da área 

de comunicação, seja no ramo que for. Por exemplo: reformulamos o lubrificante para motos, 

vamos fazer o quê? Focar em moto. E patrocinamos o Rio GP, prova do Campeonato Mundial de 

Motovelocidade, no autódromo do Rio de Janeiro. Para lubrificante no segmento rodoviário, nada 

melhor do que a Fórmula Truck, que ajuda a desenvolver o combustível diesel e agora vai entrar 

com o diesel Podium, com uma taxa de enxofre menor. As duas áreas de comunicação [da BR e da 

Petrobras] sempre andaram juntas, dividindo [atribuições] para que não houvesse duplicidade. E 

a companhia tem um norte: não patrocina atletas individualmente. Ou patrocina a equipe ou o 

evento. Se ela está em um evento, não está na equipe; se está na equipe, não está no evento. 

Cláudio de Mello

Acima, à esq., 
divulgação da peça 

“As Centenárias”, 
com Marieta Severo 
e Andréa Beltrão, 
patrocinada pela 
Petrobras Distribuidora. 
Década de 2000.

Acima, à dir., 
divulgação da peça 

“Lucio 80 30” com Lúcio 
Mauro e Lúcio Mauro 
Filho, patrocinada pela 
Petrobras Distribuidora. 
Rio de Janeiro, RJ, 
década de 2000.
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investimentos direcionada à ampliação e automa-

ção de sua rede de bases e terminais em locais 

estratégicos, com foco na segurança de seu pes-

soal e na proteção ao meio ambiente. Por outro 

lado, a BR não negligenciou o fator fundamental: 

a capacitação de seus funcionários. 

A capacidade de responder com rapidez às 

demandas do mercado, e mesmo antecipar-se a 

elas, só é possível pelo fato de a BR ter sempre 

balizado seu crescimento por uma literal obses-

são pela qualidade. Tanto que pode exibir, hoje, 

um quadro de 18 unidades certificadas pelas nor-

mas internacionais de qualidade (ISO 9001:2000), 

meio ambiente (ISO 14001:2004) e saúde e segu-

rança no trabalho (OHSAS 18001:2007). Nessas 

condições estão 13 terminais e bases de distri-

buição de combustível, quatro gerências de ae-

roporto e uma fábrica de lubrificantes. Assim se 

garante a satisfação dos clientes, sempre aten-

didos com soluções diferenciadas, que supera-

ram expectativas quanto à qualidade de produtos, 

serviços e condições de fornecimento.

Nesse sentido, a BR desde já se prepara para 

o início da produção comercial dos campos do 

pré-sal das bacias petrolíferas de Campos e de 

Santos, previsto para 2013. Para responder ao 

crescimento da demanda por produtos químicos, 

indispensáveis às atividades de exploração e pro-

dução nas plataformas da Petrobras, a BR investe 

pesado na ampliação de seus seis depósitos de 

supply house e na construção de um novo, em 

cultura da Petrobras Distribuidora 

evoluiu em sintonia com a amplia-

ção de seu portfólio de negócios. 

No início do novo milênio, a em-

presa não comercializava apenas 

os produtos derivados de petróleo, 

mas oferecia igualmente uma gama variada de 

serviços relacionados aos seus segmentos de 

atuação – como asfaltos, combustíveis e serviços 

para a aviação, produtos químicos e soluções 

energéticas. A BR soube acompanhar as transfor-

mações do mercado e criar novos negócios para 

demandas diferenciadas, tais como lubrificação, 

abastecimento e fidelização de frotas, operação 

de estoque de clientes e cogeração de energia. 

A estratégia para manter acesa a sua voca-

ção para a liderança foi agregar prestação de 

serviços aos produtos que comercializa – o que 

logo se refletiu na conquista de novos clientes. 

Em 2001, a carteira de grandes consumidores 

da Petrobras Distribuidora contava com 8 mil 

clientes industriais e comerciais, transportadores, 

revendedores retalhistas, governos e companhias 

de aviação; em 2010, o Relatório Anual da Petro-

bras registrou a cifra de 11 mil grandes clientes 

diretos, nos diversos mercados.

