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melhorar a qualidade de vida da nação.
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4º Vice-Presidente: Walter Tannus Freitas
5º Vice-Presidente: Aldo Locatelli
6º Vice-Presidente: Júlio César Zimmermann
1º Secretário: Flávio Martini de Souza Campos 
2º Secretário: James Thorp Neto
1º Tesoureiro: Manuel Fonseca da Costa
2º Tesoureiro: Antônio Barbosa Ferreira
3º Tesoureiro: Felipe Campos Bretas
Conselheiro Fiscal Efetivo:  
Roberto Fregonese
Conselheiro Fiscal Efetivo:  
João Batista Porto Cursino de Moura
Conselheiro Fiscal Efetivo:  
Adriano Henrique Costa Bandeira
 
Diretoria: 
Carlos Eduardo Mendes Guimarães Júnior, 
João Carlos Dal’Aqua,Álvaro Rodrigues 
Antunes de Faria,Omar Aristides Hamad Filho, 
Eval Galazi,Giovani Alberto Testoni, Eduardo 
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Márcio Martins de Castro Andrade, Murilo de 
Paula Melquiades Oliveira e Laércio dos Santos 
Kalauskas
 
Conselho Editorial: 
José Alberto Miranda Cravo Roxo, José  
Camargo Hernandes, Marciano Franco, Mario 
Melo, Ricardo Hashimoto e Roberto Fregonese 
 
Edição: Mônica Serrano
(monicaserrano@fecombustiveis.org.br) 
Redação: Rosemeire Guidoni (roseguidoni@
uol.com.br) e Adriana Cardoso
Capa: Alexandre Bersot com imagem da iStock
 
Publicidade: 
Fernando Polastro 
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Telefone: (11) 5081-6681 | 99525-6665 
 
Programação visual: 
Girasoli Soluções

Fecombustíveis 
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Site: www.fecombustiveis.org.br/revista  
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Complexidade do  
sistema tributário 

Há várias semanas temos visto as notícias mostrarem os fatores 
que influenciam os aumentos de preços dos combustíveis. O fato é 
que o governo federal tem colocado sobre os ombros dos governa-
dores a responsabilidade sobre a elevação de custos da gasolina e 
do diesel, em função do modelo de cobrança do ICMS, que altera 
a base de cálculo a cada 15 dias. Este sistema, com as diferentes alí-
quotas nos estados, também promove distorções e irregularidades. 

Estamos diante de uma grande pressão para a queda de pre-
ços dos combustíveis e não se sabe se as tentativas de alteração 
dos tributos estaduais serão consolidadas, uma vez que, qualquer 
que seja a proposta, será necessária a concordância dos governos 
estaduais, já que a sua competência não é federal. 

A questão é que o Brasil tem um sistema tributário complexo, 
com algumas brechas para fraudes, e a reforma tributária seria a 
oportunidade do governo “arrumar a casa”. O princípio da sele-
tividade, que reduz a carga tributária para os produtos considera-
dos essenciais, como energia elétrica e combustíveis, e aumenta 
para os supérfluos, nunca foi aplicada no país. Ocorre o contrá-
rio, os produtos essenciais são os que têm uma pesada carga, pois 
trazem maior volume de arrecadação. Na composição do preço 
da gasolina, por exemplo, a soma dos tributos federais e esta-
duais chega a cerca de 40%. Além dos tributos, a política de pre-
ços da Petrobras, que considera a cotação do petróleo no merca-
do externo e, principalmente, o câmbio, têm turbinado os preços. 
A Matéria de Capa desta edição mostra detalhadamente como 
funciona a cobrança do ICMS sobre os combustíveis e todo cená-
rio da discussão sobre os custos altos da gasolina e do óleo die-
sel, sob a visão de especialistas jurídicos, analistas do mercado e 
agentes do setor.

Também publicamos nesta edição uma matéria da seção Mer-
cado sobre o delivery de combustíveis. Embora a regra ainda não 
tenha sido regulamentada pela ANP, esta modalidade preocupa 
o setor, com relação  à segurança da população e a possibilidade 
de aumento das fraudes.

Na Entrevista do mês, trazemos uma longa conversa com 
Henry Joseph Júnior, diretor técnico da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Ele mostra que o 
país precisa encarar com seriedade a discussão a respeito do au-
mento da mistura do biodiesel no diesel, para se evitar os proble-
mas apontados pela indústria automotiva a partir do B10.

Vale a pena conferir!
Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora 
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VIROU NOTÍCIA

Vibra e Raízen proíbem Fit de 
vender para postos das redes

Depois da edição da Medida Provisória 
1063/2021, a Fit Combustíveis procurou vários 
postos embandeirados para comercializar seus 
produtos, com o argumento da possibilidade 
de os revendedores terem bombas multimar-
cas no estabelecimento, interligadas a tanques 
segregados, as quais poderiam comercializar 
combustíveis de terceiros. 

