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CARTA AO LEITOR

O que está por vir
A Fecombustíveis representa nacionalmente 34
sindicatos, defendendo os interesses legítimos
de mais de 40 mil postos de serviços, 407
TRRs e cerca de 71 mil revendedores de GLP,
além da revenda de lubrificantes.

Atravessamos um período difícil e instável com a pandemia. Em meio
à retomada da economia, começamos a ver o relaxamento das medidas
e, aos poucos, a volta presencial de certas atividades econômicas em al-

Nossa missão é acompanhar o mercado de
revenda de combustíveis, com a meta de
fomentar o desenvolvimento econômico e social
do setor, contribuindo assim para melhorar a
qualidade de vida da nação.

gumas cidades brasileiras. Como ainda não há uma forma eficaz de imu-
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confirmados. A testagem em massa da população poderia ser uma grande
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aliada para controlar a disseminação do vírus, assim como o rastreamento
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nidade, existe o temor de uma segunda onda, principalmente no Brasil.
O país continua em segundo lugar no ranking em número de casos

de pessoas que tiveram contato com infectados. Porém, no Brasil, não há
estratégias que sejam mais efetivas.
No cenário de mudanças, o home office pode se tornar uma opção definitiva, ou mesmo um sistema misto com parte presencial no escritório
e parte em casa. O transporte individual também pode passar a ser a preferência por parte da população, na tentativa de evitar a aglomeração do
transporte público. Na Europa, uma das tendências do retorno é a bicicleta como meio de locomoção, já que garante o distanciamento social e é
econômica. No Brasil, o deslocamento da casa para o trabalho por veículos pode aumentar – para quem tem condições – com o retorno às atividades. Com isso, é provável que as vendas da gasolina e do etanol voltem
a crescer no segundo semestre, segundo analistas do mercado.
Nesta edição, vamos mostrar na Matéria de Capa como tem sido o
novo normal da revenda. Confira como os revendedores atravessaram
os momentos de turbulência no primeiro semestre e de que forma estão se reinventando (Rosemeire Guidoni).
Trazemos também como destaque o efeito da pandemia na cadeia do
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petróleo, desde as oscilações das cotações internacionais, o impacto nas
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venda para preservar os empregos e a chegada da nova gasolina em agos-
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refinarias e nos resultados das distribuidoras. (Mônica Serrano).
Confira ainda as medidas trabalhistas emergenciais adotadas pela reto. (Adriana Cardoso)
Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora

CURSOS
A informação é a melhor maneira de prevenir riscos e salvar vidas
Conheça os cursos que atendem à NR-20. Estude a distância!
CURSO INTEGRAÇÃO
Público-alvo:

Trabalhadores de loja de conveniência, escritório, limpeza, jardinagem, manutenção
predial e em áreas afastadas da manipulação de produtos perigosos.
R$ 30,00

Carga horária: 4h

CURSO BÁSICO
Público-alvo:

Supervisores ou gerentes de instalação, supervisores de pista e equipes de
manutenção e inspeção que executam atividades eventuais no setor de abastecimento.
R$ 30,00

Carga horária: 8h

CURSO INTERMEDIÁRIO
Público-alvo:

Frentistas, gerentes e supervisores que executam as atividades habituais e
permanentes no setor de abastecimento.
R$ 30,00

www.nr20ead.com.br

Carga horária: 16h

@nr20ead

faleconosco@nr20ead.com.br

SINDICATOS FILIADOS

ACRE
Sindepac
Karyenne Saraiva Machado
Rua Pernambuco nº 599 - Sala 4
Bairro: Bosque
Rio Branco-AC
Fone: (68) 3226-1500
sindepac@hotmail.com
www.sindepac.com.br
ALAGOAS
Sindicombustíveis - AL
James Thorp Neto
Av. Jucá Sampaio, 2247, Barro Duro
Salas 93/94 Shopping Miramar
Maceió-AL
Fone: (82) 3320-2902/1761
Fax: (82) 3320-2902
scvdpea@uol.com.br
www.sindicombustiveis-al.com.br
AMAZONAS
Sindicombustíveis - AM
Eraldo de Souza Teles Filho
Rua Rio Içá, 26 - quadra 35
Conj. Vieiralves
Manaus-AM
Fone: (92) 3284-3707
Fax: (92) 3584-3728
sindicombustiveisam@gmail.com
BAHIA
Sindicombustíveis - BA
Walter Tannus Freitas
Av. Otávio Mangabeira, 3.127
Costa Azul
Salvador-BA
Fone: (71) 3342-9557
Fax: (71) 3342-9557/9725
sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br
www.sindicombustiveis.com.br
CEARÁ
Sindipostos - CE
Manuel Novais Neto
Av. Engenheiro Santana Júnior, 3000/
6º andar – sala 506 Parque Cocó
Fortaleza-CE
Fone: (85) 3244-1147
sindipostos@sindipostos-ce.com.br
www.sindipostos-ce.com.br
DISTRITO FEDERAL
Sindicombustíveis - DF
Paulo Roberto Correa Tavares
SHCGN-CR 704/705, Bloco E
Entrada 41, 3º andar, sala 301
Brasília-DF
Fone: (61) 3274-2849
Fax: (61) 3274-4390
sindicato@sindicombustiveis-df.com.br
www.sindicombustiveis-df.com.br
ESPÍRITO SANTO
Sindipostos - ES
Eval Galazi
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 / 21º - salas
2101 e 2102
Ed. Global Tower - Enseada do Suá
Vitória - ES
Fone: (27) 3322-0104
Fax: (27) 3322-0104
sindipostos@sindipostos-es.com.br
www.sindipostos-es.com.br

GOIÁS
Sindiposto
Marcio Martins de Castro Andrade
12ª Avenida, 302
Setor Leste Universitário
Goiânia-GO
Fone: (62) 3218-1100
Fax: (62) 3218-1100
sindiposto@sindiposto.com.br
www.sindiposto.com.br
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MARANHÃO
Sindicombustíveis - MA
Lepoldo Correa Santos Neto
Av. dos Holandeses - Ed. Tech Office - sala 226 - 2o
andar
Ponta D’Areia - São Luís-MA
Fone: (98) 98740-1700 / 98453-7975
sindcomb@uol.com.br
secretaria@sindcombustiveis-ma.com.br
www.sindcombustiveis-ma.com.br

RIO DE JANEIRO
Sindestado
Ronald Barroso do Couto
Av. Presidente Franklin Roosevelt, 296
São Francisco
Niterói–RJ
Fone/Fax: (21) 2704-9400
sindestado@sindestado.com.br
www.sindestado.com.br

MATO GROSSO
Sindipetróleo
Aldo Locatelli
R. Manoel Leopoldino, 414, Araés
Cuiabá-MT
Fone/Fax: (65) 3621-6623
contato@sindipetroleo.com.br
www.sindipetroleo.com.br

RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO
Sindcomb
Maria Aparecida Siuffo Pereira Schneider
Rua Alfredo Pinto, 76 - Tijuca
Rio de Janeiro-RJ
Fone: (21) 3544-6444
secretaria@sindcomb.org.br
www.sindcomb.org.br

MATO GROSSO DO SUL
Sinpetro
Waldemar Locatelli
Rua Bariri, 133
Campo Grande-MS
Fone: (67) 3325-9988 / 9989
Fax: (67) 3321-2251
sinpetro@sinpetro.com.br
www.sinpetro.com.br

RIO GRANDE DO NORTE
Sindipostos - RN
Antonio Cardoso Sales
Rua Raposo Câmara, 3588
Bairro Candelária
Natal-RN
Fone: (84) 3217-6076
sindipostosrn@sindipostosrn.com.br
www.sindipostosrn.com.br

MINAS GERAIS
Minaspetro
Carlos Eduardo Mendes Guimarães Júnior
Rua Amoroso Costa, 144
Bairro Santa Lúcia
Belo Horizonte-MG
Fone/Fax: (31) 2108- 6500/ 2108-6530
minaspetro@minaspetro.com.br
www.minaspetro.com.br

RIO GRANDE DO SUL
Sulpetro
João Carlos Dal’Aqua
Rua Cel. Genuíno, 210 - Centro
Porto Alegre-RS
Fone: (51) 3930-3800
Fax: (51) 3228-3261
presidencia@sulpetro.org.br
www.sulpetro.org.br

PARÁ
Sindicombustíveis - PA
José Antônio Victor de Souza
Av. Duque de Caxias, 1337
Bairro Marco
Perímetro: Trav. Mariz e Barros/Trav.
Timbó
Belém-PA
Fone: (91) 3224-5742/ 3241-4473
secretaria@sindicombustiveis-pa.com.br
www.sindicombustiveis-pa.com.br

RIO GRANDE DO SUL – SERRA GAÚCHA
Sindipetro Serra Gaúcha
Eduardo D’Agostini Martins
Rua Ítalo Victor Berssani, 1.134
Caxias do Sul-RS
Fone/Fax: (54) 3222-0888
sindipetro@sindipetroserra.com.br
www.sindipetroserra.com.br

PARAÍBA
Sindipetro - PB
Omar Aristides Hamad Filho
Av. Minas Gerais, 104
Bairro dos Estados
João Pessoa-PB
Fone: (83) 3221-0762
contato@sindipetropb.com.br
www.sindipetropb.com.br
PARANÁ
Sindicombustíveis - PR
Rui Cichella
Rua Vinte e Quatro de Maio, 2.522
Curitiba-PR
Fone/Fax: (41) 3021-7600
diretoria.sindi@sindicombustiveis-pr.com.br
www.sindicombustiveis-pr.com.br
PERNAMBUCO
Sindicombustíveis - PE
Alfredo Pinheiro Ramos
Rua Desembargador Adolfo Ciriaco,15
Prado - Recife-PE
Fone: (81) 3227-1035
Fax: (81) 3445-2328
recepcao@sindicombustiveis-pe.org.br
www.sindicombustiveis-pe.org.br
PIAUÍ
Sindipetro - PI
Alexandre Cavalcanti Valença
Av. Tancredo Neves 8570, Lourival Parente
Teresina-PI
Fone: (86) 3227-4996
sindipostospi@gmail.com
www.sindipetropi.org.br

RONDÔNIA
Sindipetro - RO
Volmir Ramos Xinaider
Travessa Guaporé, Ed. Rio Madeira,
3º andar, salas 307/308
Porto Velho-RO
Fone: (69) 3229-6987
sindipetrorondonia@gmail.com
www.sindipetro-ro.com.br
RORAIMA
Sindipostos - RR
José Pereira Barbosa Neto
Av. Major Williams, 436 - sala 01- São Pedro
Boa Vista-RR
Fone: (95) 3623-9368/ 99132-2776
sindipostosrr@hotmail.com
SANTA CATARINA
Sindipetro - SC
Luiz Antonio Amin
Rua Porto União, 606
Bairro Anita Garibaldi
Joinville-SC
Fone: (47) 3433-0932 /0875
Fax: (47) 3433-0932
sindipetro@sindipetro.com.br
www.sindipetro.com.br
SANTA CATARINA - BLUMENAU
Sinpeb
Julio César Zimmermann
Rua Quinze de Novembro, 550/4º andar
Blumenau-SC
Fone: (47) 3326-4249
Fax: (47) 3326-6526
sinpeb@gmail.com
www.sinpeb.com.br

SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS
Sindópolis
Vicente Sant’Anna Neto
Av. Presidente Kennedy, 222 - 2º andar
Campinas São José
Florianópolis-SC
Fone: (48) 3241-3908
sindopolis@sindopolis.com.br
SANTA CATARINA – LITORAL CATARINENSE E
REGIÃO
Sincombustíveis
Giovani Alberto Testoni
Rua José Ferreira da Silva, 43 1º andar – sala 7
Itajaí-SC
Fone: (47) 3241-0321
Fax: (47) 3241-0322
sincombustiveis@sincombustiveis.com.br
www.sincombustiveis.com.br
SÃO PAULO – CAMPINAS
Recap
Flávio Martini de Souza Campos
Rua José Augusto César, 233
Jardim Chapadão
Campinas-SP
Fone: (19) 3284-2450
recap@financeiro.com.br
www.recap.com.br
SÃO PAULO - SANTOS
Sindicombustíveis Resan
José Camargo Hernandes
Rua Dr. Manoel Tourinho, 269
Bairro Macuco
Santos-SP
Fone: (13) 3229-3535
Fax:(13) 3229-3535
secretaria@resan.com.br
www.resan.com.br
SERGIPE
Sindpese
Murilo de Paula Melquiades Oliveira
Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, 871
Bairro Salgado Filho
Aracaju-SE
Fone: (79) 3214-4708
secretaria@sindpese.com.br
www.sindpese.com.br
SINDILUB
Laércio dos Santos Kalauskas
Rua Trípoli, 92, conj. 82
Vila Leopoldina
São Paulo-SP
Fone: (11) 3644-3439/ 3645-2640
sindilub@sindilub.org.br
www.sindilub.org.br
TOCANTINS
Sindiposto - TO
Wilber Silvano de Sousa Filho
Quadra 303 Sul Av. LO 09 lote 21 salas 4 e 5
Palmas-Tocantins
Fone: (63) 3215-5737
sindiposto-to@sindiposto-to.com.br
www.sindiposto-to.com.br
TRR
Álvaro Rodrigues Antunes de Faria
Rua Lord Cockrane, 616
8º andar, salas 801/804 e 810
Ipiranga-SP
Fone: (11) 2914-2441
Fax: (11) 2914-4924
info@sindtrr.com.br
www.sindtrr.com.br
Entidade associada
ABRAGÁS (GLP)
José Luiz Rocha
Fone: (41) 8897-9797
abragas.presidente@gmail.com

Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis

OPINIÃO

Revenda é a prioridade
A Fecombustíveis sempre esteve ao lado do revendedor em diversas fases e em todas as circunstâncias. Não medimos esforços para defender os legítimos interesses da revenda e, em muitas ocasiões, contratamos consultorias especializadas para fazer estudos aprofundados sobre determinado assunto, no sentido de corroborar nossos entendimentos e nos apoiar para defender
o setor em momentos de vulnerabilidade.
Nesse sentido, relembro o processo de aquisição da Ale pela Ipiranga, em 2016, quando
a Federação contratou a LCA Consultores, que realizou um estudo minucioso do mercado e
constatou a possibilidade de aumentar a concentração da distribuição. Segundo o parecer daquela época, embora a Ale tivesse pouca representatividade no market share, ela era a única distribuidora com atuação regionalizada que competia com as três maiores companhias nacionais.
Na época, a Federação encaminhou o estudo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e fez recomendações para preservar o revendedor Ale, com a introdução de
cláusulas de facilitação da saída na migração para a Ipiranga, caso a venda fosse concretizada,
assim como sugestões alternativas para aumentar a concorrência na distribuição. O Cade apontou riscos e probabilidade de exercício abusivo de poder de mercado pela Ipiranga, impedindo
a venda.
A Federação também não mediu esforços quando a verticalização do setor foi colocada em
pauta e defendida pelo então diretor-geral da ANP, Décio Oddone, quando foram iniciadas as
primeiras discussões de mudanças nas regras do downstream em 2018. Inclusive, fizemos várias
reuniões com o próprio Oddone e demais diretores da ANP.
Em setembro do ano passado, a verticalização foi tema de audiência pública na Comissão de
Minas e Energia da Câmara dos Deputados. A Federação teve como embasamento em defesa
da revenda um estudo que foi encomendado à Tendências Consultoria, que mostrou todos os
riscos e efeitos nocivos com aumento do poder pelas distribuidoras, dificultando a entrada de
possíveis novos concorrentes e prejudicando a competitividade do setor, uma vez que a concentração que existe, hoje, no atacado certamente também passaria para o varejo.
No início do ano, a ANP realizou um workshop e apresentou aos agentes todas as possíveis
mudanças nas regras da revenda e distribuição, e com isso a verticalização foi tirada da pauta regulatória, pelo menos, por ora.
Por conta da Covid-19, o andamento da discussão da pauta regulatória foi interrompido,
mas a Federação está preparada para defender a revenda e buscar sempre o que é melhor para
o setor.
Para ter um embasamento teórico e econômico, encomendamos um estudo ao Centro Brasileiro de Infraestrutura, empresa cujo diretor é Adriano Pires, que dispõe de qualificação técnica e experiência para avaliar todos os reflexos que certamente irão impactar no nosso segmento,
principalmente com a venda das refinarias. Por isso, o trabalho começa com o impacto regulatório após a venda das oito refinarias da Petrobras. Este estudo vai mostrar um detalhamento
minucioso com base técnica todos os desdobramentos das mudanças com a venda das refinarias, a questão tributária do setor, a venda direta do etanol e todos os demais temas que estarão
na pauta regulatória neste segundo semestre.
Destaco que a missão da Fecombustíveis sempre foi proteger a nossa atividade, combater a
concorrência desleal, trabalhar para uma reforma tributária que resolva, definitivamente, a sonegação fiscal que a todos prejudica e manter o melhor relacionamento possível com as autoridades que direta ou indiretamente regulam a nossa atividade, para podermos participar da elaboração das legislações que nos afetam diretamente.

A missão da
Fecombustíveis
sempre foi proteger
a nossa atividade,
combater a
concorrência
desleal, trabalhar
para uma reforma
tributária
que resolva,
definitivamente, a
sonegação fiscal
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Problemas com o
biodiesel continuam
e preocupam setor
Logo depois do aumento do teor de biodiesel em março, o setor
produtivo do biocombustível começou a se articular pedindo a
antecipação de novas elevações do percentual. O produto, no
entanto, continua trazendo problemas para veículos e equipamentos,
o gera grande apreensão ao mercado de combustíveis
POR ROSEMEIRE GUIDONI

8 • Combustíveis & Conveniência

Divulgação SindTRR

Empresários do
setor sofrem com a
menor qualidade do
diesel e degradação
do combustível em
decorrência do biodiesel

Em março deste ano, o teor de
biodiesel adicionado ao diesel fóssil passou a ser 12%, conforme estabelecido pelo Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE). De
acordo com o cronograma formalizado no ano passado, teor deve aumentar 1% ao ano, chegando ao limite de 15% em 2023.
No entanto, logo após a entrada
em vigor do B12, as entidades que representam o setor produtivo (Aprobio, Ubrabio e Abiove) encaminharam um ofício ao Ministério de Minas e Energia que pedia a antecipação
do B13 a partir de 1o de julho deste
ano, ou seja, quase um ano antes da
data prevista no calendário. A justificativa do setor seria reduzir as importações de diesel e aquecer a economia.
Contudo, o setor de combustíveis
vê essa possibilidade com muita reserva. Além da ocorrência de problemas nas bombas, como travamento
e até queima de motores, já relatado
em várias edições da Combustíveis &
Conveniência, muitos postos convivem com reclamações de clientes, decorrentes de danos nos veículos.
Embora a quantidade de problemas possa ser reduzida com boas práticas de armazenamento e manutenção
nos postos, as revendas não podem se
responsabilizar pelo mau uso dos proprietários de veículos. Além disso, apesar de os testes feitos pela indústria automotiva não terem detectado riscos
com misturas até o B15, é fundamental que os motoristas reforcem os cuidados de manutenção preventiva.
“Os problemas podem ocorrer
tanto nos postos quanto nos caminhões, o que torna os procedimentos
de manutenção mais necessários, com
maior frequência”, afirmou Rogério

Gonçalves, diretor de combustíveis da
Associação de Engenharia Automotiva (AEA). Segundo ele, a questão é
ainda mais séria no caso de máquinas
agrícolas, que acabam ficando mais
tempo paradas no fim da safra.
No entanto, os veículos que ficam
parados mais tempo com o produto
no tanque (situação que ocorreu em
muitos casos, em função da quarentena e redução da atividade econômica)
também podem sofrer as consequências da degradação do biodiesel.