Esse crescimento só foi possível em decor-

rência da eficiência logística da empresa, garan-

tida pela maior e melhor rede de apoios e de 

transporte do país. Nos últimos anos, a Petrobras 

Distribuidora manteve uma rigorosa política de 

05 inovAção,  
A melhor metáforA 
A BR caminha para o futuro apoiada nas melhores 
práticas gerenciais, na excelência de produtos e serviços 
e na confiança que construiu em seus mercados. Atenção 
à segurança, ao meio ambiente e à saúde das pessoas é 
diretriz indelegável de sua filosofia de negócio. 
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Mundo de Futebol de 2014 e a Olimpíada de 

2016, quando a projeção de alta do consumo 

de QAV-1 é da ordem de 30%.

A disposição em se adiantar às necessida-

des do mercado – e, em especial, aos desejos 

do consumidor – tem sua mais perfeita tradu-

ção no conceito de “posto do futuro”, desen-

volvido na Petrobras Distribuidora. Trata-se de 

um posto de serviços absolutamente inovador, 

tanto do ponto de vista arquitetônico quanto 

no que respeita à tecnologia, dotado de no-

vidades como testeira com projetor, painéis 

fotovoltaicos e iluminação a LED (iniciais de 

light emitting diode, diodo emissor de luz). Os 

detalhes incluem a sinalização de pista com 

pintura luminescente, colorida e demarcada por 

produto, para facilitar o acesso do consumidor 

às bombas; além de recursos de interatividade, 

como o sensor de reconhecimento do veículo, 

ativado por meio de um dispositivo de identi-

ficação e rastreamento aplicado no para-brisa, 

e o reconhecimento ótico da placa do veículo 

– funcionalidades com base em tecnologia Intel.

Do ponto de vista ambiental, o posto do 

futuro é, em última análise, uma unidade de 

serviço ecoeficiente. O uso racional da ilumi-

nação é garantido pelos sensores de presença. 

Os controles de estoque, vendas e qualidade do 

combustível são feitos por telemonitoramento, 

bem como a fiscalização dos efluentes e dos 

eventuais vazamentos. Todos os resíduos pro-

duzidos nas atividades do posto são tratados, 

em respeito ao meio ambiente. Os postes de 

sinalização funcionam à base de energia solar, 

São Paulo, para atender à Bacia de Santos.

Atenta aos movimentos do mercado, e sabedora de que o di-

ferencial para a conquista do consumidor será determinado pela 

qualidade do atendimento e pela confiança na marca, em 2006 a 

BR instituiu o programa “Capacidade Máxima”, voltado para o trei-

namento contínuo dos profissionais de sua rede de postos e lojas de 

conveniência BR Mania. Em 2010, o programa foi ampliado com a 

inclusão de módulos sobre combate à violência contra as mulheres. 

Na mesma direção, em 2009 a Petrobras Distribuidora articulou seu 

Plano Integrado de Marketing, um conjunto estruturado de ações que 

congrega esforços da BR e de seus parceiros de revenda, visando ao 

aumento de produtividade, das vendas e do fluxo de consumidores 

nos postos Petrobras e nas lojas BR Mania. Preocupação semelhante 

em antecipar-se às demandas também se verifica na área de com-

bustíveis para aviação, desafiada a manter os padrões de eficiência, 

qualidade, segurança e pontualidade – que lhe garantiram a lideran-

ça no setor – diante da ocorrência de megaeventos como Copa do 

OrgulhO JustificadO

Primeiro, fizemos um trabalho grande 

de mapeamento – com pesquisas, 

entrevistas e workshops – dos diferentes 

públicos de um posto. A proposta do 

programa “Capacidade Máxima” é 

capacitar não só o frentista, mas o 

revendedor, o franqueado, o promotor 

da loja de conveniência, o trocador de 

óleo; capacitar todos os agentes do posto. 

Ouvimos consumidores para saber o que 

esperavam de um bom atendimento e 

fizemos uma matriz com os conteúdos 

que poderiam ser desenvolvidos. 

Fizemos cursos de gestão de pessoas para 

os gerentes e franqueados, e também 

cursos de marketing. É uma ação que 

ainda está crescendo. Me dá bastante 

orgulho saber que eu sou uma das 

pessoas que implantou esse projeto. 

Ana Paula Vieira Fernandes

Unidade Móvel de 
Treinamento (UMT). 
Rio de Janeiro, RJ, 2011.

Força de trabalho de Posto 
Petrobras em aula no interior de 
Unidade Móvel de Treinamento 
(UMT) Rio de Janeiro, RJ, 2011.
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cresciMentO aceleradO

A venda da Gerência de Produtos de Aviação 

foi de 250 mil metros cúbicos por mês para 

350 mil metros cúbicos mensais em 2011 – 

cresceu praticamente 50%. Há quem preveja 

que de 2010 a 2020 esse mercado triplique. 