Contratos devem ser 
renegociados

Diante das propostas da Fit aos postos com 
bandeira, tanto a Vibra quanto a Raízen en-
traram com liminares, que proíbem a empre-
sa de “assediar e aliciar” revendedores exclu-
sivos, “estimulando a quebra dos contratos e 
a prática de concorrência desleal e publicidade 
enganosa”. De acordo com a Vibra, todos os 
postos que ostentam a bandeira têm cláusula 
de exclusividade. A Raízen adota o mesmo po-
sicionamento.

“O contrato de embandeiramento é de uso 
da marca. Então, o posto só poderá revender 
produtos de terceiros, distintos da marca que 
ostenta, com a anuência da companhia. Isso 
está previsto na MP”, alertou Arthur Villamil, 
consultor jurídico da Fecombustíveis 

Conforme Villamil, os revendedores que de-
sejarem adotar a nova modalidade devem pro-
curar orientação jurídica de seus sindicatos e 
negociar, antes, com a companhia distribuido-
ra com a qual mantêm contrato. Caso a mu-
dança seja autorizada pela bandeira, o advo-
gado ressaltou a importância de o revendedor 
identificar, de forma clara e visível, as bombas 
de outros fornecedores, além de manter todo 
o controle sobre a documentação.

Sem interferência
O presidente da Petrobras, Joaquim 

Silva e Luna, disse que o risco é “zero” 
de a companhia interferir nos preços 
dos combustíveis para segurar a in-
flação, a exemplo do que fizeram go-
vernos petistas, que geraram enormes 
prejuízos à empresa, nas palavras de-
le. Em entrevista à agência de notícias 
Reuters, Luna enfatizou que a “Petro-
bras é uma empresa muito bem regu-
lada, com normas de conformidade. 
Nenhum colegiado vai aprovar uma 
coisa dessas (segurar os preços)”. No 
entanto, ele disse que está sendo estu-
dada uma solução em conjunto com o 
presidente Jair Bolsonaro e “vários mi-
nistérios”, para ser usada em momen-
tos de intensa volatilidade de preços, 
como agora.

Agência Petrobras
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Botijão para baixa renda
Apesar da fala neutra de Luna e Silva, a Pe-

trobras tem sido cobrada a ter um “papel so-
cial” para enfrentar a alta dos combustíveis. 
As críticas têm sido disparadas pelo próprio 
presidente Jair Bolsonaro e por lideranças po-
líticas, como Arthur Maia (Câmara) e Rodrigo 
Pacheco (Senado). Ao menos em um aspec-
to a crítica calou fundo: a empresa anunciou 
a criação de um programa social, ainda em 
gestação, por meio do qual serão destinados 
R$ 300 milhões de auxílio às famílias de baixa 
renda para a compra de gás de cozinha. Com 
a disparada de preços, muitos brasileiros vol-
taram a cozinhar com lenha. A previsão é de 
que o programa, aprovado pelo conselho de 
administração da estatal, dure 15 meses.

Solução temporária
Para o presidente da Abragas, José Luiz 

Rocha, o programa anunciado será importan-
te para atender à população mais vulnerável, 
mas é preciso que “o governo federal imple-
mente, urgentemente, políticas públicas de-
finitivas, especialmente no caso do gás de co-
zinha, pois essa camada da população não 
pode viver de ajudas temporárias”. Na opi-
nião de Rocha, o subsídio ao GLP é impres-
cindível, “mas deve ser focado na população 
de baixa renda e não como era no passado, 
em que chegava a todas as famílias de forma 
linear”. Além disso, o subsídio também é im-
portante, segundo ele, para que o segmento 
de gás de cozinha opere dentro das regras do 
livre mercado, “como deve ser”.

Biodiesel é alvo de discussões
Em 5 de outubro, a Comissão de Infraes-

trutura do Senado Federal promoveu uma au-
diência pública sobre os aumentos do teor de 
biodiesel ao diesel. Durante o debate, Pau-
lo Miranda Soares, presidente da Federação 
Nacional do Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis), destacou os 
principais problemas vivenciados pelos postos 
e as reclamações dos consumidores em fun-
ção da deterioração do biodiesel na mistura 
com o combustível fóssil

“A nossa principal preocupação é com a 
qualidade do biodiesel. Os nossos problemas 
se agravaram a partir do momento que a mis-
tura passou dos 7%.  Dependendo da região, 
temos mais problemas ou menos. No Sul do 
país, no inverno, tivemos congelamento do 
diesel nos caminhões. Na região Norte, que é 
mais úmida, é frequente a formação de bor-
ras e resíduos nos tanques e entupimento dos 
filtros”, citou.

