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Levantamento da Ticket Log revela queda de 4,7% no preço da 

gasolina e alta de 1,4% para o GNV em todo o País 

Em dezembro, etanol também baixou 1,8%; balanço do ano revela que combustível 

registrou grande variação no preço, perdendo apenas para o GNV 

 

Os cortes de preços nas distribuidoras continuaram a se refletir em queda no valor dos 

combustíveis nos postos de todo o País em dezembro, revela o Índice de Preços da 

Ticket Log (IPTL). A exceção foi o gás veicular natural (GNV), que, pelo segundo mês 

consecutivo, registrou alta de 1,4% na média nacional. No balanço do ano, o preço do 

combustível foi o que mais sofreu variação, com média de 13,86%, seguido do etanol, 

com média de 12,68%. 

 

“O último IPTL mostra que o GNV, comercializado a R$ 3,172, foi o único combustível 

a registrar aumento na análise dos preços médios de todo o País. É um cenário que 

reflete a atualização do custo do gás anunciada pela Petrobrás”, explica o Diretor-

Geral de Frotas e Soluções de Mobilidade da Edenred Brasil, Jean-Urbain Hubau 

(Jurb). 

 

Em dezembro, a gasolina não apresentou alta em nenhum Estado, com o litro vendido 

a R$ 4,501, valor 4,7% menor que o do mês anterior. No Amazonas, a redução 

chegou a 14,03%, a baixa mais significativa registrada para o combustível.  

 

O Rio de Janeiro lidera com o litro da gasolina mais caro, comercializado a R$ 4,879, 

ante os R$ 4,099 de Santa Catarina, o menor valor registrado para o combustível na 

média de dezembro. Na análise por região, os motoristas da Região Sul pagam, em 

média, 7% a menos que na Região Norte ao abastecer com gasolina.  

 

O etanol também apresentou redução, com o litro vendido a R$ 3,459, ante os R$ 

3,523 da média de novembro. Na Paraíba, a baixa chegou a 5,94%, e Goiás foi o 

Estado que registrou o maior aumento, com média de 4,66%.  

 

A análise do IPTL revela ainda que o combustível é 23% mais barato na Região 

Sudeste, quando comparado com a Região Norte. Em São Paulo, por exemplo, está o 
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valor médio mais baixo do etanol no Brasil, com o litro comercializado a R$ 2,698, ante 

os R$ 4,161 de Rondônia, o mais caro do País. 

 

Já o diesel fechou o mês com preço médio de R$ 3,663, baixa de 3,93%. O maior 

valor comercializado foi encontrado no Acre, por R$ 4,410, e o menor, localizado no 

Paraná, com média de R$ 3,099 o litro. 

 

Balanço de 2018 

Em 2018, a gasolina registrou ao longo do ano uma variação de 7,39%, com o preço 

médio de R$ 4,538 em todo o País. O maior preço médio para o combustível foi 

registrado no Acre, em outubro, quando o litro chegou a ser comercializado por R$ 

5,300. Já o menor valor foi registrado em Santa Catarina, em abril, com o litro vendido 

a R$ 3,930. 

 

O GNV foi o combustível que apontou a maior variação nos preços, com média de 

13,86%. O menor preço médio foi registrado em janeiro, em Santa Catarina, R$ 2,079, 

e o combustível alcançou o maior preço médio em dezembro. No mesmo mês, o 

combustível foi comercializado na Paraíba por R$ 3,739 o litro. 

 

O etanol, que se apresenta como uma alternativa mais econômica para os motoristas, 

registrou a segunda maior variação de preço ao longo do ano, média de 12,68%. O 

combustível foi vendido ao preço médio de R$ 3,492 nos postos de todo o País. São 

Paulo é o Estado que lidera as menores médias, com destaque para maio e agosto, 

quando o litro foi vendido a R$ 2,400. Em junho, o Paraná registrou o maior pico para 

o etanol, com média de R$ 4,303. 

 

Já o diesel e o diesel S-10 registraram variação média de 6,67% e 7,10%, 

respectivamente. Em outubro, o Amapá registrou a maior média para o diesel comum, 

R$ 4,590, e em novembro, o litro mais caro do diesel S-10, com média de R$ 4,680. 

 

O IPTL é um índice mensal de preços de combustíveis levantados com base nos 

abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log, que traz 

grande índice de acerto devido a quantidade de veículos administrados pela marca: 1 

milhão ao todo, com média de oito transações por segundo. A Ticket Log, marca de 



 

 
 

 

 

 ticketlog.com.br 

gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil, conta com 25 anos de 

experiência e se adapta às necessidades dos clientes, oferecendo soluções modernas 

e inovadoras a fim de simplificar os processos diários. 

 

Confira a evolução mensal do IPTL: 

 

 

Confira as médias de preços por regiões:  
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Mês Gasolina Etanol Diesel Diesel S-10 GNV

jan/18 R$ 4,280 R$ 3,400 R$ 3,520 R$ 3,620 R$ 2,630

fev/18 R$ 4,289 R$ 3,459 R$ 3,503 R$ 3,603 R$ 2,638

mar/18 R$ 4,290 R$ 3,490 R$ 3,497 R$ 3,596 R$ 2,657

abr/18 R$ 4,336 R$ 3,539 R$ 3,573 R$ 3,669 R$ 2,669

mai/18 R$ 4,599 R$ 3,444 R$ 3,516 R$ 3,596 R$ 2,954

jun/18 R$ 4,619 R$ 3,600 R$ 3,548 R$ 3,625 R$ 2,796

jul/18 R$ 4,594 R$ 3,521 R$ 3,495 R$ 3,591 R$ 2,853

ago/18 R$ 4,599 R$ 3,444 R$ 3,516 R$ 3,596 R$ 2,954

set/18 4,777R$  3,502R$  3,795R$  3,870R$    2,986R$  

out/18 R$ 4,851 3,542R$  3,875R$  3,945R$    3,023R$  

nov/18 4,721R$  3,523R$  3,813R$  3,890R$    3,126R$  

dez/18 4,501R$  3,459R$  3,663R$  3,736R$    3,172R$  

REGIÃO DIESEL DIESEL S-10 ETANOL GASOLINA GNV

CENTRO-OESTE R$ 3,728 R$ 3,830 R$ 3,171 R$ 4,575

NORDESTE R$ 3,708 R$ 3,748 R$ 3,421 R$ 4,567 R$ 3,218

NORTE R$ 3,898 R$ 3,943 R$ 3,804 R$ 4,776

SUDESTE R$ 3,488 R$ 3,547 R$ 2,920 R$ 4,449 R$ 2,957

SUL R$ 3,385 R$ 3,457 R$ 3,374 R$ 4,434 R$ 3,104
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