Se não triplicar, será por conta de gargalos 

que possam ocorrer em aeroportos. Hoje, já 

existem dificuldades para atender ao próprio 

tráfego, e virão os Jogos Militares e a Copa 

das Confederações, em 2013, a Copa do 

Mundo, em 2014, e a Olimpíada, em 2016. A 

América Latina tem um mercado pequeno 

em relação ao resto do mundo, mas o Brasil, 

apesar disso, é o quinto país em mercado de 

combustíveis de companhias aéreas. 

Carlos Fortunato de Campos Fest

preMissa de sustentabilidade

Assumi a área de Segurança e Meio Ambiente; era uma equipe 

pequena, cinco ou seis pessoas. Cuidávamos dos EPIs [Equipamento 

de Proteção Individual] dos empregados, fazíamos algumas 

análises de projetos de combate a incêndio, estudávamos as normas 

regulamentadoras. A atividade de segurança já era algo muito 

enraizado, todos sabiam onde precisava ou não melhorar. Meio 

ambiente estava começando. Na BR, tudo se restringia naquele 

primeiro momento às ações nas instalações, o que precisava fazer 

para garantir uma conformidade que não prejudicasse o meio 

ambiente. E a área ambiental me deixou encantada, não tem um 

dia igual a outro. A pessoa tem que saber de tudo, porque um dia 

você está conversando com um advogado, no outro com um biólogo, 

com um químico, engenheiro, promotor, juiz e com um cliente. É 

um ambiente multidisciplinar, todo dia precisa estar aprendendo. 

O responsável pela função em meio ambiente e segurança é o 

gestor direto da atividade, porque ele pode avaliar os riscos e sabe 

melhor do que ninguém como fazer bem aquilo que faz. Muitas 

vezes o que ele precisa é um suporte técnico. Isso foi bem entendido 

na companhia e o que chamamos de responsabilidade de linha 

é algo muito forte, ou seja, ele [gestor] é o responsável. Foi uma 

evolução. Onde tem a BR, não somos nós, mas a nossa imagem. 

E o meio ambiente e a segurança têm tudo a ver com a imagem. 

Nosso papel é vender e disponibilizar o produto em todo o país, 

com segurança e cuidando da saúde das pessoas. Meio ambiente e 

segurança fazem parte do negócio. É o primeiro passo para dizer que 

somos sustentáveis 

Maria Virgínia Telles Barreto Lins Serfaty

Marca piOneira

O presidente [da BR, José Lima 

de Andrade Neto] é um grande 

incentivador do posto do futuro. Eu 

criei esse projeto em 2008 e consegui 

apoio dos pesquisadores mundiais da 

Intel e mais a equipe da área de postos. 

Estamos desenvolvendo um posto 

revolucionário, não tem nada igual em 

tecnologia no mundo. Somos uma das 

poucas empresas que compra e vende no 

mesmo dia, e isso cria um diferencial. 

Somos pioneiros no sistema de nota 

fiscal eletrônica e emitimos mais de 20 

mil notas fiscais por dia. 

Nelson Costa Cardoso

O pOstO dO futurO

A BR tem um Plano Integrado de Marketing calcado em um 

programa chamado “Desafio Petrobras”. Pela sua dimensão 

e sua grandeza, hoje movimenta uma rede de 7 mil postos. 

Esse processo é encantador, dá muita satisfação ver essa coisa 

construída no dia a dia. Existe uma nova classificação de 

consumidores que está chegando para nós. As demandas das 

novas segmentações – seja jovens, seja idosos ou crianças – é uma 

demanda de sensibilidade, de experimentações, do chamado 

marketing sensorial. O posto já nasce velho, nasce para um 

público com 18 anos, mas o mercado de consumo não é só para 

quem tem 18 anos, é para quem tem meses. E os idosos que hoje 

deixam de dirigir – e não mais abastecem – não esquecem as 

distribuidoras: continuam usando as lojas de conveniência que 

estão ao seu alcance, 24 horas por dia. 

Há essências que não podem deixar de estar na expressão 

“posto de futuro”. A primeira é lidar com o ser humano com mais 

sensibilidade; paralela a essa, outra essência é saber utilizar da 

tecnologia disponível para fazer disso uma satisfação ao cliente. 