Mais custos 
Paulo Miranda enfatizou que, em função 

dos problemas de qualidade do biodiesel, os 
custos para os postos aumentaram. Por exem-
plo, diminuiu a periodicidade da troca de pa-
pel filtrante e aumentou a frequência da ma-
nutenção de limpeza dos tanques de armaze-
namento do diesel pela formação das borras 
no fundo do dispositivo. “E ainda temos que 
contratar uma empresa ambiental para fazer 
o descarte correto desses resíduos”, disse.

Além disso, a má qualidade do biodiesel 
tem ocasionado travamento nas bombas de 
diesel, impedindo o abastecimento. “Vai for-
mando uma laca, uma espécie de cola nas 
engrenagens e acaba travando o equipamen-
to”, explicou.

Agência Petrobras
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ENTREVISTA HENRY JOSEPH JÚNIOR | DIRETOR TÉCNICO DA ANFAVEA

É preciso melhorar 
a qualidade do 
biodiesel

Divulgação
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POR ADRIANA CARDOSO

A 
novela do aumento da mistu-

ra de biodiesel no diesel pare-

ce não ter fim e ganhou novo 

capítulo recentemente, quando foi anun-

ciada a redução temporária de 13% para 

10% do aumento do percentual do bio-

combustível, além de ter se tornado pau-

ta de discussão no Senado. Embora seja 

favorável ao biodiesel, por entender que 

ele ajuda o Brasil a atender aos compro-

missos internacionais de redução de emis-

sões de gases do efeito estufa, Henry Jo-

seph Júnior, diretor técnico da Associa-

ção Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores (Anfavea), avalia que o país 

precisa encarar com seriedade a discussão 

a respeito do aumento da mistura do pro-

duto no diesel, para se evitar os proble-

mas apontados pela indústria automotiva 

a partir do B10. Os atores, segundo ele, 

terão “que discutir uma melhoria da qua-

lidade do biodiesel para que, ao ser mis-

turado ao diesel, não crie problemas”, co-

mo entupimento de filtros, bicos e forma-

ções de depósitos. 

Engenheiro químico com especia-

lização na área pela Universidade de  

Tsukuba, no Japão, e com mais de 30 tra-

balhos publicados sobre combustíveis e 

emissão veicular, Joseph é um dos pais da 

tecnologia flex fuel no Brasil. Na entrevis-

ta abaixo, além do biodiesel, ele apontou 

os desafios que a indústria automotiva es-

tá enfrentando ao longo da pandemia, 

como a crise global de semicondutores, 

que vai reduzir a produção de veículos do 

mercado nacional em até 280 mil unida-

des este ano.

Combustíveis & Conveniência: Recen-

temente, o Conselho Nacional de Políti-

ca Energética (CNPE) reduziu de 13% para 

10%, temporariamente, a mistura de bio-

diesel no diesel. Qual a visão do setor au-

tomotivo sobre a política de incentivo aos 

biocombustíveis, com o aumento do teor 

do biocombustível, previsto para chegar a 

15% em 2023?

Henry Joseph Júnior: Antes de mais na-

da, a Anfavea é totalmente a favor da 

política de biocombustíveis. Nós con-

É preciso melhorar 
a qualidade do 
biodiesel
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cordamos e acreditamos que, por meio 

dos biocombustíveis, o Brasil tem mui-

to a colaborar com a questão do aque-

cimento global. Sem dúvida o uso dos 

biocombustíveis é uma resposta fantás-

tica ao problema das emissões dos gases 

de efeito estufa, e o biodiesel é também 

um biocombustível que respeitamos, pois 

ele colabora com a redução das emissões. 

Nosso único contratempo com o produto 

é que não está sendo possível utilizá-lo em 

volumes grandes. A partir do momento 

em que a mistura começou a ficar acima 

do patamar dos 10%, começaram a sur-

gir problemas para os veículos. Até en-

tão, havia um ou outro problema, mas 

eram situações mais pontuais e, mui-

tas vezes, decorrentes de contaminação 

com água ou coisa assim. Mas quando a 

mistura ficou acima dos 10%, a quanti-

dade de problemas em campo ficou mui-

to alta, com entupimento de filtros, de 

bicos, formações de depósitos, contami-

nação do óleo lubrificante, enfim, a si-

tuação começou a ficar incontornável.

C&C: Então, para a Anfavea, não é viá-

vel chegar nos 15% como estava previsto?