Máquinas agrícolas e
geradores: o que fazer?
Álvaro Faria, presidente do
SindTRR, que representa os Transportadores - Revendedores - Retalhistas, demonstra preocupação com
tais equipamentos. “Normalmente, o
cliente compra o diesel para abastecer
as máquinas e usam durante algum
tempo. No final da safra, elas permanecem paradas durante algum tempo
e o diesel se degrada, em função do
biodiesel”, explicou.
Algumas dessas máquinas têm
tecnologia avançada, são importadas e operadas por GPS, e o problema com a qualidade do diesel aumenta o prejuízo para o agricultor.

“Não há o que fazer com o diesel que resta no tanque. O consumidor não pode descartá-lo, sob risco ambiental e perda de dinheiro”,
observou. “Nesses casos, ainda que o
proprietário dos equipamentos adote
todos os procedimentos de boas práticas explicadas no manual que lhe é
entregue, e siga as orientações dos assessores do TRR, ocorre a deterioração, causando consideráveis riscos e
prejuízos, ao cliente e ao fornecedor”.
Além disso, Faria relata que os
TRRs convivem com outro grande
problema: o fornecimento de diesel
para geradores.“O gerador só é ligado
quando existe necessidade, e ninguém
deixa para ir comprar o diesel na hora em que essa necessidade surge. Ou
seja, o produto acaba se degradando
e compromete o funcionamento do
equipamento que, muitas vezes, é essencial. Podem ser fazendas que convivem com problemas de fornecimento
de energia da rede, hospitais ou edifícios, por exemplo”, disse ele.

ANP planeja criar programa
de monitoramento
Diante de tantos relatos de
problemas, o mercado vem se reunindo com a ANP para discutir al-

O biodiesel, por ser um produto
higroscópico, absorve a umidade do
ar e cria um ambiente propício para a
proliferação de micro-organismos
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ternativas para melhorar a qualidade do biodiesel e reduzir a ocorrência desse tipo de situação.
Porém, embora algumas fontes do setor afirmem que a agência
reguladora está estruturando um
programa de monitoramento da
qualidade do produto, a assessoria
de imprensa da ANP retornou à
redação informando tratar-se ainda de um “projeto embrionário”.
De qualquer maneira, o setor está em busca de soluções para os problemas relacionados ao uso da mistura. Em ofício enviado ao Ministério
de Minas e Energia, o SindTRR relata que questões como o entupimento
de filtros e bicos, maior necessidade de
retífica de motores e trocas de elementos filtrantes aparecem tanto em regiões frias (por causa do uso de biodiesel de origem animal) quanto quentes
(em decorrência da umidade).
Para o sindicato, essa situação
traz diversos problemas, como a
perda de confiança dos clientes
em seus fornecedores, a ausência
de meios adequados para descarte
do combustível degradado e o aumento de prejuízos materiais.
A Fecombustíveis também encaminhou um ofício à ANP reiterando a importância da criação do
programa de monitoramento de
qualidade do combustível, relatando questões como o travamento de
bombas de diesel, formação de borras em veículos, impacto das variações climáticas na qualidade do biodiesel, entre outros aspectos.
Vale destacar que, no ano passado, a agência reguladora reviu a
especificação do biodiesel, conforme a Resolução ANP 798/2019,
publicada em agosto. A partir de10 • Combustíveis & Conveniência

O aumento da mistura com o biodiesel
tem aumentado ocorrências, como
entupimentos, entre outros problemas

la, o produto passou a ter aditivação obrigatória com antioxidante,
além de um novo limite de estabilidade à oxidação. No entanto,
apesar de a medida ter minimizado os problemas, a Fecombustíveis
alerta que ainda há muitos postos
revendedores sofrendo travamento
de suas bombas.

Biodiesel afeta as próximas
fases do Proconve
Além de todas essas questões, a
indústria automotiva já está preocupada em como atender aos novos limites de emissões, da fase
P8 do Programa de Controle de
Emissões Veiculares por Veículos
Automotores (Proconve), prevista
para entrar em vigor em 2023.
“Os testes automotivos aprovaram o uso de misturas de até 15%,
mas para a fase P7 do Proconve. Na
P8 os limites são muito restritos e a
maior quantidade de biodiesel pode comprometer os resultados”, afirmou Gonçalves, da AEA. Segundo
ele, a qualidade do biodiesel nacio-

nal (B100) é similar à do produto
utilizado na Europa. “No entanto,
na Europa o limite de teor é 7%.
Ou seja, quanto maior o percentual de biodiesel presente na mistura, maior a quantidade de contaminantes. Se chegarmos a 15% em
2023, teremos que lidar com mais
que o dobro de contaminantes do
que a Europa”, explicou.
Essa é uma grande preocupação da indústria automotiva, uma
vez que as emissões só poderiam
ser controladas com o uso de catalisadores enormes (e caros). De
acordo com ele, a alternativa é
investir no desenvolvimento do
HVO, ou “diesel verde”, um produto mais estável, que também leva óleo vegetal na composição.
Apesar de mais caro, o combustível pode trazer menos problemas. “Importante destacar que,
a partir de 2027, o Brasil terá que
utilizar bioquerosene (Bioqav) no
lugar do querosene de aviação tradicional. E o HVO é um subproduto do Bioqav, ou seja, talvez essa seja a alternativa para resolver
os problemas do biodiesel convencional”, disse Gonçalves.
Em webinar promovida pela
EPBR, José Gutman, diretor-geral
da ANP, disse que espera que até o final do ano o processo de regulamentação do diesel verde seja concluído.

Biodiesel em outros países
O limite do teor do biodiesel
na Europa é de 7%; nos Estados
Unidos, 5%. Em alguns países da
Ásia, como na Indonésia, a mistura chega a 30%, mas há um grande atraso em relação às políticas de
controle de emissões. n
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Nova gasolina com maior
qualidade chega em agosto
Novo combustível vem com maior octanagem e menor massa específica, qualidades que
impedem a formulação de naftas mais leves, dificultando as adulterações
POR ADRIANA CARDOSO

A partir de agosto, chega aos postos de combustíveis a nova gasolina
da Petrobras, versão próxima dos parâmetros de qualidade dos mercados
norte-americano e europeu, que terá
mais qualidade, eficiência, com aumento da proteção aos motores dos
veículos. O preço será um pouco
mais alto, mas há a compensação pela economia do combustível, segundo Anelise Lara, diretora de refino,
gás e energia da Petrobras.
“Será uma gasolina mais eficiente, de melhor qualidade, e que vai
oferecer maior proteção aos motores e fazer mais quilometragem por
litro”, explicou, durante a live “Mobilidade Sustentável e o Futuro do
Combustível”, promovida pela Associação Brasileira de Engenharia
Automotiva (AEA).
As novas especificações da gasolina foram publicadas na Resolução
ANP 807, em 23 de janeiro. A resolução estabelece que a gasolina comum, tanto a produzida no Brasil
como a importada, tenha uma massa específica mínima de 715 kg/m³.
Atualmente não existe requisito de
massa mínima para a gasolina comercializada no Brasil. Além disso,
a nova especificação também estabelece a necessidade de octanagem
mínima de 92 pela metodologia de

RON, mais adequada às novas tecnologias de motores que já estão sendo introduzidas no país.
A octanagem tem dois padrões
de medição, o método de pesquisa
(RON) ou método motor (MON).
O método RON é utilizado na Europa. No Brasil adota-se o mesmo
padrão dos Estados Unidos, que é a
média entre RON e MON chamado IAD (Índice Antidetonante).
MUDANÇAS DE PADRÃO
DA OCTANAGEM
Atual

Agosto

Gasolina Comum

IAD 87 RON 93

Gasolina Premium

IAD 81 RON 97

As novas especificações, segundo Anelise, aumentarão a autonomia dos veículos e solucionarão problemas verificados no campo, como
problemas de “detonação que causam danos aos veículos, como quebra de pistão”. Ademais, impedem a
formulação de gasolina com naftas
mais leves que podem ser misturados ao etanol e serem vendidos como gasolina.
De acordo com a diretora, a novas especificações são importantes
para tornar os combustíveis mais
adequados às tecnologias vigentes
no mercado brasileiro de automóvel,
onde 70% da frota é de carros flex.
Ademais, “o Brasil possui a única ga-

solina do mundo com 27% de etanol anidro misturado”.
          

Diesel Verde

Ainda em consonância com o
propósito de colocar no mercado
combustíveis mais eficientes e com
menor volume de emissões de gases poluentes, a diretora da Petrobras
também antecipou que a empresa realizará testes do chamado Diesel Verde (HVO) na Refinaria Presidente
Getúlio Vargas (Repar), em Araucária, Paraná, a partir deste mês (julho).
Ela destacou que a utilização
do diesel parafínico poderá atender,
juntamente com o biodiesel, a parcela de biocombustível a ser misturada ao diesel (atualmente em 12%),
ajudando a solucionar os problemas
de entupimentos de filtros, bombas
e bicos injetores normalmente registrados à medida que o porcentual de
biodiesel no diesel aumenta.
“Com o limite (do biodiesel) a
15% em 2023, nós teremos o dobro
do teor de contaminantes no óleo
diesel, o que pode impactar  diretamente na formação de depósitos, devido às glicerinas, e nas emissões, devido aos metais”, apontou.
Ainda, o HVO pode ajudar o
país a atingir os parâmetros propostos
na fase P8 do Proconve 2022/2023
(Programa de Controle da Poluição
do Ar por Veículos Automotores). n
Combustíveis & Conveniência • 11
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Efeito cascata
da pandemia
no setor

Demanda mundial por
petróleo deverá cair neste
segundo trimestre em,
aproximadamente, 20%

Volatilidade das cotações do petróleo no mercado internacional, prejuízo da Petrobras,
queda nas vendas das três distribuidoras e menor demanda de consumo marcaram
primeiro semestre do ano
POR MÔNICA SERRANO

Não houve agente da cadeia
do setor de petróleo que não tenha passado pelas turbulências geradas pela pandemia da
Covid-19 neste primeiro semestre
do ano. A começar da ponta, com
os preços do petróleo no mercado
internacional que bateram baixas
históricas, além das disputas entre Rússia e Arábia Saudita, a elevada volatilidade nas cotações, o
excesso de oferta e estoques lota12 • Combustíveis & Conveniência

dos, que levaram à queda vertiginosa das cotações.
Em 20 de abril, as cotações
dos contratos futuros de petróleo para maio atingiram as mínimas históricas. O preço do Brent
caiu 9% para R$ 25,57 por barril,
enquanto o WTI despencou para
US$ 37,63 negativos, por barril.
Neste primeiro semestre, as
disputas entre Rússia e Arábia
Saudita se acentuaram quando a
Rússia decidiu não participar do

acordo da Organização dos Países
Produtores de Petróleo e dez aliados (Opep+) para reduzir a oferta
de petróleo, para sustentar o preço
do barril, evitando mais quedas.
Já em maio e começo de junho, as cotações passaram por recuperação, mas a volatilidade continuou forte.
Nas previsões da Agência Internacional de Energia (AIE), a demanda mundial por petróleo deverá cair neste segundo trimestre

De acordo com o presidente da
Petrobras, Roberto Castello Branco,
apesar de todos os problemas gerados
pela crise sanitária, a venda de ativos
da companhia deve prosseguir. “O
programa de desinvestimentos permanece intacto, embora possa sofrer
algum atraso. Em particular, estamos
confiantes de que pelo menos uma
parte relevante das transações com
refinarias tenha contratos de compra e venda celebrados até o final de
2020”, disse, em carta aos acionistas.

A queda da Petrobras

Venda de combustíveis

No Brasil, a Petrobras sofreu
forte impacto com a pandemia e
com a crise internacional do petróleo. Conforme os resultados do
primeiro trimestre, a empresa sofreu o pior prejuízo da sua história, com R$ 48,523 bilhões ante o
lucro de R$ 4,031 bilhões do primeiro trimestre de 2019.
Este resultado foi impactado
por baixa contábil por perda no
valor de ativos e investimentos de
R$ 65,3 bilhões no período, em
decorrência dos preços do petróleo no mercado internacional.
O Ebitda Ajustado atingiu
R$ 37,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano, um aumento de
2,7% em relação ao quarto trimestre de 2019, apesar da redução de
preço do Brent. Segundo a divulgação dos resultados, isto foi possível em decorrência do aumento
das exportações, principalmente
de petróleo, que atingiram níveis
recordes em janeiro e fevereiro, e
também porque a queda no Brent
nos primeiros dois meses do ano
ainda era moderada, em relação ao
mês de março.

Com o isolamento social, o consumo de combustíveis foi impactado no acumulado de janeiro a maio
de 2020 (últimos dados divulgados),
com 51,4 milhões de m³, uma queda
de 8,79% em relação ao mesmo período de 2019, segundo a ANP. Somente em abril, mês que refletiu de maneira mais significativa a pandemia,
o total de combustíveis vendidos no
país acumulou retração de 23,08%
(abril 2020/abril 2019), para 8,8 milhões de m3.

Já o volume total de vendas de
gasolina foi de 2,5 milhões de m3,
em maio, o que representou uma
queda de 20,4%, na comparação
com o mesmo período do ano passado. No acumulado de janeiro a
maio, as vendas de gasolina somaram 13,7 milhões de m³, uma
queda de 11,59% ante o mesmo
período de 2019.
As vendas de etanol hidratado tiveram queda de 32,1% em comparação a maio de 2019, para 1,27 milhão de m³. A agência reguladora informou que este foi o menor volume
mensal de vendas para o quinto mês
do ano, desde maio de 2017, quando
a comercialização do biocombustível
somou 1,04 milhão de m³.
Com as vendas deprimidas, a
participação do etanol no total do
ciclo Otto recuou 41,7% em maio
de 2020.  
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, a comercialização
do produto somou 7,6 milhões de m³,
baixa de 15,5% em relação ao mesmo período de 2019.

Roberto Castello
Branco, presidente
da Petrobras, disse
que apesar da crise
sanitária, a venda de
ativos da companhia
vai prosseguir

Agência Petrobras

em, aproximadamente, 20% em
relação ao mesmo período do ano
passado. Para 2020, a AIE prevê
recuo de 8,6 milhões de barris por
dia, o que representa redução de
9% ante 2019.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep)
também prevê queda da demanda
da ordem de 18% para o segundo
trimestre de 2020, em relação ao
mesmo período de 2019, mesmo
com o ‘novo normal’.
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Já as vendas de diesel tiveram
menor impacto da pandemia em
comparação à gasolina e etanol,
pela movimentação das cargas
no país. Em maio, o consumo de
diesel acumulou queda de 9,1%
ante maio de 2019, para 4,36
milhões de m3. Segundo a ANP,
este resultado foi o menor nível para os meses de maio desde
2010. No acumulado do ano, o
total de vendas foi de 22 milhões
de m³, recuo de 3,3% em relação
ao mesmo período de 2019.
De acordo com a Associação
Brasileira de Concessionárias de Rodovias, o índice ABCR, que mede
o fluxo de veículos dos pedágios registrou queda de 34,2% em maio de
2020 em relação a maio de 2019. Os
veículos leves tiveram queda do fluxo de 40,9% enquanto que os pesados caíram 15% no mesmo período
de comparação.
Para Walter de Vitto, analista da Tendências Consultoria, a
demanda por combustíveis deverá passar por recuperação bem
Shutterstock

lenta, e não volta aos níveis précrise antes do final de 2021, mesmo com a reabertura da economia.
“Ocorreram mudanças estruturais
na economia. Houve muita quebra
de empresas, o que impacta em uma
recuperação mais lenta da demanda.
Além disso, outro fator que contribui é o aumento de desemprego e a
queda da renda das famílias, que deve levar maior tempo para se recuperar, refletindo em menor consumo
dos combustíveis”, explicou.
Vitto também faz um alerta sobre as medidas de relaxamento da
economia anunciadas em vários
estados do país que poderão levar
a segunda onda da pandemia, retardando ainda mais movimento de recuperação econômica. “A
gente vê na maioria dos países que
o relaxamento do isolamento social acontece quando há uma queda da curva de contaminação e redução de óbitos. Aqui no Brasil, a
curva de crescimento dos casos de
Covid-19 ainda está ascendente,
assim como o número de mortes
não para de subir. Este cenário é
temerário, pois poderá ocorrer necessidade de novas medidas de isolamento, o que pode indicar retrocesso da demanda por combustíveis”, disse.

Importações de
combustíveis
Segundo a ANP, em maio, as
importações de gasolina A totalizaram 365,4 mil m³, uma
queda de 29,5% em relação a
maio de 2019. Em comparação

a março deste ano, houve recuo
de 17,9%.
Já as importações de etanol
(anidro e hidratado) totalizaram
42,9 mil m³, ou seja, redução de
76,5% no período (maio 2020/
maio 2019).
As importações de diesel A,
em maio deste ano, tiveram recuo
de 36,6% em comparação com
maio de 2019, para 695,3 mil m³.
Com essa queda, o percentual do
diesel vendido no país, com origem estrangeira, passou de 25,4%
em maio de 2019 para 17,7% em
maio de 2020, em função da queda da demanda.
Na comparação do acumulado de janeiro a maio de 2020,
as importações de diesel aumentaram 10,6%, ante o mesmo
período de 2019.
Sérgio Araújo, presidente da
Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), destacou que o segmento
está passando por fortes impactos
desde antes da pandemia. Em fevereiro, ocorreu a crise internacional
gerada pelo conflito entre a Arábia
Saudita e a Rússia, que fez com que
o preço do petróleo e de derivados
caísse muito. Já em março, veio a
crise da Covid-19, que ocasionou a
queda da demanda por combustíveis no mercado interno, o que pegou os importadores com estoques
acima do normal, já que muitos
aproveitaram as cotações mais baixas para comprar. Porém, a volatilidade internacional e o fato de
a Petrobras esperar para alterar

Demanda por combustíveis deverá passar por recuperação bem lenta,
e não volta aos níveis pré-crise antes do final de 2021
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Companhias: vendas caem
As três maiores distribuidoras
do país também foram impactadas
pela queda nas vendas com a crise
sanitária, conforme os resultados
do primeiro trimestre do ano (os
mais recentes).
De todas as empresas do Grupo Ultra, a Ipiranga foi a mais afetada pela pandemia no primeiro
trimestre do ano.
As vendas totais de combustíveis do primeiro trimestre
somaram 5,4 milhões de m 3,
uma queda de 2% em relação
ao primeiro trimestre de 2019.
Já em relação ao quarto trimestre do ano passado, a queda
foi de 10%. O ciclo Otto foi
o mais atingido, com a comercialização de 2,6 milhões de m 3
no período, o que corresponde
a queda de 14% ante o quarto
trimestre de 2019 e de 5% com
relação ao primeiro trimestre
de 2019.