É uma simbiose entre ter sensibilidade para o consumidor e 

explorar a tecnologia para o atendimento a esse consumidor. 

Também permeia o posto do futuro a sensibilidade para o 

meio ambiente: na Barra da Tijuca, nós lavamos carro com 

água quente, aquecida por energia solar, e reduzimos 50% do 

detergente da lavagem porque água quente tem essa propriedade. 

Fazer separação de caixas de óleo, tratar, monitorar, usar 

lâmpadas adequadas; usar tecnologias de LED que estão hoje 

disponíveis é muito barato e muito bonito. Ter equipamentos 

com menos consumo de energia e saber usar os três elementos 

fundamentais: luz, cor e movimentos de merchandising. O posto 

não é mais uma coisa para carros, o posto é para seres humanos. 

Duas coisas serão as marcas fundamentais do nosso futuro: a 

simplicidade e a felicidade. O posto do futuro é harmonizar esses 

ingredientes: o ser humano, a tecnologia e os avanços sociais. 

Carlos Vieira de Mello
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O futurO é agOra

A BR tem uma história de sucesso, mas tem 

um desafio: quanto maior você fica, também 

fica mais exposto. Esse desafio é nosso, como é 

da Petrobras. Por um lado, é bom o fato de ser 

grande no Brasil, mas também é um desafio 

administrar esse tamanho. Os desafios estão na 

mesa, nós os conhecemos. A equipe da BR é uma 

equipe competente, de gente que gosta muito de 

trabalhar na BR; a equipe tem visão de mercado, 

se preocupa com as coisas, se preocupa com os 

clientes. É realmente gostoso trabalhar aqui, as 

equipes são próximas, são mais rápidas, mais 

ágeis, têm o timing que o mercado exige. Estou 

muito satisfeito por contribuir e ajudar a BR 

com conhecimento e experiência; e de aprender 

bastante com as pessoas daqui. 

José Lima de Andrade Neto

que também aquece a água usada na lavagem 

– que é reciclada antes do descarte. O manejo 

da água, aliás, é um dos fatores de excelência 

do posto do futuro: as torneiras são dotadas 

de temporizadores e existe um sistema de cap-

tação da água de chuva, utilizada para regar 

jardins e nas tarefas de limpeza. 

Um dia, todos os postos de serviços serão 

assim.

qualidade e segurança 

É preciso manter vivo o espírito de ino-

vação para assegurar os níveis de excelência 

a que a Petrobras Distribuidora chegou. Para 

tanto, a BR aplica em todos os seus processos 

uma rígida política de segurança, de proteção 

do meio ambiente e da saúde de seus empre-

gados. Nas bases, terminais e fábricas, são 

contínuos os investimentos no aperfeiçoamento 

dos sistemas de segurança e de proteção; nos 

postos de serviços, são frequentes os treina-

mentos aplicados aos frentistas, para torná-los 

capazes de reagir a uma emergência. E, de 

maneira geral, a BR promove um amplo pro-

grama de capacitação do corpo técnico e ge-

rencial em questões ligadas a segurança, meio 

ambiente e saúde [SMS]. Tudo em razão do 

objetivo maior de educar, capacitar e compro-

meter os empregados com essas questões, em 

um processo estruturante, que envolve clientes, 

fornecedores, parceiros, consumidores, comu-

nidades vizinhas e entidades públicas e priva-

das afeitas à questão.

Concepção do Posto 
do Futuro, instalado 
no Posto Parque das 
Rosas, Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro, RJ, 2011.
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Ana Paula Vieira Fernandes

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1969. 
Formada em Comunicação Social pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, foi admitida na Petrobras Distri-
buidora por concurso público e ingressou 
na companhia em 1997. Desde 2008 é 
gerente de Comunicação da Liquigás.

Antonio Rubens Silva Silvino

Nasceu em Santos, SP, em 1953. Formado 
em Economia, ingressou na Petrobras 
Distribuidora em 1976. Ocupou os cargos 
de gerente de Vendas em Guarulhos, 
gerente de Vendas do Distrito de Recife, 
superintendente regional de Automo-
tivos de Brasília, gerente executivo de 
Automotivos e gerente de planejamento. 
Atualmente é presidente da Liquigás. 