HJJ: Acreditamos que, eventualmen-

te, será possível. Mas teremos que dis-

cutir uma melhoria da qualidade do bio-

diesel para que, a partir do momento 

que ele for misturado ao diesel, não crie 

problemas. Qual melhoria? Nós não sa-

bemos. Não nos parece que é simples-

mente mudando um ou outro ponto da 

especificação que vamos conseguir fa-

zer desse combustível algo adequado 

aos veículos, principalmente com as no-

vas tecnologias que vão entrar no fu-

turo. Então, nos parece ser necessária 

uma ampla discussão com relação ao 

que pode ser feito com o biodiesel para 

que ele se torne compatível e possa ser 

utilizado até os teores previstos pela lei, 

ou então, ficamos até o nível de 10%. O 

que não pode acontecer é isso, o produ-

to continuar criando problemas para os 

veículos em campo, principalmente pa-

ra um país cujo transporte de carga e de 

passageiros está entre 80% a 90% em 

cima do consumo de diesel. Então, não 

é o usuário, os proprietários de veícu-

los ou os frotistas que têm de pagar es-

sa conta. O que tem de ser feito é uma 

melhoria da qualidade, ou uma mudan-

ça na especificação, ou contenção do 

nível que é utilizado para que não ocor-

ram mais problemas.

C&C: Qual a quantidade máxima do per-

centual de biodiesel que foi testado até 
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hoje e qual o limite recomendado pelos 

fabricantes de motores?

HJJ - Nós testamos – o que se pode 

dizer que foram testes bem-feitos – até 

os 5%. Depois, quando foi aumentado 

para 7%, concordamos porque enten-

demos que estava dentro de uma faixa 

aceitável daquilo que foi testado com os 

5%. Quando foi para os 10% e começou 

a aumentar, as montadoras passaram a 

montar programas de testes também. 

Os ensaios começaram a ser realizados, 

mas houve um atraso enorme na entre-

ga de combustíveis para fazê-los. Além 

disso, os combustíveis recebidos também 

não atendiam às especificações e os tes-

tes não conseguiram ser conclusivos. En-

tão, não dá para dizer que os testes com 

10% ou 15% foram feitos, pois foram 

bastante conturbados, sendo interrompi-

dos muitas vezes. Portanto, não dá para 

dizer que esses resultados sejam aplicá-

veis. Ainda que os testes não tenham si-

do bem-feitos, foram verificados alguns 

problemas que poderiam ocorrer. Em 

nossos relatórios, já recomendávamos 
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que, de qualquer maneira, as especifica-

ções do biodiesel fossem revistas.

C&C: E a resposta que vocês receberam...

HJJ: Nenhuma. A resposta foi que con-

tinuaram aumentando o teor de biodiesel.

C&C: Esses problemas também têm a 

ver com a matéria-prima utilizada? No ca-

so do Brasil, a maior parte da produção 

vem da soja, não é?

HJJ: Usa-se a soja e também a gordura 

animal. Não sei dizer, mas é bem diferen-

te de outros países. A Europa, por exem-

plo, usa uma matéria-prima (óleo de col-

za ou de canola) muito mais específica, 

diferente da nossa. Teoricamente, os pro-

dutores dizem que dá para fazer a par-

tir de diversas matérias-primas. Mas, no 

meu modo de ver, isso teria que ser me-

lhor estudado ou ter na especificação al-

gumas características que evitassem pro-

blemas que eventualmente podem ocor-

rer dependendo da matéria-prima.

C&C: O senhor poderia detalhar melhor o 

que quer dizer em relação às especificações?

HJJ: Não tenho todas as especifica-

ções na cabeça – são 12, 14, 15. Mas, 

só para exemplificar, uma das caracte-

rísticas do combustível para motor die-

sel que é importante é o número de ce-

tano, que é o que indica com qual taxa 

de compressão o motor vai conseguir 

trabalhar bem. Quanto maior o número 

de cetano, melhor a condição do mo-

tor trabalhar. E o biodiesel, realmen-

te, tem um número de cetano muito 

bom, dependendo do tipo de matéria- 

prima com que ele é feito. Agora, au-

mentar o número de cetano só pela 

adição do biodiesel também não é a 

solução. Com a melhoria do número de 

cetanos, acontecem outras coisas, co-

mo a oxidação do combustível, que co-

meça a deteriorar, a curva de destilação 

começa a mudar, enfim, pode haver in-

terferências nas outras características 

do combustível. Então, isso tudo preci-

sa ser melhor avaliado. Um dos outros 

pontos é a contaminação por metais, 

que pode afetar, por exemplo, os cata-

lisadores e o sistema de pós-tratamen-

to dos combustíveis. Essa contamina-

ção por metais que ocorre com o bio-

diesel nos parece que poderia ser evi-

tada com uma especificação um pou-

co mais controlada. Mas aí é necessá-

ria uma discussão com os produtores, 

com a ANP, enfim, tem que ser uma 

discussão que permita avaliar todos es-

ses pontos.
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C&C: Falando ainda em diesel, enquan-

to o resto do mundo quer retirar os veícu-

los de passeio a diesel de circulação, um 

deputado brasileiro propôs uma emenda 

que prevê essa permissão. O que a Anfa-

vea pensa sobre essa proposta?