Divulgação BR

seus preços, em certos momentos, afetou a competitividade do
mercado, uma vez que os valores
da estatal ficaram abaixo da paridade internacional.   
“A situação está exigindo cautela por parte dos importadores e
da elevadíssima volatilidade. Um
dia, o preço cai; no outro, recupera. Nesse momento (2 de junho), os importadores não têm
condições de venda porque os
preços da Petrobras estão abaixo
da paridade internacional. A gasolina está com preço, em média,
R$ 0,15 por litro e o diesel está
R$ 0,17 por litro, abaixo da paridade”, disse Araújo.

Para a revenda, o Cartão do
Caminhoneiro pode não ser tão
vantajoso e esbarra na questão delicada
da livre concorrência

As vendas de diesel, por sua
vez, caíram 2% ante o primeiro trimestre de 2019, somando
2,7 milhões de m3.
Apesar do recuo nas vendas, a
receita líquida da Ipiranga somou
17,9 bilhões no primeiro trimestre
de 2020, ante os R$ 17,4 bilhões
do primeiro trimestre de 2019,
uma alta de 3%. A empresa justifica o resultado pelo aumento dos
custos médios unitários dos produtos derivados de petróleo e do
etanol. Em relação ao quarto trimestre de 2019, a receita líquida
apresentou redução de 12%.
Quanto ao Ebtida, a Ipiranga somou R$ 480 milhões ante R$ 597 milhões, referentes a
igual período do ano passado, ou
seja, queda de 20%. O resultado
foi impactado pelo menor volume
de vendas e redução das margens,
agravadas pela perda de estoque
no período, conforme divulgação
da companhia.
A rede de postos Ipiranga terminou o primeiro trimestre com

7.106 postos, o que representa aumento de 16 unidades. Já as lojas
am/pm somaram 2.373 unidades,
ou seja, queda de apenas quatro
no período.

Raízen
A Raízen Combustíveis, joint
venture entre Cosan e Shell,
destacou nos resultados do primeiro trimestre que o isolamento social adotado em várias regiões do país provocou quedas
expressivas da demanda, principalmente nos segmentos de distribuição de gás natural, combustíveis e lubrificantes.
O Ebitda ajustado do primeiro trimestre totalizou R$ 568 milhões, o que corresponde a queda
de 20% em relação a igual período de 2019, ou seja, a menor
performance é atribuída à redução da demanda por combustíveis após o início das medidas
de isolamento social e perda de
inventário. As perdas foram parcialmente compensadas por gaCombustíveis & Conveniência • 15
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nhos com importação, informou
a empresa.
As vendas de diesel cresceram 2% no período, para 2,9
milhões de m3, o que representa um aumento de 1,8%, devido
à maior demanda de transporte de
cargas no país e também à movimentação do agronegócio. Já a comercialização de gasolina totalizou
1,7 milhão de m3, queda no período
de 6,9%. As vendas de etanol também encerraram em queda de 6,7%,
para 985 mil m3. No total, as vendas
de combustíveis da Raízen acumularam 6,2 milhões de m3, uma redução de 3,4% em relação ao primeiro trimestre de 2019.
A receita operacional líquida somou R$ 20,5 bilhões no trimestre,
uma alta de 3% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado é decorrente de maior preço
médio dos produtos, compensando a queda de volume vendido, especialmente em março. Segundo a
empresa, foram concedidos descontos na venda de combustíveis pelo
atingimento de metas (rebates), no
montante de R$ 83 milhões.

BR
A BR divulgou seus resultados
em 10 de junho. No primeiro trimestre, a empresa registrou lucro
líquido de R$ 234 milhões, queda
de 50,9% ante o mesmo período
do ano passado, também impactado pela pandemia de coronavírus
e, principalmente, pela redução do
volume de venda e queda das receitas da empresa.
As vendas de combustíveis na rede de postos diminuíram 6,5% no
primeiro trimestre em relação a igual
16 • Combustíveis & Conveniência

período de 2019, para 4,9 milhões
de m3, principalmente pela queda de
8,4% do ciclo Otto, e do diesel, que
também caiu 3,5% no período.
O Ebitda ajustado atingiu
R$ 305 milhões (postos de combustíveis), ou seja, redução de 57,4%,
principalmente pelo menor lucro
bruto (R$ 407 milhões negativos).  
A BR encerrou o primeiro
trimestre de 2020 com 7.818
postos, o que representa crescimento
de 153 unidades na comparação ao
primeiro trimestre de 2019.
Segundo Rafael Grisolia, presidente da BR, após a privatização, a
empresa passou por uma grande reestruturação e definiu dez iniciativas prioritárias (precificação, aquisição de produtos, logística, gestão
de custos, pessoas, marketing e relacionamento, gerenciamento de
portfólio, lojas de conveniência, lubrificantes e serviços financeiros e
programas de fidelidade).
Grisolia afirmou que a BR, na
nova estrutura, pretende investir em proximidade com os clientes, principalmente com a rede de
postos embandeirada. “Essa vai ser
uma agenda constante no pilar de
marketing e relacionamento com
a nossa revenda, com transportadores e TRRS. Queremos conversar com a revenda e saber de suas
necessidades”, disse, durante teleconferência com analistas.

Cartão do Caminhoneiro
Ele também afirmou que os
produtos da BR, como o Cartão
do Caminhoneiro, devem ganhar
mais expansão para embarcadores e transportadores, já que tanto ele quanto os meios de paga-

mentos estão dentro do escopo das
dez iniciativas da empresa, principalmente no segundo semestre.
“A plataforma do Cartão do Caminhoneiro é pioneira nesse mercado e pode alavancar outros produtos no segmento de rodovias.
O caminhoneiro pode travar seu
custo de diesel em até 30 dias e estamos reforçando a comunicação.
É um produto dentro da iniciativa de serviço financeiro. Continuamos confiantes com os resultados
desse cartão” disse.
Para a revenda, o Cartão do
Caminhoneiro pode não ser tão
vantajoso, conforme divulgado
anteriormente na Combustíveis
& Conveniência. Sob o ponto
de vista jurídico do setor, ele pode entrar em uma questão delicada da livre concorrência. No ano
passado, quando foi lançado, o advogado Arthur Villamil, consultor
jurídico da Fecombustíveis, destacou: “ao estabelecer um valor a
ser recebido, a título de margem
bruta, a BR estará fixando a margem de revenda dos postos, com
potencial de redução da livre concorrência e até de indução de conduta uniforme, prática em princípio vedada pelo art. 36, §3º, IX,
da Lei 12.529/2011 (Lei Antitruste)”, disse.
Além disso, na avaliação de
Villamil, o fato de o caminhoneiro comprar o combustível, mesmo
que indiretamente, da distribuidora, é uma forma de verticalização.
“Nessa situação, o posto está apenas entregando o produto, que já
foi pago à BR, a qual ainda remunera a venda com uma margem
pré-definida”, destacou. n

MERCADO

Marcelo Casal Jr / Agencia Brasil

Crise sem data
para acabar
Pandemia caminha para o quarto mês no Brasil e já causa enormes estragos,
não só no número de vítimas, mas na economia. Para analistas, recuperação
será lenta e passa pela atração de investimentos estrangeiros.
POR ADRIANA CARDOSO

Até que se encontre uma vacina ou um remédio para curar a Covid-19, a doença continuará entre
nós, impactando fortemente o modo como vivemos e a já combalida
economia brasileira. Caminhando
para o quarto mês desde que a crise sanitária teve início no país, o estrago já está feito, conforme mostraram os primeiros indicadores econômicos divulgados após a pandemia.  
Dados da Pnad Covid (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Covid) do IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) mostram que o universo de pessoas sem emprego no país,
até a segunda semana de maio, ultrapassava os 36 milhões, incluindo
aquelas que não procuraram emprego por causa da pandemia, mas
que gostariam de trabalhar.

Além disso, o setor de serviços sentiu fortemente o baque da quarentena
em abril, quando registrou queda de
11,7% no volume de negócios, ante
o mês de março, segundo dados também do IBGE. Foi o resultado negativo mais intenso desde o início da série
histórica, em janeiro de 2011. Também em abril, na pior queda histórica
desde 1957, a produção de carros caiu
99%, quando apenas 1.800 unidades
foram produzidas.
Embora a pandemia seja uma crise sanitária mundial, a exemplo da gripe espanhola vivida há cerca de um
século (leia box), os analistas ouvidos
para esta reportagem acreditam que a
recuperação do país será mais difícil,
uma vez que a economia brasileira já
vinha cambaleando desde 2014, ensaiava uma recuperação, mas foi impactada quando o vírus chegou aqui.
Em momentos como esse, quando o setor privado fica de mãos ata-

das e nada pode fazer, cabe ao Estado
tomar as rédeas para controlar a situação, a exemplo do New Deal, plano
de recuperação econômica instituído pelo governo americano para solucionar a crise de 1929. O foco do
programa era a injeção de recursos
públicos na economia para ajudar
em sua recuperação.
Para o economista Waldir Pereira Gomes, especialista em teoria
econômica e professor aposentado
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), muito do que se vê na crise de hoje é
parecido com a Grande Depressão
da década de 1930, quando houve um colapso da Bolsa de Valores de Nova York, resvalando para
o mundo todo, incluindo o Brasil.
“Os Estados Unidos estão chegando aos mesmos níveis de desemprego de 1929, quando de cada quatro americanos um estava
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desempregado, e isso é muito preocupante”, avaliou o economista.
Como país mais poderoso num
mundo globalizado e com nações
interdependentes, principalmente
no âmbito comercial, quando os
Estados Unidos espirram, o mundo todo sente. Foi assim na crise
de 1929 e, também, na de 2008.
Agora, a situação é ainda mais
preocupante, pois os Estados Unidos lideram o ranking com maior
número de casos da Covid-19 e
óbitos, seguido pelo Brasil, conforme acompanhamento de dados
da Universidade norte-americana
Johns Hopkins. E isso em apenas
quatro meses de crise sanitária.
Para o segundo semestre, Gomes
prevê uma piora no desemprego, o
que deve trazer ainda mais impactos. “Na crise, ninguém compra fogão e geladeira”, lembrou.
Em relação à retomada da economia, os prognósticos não são
nada animadores. “Antes da pandemia, agências de riscos avaliavam que voltaríamos aos níveis de
2008 só em 2022. Agora, há dados
que apontam para 2025”, pontuou. Segundo as projeções econômicas divulgadas pelo Boletim
Focus do Banco Central em 16 de
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junho, o Produto Interno Bruto
(PIB) deve cair 6,51% em 2020.

Mão do Estado
Embora haja necessidade de se
manter o equilíbrio fiscal nas deficitárias contas públicas, o governo
brasileiro tem adotado medidas para
preservar empregos e transferir renda aos mais impactados pela crise
(leia reportagem na página 38).
“O governo tem feito gastos para
ajudar na recuperação econômica, como o auxílio emergencial de R$ 600
para auxiliar os mais fragilizados. Mas
tem se preocupado em manter os serviços da dívida em dia para não fazer o
rollover (prorrogação), deixando a situação insustentável lá na frente”, disse.
Garantir um mínimo de dignidade é dever do Estado nessas situações, segundo o economista, uma
vez que saúde e economia não são
temas dissociados.
A economia também depende da ciência, ao menos neste caso. Até o momento, sabe-se muito
pouco sobre o comportamento do
SARS-Cov-2. É sabido que o vírus
é menos letal e que se espalha mais
rapidamente que seus congêneres.
Por essa razão, países que instituíram o lockdown (paralisação total da

economia e da circulação de pessoas) desde o início, como Argentina e Nova Zelândia, somada à
maior testagem da população para
detectar os focos de contágio, foram mais bem-sucedidos em conter
o avanço da doença.
Ainda assim, quando afrouxaram as regras, como aconteceu
em alguns estados brasileiros e até
na China, de onde supostamente
o vírus saiu, teve início nova onda
de infecções.
No Brasil, a preocupação é de
que o país sequer tinha atingido
o pico de contágio da doença até
o fechamento desta edição, que é
quando o número de pessoas infectadas é igual ao de pessoas curadas.

Saídas
Diante do cenário atual, quais
seriam as saídas para o Brasil?
Na visão de Gomes, a saída passa pela recuperação de seus
principais parceiros econômicos,
principalmente China e Estados
Unidos. “O Brasil deve atrair investimentos e o ritmo de nossa recuperação, se mais lenta ou mais
rápida, dependerá de nossa capacidade de atrair investidores estrangeiros”, ponderou.

A maioria dos
setores econômicos
sofreu perdas
profundas e o
horizonte de
recuperação da
economia aos
níveis pré-crise só
em 2022

Mas, para isso, o governo brasileiro precisa trazer estabilidade
política. “Todos estão assistindo à
instabilidade (briga entre poderes).
Como o investidor vai colocar recursos aqui? Os poderes têm que
entrar em harmonia”, comentou.
Numa medida emergencial, há
quem defenda que o país poderia
imprimir moeda para injetar dinheiro na economia, como o próprio ministro da Economia, Paulo
Guedes, chegou a aventar. Como a
inflação está em baixa, não haveria
impactos nesse sentido. Mas Gomes
acredita que essa medida é apenas
emergencial e que atrair investimentos estrangeiros dá mais robustez à
economia no médio e longo prazos.
Para Vinícius Müller, doutor em
História Econômica e professor do
Insper, o sucesso do futuro da economia brasileira passa pelo controle
do número de contágios. “É falsa a
ideia de que o isolamento das pessoas quebra a economia. Se aumentar demais o contágio, aí, sim, a economia quebra. Ou seja, quanto antes conseguirmos controlar o número de infectados, mais rápida será a
retomada, pois (a retomada) não se
trata de uma questão de oferta, mas
de demanda”, observou.
O Estado, segundo ele, tem
cumprido o seu papel no sentido
de atuar no seu limite para tentar preservar a renda das pessoas. Por outro lado, ressaltou que o
clima de tensão ideológica atrapalha o ambiente de negócios, pois
a “economia gosta de previsibilidade e segurança”.
Segundo Müller, no ambiente
econômico, o governo não ajuda.
“Fala uma coisa e depois confirma

Gripe espanhola
Pouco mais de um século atrás, mais exatamente em 1918, o
mundo vivia a pandemia de gripe espanhola, causada pelo vírus Influenza (H1N1), um patógeno diferente do SARS-CoV-2, vírus da
Covid-19, mas que matou 35 mil pessoas no Brasil até dezembro de
1920. Naquela época, o país tinha 29 milhões de habitantes e, para
piorar, o mundo vivia a Primeira Grande Guerra.
No mundo todo, a literatura informa que o número de mortos pela gripe
espanhola foi de ao menos 50 milhões de pessoas. Contudo, como havia a
guerra, não se sabe se as vítimas correspondem exatamente à doença.
A economista Maria Alice Rosa Ribeiro, que é pesquisadora colaboradora do Centro de Memória (Unicamp), disse que a segunda onda (ao
todo foram três) da gripe espanhola chegou ao Brasil trazida pelo navio
Demerara, da Marinha brasileira, que passou por portos europeus durante a guerra. Na Europa, a doença já provocava grandes estragos.
“No começo não se sabia nada da doença, só que era contagiosa.
Só em 1933 se soube que se tratava de um vírus”, disse Maria Alice,
que é professora aposentada de História Econômica da Universidade
Estadual Paulista (Unesp) de Araraquara.
Para Vinícius Müller, do Insper, no aspecto da crise sanitária, é possível
comparar um período e outro, mas as semelhanças param por aí. “O aspecto econômico brasileiro era diferente. Havia um aumento da alocação
de recursos da cultura cafeeira, que estava em crise, para a indústria, embora esta tenha ganhado mais robustez depois dos anos 1930”, explicou.         
Com a Europa em guerra, o Brasil teve que voltar-se à industrialização para suprir as demandas nacionais de produtos, como os têxteis, por conta da redução dos importados europeus.
outra no outro dia, envolvendo-se
em discussões que aparentemente
estavam superadas”, disse.

Setor de combustíveis
De maneira geral, Müller sugeriu que os empresários aproveitem
o momento para repensar seus modelos de negócios, evitando pedir
saídas protecionistas, e se organizem
no sentido de cobrar do governo um
plano de reabertura da economia,
para que se tenha previsibilidade.
“Mas, obviamente, quem vinha
arrastando problemas de gestão antes da crise vai sofrer mais”, pontuou.

Para Rogério Gonçalves, diretor
de combustíveis da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva
(AEA), no comércio de combustíveis tanto o varejo quanto o atacado devem demorar para se recuperarem. “A concorrência deve ficar mais
acirrada no futuro e as margens menores também”, conjecturou.
Já a indústria automotiva, segundo ele, trabalha com uma mudança de perfil de aquisição de veículos.
“O consumidor vai mudar para carros mais populares e menores. Estará
muito mais focado na sua necessidade de mobilidade e não em status.” n
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Proteção de Dados:

entenda a importância da nova lei
A entrada em vigor da legislação foi
adiada para o ano que vem. No entanto, é
importante que as empresas comecem a se
adequar desde já, para que as informações
Pixabay

pessoais de clientes sejam tratadas com
responsabilidade  

POR ROSEMEIRE GUIDONI

A Lei nº 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais (LGPD), deveria entrar em vigor no início de
agosto deste ano, mas, em função
do atraso das empresas e impactos
da pandemia, acabou sendo adiada
para 3 de maio de 2021, conforme
a Medida Provisória 959/2020.
O objetivo da lei é garantir a
privacidade das pessoas e regulamentar o tratamento de dados
pessoais que são armazenados pelas empresas públicas ou privadas.
“Qualquer empresa que registrar
informações de seus clientes, por
mais básicas que sejam – como
nome e e-mail – deve seguir os
procedimentos previstos na nova lei”, orientou Marcos Assi,
consultor da Massi Consultoria
e Treinamento.
Quem não cumprir a legislação pode ser multado em até 2% do faturamento, com limite de R$ 50 milhões
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por infração. As multas serão aplicadas por órgãos de defesa do consumidor, como os Procons, pelo
Ministério Público e também por
um novo órgão regulador federal,
a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), instituído
pela Lei 13853/2019.
Assim, quanto antes as empresas se adequarem, melhor. No caso
dos postos de combustíveis, quem
utiliza softwares de automação deve receber a atualização do sistema com as adequações necessárias,
que incluem a criptografia dos dados de clientes.

