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CARTA AO LEITOR

4 •  Combustíveis & Conveniência

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.

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.
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Segunda onda?
Apesar de, aparentemente, a vida ter retomado o ritmo “quase” nor-

mal nas cidades brasileiras, com a curva da Covid estável, o risco de uma 
nova onda de casos não está descartada. O relaxamento por parte da po-
pulação com a pandemia parece desprezar a ameaça invisível, que ainda 
não tem combate eficaz. São praias cheias, bares lotados, volta às aulas em 
algumas cidades e o comércio de portas abertas.  

No mercado internacional, os executivos do setor de petróleo estão 
preocupados com a demanda global por gasolina e diesel, com a possibi-
lidade de uma segunda onda pelo aumento de casos da Covid. A previsão 
é de que o consumo dos combustíveis fósseis retorne aos mesmos níveis 
antes da pandemia no final de 2021.

No Brasil, a comercialização dos combustíveis está em fase de recupera-
ção. E nos últimos meses, dois assuntos passaram a centralizar as discussões: 
as questões do biodiesel e a inserção do diesel verde na matriz energética.

No caso do biodiesel, os questionamentos são preço alto, escassez de produ-
to e os problemas de qualidade do diesel, em decorrência das características do 
biodiesel, que deterioram o combustível final - e o problema é mais frequente 
com a elevação do teor do biocombustível adicionado ao diesel fóssil. O últi-
mo leilão (L75) de biodiesel foi bastante tumultuado, com o custo médio do 
produto chegando a 119% mais do que o valor do diesel. Por isso, ele teve que 
ser interrompido pela ANP para que o preço não atingisse as alturas. Revenda e 
TRRs são os elos da cadeia que têm mostrado às autoridades as consequências 
sobre qualidade e preço que chegaram ao consumidor final. Confira todos as 
discussões sobre o biodiesel na Reportagem de Capa (Rosemeire Guidoni).  

Outro assunto que mereceu destaque em setembro e está interligado 
ao biodiesel é a inserção do diesel verde no mercado nacional de biocom-
bustíveis. O novo combustível pode representar uma possibilidade para 
substituir o biodiesel (parcial ou integralmente) na mistura com o diesel 
para minimizar os problemas de qualidade do produto final, além de ser 
menos poluente. Já a produção não admite que o diesel verde substitua 
a parcela do biodiesel no teor da mistura. Confira os últimos debates em 
torno do novo biocombustível, que está em fase de regulamentação pela 
ANP, na seção Meio Ambiente (Mônica Serrano).

Nesta edição, trazemos outro tema bastante sensível à revenda, os apli-
cativos das distribuidoras, que passaram a estabelecer maior proximidade 
com o consumidor final, com a venda de combustíveis. A comercializa-
ção de combustíveis pelo atacado pode ser feita diretamente ao cliente? E 
como fica o posto nesse contexto? Vale a pena conferir todas as nuances 
do tema na seção Mercado, por Adriana Cardoso.  

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora
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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 
Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, 111 / Sala 902
Empresarial Liz Corporate - Bairro Stiep
Salvador – Bahia
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
Lurran Nascimento de Souza 
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
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gás natural 

Divulgação

6 •  Combustíveis & Conveniência

ENTREVISTA COM LUIZ AUGUSTO BARROSO | PRESIDENTE DA CONSULTORIA PSR 



POR MÔNICA SERRANO 

O governo federal pretende 
ampliar a inserção do gás natural 
na matriz energética e estimular a 
queda de preços. No entanto, para 
elevar o crescimento deste energé-
tico, o setor depende da aprovação 
da Lei do Gás, que se encontra em 
trâmite no Senado pelo Projeto de 
Lei 6407/13. A aprovação do mar-
co regulatório do setor é o primeiro 
passo para criar condições de com-
petição, atrair investimentos e am-
pliar a infraestrutura de transpor-
tes. “A Lei do Gás é apenas o pri-
meiro passo de uma longa jornada. 
Os preços não vão cair de hoje para 
amanhã, e sim ao longo do tempo. 
Portanto, o primeiro desafio é sim-
plesmente o de alinhar as expectati-
vas, uma vez que ainda precisamos 
seguir trabalhando para que este 
ambiente de concorrência seja cria-
do, e estas dinâmicas tomam tem-
po”, destacou Luiz Augusto Barro-
so, atual presidente da consultoria 
PSR, especializada em energia, e 
ex-presidente da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE). 

Na opinião de Barroso, para 
criar um mercado de gás dinâmi-
co, são necessárias mais discussões 
sobre a expansão do setor pelo la-
do da demanda, as questões tribu-
tárias na cadeia do gás e a harmo-
nização de práticas regulatórias na 
distribuição do produto, mesmo 
após a aprovação do marco. 

Fonte de energia bastante ver-
sátil, o gás natural também deve-
rá ganhar espaço no setor automo-
tivo em veículos pesados, por ser 
menos poluente do que o diesel. 
Atualmente, o Brasil só faz uso 

do GNV em veículos leves, mas 
o combustível tem participação 
na matriz veicular bastante restri-
ta por falta de incentivos e infraes-
trutura  de abastecimento no país. 

Confira, a seguir, os principais 
trechos da entrevista exclusiva de Luiz 
Augusto Barroso para a Combustí-
veis & Conveniência, que também 
destaca a importância do papel do 
produto no processo de transição pa-
ra uma economia de baixo carbono. 

Combustíveis & Conveniên-
cia: O projeto de lei do marco 
regulatório do gás natural está 
sendo analisado no Congresso. 
Você poderia avaliar quais são os 
aspectos principais do PL para o 
avanço do setor de gás no país?

Luiz Barroso: A exemplo do 
modelo elétrico, o PL cria condições 
de concorrência nos diversos está-
gios da cadeia produtiva e reforça o 
papel do consumidor livre para cap-
turar os ganhos de eficiência. 

O projeto tem muitos aspec-
tos importantes, mas o principal é 
a possibilidade de acesso às redes de 
transporte e demais infraestruturas 
essenciais. Isto permite que novos 
investimentos – por novos ativos ou 

aumento da produtividade de ativos 
existentes - sejam feitos para aces-
sar o consumidor em um ambien-
te concorrencial, o que contribui pa-
ra entregar gás e seus subprodutos a 
preços competitivos, beneficiando, 
assim, o desenvolvimento do país.

C&C: Há aspectos que pos-
sam representar obstáculos para 
o avanço do setor de gás natural, 
conforme o PL?

LB: Não se cria um mercado de 
gás dinâmico de um dia para o ou-
tro e existem muitos obstáculos e 
desafios ainda a serem vencidos pa-
ra o desenvolvimento e amadureci-
mento do setor, como a expansão 
do mercado pelo lado da deman-
da, a resolução de questões tribu-
tárias na cadeia do gás e a harmo-
nização de práticas regulatórias na 
distribuição do produto, que ainda 
seguirão sendo discutidos mesmo 
após a aprovação da Lei.

C&C: O marco regulatório se-
ria o pontapé inicial para elevar os 
investimentos neste mercado?

LB: Sem dúvida um marco regu-
latório mais bem definido, como é o 
caso do que está sendo proposto, au-

“Não se cria um mercado de gás 

dinâmico de um dia para o outro e 

existem muitos obstáculos e desafios 

ainda a serem vencidos para o 

desenvolvimento e amadurecimento 

do setor”

 Combustíveis & Conveniência • 7



menta a segurança jurídica e estabe-
lece as bases para a atração de inves-
timentos neste mercado, tal como o 
observado já há anos no setor elétrico. 

C&C: Mesmo com a aprova-
ção do marco regulatório, o perío-
do de pandemia poderia inibir os 
investimentos no mercado de gás 
natural ou o Brasil ainda conti-
nua atrativo para os investidores?

LB: As taxas de juros nulas – ou 
mesmo negativas – observadas nos 
países desenvolvidos têm levado mui-
tos investidores a buscarem oportu-
nidades de investimentos em países 
emergentes. O setor de infraestrutura 
tem sido uma âncora para a alocação 
de capital, sobretudo em países que 
demandam investimentos nesta área, 
e para isso marcos regulatórios são 
fundamentais. E o Brasil é um inte-
ressante país para isso, seja por méri-
tos próprios – por exemplo, deman-
da de investimento em infraestrutura 
e possui escala – seja pela oportuni-
dade representada pelas dificuldades 
dos seus competidores clássicos – co-
mo México, Argentina e Turquia. 
Portanto, desde que façamos nosso 
dever de casa, há um momento in-
teressante para o Brasil, onde o mar-
co do gás cria um ambiente que pode 
permitir que o país aproveite esta on-
da de liquidez “barata” no mundo e 
saia como um vencedor.  Esta é uma 
oportunidade, que também deman-
da o reconhecimento de que jamais 
seremos exitosos se não tivermos res-
peito às instituições e uma agência re-
gulatória independente, ciente de sua 
responsabilidade, com Estado prote-
gendo sua reputação, e o governo res-
peitando suas decisões, sem interfe-
rência política.  

Nosso maior desafio – e tam-
bém o de outros países – é o ritmo 
e perfil da recuperação econômica 
pós-pandemia, que ditarão as ne-
cessidades de novos investimentos 
frente à forte retração da deman-
da que tivemos em toda a indús-
tria de energia em 2020.

C&C: Como se dará o au-
mento da competitividade e que-
da de preços?

LB: O Brasil deve buscar efi-
ciência e produtividade na indús-
tria do gás. Assim, acho que temos 
que perseguir três princípios para 
atingir este objetivo: (1) competição 
como ferramenta para ampliação do 
mercado e aproveitamento do recur-
so; (2) minimizar o risco de ativos 
subutilizados; e (3) um enfoque de 
sustentabilidade, dando preferên-
cia para o uso do gás para o deslo-
camento de fontes mais poluentes.

O aumento da competitivida-
de se dá por um conjunto de fato-
res, entre os quais são de extrema 
importância as regras relacionadas a 
desverticalização da cadeia, que per-
mitirão a entrada de novos agentes 
em seus diversos pontos, e a garantia 
de acesso desses agentes a infraestru-
turas essenciais, como gasodutos de 
escoamento, unidades de processa-
mento e terminais de regaseificação. 
Outro fator que terá contribuição 
relevante para o aumento da com-
petitividade é o aumento da oferta 
de gás no mercado nacional, tanto 
oriundo da exploração do pré-sal 
quanto de gás importado. A mu-
dança do marco regulatório apoia 
a viabilização desse mercado e, caso 
esse aumento na oferta se concreti-
ze, assim como o desenvolvimento 

da cadeia do setor com a entrada de 
novos agentes e a expansão da de-
manda seja viável, a queda de preços 
será consequência desse processo.

C&C: Quais são os fatores 
que representam desafios para a 
queda de preços o gás natural?

LB: A Lei do Gás é apenas o pri-
meiro passo de uma longa jornada. 
Os preços não vão cair de hoje para 
amanhã, e sim ao longo do tempo. 
Portanto, o primeiro desafio é sim-
plesmente o de alinhar as expectati-
vas, uma vez que ainda precisamos 
seguir trabalhando para que este 
ambiente de concorrência seja cria-
do, e estas dinâmicas tomam tempo.

Existem outros desafios mais 
técnicos. Dentre eles, a criação da 
demanda de gás, que viabiliza in-
fraestruturas essenciais em locais em 
que essa é hoje inexistente, para que 
esse mercado possa se desenvolver 
para além da costa. Mas isso precisa 
ser feito de forma eficiente, ou seja, 
com a criação e expansão do merca-
do onde o gás agrege valor econô-
mico e desloque seus combustíveis 
substitutos, que usualmente levam a 
mais emissões de CO2

, fazendo com 
que o gás tenha um enfoque de sus-
tentabilidade. Por isso a entrada de 
novos agentes nesse mercado é es-
sencial para garantir o aumento da 
competitividade, e, consequente-
mente, novos modelos de negócio e 
o desenvolvimento do mercado. 

C&C: Como o senhor avalia 
a questão dos gargalos logísti-
cos do gás natural neste proces-
so de abertura?

LB: A logística é um ponto de-
terminante neste processo, especial-
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mente relacionada ao seu transpor-
te e abastecimento. Por um lado, 
com o novo modelo de construção 
de gasodutos por autorização, é es-
perado que a expansão da malha se 
dê de forma mais célere. Mas cons-
trução de novos gasodutos, nem 
sempre será viável, e sua lógica de 
expansão precisará dialogar com as 
reais necessidades do mercado pela 
ótica de valor agregado. No Brasil, 
o gás concorre com outros combus-
tíveis para prestação de determina-
dos serviços e a realidade brasileira 
é bem diferente daquela observada 
em outros países onde o acesso ao 
combustível foi universalizado no 
século passado com muito inves-
timento do Estado – o gás entrou 
em uma matriz energética essen-
cialmente fóssil e havia necessidade 
do uso do combustível para aqueci-
mento residencial. Este não é o ca-
so do Brasil. Nossas dimensões con-
tinentais, perfil da matriz energéti-
ca, inúmeras opções energéticas e 
ausência de capital do Estado para 
investir fazem com que as decisões 
de ampliação da malha demandem 
sentido e valor econômico. 

Por outro lado, essa realidade abre 
espaço para alternativas de modelo de 
negócio como o transporte por cami-
nhões ao invés da construção de ga-
sodutos para alguns casos específicos, 
menos comum “lá fora”. Por exem-
plo, soluções que envolvem transpor-
te de Gás Natural Liquefeito (GNL) 
e  Gás Natural Comprimido (GNC) 
já têm sido utilizadas. 

Será possível ampliar a malha, 
apenas teremos que escolher, de 
forma criteriosa, os investimen-
tos corretos para sua execução pe-
lo setor privado, o que demanda-

rá mais responsabilidade por parte 
da ANP, EPE e MME no forne-
cimento dos sinais que reflitam a 
posição estratégica do país para o 
desenvolvimento do setor

C&C: Qual a sua análise sobre 
a utilização do gás natural como 
combustível? O Brasil teria con-
dições de desenvolver um merca-
do mais maduro com o uso do gás 
natural em veículos pesados em 
substituição ao diesel?

LB: No setor de transportes, o 
gás natural poderia substituir 25% 
do diesel consumido por cami-
nhões de carga pesados e semipesa-
dos. Há grandes vantagens, como o 
fato de os principais troncos de trá-
fego estarem próximos a gasodutos 
existentes, além de benefícios para 
a balança comercial com a redução 
das importações de diesel. Os de-
safios estão na criação de estrutura 
de abastecimento para o GNL ou 
GNC e a compra de novos veícu-
los ou adaptação dos motores a die-
sel para operar com eles. O setor de 
transporte talvez seja o único a pre-
cisar de um programa governamen-
tal para iniciar o processo de substi-
tuição de diesel, visando reduzir as 
importações, tornar o frete de car-
ga mais barato com importantes 
ganhos indiretos e ainda reduzir as 
emissões de CO2

 em 15%.

C&C: O gás natural pode-
ria se tornar um combustível al-
ternativo para uma economia 
de baixo carbono, com menos 
emissões de gases de efeito estu-
fa, sendo um passo intermediá-
rio para a eletrificação dos veí-
culos no Brasil?

LB: Sem dúvida, sendo esse um 
dos caminhos que oferece ao gás 
um enfoque de sustentabilidade. 

C&C: Neste novo contexto, 
qual deverá ser o papel do gás 
natural na matriz?  

LB: O gás natural terá papel im-
portante no processo de transição 
para uma economia de baixo car-
bono, seja como combustível de uso 
final, seja como combustível para 
geração de eletricidade, neste caso, 
fornecendo flexibilidade, seguran-
ça e outros atributos importantes 
para o setor, juntamente ao grande 
parque hidrelétrico. A título de re-
ferência, estudos da PSR convergem 
com muitos outros realizados, e des-
tacam que se a competição reduzir 
o preço do gás para algo entre 5 e  
7 US$/MMBTU entregues ao con-
sumidor industrial, haveria condi-
ções econômicas para dobrar o con-
sumo de gás natural atual, conside-
rando indústria, transporte de cargas 
e geração de eletricidade. Cada seg-
mento possui seu breakeven (pon-
to de equilíbrio entre receita e des-
pesas em um negócio). Por exem-
plo, no setor industrial, o preço de  
7 US$/MMBTU é o valor “transfor-
macional” frente aos energéticos com-
petidores, enquanto no setor elétrico 
o valor de 5 US$/MMBTU na tér-
mica é o que permite ao gás, mesmo 
na base, deslocar renováveis para os  
mesmos atributos.

No entanto, acho que o nível 
de maturidade desse mercado con-
tinuará diverso ao longo do terri-
tório nacional, o que é natural pa-
ra um país das dimensões do Brasil 
e para um combustível que con-
corre com outros energéticos. n

 Combustíveis & Conveniência • 9



10 •  Combustíveis & Conveniência

Paulo Miranda Soares  |  Presidente da FecombustíveisOPINIÃO

Geralmente, 
levamos a culpa por 
todos os aumentos 
do diesel. Também 

temos a fama de 
vender combustível 

batizado. Então, 
quando o 

caminhoneiro tem 
uma falha no bico 

injetor, ele reclama 
no posto porque 

acha que o diesel é 
fraudado. Quando 

o caminhão é novo, 
ele busca a garantia 

na montadora 
do veículo. Toda 

essa problemática 
é causada pelo 

biodiesel

Quem paga o pato?  
Em setembro, participei da audiência pública da ANP sobre as especificações e a comerciali-

zação do diesel verde no Brasil. Para nós, da revenda, o novo combustível será muito bem-vindo, 
por se tratar de um combustível renovável e ter qualidade superior ao biodiesel, sendo reconheci-
do em diversos países. 

Como expliquei a Carlos Orlando da Silva (superintendente de Biocombustíveis e Qualidade 
de Produtos da agência reguladora), durante a audiência pública, a nossa grande reclamação é em 
relação à qualidade do biodiesel brasileiro. 

É de longa data, desde o início da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel, que temos pro-
blemas no produto final, que se deteriora por conta das características do biocombustível. Já 
fizemos vários estudos sobre a questão da qualidade do biodiesel no Brasil, que comprovam o 
que estou dizendo. 

Nos postos de combustíveis, já tivemos mais de 600 bombas de diesel travadas. O problema da 
má qualidade do biodiesel também atinge os Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs) 
e as montadoras de veículos. 

Dificilmente teremos um biodiesel nacional de qualidade. Isso porque, no processo de obten-
ção do biocombustível, não se eliminam a parafina, os metais que causam impurezas e a água. Se 
o biodiesel nacional fosse bom, um dos maiores produtores do país não estaria investindo na cons-
trução de uma planta de diesel verde no Paraguai.   

Outro problema é o preço do biodiesel. Nos últimos tempos, tivemos três aumentos conse-
cutivos e, por conta das nossas margens apertadas (10% na média Brasil, conforme dados ANP), 
tivemos que repassá-los para o cliente. Por sua vez, o consumidor não entende como funciona a 
nossa cadeia. Ele não sabe, por exemplo, que 70% do biodiesel produzido no Brasil tem como 
matéria-prima o óleo de soja. 

Neste ano, houve valorização desse produto no exterior, o que estimulou a exportação do pro-
duto, e acabou desequilibrando a oferta interna, impactando em alta no preço do biodiesel nos 
leilões da ANP. Ele também não sabe que são as distribuidoras que compram o biodiesel da Petro-
bras e o adicionam ao diesel. Somente depois disso é que o óleo diesel é vendido para os postos. 

Quem paga o pato pelo preço alto e má qualidade do diesel perante o consumidor? Somos 
nós, donos de postos. Geralmente, levamos a culpa por todos os aumentos do diesel. Também te-
mos a fama de vender combustível batizado. Então, quando o caminhoneiro tem uma falha no 
bico injetor, ele reclama no posto porque acha que o diesel é fraudado. Quando o caminhão é no-
vo, ele busca a garantia na montadora do veículo. Toda essa problemática é causada pelo biodiesel.

A nossa posição é simples e direta. Queremos um combustível de qualidade, com preço com-
petitivo e que não onere o consumidor. 

Com a inserção do diesel verde, ou HVO, temos a possibilidade de oferecer um produto mais 
puro, de maior qualidade, compatível com o diesel fóssil, menos poluente e que ainda é bom pa-
ra o veículo. Atualmente, o diesel verde é o terceiro combustível mais comercializado no mundo. 
Este mesmo produto foi uma alternativa mais avançada para a mistura com o diesel, sendo adota-
do em diversos países do Hemisfério Norte. A Europa permite limite máximo de 7% e os Estados 
Unidos, 5% do uso do biodiesel nas misturas com o diesel.  Já para o diesel verde não há limite do 
uso percentual em misturas com outros combustíveis. 