HJJ: A Anfavea entende que essa dis-

cussão sobre a liberação de automóveis 

a diesel no Brasil está totalmente fora 

da realidade dos tempos atuais. Enquan-

to o mundo discute a descarbonização 

dos transportes, por meio da aplicação 

de biocombustíveis, hidrogênio ou ele-

trificação, qualquer proposta de aumen-

tar a participação de combustíveis fósseis 

na matriz energética brasileira é um enor-

me retrocesso. Os fabricantes de veículos 

brasileiros, que vêm procurando discutir 

uma política industrial direcionada a esti-

mular tecnologias limpas, voltadas à con-

vergência global, mas sem abandonar o 

protagonismo dos biocombustíveis, não 

apoiam essa proposta.

C&C: No ano passado, devido à pande-

mia da Covid-19, a cadeia automotiva pe-

diu extensão do prazo da próxima etapa 

do Programa de Controle de Emissões Vei-

culares (Proconve), que terá início com a 

L7 (veículos leves) e a P8 (veículos pesa-

dos), a partir de janeiro de 2022.  Como 

está essa discussão?

HJJ: Essa discussão não avançou. Nós en-

tendíamos, como fabricantes, que quem 

tinha que dar uma resposta e avaliar essa 

questão era a área ambiental do governo, 

ou seja, o próprio Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (Conama), que foi quem 

editou as resoluções do Proconve. Mas hou-

ve uma judicialização do assunto, por meio 

do Ministério Público Federal, que enten-

deu que essa questão não poderia ser tra-

tada no âmbito do Conama, mas sim na 

esfera jurídica. O MPF entendeu que o  

Quando a mistura 
do biodiesel ao 
diesel ficou acima 

dos 10%, a quantidade 
de problemas em 
campo ficou muito 
alta, com entupimento 
de filtros, de bicos, 
formações de 
depósitos, enfim, a 
situação começou a 
ficar incontornável
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Conama não poderia alterar a data de 

uma resolução do próprio Conselho e, 

então, manteve-se irredutível com re-

lação a essa concessão. O mundo intei-

ro parou por causa da pandemia, mas o 

MPF achou que a indústria automotiva 

não poderia parar. Para nós, isso foi fa-

tal, pois os trabalhos de desenvolvimento 

são muito baseados na realização de tes-

tes de laboratório e de campo, na confec-

ção de protótipos, rodagem de veículos, 

principalmente para uma fase do Procon-

ve que traz obrigações para o fabricante 

muito fortes em termos de garantia de 

durabilidade e de manutenção do nível 

de emissões do veículo. Enfim, com to-

das essas questões, realmente os traba-

lhos de desenvolvimento foram bastante 

prejudicados. Alguns fabricantes conse-

guiram avançar um pouco, enquanto ou-

tros não conseguiram. Enfim, ainda não 

dá para ter uma visão muito clara de qual 

é a real situação de todas as empresas. 

Mas essa fase (L7) começa a partir de 1º 

de janeiro do ano que vem e vai ser cum-

prida. Nenhum fabricante tem como co-

locar no mercado um produto que não 

atenda à legislação, até porque, para co-

mercializar um produto, ele tem que ser 

previamente homologado. Se isso vai sig-

nificar que não vamos ter todos os pro-

dutos no mercado, porque alguns não 

conseguiram ficar prontos a tempo, isso 

ainda não dá para dizer.

C&C: Mas, se a indústria automotiva não 

conseguir cumprir os prazos, pode haver al-

gum tipo de problema para as empresas?

HJJ: Sim, vai ter sim. Tem modelos que 

entrarão com atraso no mercado. Só no 

decorrer do ano que vem é que vão co-

meçar a ser comercializados.

C&C: Temos visto uma crise global na 

produção de chips semicondutores. De que 

Nos parece ser 
necessária uma 

ampla discussão 
com relação ao que 
pode ser feito com o 
biodiesel para que ele 
se torne compatível 
e possa ser utilizado 
até os teores previstos 
pela lei



Combustíveis & Conveniência  15

modo esse problema tem impactado a in-

dústria brasileira de veículos?

HJJ: Paralelamente ao problema do Pro-

conve, também estamos com falta de pe-

ças e componentes, o que está atrasando 

todo o processo. Os fabricantes de chips 

semicondutores são muito localizados. 