É importante
conhecer o cliente
Embora muitos revendedores
não façam a captação de dados dos
clientes, esse é um processo importante, ainda mais em um momento de transformação, como o atual. Com a crise econômica, agravada pelos impactos da Covid-19,
os postos e lojas de conveniência

precisam se reinventar, buscando
alternativas para atender os consumidores de forma mais eficaz.
Para tanto, é fundamental entender o comportamento do cliente e as suas preferências, e uma estratégia para isso é por meio da
análise de vários dados, como produtos consumidos, frequência de
visita ao posto, preferência por
meio de pagamento, entre outros
registros. Isso permite ao empreendedor tomar decisões importantes para o seu negócio.
Exemplos disso não faltam - e
estão presentes em várias reportagens nesta edição. Como descobrir se existe demanda para
serviços de delivery em sua loja
de conveniência?
Com base em dados dos consumidores, essas decisões são mais
acertadas, transformando-se em
um diferencial competitivo importante para o negócio. “É importante que uma empresa conheça o
perfil de seus clientes (idade, sexo,

preferência por determinados produtos, entre outros) para direcionar
ações de marketing, processos logísticos ou gestão de estoque, entre
outros aspectos”, destacou Diogo
de Souza e Mello, especialista em
direito e novas tecnologias. Porém,
ele lembra que o sigilo e o consentimento para armazenamento dos
dados é essencial.

Quais as regras da LGPD?
Na prática, a principal mudança para as empresas é que todos os dados armazenados deverão ser consentidos pelos seus titulares. Assim, por exemplo, se sua
empresa encaminha promoções
ou outros materiais para os clientes, seja por meio físico ou online,
a partir da entrada em vigor da lei,
será necessário formalizar o consentimento da pessoa para manter
os dados armazenados. Ou seja, o
consumidor deverá sinalizar que
deseja permanecer em seu cadastro e continuar recebendo os materiais enviados.
Isso vale, especialmente, para
empresas que utilizam aplicativos,
que ao serem baixados solicitam
acesso a dados como contatos, fotos ou outros registros pessoais armazenados no celular do cliente.
Além disso, todos os dados deverão ser protegidos. Em caso de
vazamento de qualquer informação
confidencial, a Lei determina que a
empresa tem 72 horas para avisar as
autoridades sobre o ocorrido.

Todas as empresas precisam se adequar à nova lei?
Sim. De acordo com Paula Figueiredo, advogada especializada

em direito empresarial, “trata-se
de uma regulamentação aplicável a
toda e qualquer sociedade/entidade que utiliza dados pessoais para
realizar suas atividades”. Isso inclui
informações de clientes, funcionários, colaboradores e/ou terceiros.
Até mesmo PMEs e MEIs terão
que preservar os dados de terceiros.

O que pode ser considerado
dado pessoal?
Conforme a definição da própria lei, qualquer informação que
identifique um indivíduo é um dado pessoal. Isso inclui nome, RG,
CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, fotografia, prontuário de saúde, cartão
bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP
(Protocolo da Internet) e cookies,
entre outros.
A LGPD também define que
algumas informações, como origem racial ou étnica, convicções
religiosas, opiniões políticas, filiação a sindicatos ou orientação
sexual, devem ser tratadas ainda com maior cuidado, pois são
dados sensíveis, ou seja, podem
levar a uma possível discriminação do titular.

Como formalizar o
consentimento do titular
dos dados?
O titular deve saber qual a razão do dado pedido. Assim, supondo que seja solicitado o e-mail
do cliente para envio de ofertas,
esse endereço somente poderá ser
utilizado com essa finalidade. Ca-

so a empresa opte por usar esse cadastro com outro objetivo, é necessário um novo consentimento.
Para quem mantém um cadastro de clientes com qualquer outra
finalidade (crédito, por exemplo),
vale a mesma regra. O consumidor precisa saber que tem seus dados armazenados e ter a garantia
de que estão protegidos.
A formalização pode ser por
escrito ou mesmo um aceite ao
navegar na página da empresa.
Para exemplificar, alguns sites
mantêm um banner informando
que utilizam cookies e que o cliente precisa aceitá-los para continuar navegando. Isso é uma forma de pedir que a pessoa concorde com o armazenamento de suas
informações de navegação.
Até mesmo na questão de verificação do cadastro positivo as
mudanças precisarão ser implementadas. As empresas poderão,
por exemplo, consultar uma pontuação dos clientes, mas não terão
acesso a informações como salário,
saldo bancário, limites de cartões,
entre outras. Pela pontuação, será
possível analisar se o cliente tem
histórico de bom pagador.

Que dados podem ser
armazenados?
Desde que tenham o consentimento do cliente para a finalidade em questão, basicamente qualquer informação pode ser coletada e armazenada. No entanto,
alguns cuidados são necessários.
Por exemplo, no caso dos postos
de combustíveis, é possível armazenar o nome, os dados do veículo, sua quilometragem para troca
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de óleo, meio de pagamento utilizado e formas de contato, para
envio de ofertas. Porém, não faz
sentido incluir informações sobre
a origem racial ou preferência religiosa desse consumidor.
Da mesma forma, ao fazer uma
seleção para contratar um novo colaborador, alguns dados dos candidatos podem ser armazenados, como formação, endereço residencial,
experiência anterior e documentos.
No entanto, os dados sensíveis, que
possam, no futuro, causar algum tipo de discriminação para a contratação, não devem ser registrados.

Quais os cuidados para a
proteção dos dados?
Muitas vezes, as informações
ficam registradas em lugares não
tão seguros, como as caixas de
22 • Combustíveis & Conveniência

e-mail de seus colaboradores, dispositivos de armazenamento portáteis (como HDs externos e pen
drives) ou até mesmo nos celulares pessoais daqueles que colocam
seus e-mails corporativos ou acessos ao sistema da empresa em nuvem, para acessá-los remotamente. Com isso, a segurança se torna
muito frágil.
Reinaldo Correia, especialista em segurança da informação
da Daryus Consultoria, comenta
que o armazenamento de informações em smartphones coloca
vários dados em risco. “Quando a pessoa baixa um aplicativo, uma lanterna, por exemplo,
para o celular, normalmente vê
uma mensagem dizendo que o
app deseja ter acesso à galeria,
ou à rede de contatos. Muitas

pessoas automaticamente concordam e, assim, as informações
privadas acabam sendo espalhadas”, alertou.
Conforme orientação de Rodrigo Marques, sócio da área de Direito Digital e Tecnologia do Marins Bertoldi Advogados, é necessário utilizar sistemas de proteção e
orientar a equipe sobre as boas práticas no tratamento de dados.
No caso dos postos de combustíveis, as empresas de software
já estão atualizando os sistemas.
No entanto, é fundamental que
os colaboradores sejam treinados
sobre a importância de atender
às novas regras. Vale ressaltar,
ainda, que apesar de a lei tratar
de dados pessoais, a privacidade
também é necessária no caso de
pessoas jurídicas. n
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Setor sucroenergético
busca recuperação
Etanol sentiu o baque da
pandemia, juntamente
barril de petróleo, que o
fez perder competitividade
frente à gasolina. A saída

Do início da safra
2020/2021 até 1º de
junho, o volume de
etanol vendido pelas
usinas do Centro-Sul
acumulou queda de
28,27%
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com a queda do preço do

para algumas usinas foi
vender mais açúcar
POR ADRIANA CARDOSO

O mercado de etanol brasileiro viveu uma espécie de montanharussa no começo do ano. Em fevereiro, as projeções do setor eram bastante otimistas para 2020, até que,
em março, as crises sanitária e do
petróleo obrigaram a cadeia a rever
seus números. Porém, após um abril
de queda drástica nas vendas, o segmento voltou a respirar em maio e,
agora, prevê uma recuperação, ainda
que lenta, nos próximos meses.
Informações da União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) mostram que no início da safra
2020/2021, em abril, houve queda de 33,4% nas vendas do etanol
dentro do ciclo Otto.
As usinas do Centro-Sul, maior
região produtora de etanol do país, registraram volume de vendas
do biocombustível 29,43% menor em maio deste ano, caindo para
2,04 bilhões de litros, ante igual pe-

ríodo de 2019. As vendas do hidratado somaram 1,45 bilhão de litros,
30,36% menos que no mesmo período do ano anterior, e as de anidro foram de 588,45 milhões de litros, baixa de 27,05% na mesma base comparativa.
Do início da safra 2020/2021
até 1º de junho, o volume de
etanol vendido pelas usinas do
Centro-Sul acumulou queda de
28,27% em relação ao mesmo período do ano passado, atingindo
3,97 bilhões de litros.

Para Martinho Seiiti Ono, presidente da SCA Trading, corretora
de etanol, os movimentos dos primeiros meses do ano foram “surreais”, pois, no período pré-crise, as
perspectivas eram muito positivas
e, de repente, a demanda “desapareceu ou reduziu drasticamente”.
Passado o susto inicial e com a
consolidação dos números, viu-se
que o cenário não era tão desolador
assim, basicamente, segundo ele, por
três fatores: “a demanda não caiu tanto quanto se pensava no ciclo Otto,
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ficando na faixa de 30% em abril; o
petróleo no mercado internacional se
recuperou mais do que imaginávamos; e, por fim, creio que o pior já
passou”, apontou.
Ono acredita que o pico da crise
já aconteceu, devido ao isolamento
social, mas, a partir de junho, com
a reabertura gradual da economia,
o processo de recuperação vai ocorrer de maneira lenta, ainda que não
chegue aos níveis pré-crise. Mas ele
prevê um segundo semestre melhor
que o primeiro.

Mais açúcar, menos etanol
Especificamente para o setor
sucroenergético, a situação só não
foi pior porque algumas usinas já
haviam conseguido inverter o mix
de produção, processando mais
açúcar, levadas pelo cenário internacional favorável à commodity.
“O setor é muito heterogêneo e
a crise impacta de formas diferentes

as usinas. Muitas empresas se protegeram no início do ano e aproveitaram os preços mais altos do açúcar. A maior preocupação é com as
unidades que dependem exclusivamente do etanol, cuja participação
representa mais de 30% da produção na região Centro-Sul”, disse
Antonio de Pádua Rodrigues, diretor-técnico da Unica.
Fazer essa inversão no mix de
produção, no entanto, não ocorre do dia para a noite. As empresas precisam ter antes a garantia de
compra do açúcar por um importador, além de terem negociado
previamente para garantir a melhor precificação.
Ainda assim, não se pode negar que essa é uma vantagem. Pádua
disse que, diferentemente de outros
países, o Brasil tem uma indústria em
que 85% da moagem de cana tem
flexibilidade de produção, maior ou
menor, de açúcar ou de etanol.

“Nossas empresas podem direcionar de 35% a 50% da cana para o açúcar ou de 65% a 50% para etanol. Nesta safra teremos um
incremento de até 10 milhões de
toneladas de açúcar, o que significa uma redução de até 6 bilhões
de litros de etanol. Portanto, a diminuição da demanda por conta
da pandemia será minimizada pela redução da oferta de etanol nesta safra”, explicou Pádua, dizendo
que, com isso, o biocombustível
deverá manter o share de mercado
no ciclo Otto.
Mas esse aumento, segundo ele,
não é de todo bom, pois prejudica a rentabilidade do açúcar. “Esse volume adicional será todo direcionado ao mercado externo e é
suficiente para afetar as cotações.
O volume de 10 milhões de toneladas representa cerca de 15% do
que é comercializado globalmente
no ano”, pontuou.

Algumas usinas
conseguiram inverter
o mix de produção,
processando mais
açúcar, na tentativa
de evitar mais perdas
com o etanol
Divulgação Unica
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O Brasil está entre os maiores
exportadores de açúcar do mundo,
tendo ocupado muitas vezes a liderança, mas, nos últimos anos, vem
disputando mercado com a Índia.
Neste ano, uma conjunção de
fatores ajudou o país a voltar a
ocupar o seu market share no mercado mundial de açúcar. “Frustração com as safras na Tailândia e na
Índia, redução de tarifa na China
e o fim do excedente mundial de
açúcar contribuíram para a volta
do Brasil ao share”, disse Pádua.
A ideia, contudo, não é migrar as
safras de um produto a outro conforme o humor dos mercados. O setor quer previsibilidade para vender
bem tanto um quanto outro.
“O setor quer voltar a ter sua
participação no mercado mundial
de açúcar e, também, aumentar a
oferta de etanol dentro das metas
previstas no RenovaBio (programa
nacional de incentivo aos biocombustíveis)”, frisou.
O programa passou a valer neste ano e, conforme a assessoria de
imprensa da ANP, seu cronograma não foi afetado pela pandemia.
Ele tem como principal foco ajudar
o Brasil a cumprir as metas de redução de 42% das emissões de gás
carbônico até 2030, com base nos
números de 2005.
O RenovaBio está centrado na
comercialização dos CBios, uma
espécie de crédito de descarbonização comercializado em bolsa de
valores, cujo funcionamento está
nos trâmites finais.
O setor está aguardando que
o Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE) coloque em
consulta pública a revisão das me-

Venda direta de etanol deve ser
regulamentada em outubro
O ministro Bento Albuquerque, de Minas e Energia, disse que a
ANP deve regulamentar, até outubro, a venda direta de etanol das
usinas para postos de combustíveis. Antes que a venda direta seja liberada, a cadeia de combustíveis como um todo defende mudanças
no arcabouço tributário, a fim de que não haja distorções e abertura
de brechas para eventuais ilegalidades.
Eduardo Leão de Sousa, diretor-executivo da Unica, disse que a venda direta só deve ocorrer quando “a questão tributária for equacionada”.
“A concentração de impostos no produtor, conhecida como monofasia, não é boa para ninguém, nem para o consumidor, pois oneraria outros derivados de cana”, disse. Segundo ele, com a manutenção da contribuição em duas etapas, “seja por meio de dois regimes, seja pela simplificação da criação de distribuidoras vinculadas
aos produtores”, é o melhor caminho.
tas de emissões do programa para 2020 e para o período 2021 a
2030, em função da queda de demanda na pandemia.

Pedido de ajuda
Diante do cenário catastrófico que
se desenhava no horizonte, o setor sucroenergético recorreu ao governo para garantir sobrevida às usinas durante
a crise. Eles pleitearam o aumento da
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) sobre a gasolina, mais a elevação da tributação
das tarifas de importação.
A Fecombustíveis e seus sindicatos filiados foram contrários ao pedido, que impactaria fortemente tanto
o setor quanto os consumidores e, em
contrapartida, sugeriu que o governo
zerasse o PIS/Cofins do etanol durante a pandemia, o que foi negado.
Segundo Pádua, as demandas
setoriais tinham por base um cenário de grande queda na demanda
mundial por combustíveis, o qual
“foi suavizado” no momento. “Ape-

sar da queda mundial, houve recuperação das cotações do petróleo e
a política atual de preços da Petrobras, atreladas ao mercado externo,
acabou compensando as demandas
iniciais”, avaliou.
Ainda assim, ele explicou que o
setor continua buscando viabilizar
uma linha de crédito usando os estoques como garantia (warrantagem),
“para que os produtos possam ter
capital giro para levar os volumes
até o momento em que a demanda
estiver normalizada”.
Questionado sobre os impactos
que a pandemia deve trazer na mobilidade das pessoas, principalmente por
conta do trabalho home office, Pádua
disse que é difícil prever o futuro da
demanda por combustíveis no futuro.
No entanto, ele lembrou que
os problemas de transição energética e redução de emissões de gases de efeito estufa já existiam antes da pandemia e continuam presentes, e o setor está a postos para
oferecer soluções. n
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As vendas de
combustíveis no
novo normal devem
retornar aos
poucos, o que vai
exigir criatividade
e mudanças para
conduzir o negócio

Para conter a crise,
postos precisam
se reinventar
Com a quarentena, as vendas de combustíveis despencaram na maior parte do país –
em algumas localidades, a queda foi superior a 80%. Agora, com o retorno gradual das
atividades econômicas, os postos precisam se reinventar e inovar, para driblar a crise
POR ROSEMEIRE GUIDONI

Um dos efeitos da pandemia
foi a expressiva queda nas vendas
de combustíveis. Afinal, com boa
parte dos consumidores em casa,
a circulação de veículos se reduziu
e, consequentemente, a demanda
por gasolina e etanol também.  
De acordo com reportagem publicada na edição 181 da Combus26 • Combustíveis & Conveniência

tíveis & Conveniência, muitos
postos sofreram queda nas vendas
do ciclo Otto da ordem de 80%
durante a pandemia. No caso do
diesel, o volume também caiu, embora em menor proporção, uma
vez que o transporte de produtos se
manteve e o principal modal nacional ainda é rodoviário.
No entanto, com a reabertura gradual das atividades econô-

micas, a tendência é de que, aos
poucos, parte das vendas sejam
retomadas. A recuperação completa ainda deve levar mais tempo e, talvez, as vendas de combustíveis não alcancem mais
os antigos patamares tão cedo, podendo demorar até o final de 2021 (veja mais na página 12). Afinal, a Covid-19 também trouxe uma grande mudan-

ça de comportamento, que deve
afetar o consumo mesmo após o
fim da pandemia, no chamado
“novo normal”.

Tendências do novo tempo
Um exemplo disso é um estudo do Instituto de Pesquisas
Econômicas Aplicadas (Ipea),
divulgado no início de junho,
que aponta que pelo menos
22,7% dos brasileiros devem
continuar trabalhando em home office, mesmo após o fim da
quarentena. A análise do instituto foi feita por estados e revelou desigualdades regionais.
O maior potencial de teletrabalho foi identificado no Distrito
Federal, onde 31,6% dos empregos podem ser executados de
forma remota (em torno de 450
mil pessoas). Na sequência vêm
os estados de São Paulo (27,7%
dos empregos, o que representa, aproximadamente, 6,1 millhões de pessoas) e Rio de Janeiro (26,7%, ou pouco mais de
2 milhões de trabalhadores). O
Piauí é o que apresenta o menor potencial de teletrabalho
(15,6% das atividades, ou cerca
de 192 mil pessoas).
Um estudo da consultoria McKinsey também apontou

O crescimento do home office, a mudança dos
hábitos de consumo e a necessidade de adotar
medidas de prevenção à Covid-19 impõem um
grande desafio para o setor de revenda, que
precisará se reinventar para sobreviver
a perspectiva de mudanças no
comportamento de consumo,
em função da redução de renda
e da insegurança. Segundo o levantamento, divulgado no final
de maio, 70% dos brasileiros estão cortando despesas; 80% estão pessimistas ou inseguros com
a economia e 50% tiveram, de
fato, a renda reduzida.
A McKinsey destaca que vários novos padrões de consumo
surgiram, com a digitalização
maior das empresas de varejo, e
que 35% das pessoas pretendem
reduzir as idas a serviços de varejo
físico após a pandemia.