Há que se considerar a questão de preço do HVO, que hoje é mais alto do que o biodiesel, mas 
quando houver escala, a perspectiva é de queda de custo. O que não podemos é ficar à mercê de favore-
cer somente o produtor e prejudicar todos os demais elos subsequentes, incluindo o consumidor final. 

Se o governo preza pelo aumento da competitividade, não faz sentido que o setor de biodiesel 
seja fechado para importação. Defendemos a abertura da importação do biodiesel e a inserção do 
diesel verde na mistura obrigatória do lado do percentual do biodiesel. Ou seja, no mandato de 
12%. O que não faz sentido é colocar o diesel verde na parcela dos 88% do diesel fóssil para pri-
vilegiar o setor produtivo do biodiesel nacional, criando uma reserva de mercado. Deixo claro que 
não temos nada contra os produtores de biodiesel, queremos apenas comercializar um combustí-
vel de qualidade com preço justo. 

Concluo que a comercialização do diesel nacional deve ser guiada pelas regras do mercado, 
quem tiver mais qualidade e preço ganha a concorrência e a preferência do consumidor. 
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O segundo semestre começou 
movimentado. A Petrobras anun-
ciou a sua saída definitiva do setor 
de distribuição em 26 de agosto, 
quando o Conselho de Administra-
ção aprovou a venda dos 37,5% re-
manescentes de sua participação no 
capital social da BR Distribuidora. 
A negociação será por oferta públi-
ca secundária de ações, via bolsa de 

valores, assim como ocorreu com a 
venda de cerca de 71% da partici-
pação da Petrobras no ano passado. 

Embora inicialmente a Petro-
bras tenha anunciado que pre-
tendia concluir a venda ainda es-
te ano, em meados de setembro 
a empresa voltou atrás, divulgan-
do que, até que haja melhora no 
cenário do mercado de capitais, a 

oferta está suspensa. A intenção, 
ao interromper a transação, é de 
que as ações da BR se valorizem, 
uma vez que a distribuidora tem 
se tornado mais competitiva.

Do ponto de vista de merca-
do, Adriano Pires, sócio-funda-
dor e diretor do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura (Cbie), vê com 
otimismo a saída da Petrobras, 

Venda da BR vai ampliar 
competitividade 

Apesar de a perspectiva de venda ser vista como positiva, o aumento da concorrência 

pode trazer estratégias comerciais mais agressivas entre as três grandes bandeiras, 

impactando diretamente na conta da revenda   

POR ADRIANA CARDOSO, MÔNICA SERRANO E ROSEMEIRE GUIDONI

Venda da BR não deve ter impacto 
sobre os contratos da revenda, porém a 
mudança de gestão pode torná-la mais 
agressiva para embandeirar postos Di
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principalmente por trazer a BR 
como empresa privada, o que irá 
aumentar a competitividade fren-
te às suas principais concorrentes 
(Raízen e Ipiranga). 

De acordo com o market share 
da distribuição dos combustíveis 
(dados da ANP de julho), a BR 
tem maior participação do mer-
cado, com 27,8% do total; em se-
gundo lugar está a Ipiranga, com 
19,4%; e na sequência vem a Raí-
zen, com 18,6%. 

Pela avaliação de Pires, mesmo 
a BR sendo a maior distribuidora 
do país, ela era menos eficiente an-
te as suas principais concorrentes, 
devido à influência política do go-
verno federal.

“Com a Petrobras na BR havia 
muita intervenção política, como 
indicação dos cargos de diretoria e 
presidentes. Durante muitos anos, 
a BR teve uma gestão influencia-
da pelo governo, sendo usada como 
instrumento político. Agora, a BR 
Corporation será uma empresa pri-
vada sem acionista majoritário. Ela 
vai competir com igualdade de con-
dições com a Raízen e Ipiranga, que 
são empresas privadas”, destacou. 

Para Pires, o aumento da com-
petitividade no setor de distribui-
ção será benéfico para todos. “Será 
bom para a revenda e também pa-
ra o consumidor”, disse.

Outro aspecto positivo aponta-
do pelo analista é que, apesar da 
saída da Petrobras, a BR continu-
ará sendo a principal compradora 
da estatal de combustíveis. “Isso é 
uma coisa importante, porque a 
BR não vai ficar solta. Não trará 
instabilidade aos contratos por fal-
ta de suprimento”, destacou. 

Preocupações 
De acordo com uma fonte do 

mercado, que preferiu omitir seu 
nome, a saída da Petrobras da dis-
tribuição causa certa preocupação. 
“Se o governo não vai mais estar 
presente no setor, a necessidade de 
regulação, por parte da ANP, será 
ainda maior. A BR, de certa for-
ma, pautava os preços do mercado; 
sem a Petrobras, que representa o 
governo, há o risco de as empre-
sas privadas aumentarem demasia-
damente os preços”, destacou. “A 
saída do governo só é positiva se 
o mercado tiver instrumentos para 
garantir a competição”.

Outra preocupação desse 
analista é sobre a garantia do 
abastecimento.“Será que uma em-
presa privada, que visa lucro, vai 
se interessar em fornecer para um 
posto localizado em uma área dis-
tante, com baixo volume de ven-
das?”, questionou. 

Para Paulo Miranda Soares, 
presidente da Fecombustíveis, há 
outras opções no mercado, que 
descartam a possibilidade de de-
sabastecimento. “Se o negócio não 
for mais interessante para a BR, o 
revendedor pode optar por ser in-
dependente ou comprar de outros 
fornecedores. Não podemos es-
quecer que, antes da distribuido-
ra, existe um empresário gerindo o 
negócio”, disse. 

Pires afirma que é necessário 
confiar nas instituições e a priva-
tização da BR deverá trazer mais 
atenção da ANP e do Conselho 
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade), mas, no final das con-
tas, essa movimentação do merca-
do será para melhor. “Vão surgir 

coisas boas e coisas ruins, mas o 
mercado vai se adaptar e corrigir o 
que for necessário”, disse. 

Reflexo à revenda 
Assim como boa parte dos ana-

listas, Paulo Miranda enxerga que, a 
partir da privatização completa, a BR 
será mais competitiva. “Com a venda 
de parte das ações, no ano passado, 
já sentimos que a BR deu um gran-
de salto administrativo. Até então, ela 
era menos eficiente. Agora, os inves-
tidores buscam resultados e eficiência 
na operação”, destacou. 

Segundo ele, a entrada do ca-
pital privado foi benéfica para os 
revendedores BR; para os demais, 
no entanto, a maior competitivi-
dade da bandeira fez com que a 
concorrência aumentasse.“Todos 
acabam tendo que buscar mais efi-
ciência, em um mercado que já é 
bastante competitivo”, comentou. 

Apesar de ver a possibilidade 
de saída da Petrobras do setor de 
distribuição com bons olhos, Mi-
randa considera que esse aumento 
de competitividade da empresa se-
rá pago, de alguma forma, pelo re-
vendedor. “Basta ver as novas ini-
ciativas da BR, que vem buscando 
ter maior participação, de forma 
agressiva. A parceria com o Ame é 
um exemplo, já que o cliente passa 
a ser da bandeira, e não do posto”, 
ressaltou. (Veja mais sobre o apli-
cativo Ame na pág. 25). 

O presidente da Fecombustíveis 
acredita que não haverá aumento 
da concentração de mercado.“A fa-
tia da pizza apenas mudará de lugar. 
Hoje, as três principais distribuido-
ras respondem por cerca de 70% do 
mercado. Se outra empresa comprar 
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a fatia da BR, a gestão apenas mu-
dará de mãos. As leis de defesa da 
concorrência devem impedir que o 
Grupo Ultra ou a Raízen aumentem 
sua participação”, explicou. 

De acordo com Arthur Villa-
mil, consultor jurídico da Fecom-
bustíveis, pelas regras atuais do 
mercado, não existe a menor possi-
bilidade de a Ipiranga vir a adquirir 
parte da BR posteriormente, pois, 
no entendimento do Cade, seria 
considerado um ato de concentra-
ção. O Cade, por exemplo, chegou 
a proibir a venda da Alesat para a 
Ipiranga anos atrás, dentro dessa 
mesma argumentação. 

“Para mim, a preocupação 
deve ser outra. A preocupação é 
quando fundos de investimentos 
começam a ter muitas ações em 
várias companhias concorren-
tes. Como esses fundos podem 
se comportar como acionistas? Se 
pressionarem a gestão das com-
panhias? Aí é outro problema até 
bem mais complexo”, comentou.  

Segundo Villamil, os fundos não 
podem nunca se tornar um acionis-
ta controlador, com direito a voto e 
controle efetivo das decisões da com-
panhia. “Se isso acontecer, o fun-
do não poderia participar de mais 
de uma companhia concorrente, se-
não ele acaba fazendo uma espécie 
de trust, que é justamente o que a lei 
antitruste (direito concorrencial) não 
quer que aconteça”, aponta.  

Outro aspecto, segundo ele, é 
que se tenha muito cuidado na ques-
tão de governança corporativa den-
tro da companhia, para que o conse-
lho de administração fique, de certo 
modo, “blindado” da influência dire-
ta dos fundos que tenham participa-

ção substancial na empresa, porque a 
gente sabe que, muitas vezes, o acio-
nista não chega a ser um controlador 
direto, do ponto de vista de share de 
ações da empresa, mas ele pode ser 
um controlador se conseguir exercer 
poder na tomada de decisões sobre o 
conselho de administração, e, assim, 
corremos risco de conluio entre dis-
tribuidoras”, observa.  

O Cade, de acordo com Villa-
mil, tem uma regulamentação es-
pecífica sobre a participação de 
fundos em companhias abertas, e 
esta questão da influência é bas-
tante sutil e, portanto, mais difícil 
de ser detectada. 

Nova gestão e  
mudança de cultura 

Villamil avalia que existe um 
ponto que deixa a revenda apreen-
siva. “A questão é como vai ser o 
comportamento da BR com a no-
va organização societária que ela 
vai ter, com um controle acioná-
rio pulverizado, ou seja, a empresa 
vai se tornar uma corporação que 
não vai ter um dono. Isso pode 
ser bom e pode ser ruim, pois, do 
ponto de vista prático, ainda exis-
tem muitas dúvidas”, ressalva.  

A tendência, de acordo com o 
consultor, é de que a empresa se 
torne mais enxuta e eficiente, po-
rém poderá haver uma mudança 
de cultura que poderá causar es-
tranheza aos revendedores antigos. 
“Em Belo Horizonte, havia escritó-
rio regional da BR e ele foi fecha-
do. Isso pode mostrar que a em-
presa quer ser mais eficiente, pou-
par custos desnecessários, mas, por 
outro lado, pode piorar a comuni-
cação mais efetiva com a revenda. 

Aparentemente, esse contato vai fi-
car mais remoto, o que é uma mu-
dança de cultura, uma vez que o re-
vendedor BR é mais tradicional (al-
guns estão há 40 anos com a mes-
ma companhia)”, pontuou. 

Villamil também percebeu 
que muitos ex-colaboradores da 
Ipiranga foram trabalhar na BR 
e, portanto, “não sabemos até 
que ponto a cultura Ipiranga vai 
permear a empresa”. “Acredito 
que não seja movimento inten-
cional, que seja mais uma realo-
cação de profissionais.  Mas creio 
que, se isso significar uma ado-
ção da cultura Ipiranga, pode ser 
ruim para o revendedor, uma vez 
que a ela é uma companhia mais 
litigiosa”, disse. 

Nada muda nos contratos
No que se refere ao aspecto con-

tratual, a mudança de gestão não im-
pacta a vida do revendedor, segun-
do o consultor jurídico da Fecom-
bustíveis. “O contrato é PJ com PJ 
e a venda da BR não muda a perso-
nalidade jurídica da empresa. Agora, 
o que pode mudar é que a empresa 
possa agir mais segundo as regras do 
mercado e tornarse mais agressiva pa-
ra embandeirar mais postos”, avaliou. 

Villamil lembrou que a maio-
ria dos contratos prevê mudança 
societária, impedindo, muitas ve-
zes, até mesmo a mudança da lo-
gomarca do posto. 

“Mas claro que, se houver mu-
dança drástica na política comer-
cial e, por exemplo, a falta de com-
petitividade, de fato, se materiali-
zar, aí, sim, o posto pode ques-
tionar juridicamente e encerrar o 
contrato”, destacou. n
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Nos últimos anos, as notícias 
falsas - ou fake news - chamaram a 
atenção de autoridades em todo o 
mundo. No Brasil, o uso indiscri-
minado em campanhas políticas, 
com o intuito de macular a ima-

gem dos adversários, ou na área 
de saúde, espalhando todo o tipo 
de mentira relacionada à contami-
nação pelo novo coronavírus, por 
exemplo, causam um grande des-
serviço à população. 

Na área médica, as informa-
ções falsas comprometem o com-
bate à doença, fazendo com que as 
pessoas compartilhem notícias ab-
surdas, como a possibilidade de a 
Covid ser transmitida por antenas 

Fake news: você sabe 
como agir diante de 
uma notícia falsa?

O aumento do uso de redes sociais e de meios de comunicação digital causou o 

crescimento da disseminação de notícias falsas. Saiba como se defender 

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Projeto de Lei 
2630/2020 é o 

primeiro passo 
para combater a 
disseminação de 

notícias falsas no 
país, que está em 

trâmite no Senado 
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5G ou que a vacinação contra a 
gripe poderia aumentar o risco de 
contágio. Para minimizar as men-
tiras, o Ministério da Saúde criou, 
inclusive, uma página específica 
para esclarecer dúvidas. 

Aliás, o problema vem se agra-
vando tanto que várias redes so-
ciais já investiram em mecanismos 
para ajudar os usuários a identifi-
car as mentiras antes de as compar-
tilharem. Até mesmo o WhatsApp 
incluiu uma nova funcionalidade 
com esse objetivo, para evitar que 
as pessoas repassem as fake news 
aos seus contatos (veja box). 

Outra frente de combate às fake 
news é o Projeto de Lei 2630/2020, 
que procura instituir meios de evi-
tar as notícias falsas. “O Senado já 
deu um primeiro passo importan-
te, mostrando que o Congresso es-
tá disposto e vai legislar sobre o te-
ma ainda neste ano, apesar da pan-
demia”, afirmou Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara dos Depu-
tados, que falou sobre o tema em 
webinar promovido pela Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV). Segun-
do Maia, um exemplo de investi-
da contra o problema foi a ação do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
no Inquérito das Fake News, con-
tra uma rede de apoiadores do atu-
al presidente, que disseminava to-
do o tipo de desinformação. 

Fake reviews: é possível 
combatê-las?

A opinião de outros consu-
midores perante uma empresa ou 
serviço prestado tem sido cada vez 
mais significativa nas redes sociais. 
Uma pesquisa da Nielsen desta-
ca que 92% das pessoas levam em 

consideração a avaliação de ter-
ceiros antes de fechar um negó-
cio. Segundo a empresa, a opinião 
de outros clientes (ou de supostos 
clientes) é mais relevante do que 
qualquer anúncio publicitário

E é aí que mora o problema. 
Qualquer pessoa pode entrar na 
rede social de um posto de com-
bustíveis, por exemplo, e fazer 
uma resenha falsa (positiva ou 
negativa), conhecida como fake  
review.  No caso da revenda, as 
avaliações que mencionam a fal-
ta de qualidade dos combustíveis, 
problemas de atendimento ou pre-
ços abusivos podem se transformar 
em uma verdadeira dor de cabeça.

Para minimizar esse problema, 
Sueli Palmeira, advogada do Sindi-
comb-RJ (sindicato que represen-
ta a revenda do município do Rio 
de Janeiro), destaca que a empresa 
precisa estar atenta a todas as pos-
tagens feitas por consumidores em 
suas redes sociais. “Se houver qual-
quer tipo de reclamação ou infor-
mação negativa, o posto deve res-
ponder o cliente e se colocar à dis-
posição para esclarecimentos. Além 
disso, é recomendado que ele cha-

me a ANP ou a companhia distri-
buidora para testar os produtos no 
tanque. Assim, em juízo, será pos-
sível comprovar que a informação 
compartilhada é falsa”, orientou. 

Defesa da revenda: teste de 
qualidade e notas fiscais 

Segundo Sueli, além da proativi-
dade em caso de compartilhamento 
de informações ou avaliações falsas, 
o posto deve manter sempre seus 
testes de qualidade em dia, bem co-
mo fazer a coleta e o armazenamen-
to de amostras-testemunha.

“Quem acusa precisa provar. As-
sim, se o posto for alvo de uma fake 
news, o suposto cliente que compar-
tilhou a informação falsa deve com-
provar o que disse”, esclareceu. “Se 
o empresário tiver todos os registros 
que atestem a qualidade do produ-
to e notas fiscais de compra de com-
bustíveis, mostrando que não es-
tá praticando preços abusivos, terá 
condições de se defender”. 

Sueli destaca ainda que, ao ser al-
vo de publicações falsas, o empresá-
rio deve fazer um registro da ocor-
rência em delegacia. “No Rio de Ja-
neiro, por exemplo, temos a dele-

Publicações falsas em 
grupos de WhatsApp e 

redes sociais trouxeram 
danos à imagem dos postos, 

porém quem acusa precisa 
provar e já houve casos 

em que o cliente precisou 
indenizar o estabelecimento
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gacia de crimes de informática, que 
tem meios de descobrir a origem da 
informação compartilhada e punir 
o responsável”, explicou. Além do 
Rio, em São Paulo, Belo Horizonte, 
Curitiba e Distrito Federal também 
existem delegacias especializadas em 
cibercrimes, que devem ser procura-
das em tais situações. 

“Quando é feito o registro, 
o posto deve fazer também uma 
queixa-crime, podendo solicitar in-
denização por danos morais ou ma-
teriais”, disse Sueli. “A punição para 
quem compartilhou a notícia falsa 
depende do juiz, mas normalmen-
te tem caráter pedagógico. Ou se-
ja, a pessoa pode ter que distribuir 
cestas básicas ou outra ação social, 
além de responder criminalmente 
pela acusação”, ressaltou. 

De acordo com a advogada, 
o problema vem se tornando ca-
da vez mais comum e não afeta 
somente quem deu origem à fake 
news. “Já há decisões em que todas 
as pessoas que compartilharam a 
informação falsa foram chamadas 
pela Justiça”, afirmou. 

Cliente paga indenização 
para o posto  

No mês de julho, em Belo Ho-
rizonte (MG), por exemplo, um 
cliente de um posto que fez pu-
blicações no Facebook e em vários 
grupos de WhatsApp, atacando a 
imagem do estabelecimento, foi 
condenado a pagar uma indeniza-
ção de R$ 8 mil, por danos mo-
rais, além de apagar todas as pos-
tagens feitas. Nessas postagens, o 
consumidor acusava o posto de 
adulteração e fraude volumétrica. 
Na sentença, a juíza Moema Mi-

randa Gonçalves destacou que o 
réu, ao realizar as postagens, não 
comprovou as denúncias formula-
das, agindo “de forma temerária, 
visando a denegrir, injusta e injus-
tificadamente, a imagem do autor, 
inclusive em afronta à proteção 
constitucional no art. 5º, inciso X, 
da Constituição.”

Em maio, outro caso também 
chamou a atenção, na cidade de Goi-
ânia (GO). Um vídeo que circulou 
pelas redes sociais e pelo WhatsApp 
mostrava um frentista colocando 
água em um dos tanques do posto, 
o que assustou muitos moradores da 
cidade. Na verdade, o posto estava 

realizando um teste de estanqueida-
de, método que verifica o vazamen-
to em tanques de armazenamento 
de combustíveis. 

Caso Petrobras 
Em abril, no início da pande-

mia, a própria Petrobras foi alvo de 
fake news, com a circulação de um 
vídeo que informava que a empre-
sa não teria onde guardar combus-
tíveis e, por isso, faria doações para 
os trabalhadores. Nesse caso especí-
fico, além da notícia falsa induzir os 
consumidores a erro, ainda há outro 
risco, de captação de dados pessoais, 
usados em outras fraudes. n

Veja como identificar uma fake news
Você recebeu um link suspeito, mesmo que encaminhado por um 

contato de sua confiança? Cuidado! Melhor confirmar a informação 
antes de repassá-la. 

O laboratório de segurança digital da PSafe oferece uma ferra-
menta para isso. Basta entrar na página https://www.psafe.com/dfndr-
-lab/pt-br/ a partir de seu navegador e colocar o link da notícia no 
campo de pesquisas. 