Ao mesmo tempo, os veículos têm cada 

vez mais necessidade de semicondutores, 

pois cada vez mais a eletrônica embarca-

da é digitalizada, avançada, com muito 

mais controle, então, isso está afetando 

as produções. A Anfavea já se manifestou 

sobre esse assunto. Estamos imaginando 

que, no Brasil, isso vai significar que de 

240 mil a até 280 mil veículos deixarão de 

ser comercializados este ano por falta de 

semicondutores. No mundo todo, o tra-

balho de uma consultoria mostrou que de 

7 milhões a 9 milhões de unidades deixa-

rão de ser produzidas por causa dessa cri-

se. Isso está realmente trazendo um pro-

blema sério e não há como contornarmos 

essa situação, porque ninguém consegue 

passar a produzir semicondutores de um 

dia para o outro. São investimentos muito 

grandes, há muita tecnologia por detrás. 

Temos uma projeção de que esse proble-

ma só será resolvido a partir do primeiro 

semestre do próximo ano. Fora isso, tive-

mos problemas pontuais com aço, pneus, 

questões decorrentes de toda a agitação 

que os mercados tiveram em função da 

pandemia. Como muitos componentes 

dependem de importação, também ti-

vemos problemas com custos decorren-

tes da paridade do real com o dólar, que 

afetou a importação de peças. O merca-

do está indo aos trancos e barrancos, mas 

acreditamos que vai se normalizar.

C&C: Diante de todo esse cenário, como 

ficam os projetos envolvendo a eletrifica-

ção de veículos no Brasil?

HJJ: A eletrificação de veículos não é 

uma questão de um simples desejo de 

uma montadora. Os veículos eletrifica-

dos – vou chamar assim porque o ter-

mo engloba desde os veículos elétricos 

puros como aqueles híbridos, híbridos  

plugin, até outros que têm uma eletri-

ficação em um grau menor - requerem 

características de mercado para poderem 

ser comercializados, como pontos de re-

carga. São veículos que têm um custo fi-

nal bem mais elevado. Então, para entra-

rem no mercado, requerem - como ocor-

re em outros países - incentivos tributá-

rios, incentivos ao comprador. Na Euro-

pa, por exemplo, a França dá um bônus 

de 7 mil euros para quem quiser comprar 

um veículo elétrico. No Brasil, com tantos 
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problemas sociais, não há ninguém que 

pedirá o mesmo ao governo para alguém 

comprar um carro desses. A eletrificação 

já está acontecendo. Tem alguns produ-

tos entrando no mercado e vão conti-

nuar evoluindo. Estudo feito pela Anfa-

vea mostra que, nos próximos 15 anos, 

30% dos veículos novos comercializados 

terão algum grau de eletrificação. Obvia-

mente, em países desenvolvidos a eletri-

ficação vai ser mais rápida. Em compen-

sação, dos países em desenvolvimento, 

o Brasil deve ser um dos que mais vai ter 

eletrificação.

C&C: Como caminham as iniciativas pa-

ra melhorar as baterias desses veículos?

HJJ: As baterias estão em desenvolvi-

mento. Deve-se começar a diminuir tan-

to o peso delas quanto o custo. Parale-

lamente, seu desempenho, assim como 

a autonomia dos veículos, também terão 

melhorias. Mas isso tudo é um proces-

so, não é uma coisa que ocorre em um 

estalar de dedos. Já temos visto cami-

nhões, ônibus elétricos. Mas, reforço, is-

so tudo é um processo. Em paralelo a is-

so, temos os biocombustíveis, que tam-

bém ajudam o Brasil a cumprir os seus 

compromissos ambientais. Acho que o 

Brasil tem todas as condições de cumprir 

esses compromissos. Se bem que nosso 

problema maior de gases de efeito estu-

fa não está no setor de transportes, es-

tá muito mais no setor agrícola, no se-

tor de florestas. Mas aquilo que cabe ao 

setor industrial, à indústria automobilís-

tica e ao setor de transportes como um 

todo, o Brasil tem muitas condições de 

cumprir seus compromissos. O veículo 

elétrico tem características e qualidade 

muito boas. Não tenho nenhuma dúvida 

de que no futuro – não sei exatamente 

quando – os veículos vão ser realmen-

te elétricos. São motores muito mais efi-

cientes, muito ágeis. É um motor que 

tem qualidades de performance, durabi-

lidade e torque muito fortes.

C&C – Em vários eventos, o senhor sem-

pre pontuou o problema de o Brasil não 

ter uma política de renovação de frota. A 

indústria automotiva levou o problema a 

esse governo?