Hora de se reinventar
Para o mercado de combustíveis e também para as lojas de
conveniência, esses dados representam uma grande necessidade de mudança. “Mesmo sem a
pandemia, o setor de combustíveis já estava passando por um

momento de grandes transformações. Logo teremos carros elétricos e híbridos, que deixarão os
combustíveis em segundo plano”, destacou o revendedor Sandro Santos, que transformou lojas de conveniência em minimercados (veja mais na seção Conveniência desta edição).
“Reinvenção é a palavra do
momento”, disse o consultor
Marcelo Borja, da Borja Treinamentos e Consultoria. “O revendedor precisa rever seu plano de
negócios e avaliar possíveis fontes
novas de receita. Agora, é o momento de olhar para dentro e repensar sua empresa”, destacou.
Borja destacou a importância de o revendedor ter controle
de todas as informações do posto, detectando falhas e pontos de
melhoria. “Com o controle adequado de todas as informações, é
possível identificar onde ocorrem
as perdas e o que pode melhorar.
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Um sistema de automação eficiente é fundamental nesse momento”, explicou.
“Esse é o momento de conversar com os funcionários, treiná-los
e prepará-los para novas demandas”, disse um revendedor do litoral paulista, que preferiu omitir
seu nome, pois, apesar do seu pensamento, precisou dispensar 20%
de seus colaboradores. “Hoje vendemos (posto e loja) cerca de um
quarto do que vendíamos antes da
crise. Infelizmente, não havia como
manter toda a equipe”, afirmou.
O empresário também contou que está aproveitando o momento para fazer mudanças em
28 • Combustíveis & Conveniência

Posto Nicolodi

No pós-pandemia, as mudanças
em mobilidade tendem a
acelerar, como o uso de carros
elétricos e híbridos. Os postos
começaram a se adaptar,
oferecendo novos serviços

sua loja, que oferecia um serviço
de refeições self service. “Quando
for permitida a reabertura, vamos
operar com 30% das mesas, para garantir a segurança do consumidor e dos colaboradores”, destacou. O serviço de delivery, segundo ele, não deslanchou na região. Assim, a alternativa para a
sobrevivência de seus três postos
foi negociar descontos de aluguel do terreno. O empresário
tem três postos na região, sendo
que um deles é de sua propriedade, enquanto os outros dois operam em imóveis terceiros (locação
da distribuidora e como inquilino de uma empresa que não atua
no setor de combustíveis). “Consegui um desconto maior no ter-

reno deste terceiro do que com a
companhia, que deveria ser minha parceira”, lamentou.
De qualquer maneira, ele considera que esses ajustes fazem parte do negócio e quem souber se
adequar e fazer um bom planejamento tem condições de prosseguir com a atividade. “O dono de
posto precisa gerir a empresa de
forma profissional. É fundamental saber fazer planilhas, calcular
preços corretamente e não entrar
na concorrência”, afirmou.

Criatividade e inovação
O revendedor José Sobral, responsável por um posto tradicional
(que já passou por três gerações)
na cidade de Icoaraci, distrito de

Belém (PA), apostou na criatividade para manter o fôlego, especialmente na loja de conveniência.
Segundo ele, a pandemia afetou as vendas, tanto do posto
quanto da loja. “A queda ficou em
torno de 25%”, disse. “Com isso,
precisamos nos reinventar. Revi a
escala dos funcionários, desenvolvi kits ‘pegue e leve’ para a loja de
conveniência, mas, infelizmente,
também precisei dispensar alguns
colaboradores”, afirmou. A divulgação dos kits da loja foi feita por
meio do stories, do Instagram, e
Sobral afirma que o resultado tem
sido interessante.
“O mercado já começou a dar sinais de melhora. Mas essa situação
toda que enfrentamos nos fez sair da
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zona de conforto. Tivemos que nos
reinventar e nos alinhar à necessidade do mercado atual”, ressaltou.
O empresário Valdeir Nicolodi também usou a criatividade para atrair mais clientes para
seus empreendimentos. Com sete
postos embandeirados na região
Norte do país, mas nenhuma loja de conveniência, ele conta que
criou uma “ilha gelada”, cujas
vendas se mantiveram durante a
crise e investiu em novas oportunidades, como a venda de pneus.
No entanto, mesmo assim o combustível teve queda de 55%. “O
principal problema foi a concorrência. Muitos postos baixaram
o preço, para tentar recuperar o
movimento. Isso agravou a situação ainda mais. Foi uma opção
inconsequente, que prejudicou
toda a revenda local”, afirmou.
Em algumas situações, no entanto, a crise chegou para resolver problemas. O empresário Alessandro
Aparecido de Moraes, que tem um
posto em Corumbá, a poucos quilômetros da fronteira com a Bolívia,
relatou uma queda nas vendas da ordem de apenas 5%. “Na verdade, a
razão de a queda não ter sido maior,
como nos demais postos pelo Brasil, foi o fechamento da fronteira”,
explicou. “Há muitos anos convivemos com o problema do contrabando e do abastecimento na Bolívia. Os consumidores vão até lá para
abastecer, pois o combustível é mais
barato. Além disso, existe a entrada
irregular de produtos, que são comercializados de forma clandestina.
Agora, com a fronteira fechada, essa
questão se resolveu. Espero que permaneça assim”, ressaltou. n
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Esperança na retomada
POR ADRIANA CARDOSO

O presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda, disse que os números mostram que abril foi o pior mês para a revenda. “O meu abril
foi pior que maio. Naquele mês, perdi 32% das minhas vendas. Em
maio, foram 28%. Isso comparado à minha média histórica. A expectativa é de que em junho eu recupere mais um pouco”, disse.
Miranda acredita na recuperação, pois a maioria dos estados optou
pela reabertura lenta e gradual da economia. O modo como os revendedores de cada estado brasileiro vêm lidando com a crise é bastante
distinto, segundo ele. “O que percebo é que temos uma diversidade
de situações. Em Belo Horizonte, por exemplo, os postos de grandes
avenidas registraram quedas bruscas nas vendas, muito maiores do que
aqueles localizados mais longe da parte central da cidade”, disse Miranda, que tem postos na capital mineira.
As revendas localizadas em bairros de classe média com pessoas que
ficaram trabalhando home office e que, por essa razão, não precisaram tirar o carro da garagem para trabalhar, também sentiram mais queda nas
vendas. A situação do Centro-Oeste brasileiro, no entanto, é diferente.
“O agronegócio está bombando, por isso a queda do diesel é menor. Pelos dados que temos, a queda média da venda de diesel nos postos de rodovia do Brasil é de 25%; a da gasolina, de 35%, e a do etanol, de 48%, mas neste último caso não foi a pandemia, mas o barril
de petróleo que afetou a paridade do etanol com a gasolina ”, disse.
Para ajudar o setor a recuperar o fôlego, Miranda explicou que a Federação mandou um ofício ao ministro da Economia (Paulo Guedes)
sugerindo uma linha de crédito direta com o BNDES ao setor, a exemplo do que já ocorre com um programa de financiamento de máquinas
e equipamentos, que o banco tinha antes mesmo de a pandemia ocorrer, a taxas mais confortáveis.
Aos revendedores, ele orientou que se mantenham focados em redução de despesas e evitem ao máximo postergar pagamentos e entrar
em financiamentos para manter o negócio.
Além disso, devem evitar aceitar certas ofertas das bandeiras, como
extensão de prazos para pagamentos, ou postergação de pagamentos
de impostos propiciados por alguns estados. “Não se deve largar dívida lá para a frente. É preciso manter-se o mais independente possível
das companhias”, alertou.
Sobre o futuro, o presidente da Fecombustíveis disse que os revendedores devem ter perseverança e paciência, pois a recuperação vai demorar mesmo.

José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis

OPINIÃO

Hábitos de consumo e comunicação
na pós-pandemia
O impacto provocado pelo novo coronavírus no setor varejista vai muito além dos
balcões de lojas sem clientes e das pistas vazias nos postos de combustíveis. A pandemia, que num primeiro momento levou o comércio a olhar com cuidado para os seus
parceiros e renegociar prazos e preços com fornecedores e distribuidoras, agora obriga
o empresário a mapear as mudanças de comportamento do consumidor, algo que influenciará muito os negócios na era pós-pandemia.
O fato é que a pandemia pela Covid-19 acelerou as tendências de consumo. Com
o distanciamento social, as pessoas têm buscado os produtos essenciais em empresas
locais e, ao mesmo tempo, se acostumado a comprar de forma online. É preciso descobrir quais são as novas necessidades do seu consumidor e investir na divulgação.
Um posto com loja de conveniência, por exemplo, tem agora a oportunidade de se
consolidar como varejo de bairro para alcançar as pessoas que estão procurando evitar
grandes centros comerciais. Instalada em um bairro residencial, nada impede que uma
loja de conveniência passe a vender também itens essenciais e de higiene.
Pesquisa feita pela Produce Marketing Association (PMA) aponta que esse comportamento deve permanecer e que, pelo mundo, as pessoas tendem a seguir as recomendações de segurança por um bom tempo. As pessoas continuarão de olho na higiene e na agilidade também. Portanto, este é o momento para os revendedores posicionarem seus negócios como canal mais próximo da comunidade, aquele que consegue entregar de forma rápida e está presente no dia a dia das pessoas.
Outro ponto importante é que, com a quarentena, muitas pessoas estão comprando online pela primeira vez e parte delas não fará questão de voltar às ruas para comprar alguns itens. Os e-commerces e deliverys têm crescido e assim devem continuar.
Restaurantes e lanchonetes, que antes não faziam entregas, precisaram entrar nesse
mercado e, provavelmente, não sairão mais.
Por isso, entender que os consumidores estão respondendo à crise e passaram a ter
hábitos de compra de formas diferentes é o primeiro passo para atender às expectativas desse novo consumidor de forma satisfatória e, assim, manter as suas vendas. Se
antes você conversava com seu cliente na pista, agora é a hora de manter esse contato
através de canais digitais.
Lembrem-se que a receita que vale para uma empresa, pode não valer para outra,
então, entendendo como seus próprios clientes estão reagindo, você pode desenvolver
estratégias de marketing personalizadas para o seu negócio.
A comunicação tem sido mais importante do que nunca. Use-a para mapear os
novos hábitos de consumo na sua região, na sua cidade e no seu bairro. Se os clientes
estão na internet, use-a para atraí-los, lembrando que sua empresa está próxima (tanto
física quanto virtualmente). Pense nisso e até a próxima!

Entender que os
consumidores estão
respondendo à crise
e passaram a ter
hábitos de compra
de formas diferentes
é o primeiro passo
para atender às
expectativas desse
novo consumidor de
forma satisfatória
e, assim, manter
as suas vendas.
Se antes você
conversava com seu
cliente na pista,
agora é a hora de
manter esse contato
através de
canais digitais
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Bahia

Papo Virtual discute economia e vida pós-pandemia
Walter Pinheiro,
secretário de
Planejamento do
estado da Bahia,
participa de live
sobre o póspandemia na Bahia

Divulgação

O primeiro Papo Virtual com a
revenda, realizado pelo Sindicombustíveis Bahia, em 21 de maio, teve a palestra do secretário de Planejamento do estado da Bahia (Seplan), Walter Pinheiro, com o tema
“Economia e vida pós-pandemia”.
Participaram o vice-governador
do Estado e Secretário de Desenvolvimento da Bahia, João Leão, e representantes da ANP, Sefaz BA, Sindicom BA, Combustível Legal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Prefeitura de Feira de Santana e
distribuidoras de combustíveis.
Walter Tannus Freitas, presidente do Sindicobustíveis Bahia,
ressaltou a importância da discussão nesse momento difícil.   
O secretário Walter Pinheiro falou sobre os esforços integrados do
governo estadual para combater a
disseminação do novo coronavírus,
dos estudos que estão sendo feitos
para entender os impactos na economia, quais segmentos mais afetados,
quais devem ser incentivados e como
ajudar a fomentá-los. Sobre a vida

pós-pandemia, ele disse que hábitos
como usar máscara, o distanciamento entre pessoas e o maior cuidado
com a higiene farão parte da rotina
e o retorno do isolamento será com
o freio de mão puxado. “Vamos lidar
com queda de investimentos e desemprego. Será necessário pensar em
cortes e impulsionar o que for preciso
para se manter no mercado”.
O vice-governador João Leão
se colocou à disposição do sindicato para estreitar o relacionamento e
ampliar o diálogo com agentes estaduais. Ele propôs levantar a discussão sobre o Projeto de Lei que
prevê inibir a venda de combustí-

veis por cooperativas e pontos de
abastecimento que não cumprem
normas ambientais, de segurança e
trabalhistas, entre outras.
Também durante o Papo Virtual foi lançada a campanha de doação de cestas básicas para o Hospital Martagão Gesteira, que atende
crianças e adolescentes, apresentada pela diretoria do Sindicombustíveis Bahia, que teve arrecadação de
mais de 600 cestas básicas. A revenda também está engajada em outra
ação de arrecadação de alimentos e
fraldas descartáveis, doados pela sociedade nos postos de combustíveis
de Salvador. (Najara Sousa)

Sindicato realiza videoconferências com distribuidoras
O Sindicombustíveis Bahia,
preocupado em orientar a revenda para o enfrentamento desta crise histórica, tem promovido
videoconferências para aproximar
o posto da distribuidora e buscar
soluções para amenizar os efeitos
negativos da pandemia. Já foram
realizados encontros virtuais com
a Ipiranga e a BR Distribuidora.
32 • Combustíveis & Conveniência

“Foi uma live inédita, fruto
da iniciativa do Sindicombustíveis
Bahia em prestar as informações
aos seus associados que possuem
nossa marca. Interessante que a
Ipiranga se notabilizou no mercado pelo pioneirismo das suas ações
e, neste feliz encontro virtual, pudemos ratificar este evento e também a nossa vontade de estar pró-

ximos dos nossos revendedores”,
afirmou Paulo Edilson Matheus
Dutra, executivo da Rede do Norte/Nordeste da Ipiranga.
Para Éder Miranda, gerente da
Rede de Postos Urbanos da Bahia
e Sergipe da BR Distribuidora,
neste momento, completamente
atípico, é de extrema importância o diálogo entre revendedores

e suas bandeiras, para entender a
percepção de cada empresário e os
impactos desta crise no segmento.
“A iniciativa do Sindicombustíveis
Bahia de aproximar os revendedores BR da sua distribuidora é muito importante, para buscarmos,
juntos, soluções para superarmos
as dificuldades”, ressaltou.
Para a revenda, as videoconferências são oportunidades de discutir os impactos da crise e ampliar o diálogo com as bandeiras.
“Podemos saber o que está acontecendo, com todos apresentando
suas reais situações, e vamos ter
informações para continuar a luta
do dia a dia com mais consciência
e foco”, destacou Walfredo Nascimento, revendedor de Salvador e
Camaçari. “O importante é que
as lideranças estão ouvindo nossas sugestões e levando para a diretoria da companhia”, comentou Manoel Matos, revendedor
de Salvador.
“Esses encontros são justamente para estabelecermos diretrizes
comuns e chamarmos as distribuidoras para construir conosco ações
de enfrentamento. Ninguém conseguirá enfrentar essa crise sozinho”, alertou Walter Tannus Freitas, presidente do Sindicombustíveis Bahia. As videoconferências
irão continuar com as outras distribuidoras e também com instituições e órgãos ligados ao segmento. “Neste momento, em que
não podemos nos reunir de maneira física, buscamos o auxílio da
tecnologia para continuarmos discutindo saídas para esta crise que
abala a todos”, concluiu o presidente do sindicato. (Carla Eluan)

Rio Grande do Sul

Sulpetro promove a primeira
reunião regional virtual
O Sulpetro, que representa parte dos postos de combustíveis do
Rio Grande do Sul, promoveu, no dia 28 de maio, a primeira reunião
regional virtual. O evento foi planejado para revendedores das cidades
de Santa Maria, Cachoeira do Sul e Santa Cruz do Sul. Os empresários
trocaram informações sobre as ações do sindicato, relações trabalhistas
e definições do Decreto Estadual nº 55.240/2020, que instituiu o distanciamento controlado e determinou protocolos mínimos obrigatórios para o funcionamento de postos e lojas de conveniência. Perdas e
fraudes ligadas aos cartões de frota também foram abordadas.
O presidente do sindicato, João Carlos Dal’Aqua, destacou que todos
estão vivendo algo para o qual não foram preparados. “O momento exige serenidade e resiliência”, recomendou. Ele também relembrou os desafios enfrentados pelos empresários nos últimos anos, como a greve dos
caminhoneiros e as mudanças relacionadas ao ICMS. “É preciso cautela e
estar atento aos detalhes do negócio”, disse, ao ressaltar a importância do
associativismo, que gera força na conquista de resultados. Para ele, haverá
uma retomada lenta do mercado. “O momento é de sobrevivência. Estamos ainda no segundo mês”, disse ele na ocasião. “Por isso, nossas empresas precisam estar enxutas. Tenham o ‘olho’ no estoque, cautela. A sobra de
dinheiro no caixa precisa estar destinada para a retomada.”
O assessor jurídico Flávio Obino Filho comentou sobre as negociações coletivas de trabalho, especialmente na cidade de Santa Maria,
que não tem definição sobre qual sindicato ou federação representa os
trabalhadores do setor. Ele também relatou as perspectivas de mudanças com a manutenção da Medida Provisória nº 936 (que instituiu o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda).
Cláudio Baethgen, também da assessoria jurídica do Sulpetro, falou sobre as regras impostas pelo decreto que definiu o distanciamento controlado. O advogado ressaltou os protocolos que devem ser seguidos pelos postos e esclareceu dúvidas dos participantes sobre o número de frequentadores das lojas ao mesmo tempo. “O que sugerimos
aos postos é que organizem planos de ação dentro de cada coloração
de bandeira definida pelo governo. Não tenho dúvidas de que haverá
incremento da fiscalização, caso haja agravamento dos casos”, afirmou.
O consultor Guido Guilherme Gijsen discorreu sobre a importância da conciliação de pagamentos com cartões de débito e crédito, especialmente dos formatos de controle de frota. Ele relatou os principais problemas enfrentados pelos postos com as administradoras, como o descumprimento de taxas e prazos acordados, além da falta de
repasse dos valores das vendas. (Cristina Cinara)
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Rio de Janeiro

Sindcomb na pandemia: ações judiciais
e contato com as distribuidoras
Logo que a pandemia do novo coronavírus foi decretada pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), no dia 11 de março, a diretoria do Sindcomb iniciou uma
força-tarefa para atender e orientar
os associados diante de uma situação jamais vivida na história da revenda de combustíveis.
Depois de organizar o trabalho
dos funcionários do Sindicato em
sistema de home office, o Sindcomb
iniciou um programa de reuniões
através de videoconferências, uma
forma de manter a equipe, diretoria e os associados em contato visual, além de liberar os e-mails e telefones diretos de cada colaborador para
todos os associados.
No campo da Justiça, o departamento Jurídico Cível acionou a Light para fazer com que os Contra-

tos de Compra de Energia Regulada
– Demanda Contratada celebrados
com essa Concessionária passassem
a ter a cobrança limitada ao montante de energia consumida, através
de Medida (consumo) apurada em
cada Unidade Consumidora e, não,
pela demanda contratada durante o
estado de calamidade pública, flexibilizando, assim, os contratos celebrados anteriormente, até a volta
à normalidade para restabelecer o
equilíbrio econômico.
O Departamento Jurídico Trabalhista desenvolveu um intenso trabalho de assessoria a cada associado para
melhor utilizar os benefícios apresentados pelo Governo Federal e, assim,
prezar pela manutenção do maior número de empregos, diante de uma
queda histórica nas vendas dos postos
da cidade do Rio de Janeiro.