O WhatsApp, um dos principais meios de propagação de fake 
news no Brasil, também incluiu em agosto uma nova ferramenta para 
checagem de dados, em parceria com a Rede Internacional de Checa-
gem de Fatos (IFCN). Para usar o recurso, que é gratuito, é necessá-
rio antes de tudo gravar o número +1 (727) 291 2606 na agenda do 
celular. Depois, basta mandar uma mensagem para esse novo conta-
to, que um chatbot  iniciará uma conversa em português, com suges-
tões de como conferir a veracidade de informações e ler as checagens 
mais recentes. 

Outras ações importantes, antes de compartilhar uma notícia, é 
verificar a sua data de publicação (pode ser uma informação antiga) e 
ter senso crítico, especialmente com informações em tom alarmante. 
“Publicações que inspiram medo ou senso de urgência, como opor-
tunidades únicas, requerem cautela, pois podem levar a links crimi-
nosos, conhecidos como pishing, ou iscas digitais, cujo objetivo é ob-
ter dados do usuário para abrir contas bancárias falsas, desbloquear 
cartões de crédito ou cometer outros crimes”, destaca um informe da 
Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
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“Atualmente, muito se discu-
te sobre a retomada das ativida-
des pós-pandemia. No entanto, a 
sociedade e a economia precisam 
olhar para o longo prazo. O que 
podemos esperar para daqui a al-
guns anos, quando a crise causada 
pelo novo coronavírus for uma coi-
sa do passado?”. Com essa reflexão, 
Fernanda Delgado, professora da 
Fundação Getulio Vargas (FGV) 
Energia, abriu o webinar “A Matriz 
Energética brasileira no futuro: o 
que nos espera em 2050?”, realiza-
do em 3 de agosto. 

O objetivo do encontro foi dis-
cutir os efeitos da descarbonização na 
sociedade e as soluções energéticas, 
que são os temas tratados no Plano 
Nacional de Energia (PNE) 2050, 
elaborado pela Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE). 

A proposta do PNE 2050 foi co-
locada em consulta pública no 95 (dis-

ponível no site do Ministério de Mi-
nas e Energia) em julho deste ano. 
As contribuições poderão ser feitas 
diretamente na página do MME, no 
prazo de três meses (até outubro). 
Depois desse período, o documento 
será levado para apreciação do Con-
selho Nacional de Política Energéti-
ca (CNPE). 

Em linhas gerais, o PNE 2050 
estabelece alguns cenários em que a 
transição para a energia limpa e reno-
vável ganha maior espaço, o que con-
tribui para a tomada de decisão em 
políticas energéticas. 

Em suas diretrizes para o se-
tor de transportes, o PNE estabe-
lece a substituição gradual de deri-
vados de petróleo por outros com-
bustíveis, somada a mudanças no 
uso de fontes de energia. O relató-
rio destaca que a previsão de deman-
da por gasolina em 2050 será 35% 
menor do que o volume registrado 

em 2015. Já o etanol e a eletricida-
de aumentam sua participação, ape-
sar de a eletrificação continuar pou-
co expressiva em 2050 (1,4%). O 
óleo diesel para o transporte rodo-
viário de cargas deverá aumentar a  
sua representatividade, passando de 
47% em 2015 para 51% em 2050, 
o que representa uma oportunidade 
de crescimento para o biodiesel, o 
HVO (diesel verde) e o gás. 

“No Brasil, temos uma grande 
quantidade de recursos. Isso é bas-
tante positivo, mas o país precisa 
estabelecer políticas adequadas pa-
ra lidar com os excessos, ou seja, 
para alocar a abundância e esta-
belecer as prioridades”, observou  
Elbia Gannoum, presidente da As-
sociação Brasileira de Energia Eó-
lica (Abeeólica). “O Brasil precisa 
ter uma matriz limpa e renovável, 
mas que também seja competiti-
va”, destacou.

Brasil: qual será a matriz 
energética do futuro?

A proposta para o setor de energia do país em 2050 e o futuro da mobilidade veicular, 

no cenário de ampliação do uso de fontes renováveis, fizeram parte das discussões do 

webinar promovido pela Fundação Getulio Vargas

 POR ROSEMEIRE GUIDONI

Pi
xa

ba
y

18 •  Combustíveis & Conveniência

MERCADO



Futuro do setor energético 
requer planejamento

Na avaliação de Rodrigo Sauaia, 
presidente da Associação Brasileira de 
Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), 
é fundamental que o país tenha um 
olhar para o atual momento da eco-
nomia e as demandas mais urgentes, 
mas sem perder de vista o futuro. 

“Precisamos começar a construir 
esse futuro agora”,  disse. “A pande-
mia afetou o mercado, a demanda 
por energia mudou, os recursos se 
tornaram mais escassos. Mas os gran-
des investimentos precisam de tem-
po para serem concluídos e, por isso, 
o planejamento precisa começar a ser 
feito”, defendeu. 

Durante o debate promovido pe-
la FGV Energia, Thiago Barral, CEO 
da EPE, apresentou as projeções do 
PNE 2050 (que pode ser conferido 
na íntegra na página de consulta pú-
blica do Ministério de Minas e Ener-
gia (https://bit.ly/2ZqDB4q). “As 
tecnologias são parceiras e se comple-
tam. Entendo que o país precisa di-
versificar e não apostar em uma única 
fonte”, afirmou. “Não existe compe-
titividade sem um desenho adequa-
do de mercado. Para tanto, é preciso 
considerar que um plano de energia 
requer visão de futuro”, completou. 

 
Biocombustíveis serão 
prioritários

Dentre as discussões sobre a no-
va matriz energética do país, a ma-

triz veicular também foi abordada. 
Segundo os participantes, a tendên-
cia é de que, cada vez mais, os com-
bustíveis renováveis ganhem maior 
participação, seja em função da ofer-
ta, seja pelos benefícios ambientais. 
Etanol, biodiesel, diesel verde e gás 
(especialmente o biogás, produzido 
a partir de resíduos) serão essenciais 
para suprir a demanda nacional. 

Porém, na visão de Plínio Nasta-
ri, CEO da Datagro, os órgãos regu-
ladores não devem escolher uma das 
tecnologias e classificá-la como a me-
lhor ou mais eficiente. “O mercado 
deve entender qual a tecnologia ven-
cedora ou prioritária. É óbvio que não 
devemos tomar decisões com base nos 
atributos de cada tecnologia, mas es-
sas características precisam se adequar 
à demanda”, destacou.

Segundo Nastari, as decisões 
sobre as fontes de energia veicular 
precisam ser melhor equacionadas. 
“A eletrificação dos veículos é uma 
tendência inexorável. A tecnologia 
é eficiente e requer um consumo 
energético menor; no entanto, o 
Brasil ainda utiliza muito diesel pa-
ra gerar eletricidade, especialmente 
na região Norte”, ressaltou. “Exis-
tem soluções mais sustentáveis pa-
ra isso. Não é viável pensar em ele-
trificar a frota de veículos se ainda 
utilizamos diesel para gerar eletrici-
dade e, pior, se gastamos diesel para 
o transporte do próprio diesel, que 
precisa chegar até as termelétricas, 

o que ainda é feito por via rodoviá-
ria”, explicou Nastari. 

Segundo o especialista, a eletrifi-
cação veicular não deve ser confun-
dida com o uso de baterias, que são 
dispositivos para armazenar a ener-
gia. “É possível promover a eletrifica-
ção com combustíveis líquidos de al-
ta densidade e, preferencialmente, de 
baixa pegada de carbono”, disse, em 
referência aos biocombustíveis. 

Na avaliação de Nastari, o eta-
nol tem amplo campo de cresci-
mento no país, especialmente em 
função dos incentivos propostos 
pelo Renovabio. “O etanol po-
de ser utilizado em veículos híbri-
dos, em célula combustível, e seu 
impacto ambiental é menor que a 
eletrificação por bateria”, afirmou. 
“Além disso, sua produção gera re-
síduos agrícolas que podem ser usa-
dos em processos de biodigestão, 
na fabricação de biogás e biometa-
no”, acrescentou. 

Nastari ressaltou, ainda, que de-
pendendo de decisões estratégicas 
que precisam ser tomadas agora, 
os óleos vegetais podem ser melhor 
aproveitados, assim como a biomas-
sa. “O Brasil tem um potencial enor-
me na geração de bioenergia. Preci-
samos promover a discussão em um 
ambiente saudável, criar condições 
favoráveis de competição e desen-
volvimento tecnológico e garantir 
a oferta. Por isso, o planejamento é 
tão importante”, finalizou. n
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A discussão em torno da Refor-
ma Tributária esfriou e deve vol-
tar à pauta do Congresso só em 
2021. O nó em relação ao tempo 
de transição do sistema antigo pa-

ra o novo, além das eleições muni-
cipais e a pandemia contribuíram 
para arrefecer o debate. 

Fábio Bentes, economista sê-
nior da Confederação Nacional 

do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) e que integra o 
grupo de análise da reforma, ava-
liou que o momento não é ideal 
para a discussão do projeto. “A 

Reforma tributária  
fica para depois 

Transição de longo prazo de um sistema tributário para outro é o principal nó em relação 

ao projeto em tramitação na Câmara. Expectativa é de que debate volte para a pauta 

somente no ano que vem 

 POR ADRIANA CARDOSO 

Um dos temas 
mais complexos 

da economia 
nacional, a pauta 

da reforma 
deverá retornar à 

discussão somente 
no ano que vem
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discussão está muito prejudicada 
por conta da pandemia, há algu-
mas distorções no projeto, então 
avaliamos que o momento não é 
oportuno”, disse. 

Um dos nós do pacote de pro-
jetos, segundo Bentes, é a longa 
transição do sistema antigo para 
o novo, previsto para acontecer 
em um prazo de dez anos. “Nos-
sa preocupação é que as propos-
tas preveem um período de tran-
sição muito longo, que aumen-
ta a complexidade tributária do 
Brasil, que já é grande, pois ha-
verá um momento, dentro dessa 
transição, em que os dois siste-
mas estarão em vigor. Defende-
mos que esse prazo seja encurta-
do”, explicou. 

Além disso, Bentes avaliou 
que falta no projeto memória de 
cálculo que mostre como o go-
verno fez a conta. “Se ficar co-
mo está, o setor de serviços, por 
exemplo, será um dos mais pre-
judicados, com aumento de tri-
butos lá na frente. E o governo 
não mostra como chegou nesses 
percentuais”, disse. 

A Fecombustíveis tem par-
ticipado ativamente das discus-
sões em torno do projeto numa 
parceria firmada com a CNC. 
A principal demanda da Fede-
ração é em relação à unificação 
da alíquota de ICMS dos esta-
dos, uma vez que este é o impos-
to que mais impacta no mercado 
de combustíveis, gerando muitas 
distorções e abrindo brechas pa-
ra a concorrência desleal. 

“Juntamos a CNC e a Brasilcom 
para fortalecermos a discussão en-
volvendo as demandas do setor. 

Não queremos regalia, só quere-
mos que todos paguem os impos-
tos. Não falamos em redução de 
tributos, falamos em imposto que 
valha para todos e que a alíquota 
escolhida seja respeitada por todos 
os estados”, disse o presidente da 
Fecombustíveis, Paulo Miranda 
Soares.     

Ele salientou que, há ao me-
nos duas décadas, participa das 
discussões sobre a reforma tribu-
tária, que ganhou força no go-
verno de Michel Temer (2016-
2018), reacendendo as esperan-
ças do setor. Agora, com o adia-
mento, há uma certa frustração, 
mas esse tempo, por outro lado, 
será importante para amadure-
cer ainda mais as propostas, se-
gundo Miranda. 

Pacote 
A discussões em torno da Re-

forma Tributária envolvem três tex-
tos: o Projeto de Lei 3.887/2020, 
que cria a Contribuição sobre Bens 
e Serviços (CBS), com alíquota de 
12%, em substituição ao PIS e à Co-
fins, sendo esta a primeira etapa das 

discussões; e as Propostas de Emen-
das Constitucionais (PECs) 45/19 e 
110/19, que unificam tributos. 

Em seu arcabouço geral, o pro-
jeto de reforma cria o Imposto so-
bre Operações com Bens e Servi-
ços (IBS), unificando os demais 
tributos: IPI, PIS e Cofins, da 
União; ICMS estadual; e ISS dos 
municípios.  

A transição ocorreria ao longo 
de uma década, com aumento gra-
dual do IBS, enquanto os demais 
tributos teriam suas alíquotas di-
minuídas também gradualmente, 
até deixaram de existir ao fim des-
se período.  

Em 50 anos, o IBS deixaria de 
incidir sobre a origem (produção) 
para ser cobrado no destino, ou se-
ja, na venda do bem ou serviço.     

O dinheiro arrecadado com es-
se tributo iria para um caixa sepa-
rado do Tesouro Nacional, com 
acesso automático de União, esta-
dos e municípios a ele. 

A previsão é de que, após esse 
período de implantação, a reforma 
incrementaria em 10% o PIB po-
tencial do país em uma década. n

A longa transição do sistema 

antigo para o novo, previsto  

para acontecer em um prazo  

de dez anos, é um dos entraves  

da Reforma
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A ANP está implementando 
um novo modelo de Levantamento 
de Preços dos Combustíveis, mais 
conhecido no setor como pesqui-
sa de preços. Neste novo formato, 
os preços comercializados dos com-
bustíveis pelas distribuidoras aos 
postos não serão mais divulgados 
semanalmente pelo site da agência. 
Já as regras para os postos continu-
am praticamente as mesmas. Ou 

seja, seus preços permanecem dis-
poníveis semanalmente para con-
sulta do consumidor, da imprensa 
e de toda sociedade.

A mudança mais significativa é 
que as companhias distribuidoras, a 
partir de agora, não farão parte da 
pesquisa de preços ou do antigo Le-
vantamento de Preços e de Margens 
de Comercialização de Combustíveis 
(LPMCC). Com a mudança, o Sis-

tema de Informações de Movimen-
tação de Produtos (SIMP) será fon-
te exclusiva de informações sobre os 
preços das distribuidoras. Além dis-
so, a divulgação dos dados das com-
panhias ocorrerá mensalmente para 
os 459 municípios (as mesmas cida-
des da pesquisa de preços) até último 
dia útil do mês subsequente.   

Segundo a análise jurídica da Fe-
combustíveis, o novo modelo reme-

ANP muda metodologia de 
divulgação de preços  
para o downstream  

Antigo Levantamento de Preços e de Margens de Comercialização de Combustíveis 

foi substituído pelo Levantamento de Preços dos Combustíveis, tendo como principal 

mudança o fato de que os preços das distribuidoras passam a ter divulgação mensal e 

serão informados somente pelo SIMP 

POR MÔNICA SERRANO

Agência Brasil/ Marcelo Cam
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Novo formato 
de pesquisa 

de preços para 
a revenda 

continuará sendo 
com divulgação 

semanal 
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te à falta de isonomia de tratamen-
to entre os agentes da mesma cadeia. 
Enquanto as refinarias e os postos 
são obrigados a informarem seus 
preços de forma frequente, as distri-
buidoras, que representam o elo in-
termediário da cadeia, terão uma re-
gra diferenciada, que deverá consoli-
dar dados mensais ante os semanais 
da pesquisa de preços da revenda.

“Se a questão é de fundo concor-
rencial, conforme defende a Nota Téc-
nica nº 43/2020/SDR/ANP-RJ, me 
parece que teria que haver mais co-
erência por parte da agência regula-
dora. O tratamento isonômico pre-
cisaria ser o mesmo para todos os 
agentes da cadeia. Independente-
mente do elo, ou todos publicam os 
seus preços, ou todos deixam de pu-
blicar”, disse Arthur Villamil, con-
sultor jurídico da Fecombustíveis. 
“Este formato causou um descasa-
mento temporal entre a pesquisa de 
preços da revenda (semanal) e a di-
vulgação dos preços da distribuição 
(mensal)”, complementou. 

Sem debates com os agentes 
do setor, sem consulta pública e 
sem análise de impacto regulató-
rio, a ANP implementou o novo 
formato com base na nota técnica 
43/2020, elaborada pela Superin-
tendência de Defesa da Concor-
rência, Estudos e Regulação Eco-
nômica da ANP, em 17 de julho. 

Para a revenda de combustíveis, 
o novo método causou estranheza 
pela mudança no formato de di-
vulgação para a sociedade para um 
mercado aberto e competitivo.

Para relembrar, em 2019, a Pe-
trobras passou a divulgar os preços 
das refinarias em cada ponto de for-
necimento dos combustíveis, por 

determinação da ANP. A transpa-
rência da divulgação de preços foi 
um dos principais temas debatidos 
naquele ano, pelo então diretor-ge-
ral, Décio Odonne, que resultou 
na publicação da Resolução 75, em 
8 de julho de 2019. Conforme es-
ta norma, é obrigatória a apresen-
tação de dados de preços relativos à 
comercialização de derivados de pe-
tróleo e biocombustíveis por produ-
tores, importadores e distribuido-
res. Oddone  defendeu, na ocasião,  
a importância da transparência de 
preços, em coletiva à imprensa, com 
os seguintes argumentos: “permite 
que a sociedade entenda e valide os 
preços, é fundamental para a tran-
sição para um mercado concorren-
cial, reforça o ambiente previsível e 
incentiva a concorrência, promo-
vendo estruturas de mercado mais 
eficientes, aumenta a capacidade 
de resposta dos agentes a deficiên-
cias de oferta e reduz assimetrias de 
informação, protegendo os interes-
ses do consumidor quanto a preço, 
qualidade e oferta de serviços”.

Passado pouco  mais de um 
ano, a mesma ANP alterou o for-

mato de divulgação de preços, es-
tabelecendo diferentes critérios 
aos elos da cadeia, sem oferecer a 
possibilidade de ter dados compa-
rativos referentes ao mesmo perío-
do de divulgação.

O principal argumento da agên-
cia reguladora é que a divulga-
ção das informações pelas distri-
buidoras pode revelar a precifica-
ção de cada agente econômico em 
seus mercados de atuação, o que se 
mostraria contrário aos princípios 
concorrenciais que devem orientar 
a ação pública, uma vez que reve-
lariam informação capaz de confe-
rir vantagem competitiva aos com-
petidores efetivos ou potenciais da-
queles agentes.

Na visão da ANP, a divulgação 
dos dados pelas companhias “re-
força a possibilidade de conluio 
entre os agentes econômicos”.

A questão que fica sem respos-
ta é: se a divulgação de preços po-
de facilitar a formação de cartéis 
na distribuição e na revenda, por 
que a ANP implementou a pes-
quisa de preços e defendeu este 
formato por 20 anos? Por que mu-

Agência Brasil/ Marcelo Cam
argo

Com a mudança, revenda e 
distribuição informarão seus preços 
com  lapso temporal, o que pode 
prejudicar a defesa  dos postos com 
as acusações de práticas comerciais 
abusivas dos Procons 
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dou o sistema de divulgação so-
mente para um elo da cadeia?

Preocupada com as implica-
ções deste novo modelo à revenda, 
a Fecombustíveis enviou três ofí-
cios à ANP para solicitar o adia-
mento da nova metodologia. Em 
resposta a um dos ofícios, Bruno 
Caselli, Superintendente de Defesa 
da Concorrência, Estudos e Regu-
lação Econômica da ANP, afirmou 
que não haverá prejuízo aos dados 
atualmente disponibilizados e nem 
às análises econômicas elaboradas.

“Saliento que a ANP busca 
constantemente aumentar a trans-
parência no processo de formação 
de preços dos combustíveis e, con-
sequentemente, reduzir a assime-
tria de informações existente no 
mercado, por meio de (1) aper-
feiçoamento dos meios de obten-
ção dos dados de preços relativos 
às comercializações realizadas por 
agentes regulados e (2) ampliação 
da base de dados utilizada para ge-
ração de informações estatísticas 
agregadas publicadas no sítio ele-
trônico”, finalizou.

Argumento não convence
Pela análise jurídica da Fecom-

bustíveis, a agência  reguladora 
apresentou um argumento incoe-
rente, uma vez que a regulação do 
setor sempre se pautou pelo princí-
pio da transparência. “É óbvio que 
as informações podem ser mal uti-
lizadas, mas para isso existe a Lei de 
Defesa da Concorrência, que tem 
sido aplicada com bastante rigor à 
revenda de combustíveis. As infor-
mações de preços das distribuido-
ras são importantes para manter a 
transparência do mercado, e tam-

bém são utilizadas defender a re-
venda de suposta acusação de pre-
ços abusivos pelos órgãos de defesa 
do consumidor, como os Procons 
estaduais”, comentou Villamil.  