HJJ: Existem, sim, discussões com o 

governo no sentido de se estabelecer 

algum programa de renovação de fro-

ta. As discussões estão muito voltadas 

à renovação de frotas de caminhões. O 

Brasil tem realmente uma frota muito 

antiga e é urgente que isso seja avalia-

do, mas também para carros de pas-
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seio. A idade média da frota brasilei-

ra é muito antiga. E são veículos que, 

decorrente da idade ou da manuten-

ção malfeita, são poluentes, insegu-

ros e criam problemas de congestiona-

mento. No caso de caminhões, quanto 

mais velho fica, mais inseguro o veículo 

é para rodar, então o proprietário pas-

sa a rodar dentro das cidades, porque 

é onde ele sente mais segurança caso 

ocorra alguma pane ou quebra. Des-

se modo, traz a poluição desses veí-

culos para dentro das cidades, crian-

do problemas ambientais e de saúde 

pública, além de segurança. Mas a vi-

são que temos é que o Brasil, dos paí-

ses de maior frota e de maior mercado 

de automóveis, é um dos poucos que 

não tem programas de inspeção veicu-

lar. Qualquer país do mundo que se di-

ga mais desenvolvido tem programas 

de inspeção veicular! Porque esse pro-

grama não é para chatear o proprietá-

rio do veículo, mas, sim, fazer com que 

ele assuma a responsabilidade da ma-

nutenção adequada. Ninguém vai proi-

bir um veículo antigo de rodar desde 

que ele esteja em condições de manu-

tenção adequada. E isso faz com que 

os veículos sejam mais seguros, menos 

poluentes, mas, principalmente, como 

essa manutenção vai cada vez aumen-

tando mais o custo - porque o veículo, 

quanto mais velho fica, mais cuidado 

com manutenção ele exige -, vai fazen-

do com que as despesas fiquem incoe-

rentes com o valor do veículo, e eles 

naturalmente começam a ser descarta-

dos, indo para programas de recicla-

gem. É isso o que achamos que o Bra-

sil precisa encarar com mais seriedade. 

Todos ganhamos com um programa 

de inspeção veicular – a população, o 

meio ambiente e a segurança do trân-

sito. Até nossos colegas da Argentina 

e do Chile têm programas de inspeção. 

Estamos muito atrasados nisso.  n

O que tem de 
ser feito é uma 

melhoria da qualidade, 
ou uma mudança 
na especificação, ou 
contenção do nível 
que é utilizado para 
que não ocorram mais 
problemas
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Estamos vendo uma ansiedade do governo 
em tentar reduzir os preços dos combustíveis a 
todo custo. No mês passado, participei de uma 
série de reuniões com o governo, debatendo for-
mas para baixar o preço. Uma delas foi a audiên-
cia pública na Câmara dos Deputados para discu-
tir os efeitos da MP 1063, que flexibiliza a tutela 
regulatória da fidelidade à bandeira e implemen-
ta a venda direta do etanol das usinas aos postos. 
Temos todo interesse em fornecer informações 
ao governo federal. Nossa única preocupação é 
manter o setor dinâmico, sem ampliar as brechas 
para as irregularidades.

A ANP, inclusive, já anunciou que serão feitas 
modificações em quatro resoluções para atender 
a MP 1.069, que alterou a MP 1.063, para a im-
plementação imediata da venda direta de etanol. 
Serão alteradas as Resoluções 41/2013, para que 
os postos possam comprar diretamente das usi-
nas; a 8/2007, que regulamenta a atividade do 
transportador-revendedor-retalhista (TRR) e pas-
sará a permitir a compra diretamente da usina 
e a comercialização de etanol também ao pos-
to revendedor; e a 734/2018, que regulamenta a 
atividade de produção de biocombustíveis e que 
também vai possibilitar aos produtores de etanol 
a venda de etanol hidratado para postos reven-
dedores e TRRs.

Na minha visão, para permitir que o TRR pos-
sa vender etanol é necessário que as autoridades 
fiquem mais atentas para evitar que maus em-
presários possam tumultuar o mercado. Todos 
sabem que o etanol é alvo das principais fraudes 
tributárias do setor. Vai ser mais fácil abrir um TRR 
do que uma distribuidora. Assim, nossa preocu-
pação é com a expansão dos Pontos de Abaste-
cimento (PAs) que podem ser instalados em qual-
quer local, não são sujeitos a regras tão rígidas e 
há menos fiscalização. Com isso, ao invés de am-
pliar a competitividade, como pretende o gover-
no, pode-se aumentar as irregularidades e a de-
sorganização do setor.

Das propostas que o governo intenciona, a 
melhor é a implantação da monofasia tributária 
no sistema ad rem. O presidente Jair Bolsonaro 
vem batendo nesta tecla, para diminuir a carga 
tributária do ICMS e, com isso, resultar na queda 
de preços dos combustíveis ao consumidor final.  