A diretoria solicitou urgência às
maiores distribuidoras de combustíveis, para apresentarem as demandas
da revenda, num momento em que
os varejistas da Zona Sul reportaram
queda de até 85% no movimento a
partir de meados do mês de março,
e que permanece até o fim de maio.
BR Petrobras, Raízen e Ipiranga
abriram espaço para produtivos webinares, além da aprovação para a continuidade desse tipo de evento virtual com mais frequência. Da mesma
forma, as reuniões de diretoria estão
sendo feitas por videoconferência e
os departamentos Jurídico Cível e
Trabalhista estão atendendo os associados por vídeo, até o fim do isolamento social. É o novo normal com
o qual os donos de postos de serviços
do Rio de Janeiro passam a conviver.
(Katia Perelberg)

São Paulo

Recap atua em diversas frentes
no enfrentamento à Covid-19
Desde o início da pandemia,
o Recap (Sindicato dos Postos de
Combustíveis de Campinas e Região) vem atuando em várias frentes,
sempre embasado nos decretos estaduais, municipais e federais. Na parte trabalhista, o Recap e sindicatos do
Estado de São Paulo trabalham conjuntamente, para amenizar ao máximo os impactos desta crise no viés econômico, com acordo coletivo
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emergencial e alteração dos horários
de funcionamento dos postos. Nessa
área econômica, aliás, a entidade não
mediu esforços para encontrar as melhores saídas aos seus associados. Para
resguardar a saúde de todos, foi adotado o home office, sem que houvesse
prejuízo aos atendimentos, com toda
equipe trabalhando em casa
“Essa situação afetou todos de
forma muito brusca e nós tivemos

que agir. Em abril, quando a quarentena impactou em cheio a revenda, isentamos nossos associados
da mensalidade e tomamos outras
medidas para auxiliar a saúde financeira dos negócios. Para se ter
deia, alguns postos de combustíveis
chegaram a ter uma queda de 80%
no movimento com o isolamento social”, detalha Flávio Campos,
presidente da entidade.

Além dessas ações diretas, o “Recap
Soluções”, que é uma das vertentes do
sindicato, se voltou às necessidades geradas com a pandemia. Assim, foram
firmadas parcerias para suprimento dos
postos com os produtos exigidos para
higiene e limpeza, máscaras para proteção dos colaboradores, além de opções
para que o associado amplie seu portfólio de produtos e, consequentemente,
aumente sua receita.

Ainda mais ao seu lado
O “Recap ao Seu Lado” surgiu
nesse momento do coronavírus trazendo essas e outras ações que foram e
serão necessárias. O sindicato intensificou a sua comunicação com os associados e a atuação junto aos governos
para encontrar os melhores cenários
para o setor diante das transformações
que estão ocorrendo na sociedade.
Além de olhar para revenda,
traz em suas medidas um conceito que se tem destacado: a “empatia”. Por isso, veste a camisa e agora, também a “máscara” de diversas
ações de solidariedade.
O Recap fez uma importante doação de galões para armazenamento de álcool 70, destinados para área
da saúde logo nos primeiros momentos da pandemia, quando esse produto era escasso e de grande necessidade.
A entidade também apoia o Banco
de Alimentos de Campinas, com postos sendo pontos de arrecadação de alimentos e produtos de higiene para doação a famílias carentes, além de integrar o “Junho Vermelho”, do Hemocentro da Unicamp, pelo 3° ano consecutivo. Essa campanha visa incentivar
a doação de sangue no período de inverno, sendo que neste ano, é reforçada, diante dos impactos da Covid-19.

Recap promove campanha em postos
para arrecadação de alimentos e
produtos de higiene para doação a
famílias carentes

O mês de junho veio também marcado pelo início da flexibilização da quarentena no estado de São Paulo, sendo
que o Recap reabriu sua sede em Campinas, seguindo protocolos de saúde, higiene e distanciamento social, além de
preconizar o atendimento digital.
“O cenário é muito incerto e imprevisível, mas nós reiteramos que o
Recap está atuante e com os esforços
totalmente voltados ao enfrentamento desta crise”, finaliza do presidente do sindicato. (Gláucia Franchini)
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Com a redução da atividade
econômica, vários
empresários tiveram que
renegociar a locação do posto
e o mesmo ocorreu para quem
aluga espaços a terceiros

Pixabay

Hora de renegociar
Com as dificuldades econômicas que surgiram com a pandemia da Covid-19, muitos
empresários precisaram rever contratos de aluguel ou mesmo os acordos com suas
distribuidoras. Confira as recomendações para renegociar com segurança

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Os reflexos da pandemia da
Covid-19 na economia trouxeram várias consequências para as
relações comerciais. No setor de
revenda de combustíveis, além
de todas as dificuldades para
manter o negócio e investir em
novas ações (veja matéria na página xx), as negociações de contrato, sejam com os fornecedores, sejam de locação do terreno,
se tornaram indispensáveis.
Afinal, com a queda nas vendas
(que, em muitos casos, chegou a
cerca de 80%), várias adequações
se tornaram necessárias. As negociações com funcionários, fornecedores ou mesmo com os locatários do terreno são indispensáveis.
Aliás, a mesma regra vale para os
empreendimentos que alugam espaços para a operação de terceiros,
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como lojas de conveniência ou outros negócios.
Confira as dicas para negociar
com segurança, em cada situação.

Contratos de fornecimento
com as distribuidoras
Logo que a crise surgiu e interferiu no desempenho do segmento,
as principais distribuidoras, associadas ao Sindicom, ofereceram aos
postos sob sua bandeira algumas
opções de renegociação de contrato, postergando seu vencimento.
No entanto, conforme Arthur
Villamil, consultor jurídico da Fecombustíveis, a alternativa não é
benéfica à revenda. Afinal, o revendedor não pode ser responsabilizado pelos volumes não vendidos durante o período de pandemia e quarentena.
“Como a queda nas vendas decorre de força maior, conforme o

artigo 393 do Código Civil, o não
cumprimento dos volumes contratados com a distribuidora não
pode ser considerado um descumprimento contratual”, explicou.
Segundo Villamil, a melhor alternativa jurídica seria abater os
volumes não vendidos, em razão
da queda de vendas causadas por
força maior, da galonagem prevista em contrato. “Estender o prazo
para cumprimento não resolve os
problemas do revendedor e só adia
as suas dívidas”, disse Villamil.
O presidente da Fecombustíveis,
Paulo Miranda, também orienta o
revendedor a não postergar os pagamentos. “Não se deve transferir
a dívida para a frente. É preciso ser
o mais independente possível das
companhias”, alertou.
Na avaliação de Villamil, os
empresários que aceitam a proposta da companhia, por melhor que

ela pareça durante a crise, precisam compreender que isso significa
uma renegociação contratual - uma
decisão que ele considera arriscada,
ainda mais em um momento de incertezas sobre o fim da pandemia e
reativação da economia.
Mesmo assim, muitos revendedores relatam acordos bem-sucedidos,
que ajudaram a tirar o posto do sufoco. O revendedor José Sobral, por
exemplo, que está à frente de uma
empresa familiar com um único
posto, na região metropolitana de
Belém (PA), considera que fez uma
boa negociação com a BR Distribuidora. “O contrato de fornecimento de combustíveis (por volume) foi prorrogado por três meses.
Além disso, as franquias BR Mania e Lubrax+ isentaram a cobrança dos royalties e taxa do marketing,
por 60 dias”, afirmou.
No entanto, em casos assim,
Villamil alerta que o revendedor
precisa ter muito cuidado ao negociar as condições do contrato,
para não postergar futuras dívidas.
Em caso de dúvidas, ele recomenda que o empresário procure o seu
sindicato, para receber orientações
individualizadas.

Contratos de aluguel
No caso de contratos de locação, com a redução da atividade econômica, a indicação é
renegociar com o locador. Para
postos que alugam espaços a terceiros, a orientação é a mesma,
uma vez que todos enfrentam a
mesma dificuldade.
Vale destacar que o Projeto de
Lei 1179/2020, de autoria do senador Antonio Anastasia, define no-

vas orientações para o direito privado enquanto durar pandemia.
Dentre outras determinações, o
PL prevê a suspensão do pagamento de aluguéis residenciais,
pelo menos até 30 de outubro, especialmente no caso de locatários
que tiveram redução de renda por
força dos impactos econômicos da
Covid-19.
O PL também determina
que inquilinos não sejam retirados do imóvel, mesmo em caso de
inadimplência. Porém, até o fechamento desta edição, ainda não
havia uma decisão definitiva. Assim, a recomendação, tanto para
locadores quanto para locatários,
enquanto o projeto não for sancionado, é buscar com os proprietários do imóvel uma renegociação do aluguel.
“Tenho três postos, sendo que
um deles funciona no terreno na
companhia e outro em um imóvel
de terceiros, que não atua no setor
de combustíveis. Com esse terceiro, conseguimos negociar uma redução de 25% do valor do aluguel,
enquanto durar a pandemia. Já
com a distribuidora [Ipiranga], obtivemos uma redução de 50%, por
apenas dois meses, que terá que ser
ressarcida depois”, contou um revendedor de São Paulo, que preferiu não se identificar, por receio de
represálias. “Ou seja, quem deveria
ser meu parceiro comercial, nesse
momento, ajudou menos do que
outra empresa que apenas aluga o
terreno para o posto”, disse.
Outros empresários, de várias
localidades do país, relataram situações semelhantes. “Não podemos
criar falsas expectativas”, disse ou-

tro revendedor, da região Norte,
que também optou por manter o
nome em sigilo. “O ideal é buscar
outras estratégias para rentabilizar
o negócio, inovar e procurar atender o consumidor da melhor forma possível. Isso vale para a operação de terceiros no posto: se estiverem agregando clientes, é importante renegociar, para que os
seus negócios mantenham o fôlego”, opinou o empresário. “Afinal,
após a pandemia, eles ajudarão a
atrair e fidelizar os clientes do posto”, destacou.

Cuidado com as contas
Ao locar espaços para terceiros, é importante individualizar
as contas e fazer cálculos de custos adequados, independentemente do período de pandemia e retração nas vendas. “Tínhamos um
único medidor de energia elétrica,
para o posto e a loja. A conveniência foi arrendada e, quando o operador saiu do empreendimento,
a conta de energia do posto caiu
70%”, disse o empresário Alessandro Moraes, que tem um posto
em Corumbá (MS). Segundo ele,
o uso de ar-condicionado, além de
refrigeradores e freezers, encarece
a operação desse tipo de negócio.
“Depois da crise, quando reinaugurarmos a loja, será necessário investir em algumas estratégias para
melhorar a eficiência energética do
empreendimento”, destacou.
De qualquer forma, se a intenção for locar espaços a terceiros, para evitar prejuízos, é importante individualizar tanto a
energia elétrica quanto o consumo de água. n
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Medidas emergenciais foram
adotadas para preservar
empregos no setor
Pixabay

Redução da jornada de
trabalho, diminuição de
salário e adoção de banco
de horas invertido fizeram
parte das iniciativas para
manter funcionários

Boa parte dos revendedores adotou as regras permitidas
pelos pacotes emergenciais do governo
POR ADRIANA CARDOSO

Passados quase cinco meses desde o início do isolamento da população, a revenda teve que administrar
a equipe de funcionários e os custos operacionais do negócio, já que
as despesas se mantiveram, desequilibrando as contas com a queda nas
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vendas. No início da pandemia, muitos empresários optaram por conceder férias aos colaboradores, especialmente aqueles do grupo de risco.
Com o fim do período desse recurso,
havia a alternativa de trabalhar com
escalas e banco de horas, conforme
o pacote de medidas emergenciais
anunciadas pelo governo.

Como a crise sanitária, ao que
tudo indica, não tem data para acabar, o presidente Jair Bolsonaro estendeu a validade de algumas medidas para manter os empregos. O
Congresso Nacional transformou a
Medida Provisória (MP) 936 na Lei
nº 14.020, que foi publicada em 6
de julho. Já a MP 927, que deveria

passar por votação no Senado, acabou caducando.
Em ato complementar à Lei
14.020, em 14 de julho, o presidente Jair Bolsonaro, por meio do
Decreto 10.422, determinou que
os prazos de suspensão e prorrogação dos contratos de trabalho fossem prorrogados e equiparados.
“Antes, a redução dos contratos tinha prazo de 90 dias e a suspensão, 60 dias. Achei bem razoável que fossem equiparados, totalizando, agora, 120 dias”, disse Daniela Reis Ideses, advogada especialista em Direito do Trabalho do
escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva, Rodrigues Advogados.
Antes, a redução de jornada tinha prazo de 90 dias e a suspensão,
de 60. Conforme o artigo 2º do decreto presidencial, “o prazo máximo
para celebrar acordo de redução proporcional da jornada de trabalho e de
salário de que trata o caput do art. 7º
da Lei nº 14.020, de 2020, fica acrescido de trinta dias, de modo a completar o total de cento e vinte dias”.
Já a suspensão do contrato de
trabalho teve prazo prorrogado por
60 dias, totalizando um total de 120
dias, conforme prevê o artigo 3º do
mesmo decreto presidencial.
Segundo o parágrafo único do
decreto presidencial, “a suspensão do
contrato de trabalho poderá ser efetuada de forma fracionada, em períodos sucessivos ou intercalados, desde
que esses períodos sejam iguais ou superiores a 10 dias e que não seja excedido o prazo de 120 dias”.

Situação na revenda
Nos primeiros meses da pandemia, a situação nas revendas do país

foi bastante diversificada. “Vimos que
as grandes redes, com mais empregados, especialmente nos escritórios, demitiram mais, enquanto os menores
preferiram dar férias”, disse Paulo Miranda, presidente da Fecombustíveis.
Basicamente os revendedores
optaram pela redução da jornada de
trabalho, com diminuição de salário, férias aos trabalhadores dos grupos de risco, suspensão temporária
de contratos de trabalho, demissões, adoção de banco de horas invertido (quando a compensação das
horas pode ser feita posteriormente)
e home office para funcionários da
área administrativa.
Quando da publicação das MPs,
o Sindicombustíveis Resan, sindicato da revenda de Santos e Baixada Santista, distribuiu uma cartilha

com todas as orientações do arcabouço legal aos seus associados.
De acordo com Rodrigo Julião, advogado trabalhista do Resan, houve fechamento de acordo
coletivo com os sindicatos de trabalhadores para a adoção das medidas emergenciais previstas. “A
grande maioria fez a opção de dar
férias antecipadas e banco de horas invertido. Também houve adoção de home office para o pessoal
do administrativo”, explicou.
Quanto às demissões, por ora,
ele disse que elas representaram de
10% a 15%. A expectativa agora é
de um retorno à normalidade, com
a abertura gradativa das atividades.
Além disso, os revendedores,
segundo ele, aguardavam as decisões do governo a respeito do pa-

Linhas de crédito
Para auxiliar o empresário, em 03 de abril, foi publicada pelo Banco Central, Ministério da Economia e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) a Medida Provisória 944, que
trata do Programa Emergencial de Suporte a Empregos, com o objetivo
de oferecer crédito por intermédio de instituições financeiras a empresários, sociedades empresariais e sociedades cooperativas, exceto aquelas voltadas ao oferecimento de crédito, com faturamento entre R$ 360
mil a R$ 10 milhões ao ano. A MP é voltada ao financiamento de no
máximo dois meses de folha salarial dos empregados, a um limite de
dois salários mínimos por empregado. Os juros são de 3,75% ao ano e
o prazo para pagamento, de 36 meses, com carência de seis meses. Os
interessados tiveram até 30 de junho para contratar o empréstimo.
Em troca, os empresários não poderiam rescindir, sem justa causa,
o contrato de trabalho de seus empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito e o sexagésimo dia
após o recebimento da última parcela.
Além disso, bancos e cooperativas também colocaram à disposição linhas de créditos próprias, mas a juros e/ou condições proibitivas
à maioria dos revendedores, ou ainda, com regras nas quais muitos
não conseguiam se enquadrar.
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cote emergencial para definir qual
postura adotar daqui para a frente.
No Rio Grande do Sul, antes
mesmo de o governo publicar o
pacote emergencial, os revendedores já
se anteciparam estabelecendo acordos
com os trabalhadores com base na
própria Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT). Após a publicação
das MPs, os acordos foram atualizados
por conta dos benefícios previstos
nas medidas, como a contrapartida
do governo nos casos de suspensão
temporária de contrato ou redução de
jornada e de salário.
“Já havíamos utilizado dispositivos
da Consolidação das Leis do
Trabalho que permitiram essas
negociações contratuais, como a
suspensão temporária do contrato
para qualificação do trabalhador”,
explicou Flávio Obino Filho, consultor jurídico trabalhista do Sulpetro, no Rio Grande do Sul.
Todos os recursos previstos no
pacote emergencial do governo
foram utilizados nas negociações.
O home office também foi adotado
por boa parte das revendas, o que, segundo Obino, não gera tantos problemas, pois o controle de fluxo de
trabalho pode ser feito remotamente.
Na opinião do advogado,
apesar da prorrogação do pacote
emergencial do governo, há uma
expectativa dentro das revendas sobre
os passos seguintes a serem adotados.
“A suspensão dos contratos é
uma alternativa às demissões, mas
não se sabe como ficará a situação
da pandemia nos próximos meses.
O revendedor precisa pensar se
vale a pena continuar adotando
esse cardápio de alternativas para
preservar os empregos, pois, lá
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Veja as principais mudanças propostas
pela conversão da MP 936 na Lei 14.020.
• A desoneração da folha de pagamento segue em vigor até 31 de
dezembro de 2020.
• A suspensão ou redução salarial poderá ser aplicada por meio de
acordo individual com empregados com curso superior e recebem até
três salários mínimos (R$ 3.135) ou mais de dois tetos do INSS (R$
12.202,12). Aqueles que recebem entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12
só poderão ter salário reduzido por meio de acordo coletivo.
• O governo pagará o benefício emergencial dos colaboradores que tiveram redução salarial. O benefício é pago dentro do percentual de redução do salário que o trabalhador teria direito se pedisse o seguro-desemprego, a um limite de R$ 1.813,03 por mês. A primeira parcela deverá ser
paga no prazo de 30 dias a partir da data de celebração do acordo.
• O empregador deve informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho e do salário ou a suspensão temporária do
contrato no prazo de 10 dias a partir da data de celebração do acordo.
• Fica proibida a dispensa sem justa causa de empregado portador
de qualquer tipo de deficiência.
• O empregado poderá requerer a repactuação das operações de
empréstimos, de financiamentos, de cartões de crédito e de arrendamento mercantil descontadas em folha enquanto as medidas de redução de jornada ou suspensão de contratos vigorar.
na frente, ficará com aumento de
indenização acumulado, caso tenha
que demitir o trabalhador”, alertou.