A pesquisa de preços, além de 
ser um instrumento de transpa-
rência para a sociedade e impren-
sa, também auxilia a revenda na 
necessidade de defesa em supos-
ta acusação de preços abusivos. 
A cada redução ou alta de preços 
das refinarias da Petrobras, os Pro-
cons fiscalizam o repasse de pre-
ços das refinarias aos postos. Po-
rém, o funcionamento da cadeia é 
mais complexo do que se imagina. 
O que os Procons desconhecem é 
que os postos compram combus-
tíveis das distribuidoras e não das 
refinarias. Quando o combustível 
vai para as bases das distribuido-
ras, há outros custos embutidos na 
composição de preços, como fre-
tes, custos do biodiesel mistura-
do ao diesel e do etanol anidro na 
mistura com a gasolina, processo 
que é feito nas bases da distribui-
ção antes de ir para os postos. E, 
somam-se a estes custos as mar-
gens da distribuidora e a pesada 
tributação incidente que, no caso 
da gasolina é de aproximadamen-
te 50% somente de impostos fe-
derais e estatuais. Desta forma, 
quando há questionamento dos 
Procons e demais órgãos fiscaliza-
dores quanto aos preços dos pos-
tos, a pesquisa de preços mostra os 
custos reais praticados pelas distri-
buidoras para demonstrar a ausên-
cia de abusividade nos valores co-
brados na bomba.

Conforme análise de Villa-
mil, a divulgação de preços pe-

las distribuidoras também pode 
inibir situações de abuso de po-
der econômico destas empresas, 
no sentido de evitar diferenças 
exacerbadas de valores cobrados 
aos postos de uma mesma re-
gião, preços discriminatórios e 
até mesmo para identificar práti-
cas de preços predatórios. 

Outro aspecto apontado pelo 
advogado é que, ao conhecer os 
preços praticados pelas distribui-
doras, os revendedores, principal-
mente os embandeirados, podem 
negociar melhores condições de 
compra dos combustíveis, poden-
do favorecer o consumidor final 
com a redução dos valores prati-
cados. Na realidade, conhecer os 
preços de distribuição é fator que 
amplia a competitividade dos pos-
tos em geral e, especialmente, dos 
postos embandeirados.

Ainda segundo Villamil, que 
é especialista em defesa da con-
corrência, há  muitas ações judi-
ciais que discutem práticas abu-
sivas das distribuidoras. Algumas 
delas são abuso da tutela de fide-
lidade à bandeira, prática de pre-
ços discriminatórios, imposição 
de condições não competitivas e 
até preços predatórios com parti-
cipação direta das distribuidoras. 
A defesa dos interesses do reven-
dedor só poderá ser concretizada 
quando os preços das distribui-
doras forem publicamente co-
nhecidos.  “A maior transparên-
cia do mercado melhora a com-
petitividade, evitando a perpetu-
ação de comportamentos opor-
tunistas nas relações entre distri-
buidoras e revendedores”, defen-
deu Villamil. n
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Desde o surgimento do “Abaste-
ce aí”, da Ipiranga, em 2016, aplica-
tivos (Apps) de vendas de combus-
tíveis têm gerado muitas dores de 
cabeça aos revendedores. Por conta 
deles, as ações  de marketing de algu-
mas distribuidoras têm gerado noti-
ficação dos Procons aos postos por 
propaganda enganosa, devido às fai-
xas promocionais anunciarem des-
contos em destaque, mas que só va-
lem para os clientes dos aplicativos. 

Vale destacar que os descontos são 
oferecidos pelas distribuidoras ao 
consumidor. Este é o ponto que in-
comoda parte da revenda. Afinal, as 
vendas ao cliente são do posto ou da 
distribuidora?  

Carlos Eduardo Guimarães Jú-
nior, presidente do Minaspetro, 
disse que, em Minas Gerais, as 
vendas por aplicativos das distri-
buidoras já geraram vários proble-
mas ao revendedor local. 

Se, por um lado, ele defende 
esse tipo de tecnologia por acredi-
tar que, no futuro, tais ferramen-
tas serão cada vez mais utilizadas, 
por outro, critica as regras leoninas 
impostas pelas bandeiras aos pos-
tos. “O posto é obrigado a entrar 
no plano de marketing, a um cus-
to médio de R$ 12 mil por ano, o 
que é um valor absurdo! Se ele não 
entrar, a distribuidora leva o cliente 
para outro posto”, pontuou.

Consumidor: vendas do 
posto ou da distribuidora? 

Vira e mexe revendedores enfrentam problemas com os aplicativos de distribuidoras. Os 

casos de notificação por propaganda enganosa são os mais comuns no país. Além disso, o 

revendedor arca com os custos operacionais da transação, mas não tem acesso às informações 

do cliente, uma vez que a venda é realizada pelas companhias, e não pelos postos 

POR ADRIANA CARDOSO
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Outro aspecto é que, como os 
revendedores não têm acesso aos 
dados dos clientes, pois as dis-
tribuidoras alegam que não po-
dem fornecê-los devido à Lei Ge-
ral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), eles ficam impedidos de 
elaborar estratégias de vendas le-
vando em conta a experiência de 
compra do cliente e não o preço.

“Nós deveríamos estar ten-
tando descomoditizar o combus-
tível, porém os aplicativos focam 
no preço. Mas cadê o serviço, ca-
dê a experiência com o consumi-
dor?”, ressaltou.

De acordo com Guimarães, em 
sua percepção, as vendas de com-
bustíveis por aplicativos estão en-
tre 30% a 40% do total. Só que 
ele observa que essas vendas são da 
companhia. “Essas vendas não são 
do posto. A distribuidora entende 
que essa venda é dela”, frisou.

Ademais, Guimarães ainda lem-
brou que as taxas cobradas pelo 
uso dos aplicativos são altas. “O 
aplicativo cobra taxa de 2% para 
pagamento em dinheiro e até 5% 
no crédito.”

Como funcionam  
os aplicativos 

Normalmente o aplicativo que 
o consumidor vai baixar em seu 
celular faz parte do pacote de mar- 
keting imposto pelas bandeiras aos 
postos. A Ipiranga foi a pioneira 
no lançamento do Abastece Aí, em 
2016. Shell/ Raízen (Shell Box) e 
BR Distribuidora (AME Digital) 
vieram na esteira. O mais recente 
foi o da Ale, que lançou em setem-
bro o programa de fidelização em 
parceria com a Livelo.

Num primeiro momento, a fi-
delização do cliente por meio dos 
aplicativos que dão descontos na 
venda de combustíveis ou ofere-
cem cashback - que não é dinhei-
ro de volta, mas a troca do saldo 
acumulado no App por benefícios 
e produtos - tem apelo ao reven-
dedor, que vê na estratégia uma 
chance de incrementar as vendas. 
Mas, no médio e longo prazo, boa 
parte das revendas chega à conclu-
são de que fica mais com o ônus 
do que com o bônus da operação.

No grupo daqueles que enxer-
gam problemas nos aplicativos, as 

duas principais queixas referem-se 
à falta de orientação na propagan-
da dos benefícios e ao fato de que 
o posto fica como mero interme-
diário da venda. Ou seja: o reven-
dedor arca com os custos opera-
cionais da transação, mas não tem 
as informações sobre o compor-
tamento de compra dos clientes, 
uma vez que os dados ficam todos 
dentro do aplicativo de posse da 
distribuidora.

Questão polêmica     
Para o assessor jurídico da Fe-

combustíveis e especialista em 
Direito da Concorrência, Arthur 
Villamil, os aplicativos são uma 
questão “controversa” dentro da 
própria revenda, pois há aqueles 
que gostam e os que não gostam 
deles. E, do ponto de vista jurídi-
co, há um questionamento central 
sobre eles.

“Até que ponto eles não con-
figuram uma burla à não verti-
calização? Afinal, quem vende o 
combustível é a distribuidora di-
retamente para o consumidor. O 
posto converte o crédito do apli-
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cativo para o produto. É ele (con-
sumidor) que entra, ganha pontos, 
ganha créditos e paga para o apli-
cativo. O posto apenas entrega o 
combustível”, disse.

Quando menciona “burla”, Villa-
mil refere-se ao artigo 26 da Reso-
lução 41 da ANP (Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás e Biocombus-
tíveis), que é taxativo ao proibir que 
as companhias vendam combustí-
vel diretamente para o consumidor. 
Mas, ao longo dos anos, as distribui-
doras sempre buscam atalhos para 
ludibriar essa regra e tentar a verti-
calização do setor.

Villamil ainda destacou que, a 
partir da implementação dos apli-
cativos, as distribuidoras passaram 
a estabelecer vínculo de fidelidade 
com o cliente. “Passamos, a partir 
daí, a enxergar até que ponto esse 
tipo de situação não deixa o posto 
ainda mais vulnerável em relação 
à distribuidora. Ele passa a ser vis-
to com um contorno de prestador 
de serviços e não de comerciante.”

Ademais, o advogado destacou 
que, nos casos envolvendo os ór-
gãos de defesa do consumidor, a 
culpa sempre recai sobre o posto 
e nunca na distribuidora. “Por is-
so, é importante ter clareza e trans-
parência nessa relação. Deve haver 
um entendimento entre as partes 

para equalizar melhor as responsa-
bilidades”, aconselhou o advogado.

AME: propaganda enganosa
A questão da propaganda é a 

que mais gera desgastes aos reven-
dedores na relação com o consu-
midor.  Problema recente aconte-
ceu no final de julho, em Recife 
(PE), com a promoção do aplica-
tivo “AME Digital”, da BR Distri-
buidora. Ao menos 38 postos de 
combustíveis foram notificados 
pelo Procon do Recife por propa-
ganda enganosa. 

O presidente do Sindicombus-
tíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ra-
mos, disse que o problema todo 
ocorreu porque os revendedores, 
sem uma orientação clara por par-
te da bandeira, incluíram nas pla-
cas do marketing do App o preço 
do combustível já com o desconto 
oferecido pelo aplicativo, induzin-
do o cliente ao erro.

“Faltava clareza em relação aos 
regulamentos do aplicativo. Nem 
sempre o cliente vai ter o desconto 
de 10%, pois os percentuais mu-
dam conforme o perfil dele. Além 
disso, o vínculo com o cashback 
não significa que ele vai receber 
dinheiro de volta. Esses valores fi-
cam no aplicativo e ele pode trocar 
por mercadorias”, explicou.

O cliente baixa o aplicativo 
AME Digital no celular (há ver-
sões para iPhone e Android) e se 
cadastra no programa Premmia 
para poder ativar a pontuação. 
Além de acumular pontos a cada 
compra, o programa de fideliza-
ção promete 10% de cashback até 
maio de 2021, com promessa de 
saldo disponível em até sete dias.

A partir da intervenção do Sin-
dicombustíveis-PE, os postos não 
chegaram a ser autuados pelo Pro-
con, mas foram orientados sobre 
como deveriam fazer o marketing 
corretamente, sem incluir valores 
com descontos.

De modo geral, quando ocor-
rem problemas desse tipo, a culpa 
sempre recai no posto e nunca na 
distribuidora, que, por sua vez, se 
exime de qualquer responsabilidade.

Além disso, Ramos acredita que 
os Apps auxiliam mais a distribuido-
ra que o posto. “Você não sabe na-
da das informações (do cliente). E, 
quando você muda de bandeira, 
aquele cliente vai para outro posto 
da bandeira do aplicativo, ou seja, 
ele não fica com você”, comentou.

AME: problemas no  
Rio Grande do Sul 

Embora o caso do Recife tenha 
sido o mais proeminente,  foram 
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detectados problemas pontuais em 
outras localidades. No Rio Grande 
do Sul, por exemplo, um revende-
dor que não quis se identificar dis-
se que também foi notificado pelo 
Procon local por propaganda en-
ganosa do aplicativo AME e que, 
somente depois, recebeu da BR al-
guma orientação.

Procurada, a BR respondeu, 
por meio de sua assessoria de im-
prensa, que está “sempre atenta à 
correta comunicação com seus re-
vendedores e consumidores”, e que 
a companhia disponibiliza mate-
riais e informações oficiais em seus 
canais de relacionamento com eles.

“Todo conteúdo produzido e 
validado pela BR para a divulga-
ção da parceria com a AME Di-
gital pela revenda traz orientações 
claras e precisas sobre a mecâni-
ca de funcionamento desse novo 
meio de pagamento e os benefícios 
para os clientes. Nessa comunica-
ção, a BR se preocupa em deixar 
claro que cashback não é desconto 
e que, em até sete dias, o dinhei-
ro estará disponível no aplicativo”, 
informou a nota.  

Ipiranga: problemas  
no ano passado 

Entre março e abril do ano pas-
sado, dez postos no Rio de Janei-
ro foram notificados pelo Procon 
local por problemas com o apli-
cativo Abastece Aí, do programa 
KM de Vantagens da Ipiranga. O 
problema ocorreu porque a comu-
nicação visual encaminhada pela 
distribuidora aos postos partici-
pantes do programa continha in-
formação de preço com desconto 
em destaque e a explicação de que 

era necessário ter o App instalado 
em letras menores.

Isso fez com que muitos clien-
tes parassem para abastecer no 
posto e só na hora de pagar eles 
descobriam que o desconto só era 
válido para quem tinha o App bai-
xado no celular. Outro problema 
apontado é que o Abastece Aí pro-
metia 5% de desconto para paga-
mento à vista, mas com variáveis 
que não ficavam muito claras ao 
consumidor.

Em março de 2019, ocorreu 
um problema similar com o App 
Abastece Aí em Campinas (SP). O 
Procon local notificou 15 postos 
Ipiranga também pela obrigatorie-
dade da revenda participar do pla-
no de marketing e ter que divulgar 
as faixas de preços com desconto, 
que induziram o consumidor a er-
ro. O material promocional teve 
que passar por ajuste, com aumen-
to do tamanho das letras para não 
confundir o cliente.

Ale promete  
compartilhar dados

A distribuidora Ale lançou em 
setembro um programa de fide-
lidade em parceria com a Livelo, 
com a promessa de, diferentemen-
te das demais bandeiras, compar-
tilhar os dados dos clientes com os 
revendedores.

A promessa havia sido feita pe-
lo presidente da Ale, Fulvius To-
melin, ao presidente do Minaspe-
tro, Carlos Eduardo Guimarães 
Júnior, após tomar conhecimen-
to dos problemas enfrentados pelo 
setor nesse sentido.

O diretor de Marketing e Vare-
jo da Ale, Diego Pires, disse à re-

portagem que o compartilhamen-
to das informações do cliente com 
o posto será feito “desde que o ti-
tular do dado assim autorize, nos 
termos da LGPD”.

“O programa que desenvolve-
mos com a Livelo é customizado e 
levamos em consideração deman-
das dos revendedores. Buscamos 
atender às necessidades dos clientes 
principalmente em relação ao uso 
de dados obtidos nas transações, 
respeitada a LGPD. No nosso pro-
grama, os revendedores terão aces-
so direto aos dados dos participan-
tes desde que o titular assim auto-
rize, nos termos da lei de privacida-
de, uma vez que o revendedor será 
operador dessas informações e de-
verá seguir regras claras para trata-
mento desses dados”, disse.

A Ale já possui um programa 
voltado aos revendedores, o Clu-
be Ale, que será usado na nova es-
tratégia da companhia. “A Ale se-
guirá apoiando os revendedores na 
criação de campanhas promocio-
nais personalizadas. A meta é que, 
a partir do próximo ano, os reven-
dedores possam fazer diretamente 
essas campanhas pelo Clube Ale, 
visualizando os dados de seus con-
sumidores, desde que os titulares 
autorizem”, reforçou.

A comunicação do progra-
ma, segundo ele, será voltada “em 
descontos referentes aos pontos e 
não em relação ao preço dos com-
bustíveis e serviços nos postos”.

Em vez de criar um progra-
ma só dela, a Ale buscou um par-
ceiro, a Livelo, e usará o aplica-
tivo de sua parceira. Portanto, os 
clientes não vão precisar baixar 
um aplicativo específico. n
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José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis OPINIÃO

Ao deixar de 
publicar os preços 
praticados pelas 
distribuidoras 
com a mesma 
amplitude e no 
mesmo compasso 
com que se dará 
a divulgação dos 
preços dos postos 
ao público em geral, 
a ANP, além de 
estar prejudicando 
a isonomia entre os 
agentes regulados 
em detrimento 
das distribuidoras, 
estará retirando 
da sociedade uma 
das principais 
ferramentas de 
contraposição ao 
poder econômico 
do segmento de 
distribuição

 Mercado precisa de transparência
Até o final de setembro, uma nova pesquisa de preços da ANP estará nas ruas. Com 

novo formato, o levantamento feito pela agência reguladora terá mudanças na forma de 
coleta e divulgação dos dados. Infelizmente, apesar da resistência da Fecombustíveis e 
dos sindicatos filiados, a revenda deve ser prejudicada mais uma vez.

Uma das principais alterações, conforme noticiado pela ANP, em 25 de agosto, é que 
o Levantamento de Preços e Margens de Comercialização de Combustíveis (LPMCC) 
deixará de publicar os valores praticados pelas distribuidoras aos postos revendedores. 
Ou seja, constarão desse levantamento apenas os preços praticados pelos postos aos con-
sumidores. E isso é preocupante, pois contribui diretamente para a falta de transparên-
cia de mercado.

Quando inicialmente questionada pelas entidades representantes da revenda, a ANP jus-
tificou que tal mudança consistiria em simples alteração “metodológica”. Após ser novamente 
oficiada, a ANP informou que o objetivo da alteração é cessar a publicação dos preços prati-
cados pelas distribuidoras, que, segundo a Nota Técnica nº 43/2020/SDR/ANP-RJ, teria in-
formação concorrencialmente sensível e sua divulgação poderia ter efeitos anticompetitivos.

Na contramão da justificativa apresentada pela ANP, a contundente e abrupta impli-
cação ao LPMCC vai além de mera mudança metodológica, pois implicará na eficácia 
desse instrumento regulatório. Isto porque a publicação dos preços de distribuição, em 
conjunto com os preços das refinarias e os dos postos de forma coerente e concatenada, 
permite que os revendedores e a sociedade como um todo fiscalizem o exercício do po-
der econômico das distribuidoras.

No final de agosto, em reunião com a ANP, a Fecombustíveis solicitou a suspensão 
destas mudanças, o que ainda não foi apreciado. Lamentável. Em vez de ampliar o aces-
so à informação e fomentar a transparência de mercado, a agência trilha em caminho 
contrário. E, pior, sem qualquer evidência de que o LPMCC serve à prática de ilícitos.

O fato é que, ao conhecer os preços praticados pelas distribuidoras, nós, revendedo-
res, podemos negociar com as respectivas companhias melhores condições de compra, 
barateando o preço dos combustíveis ao consumidor final. Ou seja, a transparência de 
mercado é um fator decisivo para o legítimo exercício de negociação por preços mais 
competitivos em toda a cadeia.

Caso essa alteração seja realmente concretizada, refinarias e postos continuarão ten-
do seus preços divulgados; porém, contraditoriamente, apenas as distribuidoras teriam 
seus preços finais publicados posteriormente, ficando completamente imunes à fiscali-
zação social do momento.

Além disso, órgãos fiscalizadores, como Procons e Ministério Público, utilizam os da-
dos de preços de distribuição e revenda para analisar comportamentos potencialmente 
lesivos ao consumidor. Sem as informações sobre os preços praticados pelas distribuido-
ras ao lado dos preços praticados pelos postos, esse tipo de fiscalização ficará drastica-
mente reduzido ou até mesmo inviabilizado.

Diante desse cenário, um novo ofício da Fecombustíveis foi encaminhado à ANP, so-
licitando a suspensão dessas alterações “metodológicas” do LPMCC e a manifestação de 
todos os agentes regulados e de terceiros que possam ser afetados.

Ao deixar de publicar os preços praticados pelas distribuidoras com a mesma ampli-
tude e no mesmo compasso com que se dará a divulgação dos preços dos postos ao pú-
blico em geral, a ANP, além de estar prejudicando a isonomia entre os agentes regulados 
em detrimento das distribuidoras, estará retirando da sociedade uma das principais fer-
ramentas de contraposição ao poder econômico do segmento de distribuição.
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Desde maio, com o aquecimen-
to do mercado de soja e o aumen-
to das exportações, o setor de com-
bustíveis começou a ficar em aler-
ta sobre possível falta de biodiesel 
(B100), já que o grão ainda é, de 
longe, a principal matéria-prima 

utilizada na fabricação do biocom-
bustível, com participação de cerca 
de 70% na produção total. 

De acordo com estimativas 
da consultoria Cogo - Inteligên-
cia em Agronegócio, a cada 1% 
de aumento na mistura com o 
diesel fóssil, são necessárias mais 
570 mil toneladas de óleo de so-

ja, ou 3 milhões de toneladas de 
soja em grãos esmagados. Ou seja, 
para atender ao B15, previsto para 
2023, seriam necessárias mais de 6 
milhões de toneladas de soja. Ape-
nas para o B12, teor que passou a 
ser obrigatório em 2020, o merca-
do demanda 4,8 milhões de tone-
ladas de óleo de soja.