Aspen Ricardo Andersen da Silva

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1978. 
Graduou-se em Engenharia Mecânica na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 
2003, começou a trabalhar na BR na área 
de Mercado Consumidor, com a Gerência 
de Negócios de Energia. Em 2007, assumiu 
o cargo de gerente de Desenvolvimento 
de Negócios de Otimização Energética. 
Atualmente é gerente de Acompanhamento 
e Operacionalização de Negócios de Energia.

Carlos Alberto Pinheiro

Nasceu em 1944, no Rio de Janeiro, RJ. Parti-
cipou da criação da BR em 1971, convidado por  
Marcelo de Abreu para atuar na área admi-
nistrativa, onde permaneceu por três anos. 
Acompanhou o lançamento do Lubrax. Foi 
gerente de Comunicação da companhia por 18 
anos. Entre 1991 e 1992, foi assistente do vice- 
presidente e, nos últimos três anos da sua 
carreira, foi chefe administrativo da fábrica 
de lubrificantes. Aposentou-se em 1995.

Fernando Júlio Perissé de Oliveira

Nasceu em 1943, no Rio de Janeiro, RJ. 
Começou sua carreira na Petrobras como 
auxiliar de escritório, depois passou 
no concurso para assistente técnico de 
Relações Públicas na área de Comuni-
cação. Posteriormente, foi chefe de setor 
de Planejamento de Relações Públicas. 
Participou ativamente da modernização 
e reposicionamento da marca BR e dos 
óleos lubrificantes da família Lubrax.

Frederico Bichara Henriques

Nasceu em Campos, RJ, em 1973. Cursou 
Engenharia Química na Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, entre 1993 e 1997. 
Entrou na Petrobras Distribuidora em 1998, 
quando foi morar no Espírito Santo. Atual-
mente é gerente de Marketing e Comerciali-
zação de Gás Canalizado do Espírito Santo.

Guilherme Edel

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1952. 
Cursou Engenharia Mecânica na Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro. Entrou 
na Petrobras em 1978 e, em 1990, passou 
a trabalhar na Petrobras Distribuidora, 
na ampliação da fábrica de lubrificantes. 
Participou do desenvolvimento da 
companhia envolvendo-se em projetos que 
geraram produtos importantes no mercado.

Jackson Rocha Franco

Nasceu em Aracaju, SE, em 1959. Aos 
nove anos mudou-se para Santo André, SP. 
Formado em Administração, ingressou na 
BR em 1980, na área Financeira, onde atuou 
até 1985, quando foi transferido para a área 
Comercial. Aprovado em concurso interno, 
passou a atuar a partir de 1990 na Gerência 
de Produtos Químicos. Hoje é gerente de 
Vendas de Fertilizantes, em Salvador, BA.

Carlos Fortunato de Campos Fest

Nasceu em Lavras, MG, em 1939. Mudou-se 
para o Rio de Janeiro aos 18 anos, onde 
se graduou em Engenharia Química na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 
1965. Ingressou na Petrobras em 1969 e 
trabalhou na Sudist. Foi gerente do Distrito 
da Guanabara (Disgua), e gerente de plane-
jamento de Aviação. Atualmente é assistente 
da Diretoria de Mercado Consumidor.

Carlos Vieira de Mello

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1948. 
Formado em Economia, voltou-se para a 
área de marketing. Trabalhou na Gillette, 
Texaco e Coca-Cola. Ao ingressar na 
Petrobras Distribuidora, em 1987, foi um dos 
implementadores das lojas de conveniência 
BR Mania. Atualmente é assistente da 
Diretoria da Rede de Postos de Serviços.

Cláudio de Mello

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1951. 
Prestou vestibular na Faculdade Hélio 
Alonso, onde se graduou em Relações 
Públicas, em 1979. No fim de 1972 já havia 
ingressado na BR, na área de Aviação, 
depois foi transferido para a área de 
Faturamento da empresa, onde perma-
neceu até 1994. Em 1995 foi para a área de 
Comunicação, trabalhando com patrocínio 
esportivo até 2009, quando se aposentou.

Dilson Gestal Pereira

Nasceu em 1934, no Rio de Janeiro, RJ. 
Graduou-se em 1958 em Arquitetura e 
Urbanismo na então Faculdade Nacional 
de Arquitetura da Universidade do Brasil e 
se especializou em Engenharia de Tráfego 
na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro. Sua parceria com a Petrobras 
Distribuidora remonta ao início na década 
de 1970, quando inovou o conceito arqui-
tetônico dos postos de serviço da recém-

-criada Petrobras Distribuidora. Participou 
ativamente dos projetos de revitalização da 
imagem da BR nos postos de abastecimento 
e serviços em diversos Estados brasileiros.