Para evitar demissões
Segundo Daniela Reis, entre
as alternativas para evitar demissão do trabalhador previstas na Lei
14.020 estão a redução proporcional de salário e de jornada e a
suspensão do contrato por tempo
determinado. As reduções fixadas
são de 25%, 50% e 70%.
Nos casos de suspensão temporária de contrato de trabalho, os
funcionários de empresas com receita bruta inferior a R$ 4,8 milhões
anuais, dentro daquelas faixas salariais, podem ser enquadrados em

100% do seguro-desemprego. Para
aquelas empresas com receita bruta
anual de R$ 4,8 milhões, há compensação de 30% e 70% por parte
do empregador.
Agora, se os empregadores já se
utilizaram desses recursos, eles podem
aplicar o revezamento de funcionários, com registro em banco de horas,
para que as compensações sejam feitas
até um prazo de 18 meses a partir da
publicação da MP 927 (22 de março).
“Às vezes, substituir pessoal não
é vantajoso. Os postos, por exemplo,
gastam em treinamento, equipamentos. Além disso, verbas rescisórias podem onerar o caixa da empresa num
momento em que ela precisa de capital”, destacou. n

CONVENIÊNCIA

Agência Brasil

Mesmo com a reabertura
da economia, os serviços
delivery devem continuar
para atender às pessoas que
trabalham em home office

Delivery: como se adequar
às novas demandas
do consumidor?
Você já pensou em trabalhar com delivery na loja de conveniência?
Confira as regras de segurança alimentar e veja como impulsionar o seu negócio
POR ROSEMEIRE GUIDONI

Durante a pandemia, a maior
parte das lojas de conveniência
permaneceu aberta, mas sem consumo no local. As entregas eram

feitas diretamente para os clientes, que tinham restrições de entrada nos estabelecimentos, para
evitar aglomerações. Nesse período surgiram várias iniciativas da
revenda para tentar manter o ne-

gócio, como o uso de serviços de
entrega (delivery).
Mesmo com a reabertura da
economia em várias cidades, a tendência ainda é de que o comportamento do consumidor seja cauCombustíveis & Conveniência • 41

CONVENIÊNCIA

Minimercados e delivery
Foi em busca de inovação que
o revendedor Sandro Santos buscou novas ideias para aplicar em
Revendedor de Aracaju
transformou as lojas de
conveniência em minimercados e
descobriu um caminho promissor
para o negócio
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seu negócio, antes da pandemia.
Há cerca de um ano e meio, ele
decidiu transformar três lojas (que
ostentavam a bandeira BR Mania), localizadas em Aracaju, em
minimercados.
“O nosso setor está passando
por grandes transformações. No
futuro, teremos carros elétrico e
híbridos, e o combustível não será
mais suficiente para suprir o negócio”, disse.
Com esse pensamento e atento
às demandas de seu público, Sandro decidiu transformar as lojas
em pequenos mercados. “Com isso, tenho mais liberdade para decidir meu mix, que é bem diversificado, apostar em produtos e
datas regionais, sem ter que pagar
royalties”, exemplificou.
A iniciativa, segundo o empresário, foi bem-sucedida. Uma de
nossas lojas, que tinha 100 m² e
vendia R$ 60 mil mensais, passou a
faturar R$ 250 mil. Em junho, ampliamos a área para 500 m², com
funcionamento 24 horas”, contou.
divulgação

teloso. Assim, para manter a operação, as lojas que desejarem retomar a rotina terão que adotar alguns cuidados, como a separação
de mesas, oferta de álcool em gel
para os clientes e orientações para
que não ocorra aglomeração.
Ainda assim, muitas pessoas ainda devem evitar o consumo nesse tipo de estabelecimento.
Um estudo recente do Instituto de
Pesquisas Econômicas Aplicadas
(Ipea) destaca que, mesmo após o
fim das medidas de isolamento social, 22,7% dos brasileiros devem
continuar trabalhando em home
office. Isso, sem dúvida, trará impactos ao consumo, em todos os
segmentos, inclusive no de combustíveis. As lojas de conveniência, por consequência, também
tendem a ser afetadas em função
da redução da demanda.
“Por isso, é importante conhecer o perfil de seus clientes e criar
estratégias para atendê-los em necessidades específicas”, disse Alberto Santana, diretor de Marketing da Adaptive, uma empresa de
softwares que atende o varejo, especialmente postos e lojas de conveniência. Segundo ele, os empresários precisam se reinventar e
buscar soluções inovadoras para
sair da crise.

“Em março, dobramos as vendas
por causa dos minimercados”.
De acordo com Santos, durante a pandemia, as vendas de combustíveis caíram 40%. Enquanto
isso, as unidades de minimercado
já respondem por metade do faturamento bruto da rede. Por isso,
ele pretende inaugurar mais cinco pontos de mercado, em outras
unidades de sua rede de postos.
Além da mudança de perfil das
lojas, Sandro adotou o serviço de
delivery, em parceria com a IFood,
desde janeiro deste ano, e implantou uma plataforma de e-commerce,
para viabilizar vendas online. “Isso
gerou um crescimento de 20% nas
vendas e durante a quarentena foi
bastante utilizado”, explicou, mencionando que pretende manter as
entregas. “O combustível passará a
ser secundário”, disse.

Aplicativo próprio
Outra rede que teve sucesso com
o serviço de delivery durante a pandemia foi o Grupo São Domingos, que

tem postos nas cidades de Fortaleza e
Sobral (CE), e em Teresina (PI).
“Nós temos uma unidade com
bandeira Select, localizada em uma
área turística de Fortaleza, na qual
já havíamos implantado um serviço de delivery, em parceria com
uma empresa local. Porém, com
a pandemia e redução do turismo
local, as vendas caíram. Resolvemos, então, implantar o serviço de
entrega em outras unidades, todas
de bandeira própria, contou Francisco Elailton Vasconcelos Lima,
um dos sócios da rede.
Assim, a rede começou a implantar o delivery em uma das lojas
da cidade de Sobral, onde, inclusive, foi decretado lockdown. “No
entanto, sentimos a necessidade de
desenvolver um aplicativo próprio
para isso. A taxa cobrada por apps
mais conhecidos é muito alta e inviabiliza alguns produtos, como cigarros, que têm margem baixa, mas
bastante demanda”, explicou.
Dessa forma, a rede criou o
aplicativo SD Delivery, desenvolvido pela equipe interna e divulgado em redes sociais locais e até
com a ajuda de digitais influencers.
“Enviamos cestas de produtos para esses influenciadores, que divulgaram nosso trabalho nas redes sociais”, contou.
O resultado disso é que, apesar
da queda nas vendas de combustíveis (em média 50%), a loja teve um crescimento de faturamento
de 30%. “O faturamento vinha em
queda, mas o delivery fez toda a diferença nesse momento”, destacou,
mencionando que deve continuar
com o serviço e expandir para outras unidades da rede. n

Quais os cuidados ao implantar
um serviço de delivery?
De acordo com Ruliana Bittencourt, nutricionista e fundadora
da Rubi Nutri Solutions, as boas práticas são fundamentais, independentemente da situação de pandemia. Porém, diante de todo o
cenário de risco de contaminação, alguns cuidados se tornaram ainda mais essenciais. “Além das precauções para manipulação e armazenamento de alimentos, que devem seguir as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), é essencial ter
também cuidado ao embalar o produto e nas entregas”, destacou.
Confira as dicas da especialista:
• oriente o entregador para manter o distanciamento necessário
da pessoa que está recebendo a entrega;
• solicite ao cliente que ofereça um local adequado para que o entregador separe o pedido. Muitas vezes, essa pessoa leva uma mochila
com vários pedidos ao mesmo tempo e a deposita no chão, para retirar a embalagem de cada cliente. Isso representa um risco;
• apesar das taxas cobradas pelos aplicativos ou administradoras
de cartões, nesse momento, é recomendado que o cliente não pague
em dinheiro, para evitar a manipulação de cédulas;
• se o pagamento for efetuado em dinheiro e o cliente precisar de
troco, envie em um envelope à parte, para que o entregador não precise manipular as cédulas. Peça que o consumidor também entregue
o valor em um envelope;
• disponibilize máscaras e álcool em gel para o funcionário que fará a entrega, orientando sobre os procedimentos de segurança;
• oriente o funcionário a fazer a limpeza das superfícies do veículo
(moto ou carro), chaves, aparelho celular, entre outros, a cada entrega;
• utilize etiquetas para fechar as embalagens, para garantir que o
produto não seja violado durante o transporte;
• embale os descartáveis de forma segura (canudos, guardanapos,
talheres plásticos, entre outros), para que o entregador não tenha
contato com eles. Aliás, uma boa prática é sempre perguntar ao cliente se deseja receber esses descartáveis, pois, muitas vezes, a pessoa já
tem os próprios utensílios;
• divulgue as práticas de higiene e segurança adotadas por sua empresa, para que o consumidor se sinta mais confiante em utilizar o
serviço de entregas.
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OPINIÃO

Ao reconhecer a
doença causada pelo
novo coronavírus
como ocupacional,
o Supremo permite
que os empregados
possam ter,
eventualmente,
acesso a benefícios
previdenciários

Klaiston Soares D’ Miranda | Consultor Jurídico da Fecombustíveis

Supremo Tribunal Federal
entendeu que a contaminação por
Covid-19 é doença ocupacional   
O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, em 29 de abril, que a contaminação de um trabalhador por coronavírus deve ser considerada como uma doença ocupacional, desde que a doença seja adquirida em trabalho.
Ao reconhecer a doença causada pelo novo coronavírus como ocupacional,
o Supremo permite que os empregados possam ter eventualmente acesso a benefícios previdenciários.
Importante que se registre que, para se caracterizar o coronavírus como doença ocupacional, deverá ocorrer insofismável comprovação de que o empregado adquiriu a enfermidade no trabalho e em decorrência deste.
Assim a importância da aplicação das medidas de segurança, como as normas da empresa e entrega de EPIs. E o mais importante, a fiscalização pelo empregador da eficácia e cumprimento destas normas de segurança, além de regular a utilização dos equipamentos de proteção.
Todas as empresas devem ter a ficha de EPIs de cada empregado, com o local onde o trabalhador possa assinar ao receber o equipamento. Por sua vez, as
normas de segurança devem ser impressas, assinadas por todos os empregados e
afixadas no quadro de avisos da empresa.
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TABELAS

em R$/L

Período

São Paulo

Goiás

Período

São Paulo

Goiás

15/06/2020 - 19/06/2020

2,007

1,928

08/06/2020 - 12/06/2020

1,792

1,748

22/06/2020 - 26/06/2020

2,002

1,875

15/06/2020 - 19/06/2020

1,748

1,728

29/06/2020 - 03/07/2020

1,957

1,920

22/06/2020 - 26/06/2020

1,730

1,688

06/07/2020 - 10/07/2020

1,958

1,887

22/06/2020 - 26/06/2020

1,741

1,685

13/07/2020 - 17/07/2020

1,981

1,932

13/07/2020 - 17/07/2020

1,752

1,684

junho de 2019

1,987

1,925

junho de 2019

1,751

1,694

junho de 2020

1,984

1,863

junho de 2020

1,774

1,718

Variação 15/06/2020 17/07/2020

-1,3%

0,2%

Variação 15/06/2020 17/07/2020

-2,2%

-3,6%

Variação junho/2020 junho/2019

-0,1%

-3,2%

Variação junho/2020 junho/2019

1,3%

1,4%

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL ANIDRO (em R$/L)

HIDRATADO

ANIDRO

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL HIDRATADO (em R$/L)

Fonte: CEPEA/Esalq
Nota 1: Incluso Pis/Cofins, correspondente a R$ 0,1309.
Nota 2: Preço para vendas interestaduais.
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TABELAS
em R$/L - Abril 2020

COMPARATIVO DAS MARGENS E PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS
Distribuição

Gasolina
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

com bandeira

3,210

3,504

0,294

8,4%

3,504

4,137

0,632

15,3%

sem bandeira

3,210

3,326

0,116

0,035

3,326

3,989

0,663

16,6%

com bandeira

3,210

3,524

0,313

8,9%

3,524

4,135

0,611

14,8%

sem bandeira

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

com bandeira

3,210

3,530

0,319

9,0%

3,530

4,196

0,666

15,9%

sem bandeira

3,210

3,532

0,322

9,1%

3,532

4,125

0,592

14,4%

com bandeira

3,210

3,483

0,273

7,8%

3,483

4,054

0,571

14,1%

Outras
distribuidoras sem bandeira

Brasil

Revenda

3,210

3,341

0,130

3,9%

3,341

4,054

0,714

17,6%

com bandeira

3,210

3,552

0,342

9,6%

3,552

4,193

0,640

15,3%

sem bandeira

3,210

3,354

0,144

4,3%

3,354

4,060

0,706

17,4%

3,210

3,477

0,266

7,7%

3,477

4,142

0,665

16,1%

Resumo Brasil

Distribuição

Diesel S500
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

com bandeira

2,524

2,823

0,299

10,6%

2,823

3,338

0,515

15,4%

sem bandeira

2,524

3,031

0,507

16,7%

3,031

3,256

0,225

6,9%

com bandeira

2,524

2,967

0,444

14,9%

2,967

3,375

0,408

12,1%

sem bandeira

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

com bandeira

2,524

2,838

0,315

11,1%

2,838

3,158

0,320

10,1%

sem bandeira

2,524

2,602

0,078

3,0%

2,602

3,549

0,947

26,7%

com bandeira

2,524

2,860

0,336

11,7%

2,860

3,525

0,665

18,9%

Outras
distribuidoras sem bandeira

Brasil

Revenda

2,524

2,680

0,157

5,8%

2,680

3,127

0,447

14,3%

com bandeira

2,524

2,896

0,373

12,9%

2,896

3,296

0,400

12,1%

sem bandeira

2,524

2,624

0,101

3,8%

2,624

3,040

0,416

13,7%

2,524

2,764

0,240

8,7%

2,764

3,171

0,407

12,8%

Resumo Brasil

Distribuição

Diesel S10
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)3

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

com bandeira

2,567

2,939

0,372

12,7%

2,939

3,497

0,558

16,0%

sem bandeira

2,567

2,825

0,257

0,091

2,825

3,237

0,412

0,127

com bandeira

2,567

3,072

0,505

16,4%

3,072

3,564

0,492

13,8%

sem bandeira

2,567

2,760

0,193

0,070

2,760

3,350

0,590

0,176

com bandeira

2,567

2,934

0,367

12,5%

2,934

3,496

0,561

16,1%

sem bandeira

2,567

3,053

0,486

15,9%

3,053

3,522

0,469

13,3%

com bandeira

2,567

2,887

0,320

11,1%

2,887

3,376

0,489

14,5%

Outras
distribuidoras sem bandeira

Brasil

Revenda

2,567

2,720

0,153

5,6%

2,720

3,198

0,478

15,0%

com bandeira

2,567

2,986

0,419

14,0%

2,986

3,530

0,544

15,4%

sem bandeira

2,567

2,764

0,196

7,1%

2,764

3,235

0,472

14,6%

2,567

2,913

0,346

11,9%

2,913

3,434

0,521

15,2%

Resumo Brasil

A pesquisa abrange as capitais dos Estados da BA, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SP e o DF com relação à gasolina. Os dados do S500 não consideram as capitais do PA e
PE e os dados do diesel S10 não abrangem o Distrito Federal. O fator de ponderação para cálculo de margem e preço médio é o nº de postos consultados pela ANP.
(1) Calculado pela Fecombustíveis, a partir dos Atos Cotepe 09, 10 e 11/2020, com inclusão do custo do frete de entrega do produto
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em R$/L - Maio 2020

COMPARATIVO DAS MARGENS E PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS
Distribuição

Gasolina
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

com bandeira

3,131

3,402

0,272

8,0%

3,402

3,888

0,486

12,5%

sem bandeira

3,131

3,189

0,058

1,8%

3,189

3,697

0,508

13,7%

com bandeira

3,131

3,354

0,223

6,7%

3,354

3,934

0,580

14,8%

sem bandeira

3,131

3,199

0,068

2,1%

3,199

3,549

0,351

9,9%

com bandeira

3,131

3,399

0,268

7,9%

3,399

3,906

0,508

13,0%

sem bandeira

3,131

3,490

0,359

10,3%

3,490

4,009

0,520

13,0%

com bandeira

3,131

3,290

0,159

4,8%

3,290

3,828

0,539

14,1%

Outras
distribuidoras sem bandeira

Brasil

Revenda

3,131

3,233

0,103

3,2%

3,233

3,666

0,433

11,8%

com bandeira

3,131

3,410

0,279

8,2%

3,410

3,899

0,489

12,5%

sem bandeira

3,131

3,241

0,110

3,4%

3,241

3,665

0,424

11,6%

3,131

3,349

0,218

6,5%

3,349

3,815

0,466

12,2%

Resumo Brasil

Distribuição

Diesel S500
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Com bandeira

2,384

2,613

0,229

8,7%

2,613

3,041

0,429

14,1%

Sem bandeira

2,384

2,428

0,044

1,8%

2,428

2,944

0,517

17,5%

Com bandeira

2,384

2,654

0,270

10,2%

2,654

3,095

0,441

14,3%

Sem bandeira

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Com bandeira

2,384

2,579

0,195

7,6%

2,579

3,028

0,449

14,8%

Sem bandeira

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Com bandeira

2,384

2,475

0,091

3,7%

2,475

3,445

0,970

28,1%

Outras
distribuidoras Sem bandeira

Brasil

Revenda

2,384

2,496

0,112

4,5%

2,496

2,930

0,434

14,8%

Com bandeira

2,384

2,629

0,245

9,3%

2,629

3,055

0,426

14,0%

Sem bandeira

2,384

2,490

0,106

4,2%

2,490

2,941

0,451

15,3%

2,384

2,574

0,190

7,4%

2,574

3,010

0,436

14,5%

Resumo Brasil

Distribuição

Diesel S10
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)3

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Com bandeira

2,441

2,698

0,257

9,5%

2,698

3,275

0,578

17,6%

Sem bandeira

2,441

2,442

0,001

0,1%

2,442

2,935

0,493

16,8%

Com bandeira

2,441

2,791

0,350

12,5%

2,791

3,379

0,589

17,4%

Sem bandeira

2,441

2,690

0,249

9,3%

2,690

2,790

0,100

3,6%

Com bandeira

2,441

2,652

0,211

8,0%

2,652

3,288

0,637

19,4%

Sem bandeira

2,441

2,703

0,262

9,7%

2,703

3,173

0,470

14,8%

Com bandeira

2,441

2,589

0,149

5,7%

2,589

3,221

0,631

19,6%

Outras
distribuidoras Sem bandeira

Brasil

Revenda

2,441

2,492

0,051

2,1%

2,492

2,982

0,490

16,4%

Com bandeira

2,441

2,746

0,305

11,1%

2,746

3,333

0,587

17,6%

Sem bandeira

2,441

2,504

0,063

2,5%

2,504

2,986

0,482

16,2%

2,441

2,675

0,234

8,8%

2,675

3,231

0,556

17,2%

Resumo Brasil

A pesquisa abrange as capitais dos Estados da BA, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SP e o DF com relação à gasolina. Os dados do S500 não consideram as capitais do PA e
PE e os dados do diesel S10 não abrangem o Distrito Federal. O fator de ponderação para cálculo de margem e preço médio é o nº de postos consultados pela ANP.
(1) Calculado pela Fecombustíveis, a partir dos Atos Cotepe 12, 13 e 14/2020, com inclusão do custo do frete de entrega do produto
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COMPARATIVO DAS MARGENS E PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS
Distribuição