Qualidade, 
preço e escassez: 
biodiesel continua 
preocupando

Mesmo com a redução temporária do teor de biodiesel adicionado ao diesel, o risco de 

escassez e o preço do produto continuam sendo motivo de preocupação para o mercado
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A falta de matéria-prima e o con-
sequente encarecimento do produto 
se tornaram evidentes no leilão de 
agosto (L75), para o período de 1º 
de setembro a 31 de outubro, que 
teve sua terceira etapa anulada pe-
la ANP. Na ocasião, a justificativa 
da agência reguladora foi que a to-
talidade do biodiesel disponível já 
havia sido arrematada, e, portan-
to, a continuidade do leilão impli-
caria a “troca de produtos entre as 
distribuidoras e a consequente ele-

vação do preço, sem contribuição 
para o aumento da oferta. O resul-
tado seria o valor adicional a ser 
pago pelo consumidor final”.

Vale destacar que, pouco antes 
da anulação dessa terceira etapa, 
em 13 de agosto, a ANP já havia 
aprovado, com a concordância do 
Ministério de Minas e Energia 
(MME), a redução temporária do 
percentual de biodiesel adiciona-
do ao diesel - que deve permane-
cer no patamar de 10% até o final 
de outubro, como forma de evi-
tar a falta do biocombustível no 
mercado e controlar o seu preço. 
Assim, o volume que estava sendo 
comercializado era para atender à 
demanda de apenas 10%, e não 
os 12% previstos inicialmente pe-
lo programa de aumento do teor 
de biodiesel.

No 75o leilão, o preço mé-
dio do biodiesel foi negociado a  
R$ 5,043 por m³, o que represen-
ta uma alta de 43,6% em compa-
ração ao valor negociado no 73º 
leilão regular (R$ 3,512 por m³). 
Mesmo considerando a incidência 
de PIS/Cofins do diesel A, no úl-
timo leilão (L75) o biodiesel teve 
custo 119% maior do que o die-
sel. No leilão complementar, espe-
cífico para atender à demanda no 
mês de agosto (aproximadamente 
6% de volume adicional), o preço 
médio chegou a  R$ 4,578 por m³.

“A nossa preocupação é com o 
preço ao consumidor”, disse Paulo 
Miranda Soares, presidente da Fe-
combustíveis. De acordo com ele, 
os postos, como elo final da ca-
deia, começaram a receber diesel 

com preço mais alto, na primeira 
semana de setembro, como resul-
tado da elevação do valor do bio-
diesel no último leilão. “Mesmo 
com a redução de 6% do preço do 
diesel fóssil, nas refinarias, o valor 
do diesel B está mais elevado, por 
causa da alta do biodiesel. Além 
de encarecer o transporte e contri-
buir com o aumento da inflação, 
a sociedade acaba responsabilizan-
do os postos revendedores pelo au-
mento do combustível, sem saber 
a real razão”, destacou.

 
Distribuidoras apoiam 
redução do percentual

Em agosto, pouco antes do 
L75, a BR Distribuidora se mani-
festou a respeito, destacando que 
a medida de redução do percentu-
al não apenas foi acertada, como 
também foi primordial para ga-
rantir o abastecimento. “Vale res-
saltar que a BR entende que ainda 
são necessárias avaliações de me-
didas urgentes, a fim de manter o 
equilíbrio do abastecimento”, dis-
se a empresa, em nota enviada pela 
assessoria de imprensa.

“Para a BR, em função da im-
previsibilidade causada pela pan-
demia da Covid-19, a flexibiliza-
ção é o melhor caminho para to-
do o setor e para a sociedade, pois 
é inegável o impacto na oferta de 
biodiesel nos últimos meses, du-
rante os quais o próprio órgão re-
gulador considerou haver um des-
balanço. O fato é que não estão 
sendo disponibilizados volumes 
de biodiesel suficientes para aten-
der à demanda da mistura do die-

Programa de aumento do 
teor de biodiesel adicionado 

ao diesel pode passar por 
alguns ajustes em função 

dos problemas de qualidade, 
oferta do produto e preço

Agência Petrobras   
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sel, que vem registrando aumento 
gradual de consumo com a reaber-
tura da economia”, destacou o co-
municado da empresa.

A Ipiranga, por sua vez, consi-
dera ser necessário reduzir e sim-
plificar o volume de normas e re-
gulamentações na área, já que is-
so dificulta o “desenvolvimento 
dos biocombustíveis no Brasil, 
pois cria regras artificiais que li-
mitam a atuação livre dos agentes 
no mercado”.

Também por meio de nota en-
caminhada pela assessoria, a Ipi-

ranga destacou ser “totalmente fa-
vorável ao maior mix de biocom-
bustíveis na matriz brasileira”. Po-
rém, a empresa diz entender que 
esse avanço requer maior incenti-
vo aos mecanismos de mercado e 
que, sem oferta sustentável de bio-
diesel, é difícil tornar viável a ele-
vação da mistura.

 
Preço é uma das grandes 
preocupações

Os impactos econômicos da 
Covid-19 reduziram a deman-
da por combustíveis de forma re-

levante no primeiro semestre do 
ano. O home office, aliado à baixa 
atividade da economia e prioriza-
ção apenas dos serviços essenciais, 
levou a uma redução significativa 
no consumo de combustíveis. 

Em média, segundo dados da 
ANP, a queda foi de 35% no pri-
meiro semestre. No caso do diesel, 
a redução foi menor, uma vez que 
o setor de transporte permane-
ceu operando e o e-commerce cres-
ceu de forma significativa, já que 
os consumidores precisaram aten-
der às regras de quarentena e isola-
mento social.

De acordo com a agência regu-
ladora, a retração do consumo de 
diesel foi de apenas 3% em média, 
justamente porque o segmento de 
transporte de cargas não enfrentou 
uma paralisação tão intensa quan-
to o de veículos leves. 

Assim, a falta de biodiesel, de-
corrente do fato de que os pro-
dutores aproveitaram a demanda 
internacional para apostar na ex-
portação de soja, acabou se refle-
tindo no aumento de preços do 
biocombustível. “Na última sema-
na de agosto, várias distribuidoras 
regionais não tinham biodiesel pa-
ra adicionar ao diesel. Na primeira 
semana de setembro, o valor do li-
tro de biodiesel chegou a R$ 5,60, 
enquanto o diesel fóssil estava em 
R$ 2,30”, ressaltou Paulo Miran-
da, da Fecombustíveis.

Segundo Miranda, a dificul-
dade de suprimento afeta princi-
palmente as distribuidoras de me-

Deterioração do biodiesel cria 
um tipo de cola que envolve os 
equipamentos e filtros, que prejudica 
o desempenho das máquinas 
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nor porte, comprometendo os es-
toques dos postos independentes. 
“Não pode faltar diesel no mer-
cado e o preço não deve se elevar 
tanto. Esse é um problema bastan-
te sério para o país”, disse.

Como alternativa, o presiden-
te da Fecombustíveis defende a au-
torização para importar biodiesel 
ou permitir o uso do HVO, tam-
bém conhecido como diesel verde. 
“O biodiesel importado tem cus-
to mais baixo do que o produzido 
no mercado interno, além de ter 
maior qualidade”, ponderou. Sér-
gio Araújo, da Associação Brasileira 
de Importadores de Combustíveis 
(Abicom), também defende a libe-
ração da importação. “Essa possibi-
lidade traria maior competitividade 
ao mercado, com redução de custo, 
e também menor preocupação com 
a qualidade do produto”, disse.

Quanto ao HVO, vários espe-
cialistas destacam que o produ-
to tem maior estabilidade do que 
o biodiesel nacional (veja matéria 
na pág. 38). Embora atualmente 
o valor ainda seja elevado, segun-
do Rogério Gonçalves, diretor de 
combustíveis da Associação Bra-

sileira de Engenharia Automotiva 
(AEA), o HVO é um subprodu-
to do bioqueresene, que será obri-
gatório no país a partir de 2027. 
“Ou seja, ao produzir o bioquere-
sone, sobrará HVO, e a melhor al-
ternativa é de que ele seja absor-
vido pelo setor de combustíveis; 

R$ 3,01 R$ 3,00
R$ 2,71

R$ 3,51
R$ 3,80

R$ 5,04
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Leilões de Biodiesel 2020 
Preço médio Brasil - R$/m3

Fonte: ANP
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afinal, a qualidade do diesel verde 
é maior, o produto tem mais es-
tabilidade e pode contribuir para 
a redução dos atuais problemas de 
qualidade”, frisou. 

 
Qualidade ainda é um dos 
pontos frágeis do biodiesel

Apesar de a falta de produto e a 
perspectiva de encarecer o diesel B 
serem os principais problemas atu-
ais do biodiesel, a qualidade nun-
ca deixou de ser uma preocupação 
do mercado. Quanto maior o teor 
da mistura, maior o risco de pro-
blemas como formação de borras, 
que levam ao travamento de equi-
pamentos nos postos de combustí-
veis e também a falhas nos veículos. 

Boa parte desses problemas é 
evitada, hoje, com o manejo ade-

quado do combustível. Nos postos, 
a necessidade de limpeza de tan-
ques e a substituição mais frequen-
te de filtros e elementos filtrantes 
aumentou de forma significativa, o 
que eleva os custos de operação e 
pode trazer outras questões, como 
reclamações de consumidores, que 
atribuem à revenda as eventuais fa-
lhas nos veículos.

Para a indústria automotiva, o 
biodiesel também representa eleva-
ção de custos, uma vez que a ne-
cessidade de manutenção se torna 
mais frequente e o risco de proble-
mas, maior. Além disso, conforme 
Gonçalves, o B15 poderá causar 
emissões acima dos limites previs-
tos para a nova fase do Programa 
de Controle de Emissões Veicula-
res por Veículos Automotores (Pro-

conve), o que demandará novas 
adequações por parte da indústria.

Até para os motoristas o cui-
dado precisa ser redobrado, pa-
ra evitar danos. Deixar o veícu-
lo parado por mais tempo ou es-
tacioná-lo sob o sol, em região 
mais quente, por exemplo, pode 
levar a falhas e entupimentos em 
bicos injetores, causando prejuí-
zos ao proprietário. 

Esse problema passou a afetar, 
de forma mais intensa após a in-
trodução do B12, o setor de má-
quinas agrícolas. “Em uma fa-
zenda, a máquina/equipamento é 
abastecida e utilizada por um pe-
ríodo (na colheita, por exemplo). 
Depois disso, costuma ficar algum 
tempo parada. Isso é o suficiente 
para a ocorrência de problemas”, 

Postos de combustíveis 
aumentaram os custos 
fixos com a troca de filtros 
e limpeza dos tanques por 
problemas de qualidade 
do diesel causados pelo 
biodiesel
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explicou Álvaro Faria, presiden-
te do SindTRR, que representa a 
categoria dos Transportadores-Re-
vendedores-Retalhistas. 

Segundo ele, o mesmo proble-
ma acontece com geradores abaste-
cidos a diesel, mas com maior gra-
vidade. “O gerador é um equipa-
mento que só é utilizado em situa-
ções de emergência, quando a ener-
gia deixa de ser fornecida. Ele cos-
tuma ser usado em condomínios, 
hospitais, fábricas e locais isolados, 
onde não há segurança no forneci-
mento de eletricidade. Se não fun-
cionar no momento da emergên-
cia, deixa de ter finalidade”, obser-
vou. Porém, pelo fato de ficar em 
stand-by, com o diesel parado, o ris-
co de não funcionar corretamente, 

por causa de entupimentos e bor-
ras, é muito grande.

Além das dificuldades causadas 
ao consumidor, Faria destaca que 
esse tem sido um grande proble-
ma para os TRRs. “A má qualida-
de tem sido atribuída ao fornece-
dor. Isso leva à perda de confiança 
e, muitas vezes, à quebra da rela-
ção contratual”, ressaltou.

 
Webinar discute a qualidade 
do biodiesel nacional

Para alguns especialistas, a falta 
de qualidade do biodiesel decorre 
de suas matérias-primas. Já exis-
tem estudos que indicam o uso de 
aditivos específicos, capazes de re-
duzirem os problemas decorren-
tes do armazenamento do produto 

por mais tempo, mas ainda não há 
um consenso sobre as melhores al-
ternativas para garantir a não-pro-
liferação de bactérias.

O tema foi alvo de debates 
durante a Biodiesel Week, even-
to online realizado pela Ubrabio e 
a Embrapa Agroenergia, entre os 
dias 10 e 14 de agosto. Na oca-
sião, os participantes discutiram 
as matérias-primas utilizadas na 
produção do produto e problemas 
decorrentes da qualidade de cada 
uma delas.

Paulo Suarez, professor do Ins-
tituto de Química da Universida-
de de Brasília (UnB), reconheceu 
que o biocombustível apresentou 
problemas de qualidade, na época 
de sua introdução. “Tivemos pro-
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blemas em 2010, mas, hoje, esta-
mos em uma situação muito con-
fortável. Ninguém ouve mais falar 
em questões de qualidade de bio-
diesel”, afirmou.

A afirmação do professor des-
toou dos demais painelistas, que 
ressaltaram a importância da mu-
dança na especificação do produto 
e também a relevância de manter os 
cuidados operacionais adequados. 

Eduardo Cavalcanti, pesquisa-
dor do Instituto Nacional de Tec-
nologia (INT), explicou a que a 
logística necessária para levar o 
biodiesel até regiões onde não há 
produção, como no Norte do Bra-
sil, pode trazer problemas, seja pe-
lo tempo de deslocamento do pro-
duto (feito por via rodoviária), se-
ja por características específicas da 
região (alta umidade e temperatu-
ras elevadas), que favorecem a de-
gradação do biocombustível. 

“Estamos realizando estudos, já 
fizemos vários, para que o biodiesel 
resista a 60 dias em trânsito, que é 
um dado das revendedoras que já 
me foi passado”, explicou Caval-
cante. Segundo ele, estão sendo es-
tudadas novas formulações de an-
tioxidantes, para garantir a estabili-
dade do B100 (biodiesel puro).

 
Governo está ciente dos 
problemas de qualidade

As questões relativas aos pro-
blemas de qualidade também fo-
ram levantadas por representan-
tes da revenda e do TRR, durante 
reunião com José Mauro Ferreira, 
secretário de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis do Ministé-
rio de Minas e Energia, realizada 
em 3 de setembro. 

De acordo com Ferreira, tanto 
o MME quanto a ANP estão cien-
tes dos problemas de qualidade do 
biodiesel. A falta do produto e a 
consequente elevação de preços, 
segundo ele, também são pontos 
de preocupação. Por isso, o mi-
nistério deverá agendar uma reu-
nião com as distribuidoras regio-
nais, para entender melhor o que 
está ocorrendo no mercado. O en-
contro, no entanto, ainda não ha-
via sido agendado até a data de fe-
chamento desta edição.

 
Programa de aumento de 
percentual em xeque

Com as discussões acerca da 
qualidade e as dificuldades para os 
usuários e também para a ponta 
final da cadeia de comercialização 
(postos e TRRs), o programa de 
aumento do teor de biodiesel adi-
cionado ao diesel deve passar por 
alguns ajustes. A perspectiva seria 
de que até 2023 o país passasse a 
utilizar 15% de biodiesel. No en-
tanto, diante da falta de produto, 
de questões que interferem em sua 
qualidade e do aumento de custos 
em toda a cadeia (fato ainda mais 
grave em um momento tão delica-
do da economia), o ideal é que o 
programa seja revisto.

“Não somos contrários ao bio-
diesel”, ressaltou Miranda, presi-
dente da Fecombustíveis. “Porém, 
o setor precisa evoluir nas questões 
de qualidade e o preço não deve 
ser uma preocupação. Quando o 
valor do biocombustível é mais do 
que o dobro do diesel fóssil, é pre-
ciso ter um olhar sobre o impacto 
no mercado. O consumidor será 
afetado”, ponderou.

Segundo ele, a abertura do 
mercado à importação é uma al-
ternativa para manter o programa. 
A elevação do percentual, na ava-
liação de Miranda, depende da se-
gurança do abastecimento e tam-
bém da maior qualidade do bio-
diesel. Caso contrário, a tendên-
cia é de que o diesel cause cada vez 
mais problemas para os veículos 
dos consumidores e ainda gere au-
mento dos custos dos postos, sen-
do assim uma alternativa pouco 
interessante para o país.

Além disso, o modelo de ven-
da em leilões está em discussão. 
Para a Abicom, a solução é redu-
zir as restrições à importação de 
biodiesel, o que garantiria a com-
plementação do abastecimento. 
Já os produtores pedem previsi-
bilidade ao governo, para garan-
tirem os estoques necessários pa-
ra o abastecimento nacional. Po-
rém, a grande preocupação é que, 
com a retomada da economia, a 
demanda de diesel no Brasil ten-
de a ser cada vez maior, e o mer-
cado receia que possam ocorrer  
falhas no abastecimento devido à 
falta do combustível ou ainda au-
mento excessivo de preços do bio-
diesel, o que gerará alta em cadeia 
nos custos do diesel e de fretes.  

Considerando as bases atuais de 
consumo, a mistura B15 (previs-
ta para 2023) deverá elevar a de-
manda por biodiesel para 9,3 bi-
lhões de litros. “Sem importação 
e sem diversificação de matérias-
primas (que devem preservar a 
qualidade do produto), será que 
a elevação de teor, sem aumen-
to nos custos, é viável?”, ques-
tionou Miranda. n
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REPORTAGEM DE CAPA

O subcomitê “Novo Cenário 
Downstream”, que faz parte do 
Comitê Técnico Integrado para 
o Desenvolvimento do Mercado 
de Combustíveis, demais Deriva-
dos de Petróleo e Biocombustíveis 
(CT-CB), do programa Abaste-
ce Brasil, finalizou em agosto um 
amplo relatório sobre a comercia-
lização de biodiesel no Brasil, pro-
pondo mudanças importantes no 
modelo hoje em vigor. O trabalho 
foi aprovado pelo Ministério de 
Minas e Energia (MME) e publi-
cado em 11 de setembro. 

De acordo com o grupo res-
ponsável pelo estudo, o atual mo-
delo precisa se adequar às novas 
necessidades do mercado. “Con-
cluiu-se que o modelo de livre ne-
gociação entre produtores de bio-
diesel e distribuidores de com-
bustíveis, com a homologação 
prévia de contratos pela ANP, é 
o mais adequado no atual está-
gio de maturidade do mercado, 
uma vez que possibilitará redução 
de custos de transação e regulató-
rios, desburocratização, promo-
ção da concorrência e outros in-
centivos à eficiência com poten-
cial de propiciar ganhos significa-

tivos de bem-estar para a socieda-
de”, ressalta o documento. 

Conforme o relatório, as ativi-
dades de monitoramento da qua-
lidade do combustível e de fisca-
lização da ANP não serão impac-
tadas com a proposta de mudança 
no modelo de comercialização. 

Além da negociação direta en-
tre produtores e distribuidores, no 
modelo proposto não há vedação 
à importação de biodiesel, des-
de que as distribuidoras adquiram 
pelo menos 80% de biodiesel de 
unidades produtoras detentoras de 
Selo Combustível Social. Assim, a 
concorrência com o biodiesel im-
portado fica limitada a 20%. 

Mercado precisa se adaptar 
ao novo cenário

Dentre as justificativas citadas 
no relatório para as mudanças es-
tão a saída da Petrobras do pro-
cesso de realização e operação dos 
leilões, os custos de implementa-
ção do processo para a adminis-
tração pública federal, os proble-
mas de concorrência e a garantia 
do abastecimento. 

O documento faz a ressalva de 
que o modelo de leilões foi importan-

te para viabilizar o Programa Nacional 
de Produção de Biodiesel (PNPB), 
pois quando ele foi criado, havia in-
suficiência de oferta do biocombustí-
vel. “Hoje, o país conta com um par-
que de produção de biodiesel robusto, 
com capacidade ociosa de 33%, com 
teor obrigatório de 12% e previsão de 
alcançar 15% em 2023. Ao longo dos 
anos, criaram-se as condições estrutu-
rais de atendimento do teor de mistu-
ra obrigatória, sem a dependência da 
importação do biocombustível”, des-
taca o material.