João Braga Castelo Branco

Nasceu em Teresina, PI, em 1958. Em 
1976 entrou na Escola de Engenharia da 
Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, 
no curso de Engenharia Civil, onde se 
graduou. Em 1990 ingressou na BR, alocado 
como supervisor da Base de Distribuição 
em Teresina, até 1995. Entre 1995 e 2007 
foi gerente do Terminal de São Luís, MA. 
Desde abril de 2007 é gerente regional 
de Operações-Norte, em Manaus, AM.

Jorge Celestino

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1956. 
Graduou-se em Engenharia Química na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e 
cursou pós-graduação na mesma instituição. 
Ingressou na Petrobras em 1983. Está na 
BR desde 1999, tendo atuado nas áreas de 
Logística, Operações e Industrial. Desde 
2007 é gerente executivo de Operações.

José Eduardo Sobral Barrocas

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1952. Na 
BR desde 1980, auxiliou a implantação do 
processamento de dados. Participou da 
definição da área de TI, da qual assumiu a 
gerência em 1986. Foi assistente do diretor 
Financeiro, em 2001, e gerente executivo 
de TI, em 2003. Desde 2008 é assistente 
da Diretoria da Rede de Postos de Serviços 
e também diretor de Meio Ambiente do 
Sindicato Nacional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e de Lubrificantes.

José Lima de Andrade Neto

Nasceu em Aracaju, SE, em 1954. Formou-se 
em Engenharia Química na Universidade 
Federal de Sergipe. Ingressou na Petrobras 
em 1978. Cursou pós-graduação em Enge-
nharia do Petróleo na Colorado School of 
Mines, nos EUA. Montou e coordenou o 
programa de pós-graduação em Engenharia 
do Petróleo na Universidade Federal de 
Ouro Preto e na Unicamp. Atualmente é 
presidente da Petrobras Distribuidora.

quem são
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José Roberto Hescket Hall

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1950. 
Estudou no Colégio Militar e formou-se 
engenheiro mecânico no Instituto Militar 
de Engenharia (IME), em 1973. Em 1974 
ingressou na BR como engenheiro. Em 
1982 foi trabalhar na Gerência de Aviação, 
onde foi chefe de Engenharia de Aviação, 
chefe de Operações e superintendente 
de Comercialização Direta. Atuou na 
área de Planejamento e Desempenho e 
Produtos Químicos. Desde 2007 é assis-
tente da Presidência da Companhia.

Katia Santana

Nasceu em Niterói, RJ, em 1958. Formou-se 
em Direito pela Universidade Federal Flumi-
nense. Recém-formada, tinha pretensões de 
atuar em escritório de advocacia, mas acabou 
se direcionando à Petrobras. Admitida em 
1981, atuou nas áreas de Consumidores, 
Jurídico, Automotivos e respondeu pela 
Ouvidoria da Petrobras Distribuidora. 
Hoje é assistente da Presidência.

Luiz Carlos Meirelles Silva

Nasceu em 1950, no Rio de Janeiro, RJ. É 
formado em Engenharia pela Universi-
dade Católica de Petrópolis. Ingressou 
na BR em 1977, onde atuou durante 28 
anos e vivenciou importantes transfor-
mações, destacando-se a mudança no 
processo licitatório por força da Lei nº 
8.666 e a abertura ao mercado durante o 
governo FHC. Aposentou-se em 2005.

Marcelo Dias

Nasceu em 1947, em Uberaba, MG, mas 
cresceu no Rio de Janeiro, RJ. Iniciou sua 
carreira na Petrobras Distribuidora na área 
de Planejamento, atuando em seguida na 
área Comercial, nas gerências de Vendas 
e Revendedores. Atualmente é gerente da 
Rede de Postos em Belo Horizonte, MG.

Marcos Thadeu Giacomini Lobo

Nasceu em Cuiabá, MT, em 1962. 
Graduou-se em Engenharia Mecânica 
na Universidade Estadual de Campinas, 
SP. Em 1987 foi admitido na Petrobras 
Distribuidora como engenheiro mecânico 
na Gerência de Vendas de Cuiabá. Atuou 
na área de Consumidores e Revendedores 
durante sua trajetória na companhia.