Gasolina
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

com bandeira

3,417

3,576

0,159

4,4%

3,576

4,159

0,583

14,0%

sem bandeira

3,417

3,441

0,024

0,7%

3,441

4,120

0,679

16,5%

com bandeira

3,417

3,587

0,170

4,7%

3,587

4,150

0,563

13,6%

sem bandeira

3,417

3,408

-0,009

-0,3%

3,408

4,193

0,785

18,7%

com bandeira

3,417

3,533

0,116

3,3%

3,533

4,077

0,544

13,3%

sem bandeira

3,417

3,415

-0,002

-0,1%

3,415

3,967

0,552

13,9%

com bandeira

3,417

3,372

-0,045

-1,3%

3,372

3,951

0,579

14,6%

Outras
distribuidoras sem bandeira

Brasil

Revenda

3,417

3,399

-0,018

-0,5%

3,399

4,000

0,602

15,0%

com bandeira

3,417

3,584

0,167

4,7%

3,584

4,149

0,565

13,6%

sem bandeira

3,417

3,406

-0,011

-0,3%

3,406

4,012

0,606

15,1%

3,417

3,524

0,107

3,0%

3,524

4,103

0,579

14,1%

Resumo Brasil

Distribuição

Diesel S500
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Com bandeira

2,458

2,606

0,148

5,7%

2,606

3,066

0,461

15,0%

Sem bandeira

2,458

2,541

0,084

3,3%

2,541

2,940

0,399

13,6%

Com bandeira

2,458

2,702

0,244

9,0%

2,702

3,167

0,466

14,7%

Sem bandeira

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

N/D

Com bandeira

2,458

2,677

0,219

8,2%

2,677

3,055

0,378

12,4%

Sem bandeira

2,458

2,425

-0,033

-1,3%

2,425

3,074

0,649

21,1%

Com bandeira

2,458

2,437

-0,021

-0,8%

2,437

3,390

0,953

28,1%

Outras
distribuidoras Sem bandeira

Brasil

Revenda

2,458

2,550

0,092

3,6%

2,550

2,961

0,411

13,9%

Com bandeira

2,458

2,675

0,217

8,1%

2,675

3,098

0,423

13,7%

Sem bandeira

2,458

2,550

0,092

3,6%

2,550

2,974

0,424

14,3%

2,458

2,623

0,165

6,3%

2,623

3,046

0,424

13,9%

Resumo Brasil

Distribuição

Diesel S10
BR
Ipiranga
Raízen

Preço de Custo 1

Preço de Venda

Margem (R$/L)3

Margem (%)

Preço de Compra

Preço de Venda

Margem (R$/L)

Margem (%)

Com bandeira

2,568

2,731

0,164

6,0%

2,731

3,291

0,560

17,0%

Sem bandeira

2,568

2,580

0,013

0,5%

2,580

2,946

0,366

12,4%

Com bandeira

2,568

2,772

0,205

7,4%

2,772

3,383

0,611

18,1%

Sem bandeira

2,568

2,550

-0,018

-0,7%

2,550

2,947

0,397

13,5%

Com bandeira

2,568

2,717

0,149

5,5%

2,717

3,312

0,596

18,0%

Sem bandeira

2,568

2,587

0,019

0,7%

2,587

3,168

0,582

18,4%

Com bandeira

2,568

2,621

0,053

2,0%

2,621

3,136

0,515

16,4%

Outras
distribuidoras Sem bandeira

Brasil

Revenda

2,568

2,572

0,004

0,2%

2,572

3,007

0,435

14,5%

Com bandeira

2,568

2,771

0,203

7,3%

2,771

3,329

0,558

16,8%

Sem bandeira

2,568

2,577

0,009

0,3%

2,577

3,022

0,445

14,7%

2,568

2,722

0,154

5,7%

2,722

3,251

0,530

16,3%

Resumo Brasil

A pesquisa abrange as capitais dos Estados da BA, MG, PA, PE, PR, RJ, RS, SP e o DF com relação à gasolina. Os dados do S500 não consideram as capitais do PA e
PE e os dados do diesel S10 não abrangem o Distrito Federal. O fator de ponderação para cálculo de margem e preço médio é o nº de postos consultados pela ANP.
(1) Calculado pela Fecombustíveis, a partir dos Atos Cotepe 15, 16, 17 e 18/2020, com inclusão do custo do frete de entrega do produto
O Levantamento de Preços da ANP, fonte destas tabelas, não disponibilizou os preços de compra dos postos em diversas capitais e em outras disponibilizou em
número muito reduzido de postos.
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em R$/L

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ato Cotepe n° 22 de 09/07/2020 - DOU de 10/07/2020 - Vigência a partir de 16 de julho de 2020 (Preços Refinaria = Petrobras: tabelas de 17/07/20200)

Gasolina

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

UF

73%
Gasolina A

27% Etanol
Anidro (1)

1,277
0,602
0,073
1,255
0,583
0,073
1,187
0,605
0,073
1,321
0,613
0,073
1,236
0,589
0,073
1,242
0,599
0,073
1,364
0,518
0,073
1,266
0,548
0,073
1,361
0,515
0,073
1,190
0,594
0,073
1,318
0,543
0,073
1,340
0,531
0,073
1,411
0,536
0,073
1,248
0,597
0,073
1,225
0,579
0,073
1,225
0,579
0,073
1,214
0,585
0,073
1,260
0,543
0,073
1,309
0,543
0,073
1,176
0,583
0,073
1,236
0,602
0,073
1,222
0,605
0,073
1,277
0,561
0,073
1,290
0,551
0,073
1,313
0,583
0,073
1,289
0,464
0,073
1,258
0,528
0,073
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

88% Diesel

12%
Biocombustível

Diesel S500

(6)

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

73%
CIDE (2)

89%
CIDE (2)

1,608
0,449
0,000
1,580
0,450
0,000
1,500
0,449
0,000
1,672
0,449
0,000
1,544
0,450
0,000
1,578
0,450
0,000
1,717
0,425
0,000
1,611
0,438
0,000
1,719
0,425
0,000
1,547
0,450
0,000
1,718
0,438
0,000
1,709
0,425
0,000
1,779
0,434
0,000
1,584
0,449
0,000
1,557
0,450
0,000
1,593
0,450
0,000
1,575
0,450
0,000
1,604
0,431
0,000
1,664
0,442
0,000
1,508
0,450
0,000
1,558
0,449
0,000
1,542
0,449
0,000
1,602
0,431
0,000
1,649
0,431
0,000
1,651
0,450
0,000
1,648
0,438
0,000
1,629
0,439
0,000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

73% PIS/
COFINS (3)
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579
0,579

88% PIS/
COFINS (3)
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309

Carga ICMS
1,195
1,268
0,986
0,828
1,243
1,303
1,123
1,093
1,226
1,228
1,312
1,278
1,006
1,167
1,197
1,346
1,348
1,122
1,544
1,221
1,084
0,956
1,242
0,991
1,196
0,965
1,274
3,633

Carga ICMS
0,692
0,614
0,580
0,843
0,605
0,653
0,486
0,359
0,505
0,589
0,467
0,389
0,566
0,600
0,552
0,580
0,574
0,347
0,379
0,559
0,558
0,564
0,368
0,367
0,583
0,364
0,442
2,840

Custo da
Distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

3,725
3,758
3,429
3,413
3,719
3,797
3,656
3,558
3,753
3,663
3,824
3,800
3,606
3,663
3,653
3,802
3,797
3,576
4,047
3,631
3,573
3,434
3,732
3,484
3,744
3,369
3,712

25%
29%
25%
25%
28%
29%
28%
27%
30%
30,5%
31%
30%
25%
28%
29%
29%
31%
29%
34%
29%
26%
25%
30%
25%
29%
25%
29%

4,7386
4,3354
3,8995
3,2780
4,4020
4,4500
3,9930
4,0169
4,0556
3,9820
4,2150
4,2248
3,9880
4,1280
4,0912
4,6011
4,3000
3,8600
4,5110
4,1660
4,1250
3,7780
4,1356
3,9500
4,0840
3,8480
4,3500

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

3,058
2,954
2,838
3,273
2,908
2,990
2,937
2,717
2,958
2,895
2,932
2,832
3,089
2,942
2,868
2,931
2,907
2,692
2,794
2,825
2,874
2,864
2,710
2,756
2,993
2,759
2,819

17%
18%
18%
25%
18%
18%
15%
12%
16%
18,5%
15%
12%
17%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
12%
14%

4,0459
3,3903
3,1983
3,3470
3,3410
3,6022
3,2270
2,9754
3,1393
3,1590
3,1062
3,2192
3,3074
3,5020
3,0467
3,6001
3,1600
2,8900
3,1400
3,0790
3,2550
3,2910
3,0675
3,0500
3,2170
3,0270
3,2500
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TABELAS

FORMAÇÃO DE PREÇOS
UF

88% Diesel

em R$/L

12%
Biocombustível

Diesel S10

(6)

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

89%
CIDE (2)

1,641
0,449
0,000
1,601
0,450
0,000
1,520
0,449
0,000
1,693
0,449
0,000
1,566
0,450
0,000
1,598
0,450
0,000
1,737
0,425
0,000
1,632
0,438
0,000
1,732
0,425
0,000
1,560
0,450
0,000
1,737
0,438
0,000
1,730
0,425
0,000
1,800
0,434
0,000
1,608
0,449
0,000
1,581
0,450
0,000
1,614
0,450
0,000
1,600
0,450
0,000
1,621
0,431
0,000
1,689
0,442
0,000
1,537
0,450
0,000
1,587
0,449
0,000
1,571
0,449
0,000
1,626
0,431
0,000
1,669
0,431
0,000
1,675
0,450
0,000
1,668
0,438
0,000
1,651
0,439
0,000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

88% PIS/
COFINS (3)
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309
0,309

Carga ICMS

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

3,098
2,996
2,894
3,314
2,939
3,030
2,978
2,753
2,985
2,920
2,968
2,867
3,178
2,945
2,957
2,952
2,941
2,716
2,832
2,886
2,914
2,897
2,741
2,782
3,023
2,798
2,855

17%
18%
18%
25%
18%
18%
15%
12%
16%
18,5%
15%
12%
17%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
12%
14%

4,0829
3,5068
3,3954
3,4270
3,3930
3,7078
3,3640
3,0986
3,2242
3,2260
3,2092
3,3337
3,7071
3,3780
3,4034
3,6001
3,2100
2,9500
3,2570
3,2560
3,3220
3,3110
3,1245
3,1000
3,2470
3,1790
3,3500

0,698
0,635
0,616
0,863
0,614
0,672
0,506
0,374
0,519
0,602
0,483
0,402
0,635
0,578
0,617
0,580
0,583
0,355
0,393
0,591
0,569
0,568
0,375
0,373
0,589
0,382
0,456
2,875

Nota (1): Corresponde ao preço da usina com acréscimo do PIS/COFINS (R$ 0,1309/L) e frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015 e Decreto 9.391, de 30/05/2018
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017 e Decreto 9.391, de 30/05/2018
Nota (4): Base de cálculo do ICMS
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Corresponde ao preço do leilão com acréscimo do frete.
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinaria) de 17/07/2020

GASOLINA

DIESEL

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

Fonte: Petrobras
Nota: Os ajustes diários estão disponíveis no site da empresa, seção Produtos e Serviços, subseção Composição de preço de venda às distribuidoras
( http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/ ).
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PREÇOS DAS DISTRIBUIDORAS
Menor

Maior

Menor

Maior

BR

N/D
N/D
N/D

IPP

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Belém (PA) - Preços CIF
3,3800
2,7130
N/D

N/D
N/D
N/D

Macapá (AP) - Preços CIF

IPP
3,7220
3,3780
N/D

2,9580
2,9290
N/D

2,9700
2,9800
N/D

BR

Gasolina
Diesel S500
Etanol

3,1400
2,6730
2,7060

3,6050
3,1390
2,9010

Manaus (AM) - Preços FOB

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Porto Velho (RO) - Preços CIF
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Rio Branco (AC) - Preços FOB

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S500
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S500
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

BR

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S500
Etanol

3,5340
2,7000
2,7740

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

3,2490
2,5160
2,3450

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

3,8070
2,5730
2,9100

Curitiba (PR) - Preços CIF

Gasolina
Diesel S10
Etanol

3,7940
2,9870
2,5980

Florianópolis (SC) - Preços CIF

Porto Alegre (RS) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

3,0600
2,5480
1,6160

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

3,1480
2,6570
2,4450

Raízen
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
Taurus
N/D
N/D
N/D
Raizen
N/D
N/D
N/D
Raízen
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

3,6550
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

3,7800
3,0650
2,8960

3,4220
2,7800
2,5900

Teresina (PI) - Preços CIF
BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

João Pessoa (PB) - Preços CIF
BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

BR

Vitória (ES) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D

4,2260
3,1670
3,5000

3,8280
2,6790
2,9900

N/D
N/D
N/D

3,8560
N/D
2,5930

3,4080
3,2230
2,2650

3,1090
2,5670
1,8000

3,5180
2,8600
2,5300

3,3780
N/D
2,6380

Rio de Janeiro (RJ) - Preços CIF
BR

BR

N/D
N/D
N/D

Raízen
3,3290
3,7630
2,5250
3,1100
2,4400
2,8670
Raízen

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

4,3770
3,1190
3,5530

Raízen
3,7700
4,2640
2,5670
2,8770
2,5340
3,3360

N/D
N/D
N/D

Raízen
3,8210
N/D
N/D
N/D
2,6110
N/D

3,5730
3,4000
2,3120

Raízen
3,1880
3,4480
2,3780
3,1170
1,9000
2,3280

IPP

IPP

N/D
N/D
N/D
Raízen

3,7300
3,0600
2,7840

IPP

N/D
N/D
N/D
Raízen

IPP

Belo Horizonte (MG) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D
Raízen

BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
Raízen

IPP

Alesat

N/D
N/D
N/D
Raízen

Petrox

Salvador (BA) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D
Raízen

IPP

Aracaju (SE) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D
N/D

IPP

Maceió (AL) - Preços CIF

Maior

Raízen

IPP

Recife (PE) - Preços FOB

BR

N/D
N/D
N/D

Alesat

Brasília (DF) - Preços CIF

Raízen

N/D
N/D
N/D

IPP

BR

BR

Menor

IPP

Fortaleza (CE) - Preços FOB

Natal (RN) - Preços FOB

Maior

IPP

N/D
N/D
N/D

São Paulo (SP) - Preços FOB

Raízen

IPP
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
Raízen

IPP

BR

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Raízen
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

IPP

BR

3,3620
2,7560
N/D

N/D
N/D
N/D

IPP

BR

N/D
N/D
N/D

3,1710
2,6050
N/D

IPP

Alesat

N/D
N/D
N/D

Gasolina
Diesel S10
Etanol

IPP

IPP

BR

Goiânia (GO) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D

IPP
N/D
N/D
N/D

Campo Grande (MS) - Preços CIF

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

Cuiabá (MT) - Preços CIF

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Atem's

Atem's

BR

Gasolina
Diesel S500
Etanol

Gasolina
Diesel S10
Etanol

N/D
N/D
N/D

Raízen
3,5410
3,7210
2,8420
2,9500
2,9870
N/D

IPP

BR

Gasolina
Diesel S500
Etanol

N/D
N/D
N/D

Atem's
3,1630
3,2900
2,4600
2,7000
N/D
N/D

BR

Gasolina
Diesel S500
Etanol

N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D

IPP

Boa Vista (RR) - Preços FOB

Menor

BR

BR
Gasolina
Diesel S500
Etanol

Maior

BR

Raízen
N/D
N/D
N/D

BR

Gasolina
Diesel S10
Etanol

Menor

Maior

São Luis (MA) - Preços CIF

Palmas (TO) - Preços CIF
Gasolina
Diesel S10
Etanol

Menor

3,6470
N/D
2,7410

N/D
N/D
N/D

Raízen

N/D
N/D
N/D

Fonte: ANP
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CRÔNICA

por Antônio Goidanich

Ata da quarentena
Quando ordenado o isolamento, os velhos se recolheram na propriedade rural de um deles, há cerca
de 30 km da capital, com 20 hectares de bosque e pomares. Área de lazer, com piscina e cancha de tênis.
Casa grande, muitos quartos com banheiro privativo.
Máscaras e álcool em gel. Os velhos pensavam ficar
por dez dias, mas já vão 60.
À medida que o noticiário televisivo incrementa o
terror, eles vão aumentando preocupação e providências.
No primeiro dia, chegaram cada um em seu carro, para
respeitar a norma para evitar aglomeração.
Tio Marciano tinha uma bandeira nacional na antena, foi de pronto repreendido por se expor e estar
descumprindo decisão do STF quanto às manifestações. Desde logo, as partidas de tênis passaram a ser
só de singles para atender às determinações quanto à
aglomeração. Afinal, surfistas solitários haviam sido
presos nas desertas praias do litoral. Sempre de olho
na televisão, tomaram conhecimento que os únicos
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lugares seguros e à prova de contaminação são o metrô de São Paulo e a Cracolândia. Em atenção às autoridades paulistanas, estudaram a compra de caixões.
Um de cada, para cada um deles. Um dia, o Galego
confessou ter trazido uma reserva de vitaminas, Azitromicina e Hidroxicloroquina.
- Cala a boca, infeliz. Se as autoridades tomarem
conhecimento, vamos em cana. Isto é proibido. O
STF, a pedido dos partidos, com responsabilidade, já
está estudando proibir a vitamina C e o Zinco.
- Bah. Bom que me avisaste. Vou tratar de esconder.
- Faz isto. Pretender se curar pode vir a ser considerado como subversão. É necessário um número grande
de mortos. Não ouviste o que disse o presidente Lula?
- É verdade. Felizmente, a natureza providenciou esse coronavírus para demonstrar a
necessidade do Estado.
- Isto. E a besta pensa que tem algum poder. E fica
criando esperanças.

Oportunidade!

Sistema de
Licenciamento
agHora

Sistema
convencional
de Franquia

• Ausência de taxas de franquia, tornando os custos de instalação mais baixos
• Ausência de cobrança de royalty. No modelo agHora você paga apenas uma mesalidade fixa.
• Aqui o licenciado possui uma maior flexibilidade para ajustar o projeto e funcionamento de sua loja à realidade.
• O contrato de licenciamento agHora permite uma operação mais flexível que não engessa a rotina da loja.
• Não existem obrigações de volume de compra de produtos.

(1) Custo médio de lojas com mesma metragem
e equipamentos (referência Belo Horizonte)
(2) Considerando um faturamento médio/mês de R$ 60.000,00
(3) Considerando montagem + mensalidade
*O valor da montagem contempla equipamentos, mobiliários,
comunicação visual e projetos arquitetônicos

Acesse
agHora.com.br
Entre em contato conosco!

(31) 2108.6514
(31) 2108.6538
(31) 98393.4020
comercial@aghoraconveniencia.com.br