Para que as mudanças sejam via-
bilizadas, as diretrizes precisam ser 
definidas pelo Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE). De 
acordo com o documento, isso de-
ve ocorrer de forma prioritária, com 
início até 1º de janeiro de 2022 ou 
data anterior, em função da avalia-
ção da ANP. Haverá um período 
de transição com a comercialização 
ocorrendo via leilões públicos em 
conformidade com o arcabouço re-
gulatório vigente. Outras questões 
que devem ser objeto de estudo são 
os aspectos tributários estaduais, a 
criação de estoque regulador do bio-
diesel e a revisão das normas regula-
doras do setor. n

Minas e Energia propõe mudanças 
na comercialização de biodiesel

Em setembro, o Ministério de Minas e Energia, por meio do programa Abastece Brasil, 

publicou um relatório com propostas de mudanças na comercialização de biodiesel; 

entre elas, o novo modelo prevê a venda direta entre produtores e distribuidores, com o 

fim dos leilões e a autorização para importação
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POR MÔNICA SERRANO 

Os problemas frequentes da 
qualidade do diesel, ocasionados 
pela mistura do biodiesel, e o pre-
paro do mercado automotivo para 
a fase P8 do Programa de Contro-
le da Poluição do Ar por Veículos 
Automotores (Proconve) para veí-
culos pesados motivaram o gover-
no a considerar o ingresso do diesel 
verde ou óleo vegetal hidrogenado 
(HVO, na sigla em inglês) na ma-
triz de combustíveis nacional. 

Além das questões de qualida-
de, o Brasil implementou a Política 
Nacional dos Biocombustíveis (Re-
novabio), que tem como proposta 
ampliar a adoção dos combustíveis 
renováveis na matriz energética. A 
meta do programa é contribuir pa-
ra o país cumprir o Acordo de Pa-
ris, com a redução das emissões dos 

gases de efeito estufa. Isso fortalece 
a inserção do diesel verde no mer-
cado nacional, já que o produto é 
mais limpo, do ponto de vista am-
biental, e emite menos gases po-
luentes do que o biodiesel. 

“O diesel verde pode reduzir as 
emissões de CO2

 em 70% em rela-
ção ao diesel mineral e em 15% em 
relação ao biodiesel, considerando 
a mesma matéria-prima”, destacou 
Ricardo Rodrigues, engenheiro 
químico e especialista em novos 
produtos da Petrobras. 

Este novo combustível renovável 
é constituído predominantemente 
de hidrocarbonetos parafínicos, o 
que significa que suas propriedades 
são similares ao do diesel fóssil. Já o 
biodiesel é uma mistura de ésteres 
metílicos de ácidos graxos.  

“Nosso centro de pesquisa  
realiza estudos há mais de 20 anos. 

O teor elevado de biodiesel traz 
mais contaminantes ao processo 
da mistura. Com isso, ele come-
çou a prejudicar os usuários, o que 
é percebido nos motores e em pos-
tos de serviços. O biodiesel forma 
uma espécie de cola nos bicos inje-
tores e nas bombas, trazendo pro-
blemas nos equipamentos e nos 
veículos”, afirmou Rodrigues. 

Em julho, a Petrobras anunciou 
a conclusão de testes realizados na 
Refinaria Presidente Getúlio Var-
gas (Repar), em Araucária (PR), 
onde foram processados 2 milhões 
de litros de óleo de soja, que resul-
taram na produção de cerca de 40 
milhões de litros de HVO. 

Adoção em outros países
O diesel verde ou HVO já é 

largamente comercializado na Europa 
e nos Estados Unidos. 

Diesel verde  
a caminho 
Em processo de regulamentação no país, o novo produto é 

o terceiro biocombustível mais comercializado no mundo, 

polui menos e tem melhor qualidade do que o biodiesel 
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Segundo estudo da Empresa 
de Pesquisa Energética (EPE), atu-
almente, os HVOs representam 
o terceiro maior biocombustível 
em volume produzido no mun-
do e sua produção está crescendo 
a uma taxa mais rápida do que as 
observadas nas indústrias de eta-
nol e de biodiesel. No período en-
tre 2011 e 2018, a produção de 
biocombustíveis apresentou au-
mento de apenas 1,7%  ao ano no 
mercado europeu, enquanto que o 
HVO avançou 37,1% ao ano.  

Biodiesel não é compatível 
com a tecnologia da fase P8 
do Proconve  

De acordo com Rodrigues, a Pe-
trobras realizou um estudo com um 
grande produtor de catalisadores e a 
Fiat Powertrain, que mostrou que o 
B10 tem uma limitação em relação 
às emissões, o que o torna incompa-
tível com as metas e o uso das tec-
nologias veiculares que vão entrar 
no Brasil em 2022 e 2023 (fase P8 
do Proconve). “Há um limite de du-
rabilidade de  emissões. Ou seja, as 
emissões que têm que ser atendidas 
quando o veículo é novo e depois de 
700 mil quilômetros rodados, e isso 
não é obtido com os teores de B10 
ou superiores na mistura. Por con-
ta disso, a Europa limitou o uso do 
biodiesel em 7%”, destacou.

Na Europa, os veículos com 
motor Euro 6 entraram em vi-
gor em 2013. Para atender às re-
gras da política energética do mer-
cado europeu, o uso de biodiesel 
na mistura com o diesel é permi-
tido no máximo 7%. Já o HVO 
não tem limite de percentual na 
mistura em novos motores do 

ciclo diesel, pela similaridade com 
o combustível fóssil.    

No Brasil, a fase P8  do Procon-
ve marca a introdução dos motores 
do padrão Euro 6 para veículos mo-
vidos a diesel.  Segundo o cronogra-
ma, os novos modelos de caminhões 
devem atender às regras a partir de 1º 
de janeiro de 2023. Em relação à ho-
mologação de novos modelos, a nova 
regulamentação passa a ser exigida a 
partir de 1º de janeiro de 2022. 

O Proconve P8 estabelece no-
vas reduções das emissões permi-
tidas de material particulado, óxi-
dos de nitrogênio (NOx), hidro-
carbonetos e monóxido de carbo-
no (CO), entre outros. 

Na análise de Rodrigues, para 
que haja atendimento à nova fase 
do programa, a complementação 
dos teores do biodiesel ao diesel,  
deverá ser, necessariamente, feita 
com diesel verde. 

Potencial de mercado: uso 
agrícola e geradores 

Rodrigues também destacou 
que o uso do biodiesel na mistura 
em máquinas agrícolas ou gerado-
res de energia, quando em utiliza-
ção esporádica ou sazonal (período 
de safras agrícolas) causa vários pro-

blemas de desempenho, ou mesmo 
podem parar o funcionamento dos 
equipamentos, reforçando a cons-
tatação do setor Transportador Re-
vendedor Retalhista (TRR), elo que 
comercializa diesel ao setor agríco-
la, hospitais, shoppings, entre ou-
tros consumidores. “O diesel ver-
de terá uma penetração maior neste 
segmento por conta dos problemas 
ocasionados com o diesel parado 
nos tanques”, afirmou. 

Regulamentação  
do diesel verde 

O diesel verde está em processo 
de regulamentação no país. De 20 
de julho a 02 de setembro, a ANP 
colocou em consulta pública uma 
proposta de minuta de resolução 
que visa regulamentar as especifi-
cações e a comercialização do pro-
duto no mercado nacional.

Segundo a nota técnica 4/2020 
da agência reguladora, a introdução 
do diesel verde no mercado, a par-
tir da sua regulamentação, ampliará 
a oferta de biocombustíveis que serão 
utilizados em motores de veículos do 
ciclo diesel, elevando as opções de 
combustíveis renováveis para contri-
buir com a redução da pegada de car-
bono no transporte rodoviário.  
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Neste documento, a agência re-
guladora destaca como alternativa 
mais viável  para o diesel verde, con-
siderando os aspectos concorren-
ciais, ambientais, econômicos, so-
ciais, especificar e permitir a sua co-
mercialização como um novo bio-
combustível, tendo a possibilidade 
de ser inserido como mais um com-
ponente da mistura obrigatória no 
diesel (óleo diesel A + diesel verde 
+ biodiesel). A audiência pública foi 
realizada em 17 de setembro. 

Porém, não basta apenas especi-
ficar e autorizar a comercialização do 
novo combustível. O Ministério de 
Minas e Energia (MME) busca en-
contrar um caminho viável em ter-
mos de política pública para o HVO. 

José Mauro Ferreira Coelho, 
secretário de petróleo, gás e 
biocombustíveis do MME, desta-
cou em reunião com os agentes do 
segmento que o Comitê Renovabio 

vai realizar um estudo sobre o te-
ma. “Esperamos dar celeridade ao 
processo para que possamos enca-
minhar ao Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) a visão 
clara das diretrizes em termos de 
política pública relacionada ao bio-
diesel e ao HVO”, comentou. 

O que defende a produção 
Erasmo Carlos Battistella, fun-

dador e presidente da BSBios e pre-
sidente do Conselho de Adminis-
tração da Associação dos Produtores 
de Biodiesel do Brasil (Aprobio), co-
mentou no Simpósio de Eficiência 
Energética Emissões e Combustíveis, 
da Associação Nacional de Engenha-
ria Automotiva (AEA), que enxerga 
desenvolvimento de novos produ-
tos pela cadeia produtiva do HVO. 
“Quando formos desenvolver o die-
sel verde, teremos a oportunidade de 
desenvolver SPK ou querosene de 

avião e a nafta, que é um coprodu-
to da produção de diesel verde, que 
atenderá a demanda da indústria pe-
troquímica para produção de plásti-
cos verdes”, destacou. 

A entidade defende que, após 
a regulamentação do diesel verde 
pela ANP, o governo crie marcos 
regulatórios distintos para os bio-
combustíveis verdes, dissociados 
do marco regulatório dos biocom-
bustíveis (etanol e biodiesel). 

A Aprobio defende que não 
haja alteração do percentual da 
mistura obrigatória de biodiesel 
no diesel, conforme previsto na le-
gislação, e sugere que o diesel ver-
de possa substituir totalmente a 
fração fóssil (diesel A). 

Dúvidas sobre os custos 
A questão de custos do proces-

so de industrialização abrange uma 
série de variáveis, sendo que a prin-
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litros de HVO, a partir do óleo de soja



cipal delas é o custo da matéria-pri-
ma. Nesse sentido, o diesel verde po-
de ser feito de óleos vegetais, ou se-
ja, considerando este quesito o pre-
ço será competitivo com o biodiesel, 
segundo Rodrigues. “Não é fácil fa-
lar de preço porque envolve diversos 
fatores. A grande vantagem do diesel 
verde é que ele permite ser fabrica-
do além dos óleos vegetais, também 
uma série de matérias-primas. Hoje, 
o diesel verde é o terceiro combustível 
mais usado no mundo e o que mais 
cresce. Quando a empresa finlandesa 
Neste Oil (maior fabricante de bio-
diesel do mundo) começou a produ-
zir o diesel verde, em 2011/2012, era 
seu pior negócio, mas por volta de 
2017/2018, com a evolução do pro-
cesso e seleção de matéria-prima, o 
diesel verde passou a ser o melhor ne-
gócio dentro do seu portfólio de pro-
dutos”, destacou. 

De acordo com a EPE,  a pro-
dução de diesel verde depende da 
rota tecnológica que será utilizada 
nos processos, que pode impactar 
nos custos de produção e, conse-
quentemente, no preço final. 

Rodrigues destaca que o pro-
cesso de obtenção do HVO por 
hidrogenação é o mais avança-
do tecnologicamente e, comer-
cialmente, é o que mais cresce em 
produção no mundo. No entanto, 
o diesel verde pode ser obtido por 
outros processos (veja box). 

Outro fator destacado pela EPE,  
são os limites de especificação de 
qualidade, que precisam ser caute-
losamente estabelecidos, de forma a 
não sobreonerar  o combustível re-
novável, que surge com potencial 
de proporcionar benefícios técnicos, 
ambientais e sociais ao Brasil. n

Processos de obtenção do diesel verde 

z Hidrotratamento de óleo vegetal 
O HVO é o combustível originado a partir da hidrogenação de 

óleos (residual, de soja, de palma e gordura animal), que resulta em 
uma mistura de hidrocarbonetos com base parafínica, livre de enxo-
fre e de compostos aromáticos, e com um número elevado de cetano 
(medida indireta do tempo decorrido entre a injeção do óleo diesel 
no cilindro e o início da sua combustão. Quanto menor for o retar-
do da ignição, melhor será a qualidade de ignição do combustível e, 
assim, maior o número de cetano). Este combustível apresenta maior 
estabilidade de armazenamento, melhores propriedades de fluxo a 
frio e pode ser usado em motores ciclo diesel sem os limites ou mo-
dificações de mistura exigidos pelo éster de ácidos graxos. Além do 
diesel renovável (diesel verde ou hidrobiodiesel), a partir do HVO 
podem também ser produzidos: combustível para aviação, bionafta 
e biopropano. 

z Fischer-Tropsch a partir fontes renováveis 
Fischer-Tropsch é uma tecnologia para a produção de combus-

tíveis sintéticos que foi amplamente utilizada na Alemanha duran-
te a Segunda Guerra Mundial, sendo posteriormente aprimorada. 
Esse processo envolve a síntese química a partir de matérias-primas 
renováveis e não renováveis, tais como biomassa (BTL - biomass-to-
liquid), carvão (CTL - coal-to-liquid) e gás natural (GTL - gas-to- 
liquid). Atualmente, vislumbra-se um maior potencial de uso dessa 
tecnologia por BTL.

z Fermentação
Os processos fermentativos convertem material orgânico em di-

versos produtos, incluindo similares aos derivados de petróleo. Por 
exemplo, o uso da levedura Saccharomyces cerevisiae, utilizada para 
transformar o caldo de cana em etanol, durante o processo de fer-
mentação nas usinas. Esta modificação possibilita o uso desse micro-
organismo para produção de uma substância chamada farneseno, hi-
drocarboneto similar ao diesel.

z Oligomerização de álcool etílico ou isobutílico
Para o caso dos biocombustíveis, o exemplo de oligomerização é a 

formação de combustíveis renováveis, de estrutura similar aos fósseis, 
a partir de álcool de cadeia curta. Conhecida comercialmente como 
ATJ (alcohol to jet), esta rota é usada na produção de diesel e quero-
sene de aviação renováveis.

Fonte: EPE 
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Em 17 de setembro, a Agência 
Nacional de Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) realizou 
audiência pública sobre a regula-
mentação de qualidade e a comer-
cialização no país do diesel verde 
ou HVO. A audiência teve recor-
de de público e o debate, em boa 
parte do tempo, ficou centralizado 
em um tema mais voltado à políti-
ca pública: se o novo combustível 
deverá ser ou não inserido no per-
centual da mistura obrigatória de 
biodiesel ao diesel. Ou seja, o die-
sel verde deverá integrar a parcela 
referente aos 12% de biodiesel ou 
ele deverá ser adicionado à parcela 
do diesel de origem fóssil (88%)?   

Carlos Orlando da Silva, supe-
rintendente de Biocombustíveis e 
Qualidade de Produtos  da ANP, 
presidiu a audiência pública, que 
durou, aproximadamente, cinco 
horas. Segundo Silva, a principal 
motivação para a regulamentação 
do diesel verde é a ampliação dos 
combustíveis renováveis na matriz 
energética nacional, conforme de-
termina a Política Nacional dos 
Biocombustíveis, em linha com os 
princípios de ampliação de fontes 
renováveis para contribuir com a 
redução de gases de efeito estufa 
no país.  

Política pública
A audiência pública contou 

com a participação de José Mau-
ro Coelho, secretário de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 

do Ministério de Minas e Ener-
gia. De acordo com o secretário, 
o governo federal vai se debruçar 
para alinhar a nova política públi-
ca direcionada para o diesel verde. 
O Comitê da Política Nacional 
de Biocombustíveis (Comitê Re-
novaBio), grupo interministerial 
sob coordenação do Ministério de 
Minas e Energia, será responsável 
por finalizar um estudo que irá 
fornecer subsídios à nova políti-
ca, e será encaminhado ao Conse-
lho Nacional de Política Energéti-
ca (CNPE). A primeira reunião do 
Comitê já está marcada para o dia 
30 de setembro.

 
Questão polêmica

Outro tema polêmico que sus-
citou críticas tanto da academia 
quanto dos produtores de biodie-
sel foi a defesa da Petrobras para 
que a ANP inclua, entre os proces-
sos de produção do  diesel verde, o 
coprocessamento ou HBio. “Para 
acelerar o ingresso do diesel reno-
vável é importante a inclusão no 
texto da rota de coprocessamento 
em unidades das refinarias Petro-
bras”, defendeu Sandro Barreto, 
representante da Petrobras.  

O que diz a minuta da ANP
A minuta de resolução da ANP 

considera quatro rotas de produ-
ção do diesel verde: 1) hidrotrata-
mento de óleo vegetal e animal;  2) 
gás de síntese proveniente de bio-
massa; 3) fermentação do caldo 

de cana-de-açúcar e 4) oligomeri-
zação de álcool etílico (etanol) ou 
isobutílico (isobutanol). Todas es-
sas técnicas visam a obtenção de 
um combustível 100% renovável. 

Segundo Lorena Mendes de 
Souza, especialista em Regulação 
pela ANP, a tecnologia Hbio não 
produz um combustível renovável, 
por isso está fora do escopo da 
regulamentação. “Esse produto não 
é um diesel verde, pois ele é obtido 
da mistura do diesel mineral (95%) 
e um pequeno percentual do óleo  
vegetal, geralmente 5%”, destacou.  

A minuta de resolução estabe-
lece a especificação do diesel verde, 
bem como as obrigações quanto ao 
controle da qualidade a serem aten-
didas pelos agentes econômicos que 
comercializem esse combustível.

O artigo 5o foi um dos que 
mais causou polêmica entre os 
participantes.  O texto diz que o 
diesel verde pode ser adicionado 
ao diesel A (puro) para formulação 
do diesel B (com 12% de mistu-
ra de biodiesel), em qualquer pro-
porção, resguardado o teor com-
pulsório de biodiesel na mistura 
ternária composta por diesel A, 
diesel verde e biodiesel, podendo a 
mistura resultante ser destinada a 
veículos dotados de motores do ci-
clo Diesel, de uso rodoviário.

No parágrafo primeiro do mes-
mo artigo, é vedado o uso da mistura 
composta por diesel A e diesel verde, 
sem biodiesel no teor compulsório. 
Ou seja, a ANP preserva o manda-

Audiência pública traz debate sobre  
inserção do diesel verde na matriz 
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to do biodiesel em 12%, podendo o 
novo diesel verde compor somente a 
parcela do diesel fóssil (88%).

A justificativa da agência regula-
dora ficou por conta das diferentes 
composições dos produtos (biodie-
sel e diesel verde), indicando a mis-
tura para a parte do diesel fóssil. O 
HVO ou diesel verde tem caracte-
rísticas bastante similares ao diesel 
fóssil, já que ambos são formados 
por hidrocarbonetos parafínicos, já 
o biodiesel é produzido a partir da 
transesterificação e/ou esterificação 
de matérias graxas, de gorduras de 
origem vegetal ou animal, compos-
to de alquil ésteres de ácidos carbo-
xílicos de cadeia longa.

 
Revenda

A revenda de combustíveis 
fundamentou sua posição com 
base na qualidade e preço. Paulo 
Miranda Soares, presidente da Fe-
combustíveis, relatou os proble-
mas que os postos e os Transpor-
tadores-Revendedores-Retalhistas 
(TRRs) enfrentam com a mistu-
ra do biodiesel ao diesel, por con-
ta dos entupimentos de bicos inje-
tores, formação de borras, defeitos 
nos equipamentos, reflexo da má 

qualidade do biodiesel misturado 
ao diesel.

“Quem paga o pato pela má 
qualidade somos nós”, disse. De 
acordo com Paulo Miranda, é pre-
ciso pensar na qualidade do com-
bustível que chega ao consumi-
dor, uma vez que em outros paí-
ses o diesel verde é uma realidade 
internacional e compõe os aumen-
tos de percentuais de mistura com 
o biodiesel, justamente em função 
de ser um combustível de melhor 
qualidade, menos poluente e mais 
eficiente para os veículos. Inclusi-
ve, na Europa, o biodiesel é permi-
tido no teor máximo de 7% e nos 
Estados Unidos, o limite é 5%.

Outro aspecto abordado foi o 
preço do biodiesel, que também 
afeta o custo para o consumidor. 

“Enquanto o diesel está em torno 
de R$ 1,70 por litro nas refinarias, 
o biodiesel está cerca de R$ 6,00 
por litro”, disse.