Maria Cristina Teixeira

Nasceu em 1958, em Petrópolis, RJ. Foi 
aprovada no concurso para a Petrobras 
em 1978, quando iniciou a graduação em 
Ciências Contábeis na Sociedade Univer-
sitária de Ensino Superior e Cultura. Na 
Petrobras Distribuidora, iniciou sua carreira 
na área de Contabilidade, onde esteve por 22 
anos, indo em seguida para área de TI e logo 
depois para o Financeiro, onde atua até hoje.

Maria das Graças Silva Foster

Nasceu em Caratinga, MG, em 1953. 
Graduou-se em Engenharia Química na 
Universidade Federal Fluminense, em 1978. 
Entrou na Petrobras em 1981, para trabalhar 
no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Mello, nas áreas 
de Perfuração e de Produção. Foi secretária 
de Petróleo, Gás Natural e Combustíveis 
Renováveis do Ministério de Minas e Energia 
e presidente da Petrobras Distribuidora. 
Atualmente é diretora de Gás e Energia 
da Petrobras, sendo a primeira mulher a 
ocupar um cargo na diretoria da empresa.

Maria Virgínia T. B. L. Serfaty

Nasceu em 1960, no Rio de Janeiro, RJ. 
Em 1979 fez Engenharia Mecânica na 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. Entrou na BR em 1985 
e foi trabalhar na área de Transportes. 
Convidada a assumir a área de Segurança 
e Meio Ambiente, fez pós-graduação em 
questões ambientais em 1997, na Coppe/
UFRJ. Atualmente é gerente de Meio 
Ambiente, ligada à Gerência de Engenharia, 
Segurança, Meio Ambiente e Saúde.

Milena Rosa Lobato

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1975. 
Formada em Direito pela Faculdade Cândido 
Mendes, especializou-se em Gestão e Políticas 
Públicas pela Fundação Getúlio Vargas, 
onde atualmente estuda Sustentabilidade. 
Ingressou na BR em 2002. Foi coordenadora 
de Responsabilidade Social, entre 2005 e 
2011. Atualmente atua na Ouvidoria Geral 
da Petrobras como coordenadora regional.

Nelson Costa Cardoso

Nasceu em Santos, SP, em 1954. Cursou 
Engenharia Química na USP, especializando- 
se em Administração na mesma instituição. 
Ingressou na Petrobras em 1974, na área 
de TI, onde atuou até 2003, quando foi 
convidado para a área de TI da BR. Participou 
de importantes projetos e hoje é gerente 
executivo de Tecnologia da Informação.

Orlando Galvão Filho

Nasceu em 1940, em Itabuna, BA. Graduou- 
se em Economia pela Universidade do Estado 
da Guanabara. Ingressou na Petrobras em 
1974, onde atuou na área Financeira. Em 1989 
foi presidente da empresa e posteriormente 
presidiu a Petrobras Distribuidora. Hoje 
é aposentado, mas atuante no mercado 
por meio de sua empresa de consultoria.

Paulo Cesar Chaves Furlanetto

Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 1947. Fez 
Engenharia Mecânica na Pontifícia Univer-
sidade Católica do Rio de Janeiro. Em 1973 
ingressou na BR. Entre 1975 e 2009, passou 
por diversos setores e áreas, atuando como 
gerente de Produtos de Aviação, Industrial, 
de Engenharia e assistente do diretor 
de Mercado Consumidor. Atualmente 
é diretor Financeiro e de Serviços da 
Liquigás, empresa controlada pela BR.

Shigeaki Ueki

Nasceu em Bastos, SP, em 1935. É 
advogado, foi consultor da Organização 
dos Estados Americanos e, convidado 
pelo então presidente da Petrobras 
Ernesto Geisel, ocupou o cargo de diretor 
Financeiro e Comercial da Petrobras. Foi o 
primeiro presidente da Petrobras Distri-
buidora. Depois, foi ministro das Minas 
e Energia e, no governo João Figueiredo 
chegou à presidência da Petrobras. 

Sylvio Massa de Campos

Nasceu em Maceió, AL, em 1938, e foi 
criado no Rio de Janeiro, RJ. Graduou-se 
em economia. Foi admitido por meio de 
concurso na Petrobras, em 1962, onde atuou 
na área financeira. Cursou mestrado em 
Economia de Petróleo, em Milão, na década 
de 1960. Participou da criação da Didist, 
da Sudist e posteriormente da Petrobras 
Distribuidora. Aposentou-se em 1990.
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