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REGULAMENTO 

Objetivo 
O Concurso O Posto Mais Bonito do Brasil tem como objetivo eleger os postos revendedores de combustíveis e 
lojas de conveniência localizados em todo o território nacional que representem a modernidade, a inovação, a 
valorização dos recursos humanos e o respeito ao meio ambiente e ao consumidor. 
 
Promotora 
O Concurso O Posto Mais Bonito do Brasil é realizado, pela Revista Posto de Observação e Brascombustíveis 
(Associação Brasileira do Comércio Varejista de Combustíveis Automotivos e de Lubrificantes), com o apoio do 
Sincopetro (Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo) 
 
1 - CRITÉRIOS GERAIS 
CATEGORIAS: POSTO URBANO / POSTO DE RODOVIA / LOJA DE CONVENIÊNCIA 
O concurso será realizado em todo o território nacional e está aberto a todos os postos revendedores de 
combustíveis ou loja de conveniência situada dentro de postos. 
Os postos e lojas de conveniência independentes poderão participar do concurso em igualdade de condições 
com outros que ostentem alguma marca. 
Não serão aceitas inscrições concomitantes na Categoria Posto Urbano e Posto de Rodovia. 
A avaliação dos candidatos terá por base os critérios de manifestação visual, layout, iluminação, organização, 
limpeza e estado de conservação das instalações do posto ou loja, bem como criatividade na condução no 
negócio, mix de produtos oferecidos, treinamento e apresentação dos funcionários, além da qualidade dos 
serviços e do atendimento oferecidos aos clientes. 
 
2 - INSCRIÇÕES 
Os postos concorrentes na CATEGORIAS POSTO URBANO e POSTO DE RODOVIA deverão enviar 6 (seis) fotos, 
sendo uma diurna (de ângulo geral do estabelecimento), uma noturna e as demais a critério do participante. 
Para a CATEGORIA LOJA DE CONVENIÊNCIA, o estabelecimento deverá se inscrever mediante o envio de 6 (seis) 
fotos da loja: 3 (três) internas, 1 (uma) externa e demais de acordo com o critério do participante. 
As fotos inscritas estarão automaticamente autorizadas pelo proprietário para uso em qualquer material entre 
fotos, matérias jornalísticas e outros meios de comunicação, para serem utilizadas em campanhas promocionais 
e institucionais da Brascombustíveis e Revista Posto de Observação, sem ônus para os organizadores do 
concurso. 
 
Inscrição por meio eletrônico 
As inscrições serão recebidas até o dia 20 de setembro de 2019, IMPRETERIVELMENTE. 
O formulário de inscrição,  estará disponível no site da Revista Posto de Observação 
(www.postodeobservacao.com.br),  deverá ser preenchido corretamente e enviado junto as fotos, caso a 
inscrição seja enviada por e-mail. 
As fotos encaminhadas por meio eletrônico deverão estar compatíveis com a realidade atual do posto/loja, ser 
coloridas, na posição horizontal, em alta resolução mínima 300 dpi (acima de 1Mb). 
Especificações: Categorias POSTO URBANO e POSTO DE RODOVIA, máximo de fotos de 6 (seis) fotos, sendo 
uma diurna (de ângulo geral do estabelecimento), uma noturna e as demais a critério do participante. 

http://www.postodeobservacao.com.br/


 

Realização 
 

XX  Concurso                              
O POSTO MAIS BONITO DO BRASIL 
2019 

Categoria LOJA DE CONVENIÊNCIA, 6 (seis) fotos da loja: 3 (três) internas, 1 (uma) externa e demais de acordo 
com o critério do participante. 
 
3- Inscrição por Portador/Correios 
As inscrições deverão ser postadas nos Correios até o dia 20 de setembro de 2019, IMPRETERIVELMENTE. 
A fotos deverão estar compatíveis com as características atuais do posto/loja, nas dimensões de 15 cm x 21 cm, 
em papel matte 180g no mínimo, na posição horizontal, com identificação do posto e do proprietário e 
respectivos telefones e e-mail no verso de cada foto, em etiqueta adesiva. 
O formulário de inscrição online deverá ser baixado do site da Revista Posto de Observação 
(www.postodeobservacao.com.br), impresso e preenchido com todos os dados solicitados e anexado às fotos 
para que a inscrição seja validada. A identificação completa do estabelecimento e do proprietário é essencial. 
Caso as fotos sejam enviadas/entregues em DVD/pen drive, o respectivo formulário de inscrição deverá constar 
entre os arquivos. Endereço para envio:  Rua Atibaia, 282, Perdizes, CEP 01235-010, São Paulo/SP.  
Todas as inscrições devem estar nas especificações informadas ou não serão validadas. A confirmação e 
validação será realizada pela equipe da Revista Posto de Observação, por meio eletrônico. 
 
4 - SELEÇÃO 
A equipe da Revista Posto de Observação fará uma pré-escolha das fotos. 
As fotos pré-selecionadas serão analisadas por um júri elencado pela Revista Posto de Observação, com 1 (um) 
representante escalado pela respectiva companhia distribuidora participante, além de outros especialistas 
escolhidos pelos organizadores do concurso. 
Durante a seleção, serão escolhidos os 5 (cinco) estabelecimentos semifinalistas para Posto Urbano, os 3 (três) 
semifinalistas para Posto de Rodovia e os 3 (três) semifinalistas para Loja de Conveniência. 
A equipe da Revista Posto de Observação visitará todos os semifinalistas. Os pontos obtidos durante a visita 
determinarão a ordem de classificação e os 3 finalistas pertencentes a cada categoria serão definidos. 
A relação dos postos selecionados para a fase final será divulgada no site da Revista Posto de Observação. 
O resultado será divulgado somente na cerimônia de premiação do Concurso O Posto Mais Bonito do Brasil a 
ser agendada pelos organizadores. 
 
5 - PREMIAÇÃO 
A premiação será realizada durante a cerimônia especial, na qual os 3 (três) primeiros colocados de cada 
categoria receberão os respectivos troféus. 
Na ocasião da premiação, fornecedores do setor entregarão prêmios aos 3 (três) primeiros colocados na 
Categoria Posto Urbano, ao 1º (primeiro) colocado na Categoria Posto de Rodovia e ao 1º (primeiro) colocado 
na Categoria Loja de Conveniência. Caso não seja possível entregar o prêmio ao vencedor logo após a cerimônia, 
a empresa premiadora entregará um documento comprobatório que garantirá ao homenageado receber o 
prêmio no endereço do posto (ou local indicado pelo proprietário). 
Os custos de embalagem e remessa dos prêmios ficará a cargo dos premiadores e não causará nenhum ônus 
aos participantes nem às instituições organizadoras. 
A marca ostentada pelo primeiro colocado na Categoria Posto Urbano será homenageada com o Prêmio Alisio 
Vaz durante a cerimônia de premiação. 
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