Para a Fecombustíveis, a in-
dicação de a ANP não permitir a 
mistura do diesel verde na parce-
la referente ao biodiesel (12%) po-
de criar uma reserva de mercado. 
“Isso poderia dificultar a compe-
tição. Queremos ter um mercado 
competitivo, com mais qualidade 
e melhores preços. Sugerimos que 
o diesel verde substitua a parcela 
do biodiesel (integral ou parcial-
mente) na mistura e que a ANP  
autorize a importação do biodie-
sel, porque o valor no mercado in-
terno está muito alto e no exterior 
pode-se comprar o mesmo produ-
to 30% mais barato”, destacou. n
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“Queremos ter um mercado

competitivo, com mais qualidade

e melhores preços”, disse Paulo 

Miranda Soares, presidente da 

Fecombustíveis.
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Antes mesmo de a pandemia da 
Covid-19 ter sido declarada pe-
la Organização Mundial da Saúde 
(OMS), em março, o negócio de 
comida congelada já crescia, pois 
muitos brasileiros sem dinheiro para 
comer fora têm preferido comprar 
marmitas mais saudáveis para refei-
ções em casa ou no trabalho. A ven-
da de comida pré-pronta congelada 
pode ser um bom nicho a ser explo-
rado pelas lojas de conveniência. 

Outro fator que levou ao cresci-
mento desse mercado foi o desem-

prego, que fez com que muitas pes-
soas decidissem virar microempreen-
dedores. Conforme dados de relató-
rio especial do Sebrae-SP, o número 
de Microempreendedores Individu-
ais (MEIs) para fornecimentos de ali-
mentos preparados para consumo do-
miciliar, inclusive congelados, cresceu 
de 93.457, em 2014, para 171.284 
em 2018 (cerca de 45% mais). 

Muitos desses microempreen-
dedores, antes de abrirem seus ne-
gócios, vão buscar especialização. A 
nutricionista Beatriz Tenuta Mar-

tins, professora de Técnicas de Con-
gelamento do Senac São Paulo, disse 
que a procura por esse curso aumen-
tou bastante nos últimos anos. 

“Há muita procura (pelo cur-
so) em qualquer horário. Nos úl-
timos dois ou três anos temos vis-
to uma ascensão constante”, expli-
cou, dizendo que o curso é procu-
rado tanto por quem já tem res-
taurante quanto por aqueles que 
querem abrir o próprio negócio.

No curso, os alunos aprendem 
sobre legislações acerca do tema, 

Congelados em alta
Procura por comida congelada pré-pronta tem crescido e pode ser uma oportunidade de 

negócios nas lojas, em tempos de pandemia e aumento do trabalho home office

POR ADRIANA CARDOSO

A demanda por comida congelada 
aumentou antes mesmo da pandemia, 
e as lojas de conveniência podem 
aproveitar este nicho de mercado
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além de técnicas de congelamen-
to para alimentos in natura, pré- 
prontos (tortas cruas, por exem-
plo, que podem ir diretamente pa-
ra o forno para serem assadas) ou 
já preparados (só colocar no forno 
ou micro-ondas e comer). 

Embora sejam cercados de cer-
to preconceito pelos mais puris-
tas, o congelamento apenas mu-
da o “estado físico” do alimento. 
“A comida congelada caseira faz 
uso apenas de uma técnica de con-
servação que não muda em na-
da a essência do alimento. Quem 
acha que perde nutrientes, é por-
que desconhece a técnica”, refor-
ça, salientando que essa tecnologia 
é uma das mais seguras.

Legislação
Todo estabelecimento comer-

cial que oferece serviço de ali-
mentação deve seguir a Resolução 

RDC 216/2004 da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (An-
visa), que trata das regras de higie-
ne e segurança alimentar, como 
também deve se atentar às normas 
de órgãos estaduais e municipais.

Sendo assim, antes de contra-
tar um serviço terceirizado de for-
necimento de alimentação pré- 
pronta congelada, o proprietário 
da loja deve observar se é uma em-
presa formalizada, ou seja, com 
CNPJ, e que siga as exigências 
da resolução. Além disso, segun-
do Beatriz, as embalagens dos ali-
mentos devem conter a devida ro-
tulagem nutricional, feita por um 
responsável técnico, além de serem 
de material que não deixe nenhum 
tipo de odor na comida ou inter-
fira na  manutenção da umidade.

No estado de São Paulo, o ali-
mento congelado deve chegar no 
estabelecimento de venda em tem-

peratura entre 12o e 18o graus ne-
gativos e o armazenamento na lo-
ja deve ser de 18o negativos, de 
acordo com a RDC 216, a CVS 5 
(do governo do estado paulista) e 
a Portaria 2.619 da cidade de São 
Paulo. “O município que não ti-
ver sua própria legislação deve se-
guir a legislação federal”, ressaltou 
a professora.

Apesar de a contaminação por 
comida congelada ser muito rara, 
é necessário que se tenha cuidado 
para saber se ela chegou na tem-
peratura correta e que o armaze-
namento seja feito corretamente 
também pela loja. 

“A contaminação da comida 
normalmente se dá durante o pre-
paro. Quando se congela, a con-
taminação é estancada, mas no 
descongelamento, se a comida foi 
contaminada antes, esse processo 
pode vir à tona”, alertou, frisando 
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que o congelamento não mata mi-
cro-organismos, apenas os impede 
de se proliferarem.

Por essa razão, é importante 
que o dono da loja conheça bem 
o seu fornecedor, para não correr 
o risco de assumir o ônus em caso 
de uma infecção alimentar, mes-
mo sendo rara nesse caso.

Cristina Souza, CEO da 
GS&Libbra, consultoria de estra-
tégia e gestão de food service, lem-
bra que as lojas embandeiradas já 
trabalham há bastante tempo com 
produtos congelados, como salga-
dos e pequenas refeições dentro do 
mix de produtos estipulados por 
suas marcas. 

Por outro lado, as lojas dos 
postos independentes ou bandei-
ra branca podem beneficiar-se ain-
da mais, explorando outras opções 
em voga, como os alimentos vege-
tarianos (sem nenhum tipo de car-
ne), veganos (nada de origem ani-
mal, incluindo ovos, leite e deri-
vados e mel) e fit (quem privilegia 
a saúde e a boa forma), extrema-
mente em alta. 

“O grande ponto é buscar forne-
cedores confiáveis, visitar o local de 
produção ou contratar quem o faça 
e exigir que a empresa tenha certifi-
cação dos produtos”, salientou.

Antes disso, no entanto, ela re-
comendou uma pesquisa de cam-
po. “Deve-se considerar se, antes 
de tudo, isso faz sentido ao clien-
te. Depois, os tamanhos das por-
ções, os sabores, se contratará mais 
de um fornecedor, se será servido 
na loja ou apenas do tipo grab & 
go (pegue e leve) e, por último, se 
se enquadra nos processos opera-
cionais da loja”, orienta. 

Quando se trabalha com comi-
da congelada, explica a consultora, o 
único conservador que se tem é o frio. 
Ou seja, problemas técnicos com va-
riações de temperatura podem afetar 
o produto. “Então, é preciso minimi-
zar as perdas nesse processo”, diz.

Entre as vantagens de produtos 
congelados para as lojas da revenda, 
é que a marmita é uma conveniên-
cia para o cliente e evita que se ma-
nipule muitos ingredientes no local. 

Analisar a relação custo-bene-
fício do processo é chave para o 
sucesso da inclusão desse tipo de 
produto no cardápio, diz Cristina.
 
Experiências

A SIM Rede de Postos, sedia-
da no Rio Grande do Sul, já con-

ta com oferta de produtos congela-
dos em suas lojas de conveniência. 
“Trabalhamos com grandes players 
como a Sadia e também empresas 
menores, com as quais desenvolve-
mos produtos personalizados”, in-
formou o departamento de Marke-
ting da empresa, por meio de nota.

Para tomar os devidos cuida-
dos da contratação desses forne-
cedores menores, a empresa conta 
com o apoio de uma consultoria 
especializada em food service, que 
realiza todos os controles necessá-
rios para atender aos requisitos da 
vigilância sanitária. 

Por ora, segundo a empresa, a 
venda de produtos congelados ain-
da é pouco expressiva, mas acredita 
haver espaço para crescimento. “Os 
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Alimento congelado deve 
chegar no estabelecimento 
de venda em temperatura 
entre 12o e 18o graus negativos 
e o armazenamento na loja 
deve ser de 18o negativos



LEGISLAÇÃO
. RDC 216/2004: todo estabelecimento 

de serviço de alimentação deve seguir 

a resolução da Agência Nacional de Vi-

gilância Sanitária (Anvisa), que trata de 

regras de higiene e segurança alimentar.

.  Normas de órgãos estaduais e mu-

nicipais também devem estar no radar 

desses estabelecimentos.

TERCEIRIZAÇÃO
.  Ao terceirizar o fornecimento de comi-

da congelada, o proprietário da loja deve 

contratar empresa legalizada, com CNPJ.

EMBALAGEM
.  As embalagens dos alimentos de-

vem conter rotulagem nutricional, feita 

por um responsável técnico (normal-

mente nutricionista).

.  O material das embalagens não 

deve conter odor nem interferir na ma-

nutenção da umidade.

TEMPERATURA
.  No estado de São Paulo, por exem-

plo, o alimento congelado deve chegar ao 

estabelecimento em temperatura entre 

12o e 18o negativos. O armazenamento 

na loja deve ser feito em 18o negativos.

.  Cada estado/ município deve verifi-

car suas regras específicas. 

Fonte: Beatriz Tenuta Martins, professora do curso Técnicas de 

Congelamento do Senac São Paulo

congelados necessitam pouca manipulação, so-
mente aquecimento antes do consumo; desta 
forma são versáteis, podendo ser preparados em 
casa pelo próprio cliente ou também finalizados 
por nossos atendentes e servidos em loja”.

Na Aghora Conveniência, o diretor co-
mercial da rede, Charles Monteiro, comenta 
que a venda de congelados é determinada pela 
localização da loja. “Temos uma unidade em 
Jacarepaguá (RJ), onde o supermercado mais 
próximo fica longe da comunidade; então re-
gistramos um aumento de vendas de congela-
dos no fim de semana”, destacou, observando 
que a comercialização desse tipo de produto 
ainda não é expressiva.

“Nosso mix de produtos varia de região pa-
ra região. Embora na composição da loja nós 
tenhamos um congelador vertical, nós não 
temos contrato com nenhum fornecedor de 
congelados”, explicou.  n
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Atender ao associado em um dos 
momentos mais críticos da gestão 
empresarial do posto e aproximá-lo 
do Sindcomb (Sindicato da reven-
da do município do Rio de Janeiro) 
durante a pandemia foi o que moti-
vou o lançamento do Projeto Video-
conferências Semanais do Departa-
mento Jurídico Trabalhista do sindi-
cato, desde julho de 2020.

Todas as quintas-feiras, a equi-
pe de advogados especialistas pro-
move webinares com os temas mais 
demandados pelos associados. São 
consultorias do contencioso judicial 
e administrativo trabalhistas, nego-
ciação e arbitragem, contingência 
trabalhista, análise de risco e os mais 
diversos assuntos.

A apresentação de lançamento foi 
realizada pelo advogado Otto Aurich, 
com o tema “Convenção Coletiva de 
Trabalho”. Os eventos semanais se 
sucederam com as advogadas Cátia 
Simone Santos e Mônica Colonese, 
que apresentam sempre um tema es-
pecífico, sendo aberto o debate para 
elucidação de pautas diversas. 

Todos os associados recebem o 
convite para participação e aprovei-
tam para descobrir as principais dú-
vidas do momento.

Especialista no tema, a advoga-
da Cátia Simone Santos  tratou, na 
live do dia 30 de julho, sobre o te-
ma Jovem Aprendiz e as principais 
dúvidas apresentadas pelos associa-
dos, como prorrogação, suspensão e 

eventual necessidade de termo aditi-
vo nesse tipo de contrato.   

A pauta da terceira live semanal,  
realizada no dia 6 de agosto, teve como 
tema o “limbo previdenciário”, com os 
advogados Mônica Colonese e Otto 
Eduardo Aurich. Exaurido o tema que 
aborda o momento em que o empre-
gado está entre a alta do INSS para o 
retorno ao trabalho e a sua efetiva capa-
cidade laboral, os participantes tiraram 
dúvidas sobre diferentes assuntos.  

O webinar trabalhista do dia 20 de 
agosto foi enriquecido por uma apre-
sentação elaborada por Aurich, com 
alguns dos temas mais polêmicos den-
tro do assunto “aviso prévio”, que afe-
tam os revendedores na atualidade. 
Os advogados Mônica Colonese, El-
mo Nascimento e Catia Simone tam-
bém contribuíram com mais infor-
mações às perguntas dos associados, 
representantes e contadores.  

Contratos com 
distribuidoras 

A live sobre os contratos com as dis-
tribuidoras em tempos de pandemia, 
realizada na tarde de 26 de agosto, reu-
niu a banca de advogados do Escritório 
Taunay & Rocha Associados, que ana-
lisou as decisões sobre o tema. A presi-
dente do Sindcomb, Maria Aparecida 
Siuffo Schneider, apelou aos associados 
para que só assinem novos contratos 
com a análise prévia do Contencioso 
Cível do Sindicato. “A pandemia pro-
vou que tudo pode acontecer. Quem 

imaginou ter queda de 70% nas ven-
das? É importante que o associado te-
nha o suporte do Jurídico para evitar si-
tuações difíceis”.

De acordo com a advogada Deni-
se Salgado, a Lei da liberdade econô-
mica prestigia a autonomia das partes 
nos contratos, sem intervenção do Es-
tado. Revendedor não é considerado 
hipossuficiente porque são equiparados 
os dois lados, como empresários. Nes-
ses períodos de exceção, no entanto, os 
contratos deixaram de ser cumpridos e 
a revisão contratual ganhou nova for-
ma. A pandemia é considerada um fato 
imprevisível, um caso fortuito. O que 
se pretende é buscar o equilíbrio con-
tratual e a saída negocial, dentro dos 
princípios da boa fé e da colaboração.

Estefânia Côrtes, advogada do 
Sindcomb, afirma que é preciso 
comprovar incapacidade financei-
ra e econômica, que é a inexistência 
de patrimônio para poder alterar as 
cláusulas iniciais. 

Já o advogado Jayme Soa-
res da Costa, do corpo jurídico do 
Sindcomb, defende o incentivo ao 
acordo quando se enxerga o bom di-
reito do revendedor e é apresentada a 
possibilidade de ingresso no judiciá-
rio quando as cláusulas parecem ser 
excessivamente draconianas, já que 
não permitem alterações.

Participaram da live inaugural 24 
revendedores associados, que repre-
sentam mais de uma centena de pos-
tos revendedores. (Katia Perelberg)

RIO DE JANEIRO 

Sindicato promove  
videoconferências com a área jurídica 

Stock
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Arthur Villamil | Consultor Jurídico da Fecombustíveis OPINIÃO

No contrato de 
bandeira, os 
princípios jurídicos 
da lealdade e 
boa-fé contratual 
assumem contornos 
de especial relevo, 
dado que o 
revendedor depende 
diretamente dos 
preços praticados 
pela distribuidora 
para conseguir 
cumprir o contrato

Racionalidade econômica e boa-fé contratual

O contrato de bandeira tem uma lógica jurídica e uma racionalidade econômica que, 
muitas vezes, não são apreendidas por observadores pouco atentos. Dessa falta de com-
preensão decorrem muitos litígios desgastantes que, em nosso ver, poderiam ser evitados 
se cada parte tivesse plena consciência da lógica que permeia esse tipo de contratação.

A lógica jurídica determina que as partes são livres para contratar e, por isso, devem cumprir 
todas as suas obrigações contratuais. Nessa ordem de ideias, o revendedor deve comercializar, ex-
clusivamente, produtos da distribuidora a que está vinculado, e precisa cumprir o volume dentro 
do prazo contratado. Já a distribuidora tem que fornecer os produtos solicitados em quantidades, 
preços, prazos e qualidade que possibilitem a sua integral comercialização pelo posto revendedor.

Ocorre que, no contrato de bandeira, os preços de fornecimento são fixados poste-
riormente, a critério da distribuidora, ao longo da execução do contrato, variando quase 
que diariamente e, a princípio, por razões de mercado.

Uma vez que o valor de aquisição dos combustíveis é o principal custo de operação do posto 
revendedor – representando, na maioria dos casos, cerca de 90% do custo total de operação –, 
o preço praticado pela distribuidora é um fator essencial para a competitividade do revendedor 
e, por consequência, para o completo cumprimento dos volumes no prazo contratado.

Uma análise econômica no contrato de bandeira demonstra que os volumes contra-
tados somente poderão ser cumpridos tempestivamente se o posto revendedor gozar de 
efetiva capacidade de revender os produtos. Essa efetiva capacidade para revender é cha-
mada, em economia, de competitividade, que significa capacidade concreta de rivalizar 
com os concorrentes em um ambiente de livre mercado.

A racionalidade econômica aponta para a necessidade de cooperação ativa entre a dis-
tribuidora e o posto embandeirado. O revendedor deve se empenhar para manter o pos-
to em regular funcionamento, ostentar a marca da companhia, fazer a gestão adequada 
do estabelecimento, atender da melhor forma a clientela e respeitar a cláusula de exclu-
sividade. Por sua vez, a distribuidora deve fornecer ao revendedor todos os produtos, de 
acordo com os padrões exigidos pela ANP, por preços competitivos, ou seja, por valores 
que permitam ao revendedor comercializar todo o volume dentro do prazo contratado.

No contrato de bandeira, os princípios jurídicos da lealdade e boa-fé contratual – esta 
entendida como o dever de cooperar ativamente para a boa e completa execução do con-
trato – assumem contornos de especial relevo, dado que o revendedor depende diretamen-
te dos preços praticados pela distribuidora para conseguir cumprir o acordo comercial.

Infelizmente, temos assistido a um substancial crescimento dos litígios envolvendo o 
não cumprimento dos volumes contratados. Nesses processos, as alegações são sempre 
muito parecidas: a distribuidora diz que o posto se comprometeu a vender certo volume, 
mas que não cumpriu o contratado; portanto, deve pagar a multa contratual (e devolver 
bonificações, equipamentos etc). Já o posto alega que não foi possível revender todo o 
volume por razões alheias à sua responsabilidade, como falta de competitividade no mer-
cado relevante geográfico em que está inserido.

Nos contratos de exclusividade de revenda, onde o preço é fixado a posteriori e uni-
lateralmente pela distribuidora, é indispensável que ele seja concretamente competitivo. 
Do contrário, a própria distribuidora estará inviabilizando o completo cumprimento 
dos volumes contratados. Isto é exatamente o que revela uma adequada análise econô-
mica do direito aplicada aos contratos de bandeira.
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TABELAS

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

17/08/2020 - 21/08/2020 2,075 2,072

24/08/2020 - 28/08/2020 2,171 2,113

31/08/2020 - 04/09/2020 2,214 2,173

07/09/2020 - 11/09/2020 2,206 2,166

14/09/2020 - 18/09/2020 2,216 2,146

agosto de 2019 2,037 1,962

agosto de 2020 2,082 2,051

Variação 17/08/2020 - 
18/09/2020

6,8% 3,6%

Variação agosto/2020 - 
agosto/2019

2,2% 4,5%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

17/08/2020 - 21/08/2020 1,860 1,802

24/08/2020 - 28/08/2020 1,940 1,887

31/08/2020 - 04/09/2020 1,946 1,931

07/09/2020 - 11/09/2020 1,905 1,866

14/09/2020 - 18/09/2020 1,893 1,850

agosto de 2019 1,892 1,806

agosto de 2020 1,849 1,803

Variação 17/08/2020 - 
18/09/2020

1,7% 2,7%

Variação agosto/2020 - 
agosto/2019

-2,3% -0,2%

em R$/L

TABELAS

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

Fonte: CEPEA/Esalq
Nota 1: Incluso Pis/Cofins, correspondente a R$ 0,1309.
Nota 2: Preço para vendas interestaduais.
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Gasolina
Distribuição Revenda

Preço de Custo 1 Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%) Preço de Compra Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%)

BR
com bandeira 3,571 3,798 0,227 6,0% 3,798 4,327 0,528 12,2%

sem bandeira 3,571 3,650 0,079 2,2% 3,650 4,268 0,618 14,5%

Ipiranga
com bandeira 3,571 3,826 0,254 6,7% 3,826 4,272 0,446 10,4%

sem bandeira 3,571 3,606 0,034 0,9% 3,606 4,310 0,705 16,3%

Raízen
com bandeira 3,571 3,817 0,246 6,4% 3,817 4,297 0,479 11,2%

sem bandeira 3,571 3,767 0,196 5,2% 3,767 4,227 0,460 10,9%

Outras 
distribuidoras

com bandeira 3,571 3,801 0,229 6,0% 3,801 4,331 0,530 12,2%

sem bandeira 3,571 3,659 0,087 2,4% 3,659 4,201 0,542 12,9%

Brasil
com bandeira 3,571 3,839 0,267 7,0% 3,839 4,321 0,482 11,2%

sem bandeira 3,571 3,665 0,093 2,5% 3,665 4,209 0,544 12,9%

Resumo Brasil 3,571 3,771 0,200 5,3% 3,771 4,277 0,506 11,8%

Diesel S500
Distribuição Revenda

Preço de Custo 1 Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%) Preço de Compra Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%)

BR
com bandeira 2,747 2,865 0,118 4,1% 2,865 3,297 0,432 13,1%

sem bandeira 2,747 2,873 0,125 4,4% 2,873 3,174 0,301 9,5%

Ipiranga
com bandeira 2,747 2,974 0,227 7,6% 2,974 3,366 0,391 11,6%

sem bandeira N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Raízen
com bandeira 2,747 2,898 0,150 5,2% 2,898 3,219 0,322 10,0%

sem bandeira N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Outras 
distribuidoras

com bandeira 2,747 2,728 -0,020 -0,7% 2,728 3,390 0,663 19,5%

sem bandeira 2,747 2,770 0,023 0,8% 2,770 3,160 0,389 12,3%

Brasil
com bandeira 2,747 2,939 0,191 6,5% 2,939 3,306 0,367 11,1%

sem bandeira 2,747 2,779 0,031 1,1% 2,779 3,166 0,387 12,2%

Resumo Brasil 2,747 2,871 0,124 4,3% 2,871 3,247 0,376 11,6%

Diesel S10
Distribuição Revenda

Preço de Custo 1 Preço de Venda Margem (R$/L)3 Margem (%) Preço de Compra Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%)

BR
com bandeira 2,795 2,980 0,185 6,2% 2,980 3,447 0,468 13,6%

sem bandeira 2,795 2,859 0,064 2,2% 2,859 3,244 0,385 11,9%

Ipiranga
com bandeira 2,795 3,046 0,251 8,2% 3,046 3,503 0,457 13,0%

sem bandeira 2,795 2,793 -0,002 -0,1% 2,793 3,212 0,419 13,0%

Raízen
com bandeira 2,795 2,995 0,200 6,7% 2,995 3,472 0,477 13,7%

sem bandeira 2,795 2,980 0,185 6,2% 2,980 3,537 0,558 15,8%

Outras 
distribuidoras

com bandeira 2,795 2,983 0,188 6,3% 2,983 3,414 0,431 12,6%

sem bandeira 2,795 2,831 0,036 1,3% 2,831 3,244 0,413 12,7%

Brasil
com bandeira 2,795 3,029 0,234 7,7% 3,029 3,488 0,460 13,2%

sem bandeira 2,795 2,870 0,075 2,6% 2,870 3,293 0,424 12,9%

Resumo Brasil 2,795 2,980 0,185 6,2% 2,980 3,428 0,448 13,1%

Sem informações de preços de compra, nos meses de julho e agosto, para as seguintes capitais: Palmas, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande, 
Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, São Luis, Fortaleza, Maceió, Natal, João Pessoa, Recife, Aracajú e Vitória. Pesquisa temporariamente indisponível, em 
função de mudanças implementadas pela ANP na metodologia da pesquisa. 

COMPARATIVO DAS MARGENS E PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS em R$/L - Julho 2020
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Gasolina
Distribuição Revenda

Preço de Custo 1 Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%) Preço de Compra Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%)

BR
com bandeira 3,638 3,959 0,321 8,1% 3,959 4,494 0,536 11,9%

sem bandeira 3,638 3,783 0,146 3,9% 3,783 4,344 0,561 12,9%

Ipiranga
com bandeira 3,638 3,917 0,279 7,1% 3,917 4,385 0,469 10,7%

sem bandeira N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Raízen
com bandeira 3,638 3,822 0,184 4,8% 3,822 4,340 0,518 11,9%

sem bandeira 3,638 3,869 0,231 6,0% 3,869 4,428 0,559 12,6%

Outras 
distribuidoras

com bandeira 3,638 3,886 0,248 6,4% 3,886 4,453 0,568 12,7%

sem bandeira 3,638 3,702 0,064 1,7% 3,702 4,247 0,545 12,8%

Brasil
com bandeira 3,638 3,918 0,281 7,2% 3,918 4,426 0,508 11,5%

sem bandeira 3,638 3,713 0,075 2,0% 3,713 4,262 0,549 12,9%

Resumo Brasil 3,638 3,847 0,210 5,5% 3,847 4,370 0,522 12,0%

Diesel S500
Distribuição Revenda

Preço de Custo 1 Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%) Preço de Compra Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%)

BR
Com bandeira 3,060 3,029 -0,032 -1,0% 3,029 3,322 0,294 8,8%

Sem bandeira N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Ipiranga
Com bandeira 3,060 3,084 0,024 0,8% 3,084 3,365 0,282 8,4%

Sem bandeira N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Raízen
Com bandeira 3,060 3,044 -0,016 -0,5% 3,044 3,357 0,313 9,3%

Sem bandeira 3,060 2,870 -0,190 -6,6% 2,870 2,999 0,129 4,3%

Outras 
distribuidoras

Com bandeira 3,060 2,897 -0,163 -5,6% 2,897 3,463 0,566 16,3%

Sem bandeira 3,060 2,918 -0,142 -4,9% 2,918 3,262 0,344 10,5%

Brasil
Com bandeira 3,060 3,050 -0,010 -0,3% 3,050 3,381 0,331 9,8%

Sem bandeira 3,060 2,911 -0,149 -5,1% 2,911 3,250 0,338 10,4%

Resumo Brasil 3,060 3,001 -0,059 -2,0% 3,001 3,334 0,333 10,0%

Diesel S10
Distribuição Revenda

Preço de Custo 1 Preço de Venda Margem (R$/L)3 Margem (%) Preço de Compra Preço de Venda Margem (R$/L) Margem (%)

BR
Com bandeira 2,902 3,105 0,203 6,5% 3,105 3,569 0,464 13,0%

Sem bandeira 2,902 3,002 0,099 3,3% 3,002 3,447 0,446 12,9%

Ipiranga
Com bandeira 2,902 3,074 0,172 5,6% 3,074 3,564 0,489 13,7%

Sem bandeira N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Raízen
Com bandeira 2,902 3,083 0,180 5,9% 3,083 3,602 0,519 14,4%

Sem bandeira 2,902 3,043 0,141 4,6% 3,043 3,460 0,417 12,0%

Outras 
distribuidoras

Com bandeira 2,902 2,933 0,030 1,0% 2,933 3,612 0,680 18,8%

Sem bandeira 2,902 2,943 0,041 1,4% 2,943 3,337 0,394 11,8%

Brasil
Com bandeira 2,902 3,117 0,215 6,9% 3,117 3,596 0,479 13,3%

Sem bandeira 2,902 2,951 0,049 1,7% 2,951 3,363 0,412 12,2%

Resumo Brasil 2,902 3,069 0,167 5,5% 3,069 3,529 0,460 13,0%

Sem informações de preços de compra, nos meses de julho e agosto, para as seguintes capitais: Palmas, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, Campo Grande, 
Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, São Luis, Fortaleza, Maceió, Natal, João Pessoa, Recife, Aracajú e Vitória. Pesquisa temporariamente indisponível, em 
função de mudanças implementadas pela ANP na metodologia da pesquisa. 

COMPARATIVO DAS MARGENS E PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS em R$/L - Agosto 2020
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Ato Cotepe n° 27  de 10/09/2020 - DOU de 11/09/2020 - Vigência a partir de 16 de setembro de 2020 (Preços Refinaria = Petrobras: tabelas de 23/09/20200)

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Ga
so

lin
a

UF 73% 
Gasolina A

27% Etanol 
Anidro (1) 

73%  
CIDE (2)

73% PIS/
COFINS (3) Carga ICMS Custo da 

Distribuição
Alíquota 

ICMS
Preço de 
Pauta (4)

AC 1,258 0,651 0,073 0,579 1,289 3,849 25% 5,1116
AL 1,210 0,632 0,073 0,579 1,375 3,868 29% 4,6987
AM 1,168 0,653 0,073 0,579 1,113 3,586 25% 4,4025
AP 1,276 0,662 0,073 0,579 0,890 3,479 25% 3,5240
BA 1,191 0,637 0,073 0,579 1,243 3,723 28% 4,4020
CE 1,198 0,648 0,073 0,579 1,303 3,801 29% 4,4500
DF 1,320 0,588 0,073 0,579 1,248 3,806 28% 4,4360
ES 1,221 0,617 0,073 0,579 1,172 3,662 27% 4,3082
GO 1,317 0,585 0,073 0,579 1,363 3,916 30% 4,5108
MA 1,145 0,643 0,073 0,579 1,324 3,764 30,5% 4,2940
MG 1,273 0,612 0,073 0,579 1,403 3,939 31% 4,5043
MS 1,295 0,601 0,073 0,579 1,389 3,937 30% 4,5928
MT 1,367 0,606 0,073 0,579 1,097 3,721 25% 4,3449
PA 1,203 0,645 0,073 0,579 1,231 3,731 28% 4,3540
PB 1,181 0,628 0,073 0,579 1,238 3,699 29% 4,2331
PE 1,181 0,628 0,073 0,579 1,346 3,806 29% 4,6011
PI 1,169 0,633 0,073 0,579 1,420 3,874 31% 4,5300
PR 1,215 0,612 0,073 0,579 1,207 3,685 29% 4,1500
RJ 1,265 0,612 0,073 0,579 1,620 4,148 34% 4,7330
RN 1,131 0,632 0,073 0,579 1,305 3,719 29% 4,4520
RO 1,217 0,651 0,073 0,579 1,101 3,620 26% 4,1910
RR 1,203 0,653 0,073 0,579 1,010 3,519 25% 3,9940
RS 1,233 0,630 0,073 0,579 1,361 3,876 30% 4,5331
SC 1,249 0,620 0,073 0,579 1,049 3,570 25% 4,1800
SE 1,269 0,632 0,073 0,579 1,288 3,840 29% 4,3990
SP 1,244 0,464 0,073 0,579 1,005 3,364 25% 4,0050
TO 1,214 0,598 0,073 0,579 1,377 3,840 29% 4,7000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 3,705

Di
es

el
 S

50
0

UF 88% Diesel
12% 

Biocombustível 
(6)

89%  
CIDE (2)

88% PIS/
COFINS (3) Carga ICMS Custo da 

distribuição
Alíquota 

ICMS
Preço de 
Pauta (4)

AC 1,463 0,530 0,000 0,316 0,775 3,085 17% 4,5319
AL 1,435 0,533 0,000 0,316 0,681 2,965 18% 3,7591
AM 1,352 0,530 0,000 0,316 0,617 2,816 18% 3,3996
AP 1,504 0,530 0,000 0,316 0,905 3,255 25% 3,5920
BA 1,397 0,533 0,000 0,316 0,605 2,852 18% 3,3410
CE 1,433 0,533 0,000 0,316 0,653 2,935 18% 3,6022
DF 1,575 0,514 0,000 0,316 0,552 2,957 15% 3,6690
ES 1,417 0,520 0,000 0,316 0,400 2,653 12% 3,3112
GO 1,576 0,513 0,000 0,316 0,574 2,979 16% 3,5662
MA 1,400 0,533 0,000 0,316 0,657 2,907 18,5% 3,5220
MG 1,575 0,520 0,000 0,316 0,526 2,937 15% 3,4918
MS 1,566 0,513 0,000 0,316 0,438 2,834 12% 3,6314
MT 1,638 0,514 0,000 0,316 0,640 3,108 17% 3,7394
PA 1,414 0,530 0,000 0,316 0,645 2,905 17% 3,7660
PB 1,411 0,533 0,000 0,316 0,605 2,865 18% 3,3400
PE 1,447 0,533 0,000 0,316 0,580 2,876 16% 3,6001
PI 1,429 0,533 0,000 0,316 0,628 2,907 18% 3,4600
PR 1,459 0,501 0,000 0,316 0,392 2,668 12% 3,2600
RJ 1,521 0,523 0,000 0,316 0,409 2,769 12% 3,3890
RN 1,360 0,533 0,000 0,316 0,618 2,828 18% 3,4090
RO 1,412 0,530 0,000 0,316 0,615 2,873 17% 3,5880
RR 1,396 0,530 0,000 0,316 0,608 2,850 17% 3,5450
RS 1,457 0,501 0,000 0,316 0,411 2,685 12% 3,4182
SC 1,509 0,502 0,000 0,316 0,380 2,708 12% 3,1600
SE 1,507 0,533 0,000 0,316 0,627 2,984 18% 3,4620
SP 1,504 0,518 0,000 0,316 0,393 2,731 12% 3,2700
TO 1,485 0,523 0,000 0,316 0,461 2,785 14% 3,3900

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 2,820

em R$/L
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TABELAS

FORMAÇÃO DE PREÇOS

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

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 23/09/2020

em R$/L
G

A
SO

LI
N

A
D

IE
SE

L
Di

es
el

 S
10

UF 90% Diesel
10% 

Biocombustível 
(6)

90% CIDE (2) 90% PIS/COFINS (3) Carga ICMS  
(7)

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 1,497 0,530 0,000 0,316 0,777 3,121 17% 4,5438
AL 1,456 0,533 0,000 0,316 0,697 3,003 18% 3,8495
AM 1,373 0,530 0,000 0,316 0,632 2,851 18% 3,4806
AP 1,525 0,530 0,000 0,316 0,925 3,296 25% 3,6700
BA 1,420 0,533 0,000 0,316 0,614 2,883 18% 3,3930
CE 1,453 0,533 0,000 0,316 0,672 2,975 18% 3,7078
DF 1,614 0,514 0,000 0,316 0,562 3,006 15% 3,7320
ES 1,438 0,520 0,000 0,316 0,413 2,687 12% 3,4188
GO 1,590 0,513 0,000 0,316 0,585 3,004 16% 3,6383
MA 1,414 0,533 0,000 0,316 0,658 2,921 18,5% 3,5260
MG 1,596 0,520 0,000 0,316 0,537 2,969 15% 3,5712
MS 1,588 0,513 0,000 0,316 0,452 2,869 12% 3,7444
MT 1,659 0,514 0,000 0,316 0,665 3,154 17% 3,8819
PA 1,439 0,530 0,000 0,316 0,631 2,916 17% 3,6830
PB 1,436 0,533 0,000 0,316 0,623 2,908 18% 3,4397
PE 1,469 0,533 0,000 0,316 0,580 2,898 16% 3,6001
PI 1,454 0,533 0,000 0,316 0,635 2,939 18% 3,5000
PR 1,476 0,501 0,000 0,316 0,397 2,690 12% 3,3000
RJ 1,546 0,523 0,000 0,316 0,423 2,808 12% 3,5110
RN 1,390 0,533 0,000 0,316 0,646 2,885 18% 3,5590
RO 1,442 0,530 0,000 0,316 0,624 2,912 17% 3,6400
RR 1,425 0,530 0,000 0,316 0,614 2,886 17% 3,5810
RS 1,482 0,501 0,000 0,316 0,417 2,716 12% 3,4738
SC 1,530 0,502 0,000 0,316 0,390 2,738 12% 3,2400
SE 1,532 0,533 0,000 0,316 0,635 3,016 18% 3,5020
SP 1,525 0,518 0,000 0,316 0,407 2,766 12% 3,3860
TO 1,507 0,523 0,000 0,316 0,475 2,821 14% 3,4900

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 2,852

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/ ).



 Combustíveis & Conveniência • 55

São Luis (MA) - Preços CIF
BR IPP Raízen

Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Teresina (PI) - Preços CIF

BR IPP N/D
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Fortaleza (CE) - Preços FOB

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Natal (RN) - Preços FOB

BR Alesat Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
João Pessoa (PB) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Recife (PE) - Preços FOB

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Maceió (AL) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Aracaju (SE) - Preços CIF

BR Petrox Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Salvador (BA) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina 3,7520 3,9400 3,8190 3,8920 3,7570 3,8570
Diesel S10 2,9650 3,3220 3,1040 3,2800 2,9580 3,2570
Etanol 2,6430 2,8920 2,6560 2,8010 2,6750 2,8780
Vitória (ES) - Preços CIF

Alesat BR Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rio de Janeiro (RJ) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina 4,1690 4,4230 4,2220 4,4630 4,1070 4,3110
Diesel S10 2,6260 3,6280 2,6650 3,5710 2,8800 3,2430
Etanol 3,0950 3,5560 3,2910 3,7520 3,2790 3,4580
Belo Horizonte (MG) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina 3,9680 3,9680 3,8180 4,0510 3,8600 4,0750
Diesel S10 3,2100 3,2100 2,9640 3,1950 3,1970 3,2830
Etanol 2,4100 2,4100 2,3650 2,7170 2,4580 2,5540
São Paulo (SP) - Preços FOB

BR IPP Raízen
Gasolina 3,4300 3,7590 3,4370 3,7560 3,5380 3,6630
Diesel S10 2,8570 3,0910 2,6800 3,1530 2,9030 3,1420
Etanol 2,1330 2,3260 2,1980 2,3630 2,1630 2,3470
Brasília (DF) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina 3,7970 3,7970 3,8740 3,8740 N/D N/D
Diesel S10 3,2170 3,2170 N/D N/D 3,1420 3,1420
Etanol 2,6990 2,7650 2,7770 2,7770 N/D N/D

Palmas (TO) - Preços CIF
BR IPP Raízen

Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Belém (PA) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina 3,6780 N/D 3,9640 N/D 3,8780 3,9860
Diesel S10 2,9770 2,9770 N/D N/D 3,0740 3,2720
Etanol N/D N/D N/D N/D 2,9870 3,2390
Macapá (AP) - Preços CIF

BR IPP
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Boa Vista (RR) - Preços FOB

BR Atem's IPP
Gasolina 3,4780 3,6020 3,4380 3,5980 3,5650 3,5650
Diesel S500 3,0550 3,1830 2,8650 3,1500 3,1630 3,2020
Etanol 2,6820 2,8840 3,2760 3,2760 N/D N/D
Manaus (AM) - Preços FOB

BR IPP Atem's
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Porto Velho (RO) - Preços CIF

BR Atem's Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Rio Branco (AC) - Preços FOB

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Cuiabá (MT) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Campo Grande (MS) - Preços CIF

BR IPP Taurus
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Goiânia (GO) - Preços CIF

Alesat IPP Raizen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S500 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Curitiba (PR) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Florianópolis (SC) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Porto Alegre (RS) - Preços CIF

BR IPP Raízen
Gasolina N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Diesel S10 N/D N/D N/D N/D N/D N/D
Etanol N/D N/D N/D N/D N/D N/D

Menor Maior Menor Maior Menor MaiorMenor Maior Menor Maior Menor Maior

PREÇOS DAS DISTRIBUIDORAS em R$/L -  Junho  2020

Fonte: ANP



 Na saída da farmácia onde comprara alguns pro-
dutos, Tio Marciano encontra um dos parceiros do 
clube. Trocam uma ou duas cotoveladas e falam an-
siosamente, até que um deles faz um pedido de tem-
po. O outro silencia e espera. Após ajustar a máscara 
(que segundo a OMS não deve ser usada por quem 
estiver sadio), mas que o velho não tira porque pode 
ser que amanhã a OMS mude de ideia, fala de forma 
lenta e alta:

- Tem que ser com calma. Já somos surdos ao 
natural, com a máscara e a ansiedade é impossí-
vel entender.

 O parceiro concorda com um balançar da cabeça.
 - Por onde andastes? Faz um tempão que  

não te vejo.

 - Primeiro tive o acidente que me obrigou a ficar 
três meses de recuperação. Depois, fui declarado gru-
po de risco. Então, estou recolhido. 

 - Mas o que tens na perna direita? Parece que es-
tá inchada.

 O sorriso amarelo do parceiro prepara o Tio Mar-
ciano para uma confissão constrangida, que não tarda.

 - Tornozeleira eletrônica. Estive preso. Agora, es-
tou em prisão domiciliar. Meu filho conseguiu per-
missão para eu me movimentar até a farmácia e o su-
permercado, mas sem me afastar mais de 800 metros 
de minha casa.

 - Meu Deus. O que fizestes? Virastes traficante? 
Brigastes com vizinhos? Agredistes tua mulher?

 - Não. Critiquei na internet algumas medidas do STF.

Tornozeleira eletrônica 

56 •  Combustíveis & Conveniência

CRÔNICA por Antônio Goidanich



 

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

Oportunidade!

Acesse
agHora.com.br
Entre em contato conosco!

comercial@aghoraconveniencia.com.br

(31) 98393.4020

(31) 2108.6514
(31) 2108.6538
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