Há tempos defendemos a mudança do siste-
ma tributário estadual. Quem é dono de posto 
sabe o quanto o preço de pauta, que muda a ca-
da 15 dias na maior parte dos estados, atinge o 
negócio. Somos nós que temos que explicar para 
o cliente o porquê dos preços da gasolina, do die-
sel e do etanol terem aumentado. As diferenças 
entre as alíquotas dos estados acabam também 
promovendo a competitividade desleal. É mui-
to comum que os postos localizados nas divisas 
com estados com menor alíquota fiquem à mín-
gua, pois basta o consumidor atravessar a divisa 
estadual para abastecer com preço menor. 

Quanto maior a diferença entre as alíquotas 
estaduais, mais atrativa a situação é para o sone-
gador, os contrabandos de produtos e a venda 
ilegal. O que acontece na ponta final da cadeia? 
O empresário do posto que paga seus impostos e 
contas em dia, investe em novos negócios e con-
tribui para o crescimento do país não sobrevive. 
Não é possível competir com sonegadores.

Como empresário da revenda, nunca tive-
mos uma conjuntura tão boa para criar a mo-
nofasia no ICMS. Porém, o projeto de lei que 
propunha uma única alíquota do ICMS em to-
do país foi modificado. Agora, estamos diante 
de uma nova proposta do presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur Lira, que quer con-
gelar o Preço Médio Ponderado ao Consumidor 
Final (PMPF) a partir de uma média dos dois úl-
timos anos, para reduzir os preços dos combus-
tíveis. Acho muito difícil congelar o PMPF desse 
período, mas se congelasse dos últimos 12 me-
ses já seria excelente! O jeito é esperar para ver. 

Pressão pela queda de preços
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MERCADO

O posto de combustíveis é o lu-

gar mais seguro para o abas-

tecimento de veículos. Afinal, 

além de equipamentos e instalações ade-

quadas para conter eventuais vazamen-

tos e captar gases, estes estabelecimen-

tos contam com profissionais preparados 

para adotar medidas de mitigação em ca-

Embora a ANP ainda não tenha autorizado a prática, a perspectiva 

de venda de combustíveis na modalidade delivery preocupa o 

mercado. Além de aspectos relacionados à segurança, o risco de 

fraudes pode ser potencializado

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Bomba-relógio:  
delivery de combustíveis 
coloca população e meio 
ambiente em risco 
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Postos de combustíveis precisam cumprir uma 
série de regras, obter licenças ambientais e do 
Corpo de Bombeiros,  adequar as instalações, a 
pista,  para oferecer um abastecimento seguro
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so de emergência. Além disso, para con-

seguirem o certificado de posto reven-

dedor, concedido pela ANP, as empresas 

precisam encaminhar para a Agência uma 

série de documentos, incluindo o Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e 

a licença de operação ambiental.

Diferentemente de tudo isso, o projeto 

(ainda em fase-piloto) para venda de com-

bustíveis fora do posto, na modalidade de-

livery, é considerado pelo mercado uma 

ameaça. “É uma verdadeira bomba-relógio 

ambulante”, disse Bernardo Souto, consul-

tor ambiental da Fecombustíveis. Segundo 

ele, pelo fato de o delivery ser uma ativida-

de dinâmica, o risco é muito grande. “Em 

um posto revendedor, que é um ambiente 

estático, geograficamente falando, portan-

to, possui todos os riscos previsíveis, há uma 

série de medidas de controle”, explicou. “Já 

no caso do delivery, ao que parece, o assun-

to sequer está sendo considerado pela ANP, 

que tem como função também zelar pela 

integridade das pessoas e do meio ambien-

te”, disse o especialista. 

Segundo ele, não é possível assegurar 

que o veículo de entrega está cumprindo 

todas as determinações necessárias pa-

ra a segurança, como abastecimento em 

piso impermeável, uso de equipamentos 

de proteção (EPIs) por parte do profissio-

nal responsável, estacionamento em local 

apropriado, além de medidas para prote-

ção aos consumidores. O tema foi coloca-

do em debate na Consulta Pública e Au-

diência Pública ANP nº 7/2021, mas segue 

ainda sem definição por parte da Agência.

Souto pontuou, ainda, que os veículos 

com combustíveis são considerados fontes 

móveis de poluição. “Em um processo de li-

cenciamento ambiental, tais veículos devem 

apresentar suas rotas ao órgão de contro-

le, previamente à operação. Essa medida vi-

sa dar pleno conhecimento do trajeto, pa-

ra verificação das condições do exercício da 

atividade, dentre outros”, explicou. 

DELIVERY NÃO TEM VIABILIDADE  

ECONÔMICA SE RESPEITAR REGRAS

Outro ponto de preocupação do merca-

do diz respeito à fiscalização do modelo. 

Por ser uma atividade 

dinâmica, ou seja, 

em constante 

movimentação, o risco 

do delivery é maior do 

que o dos postos
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Como já relatado diversas vezes por Paulo 

Miranda Soares, presidente da Fecombus-

tíveis, a agência reguladora não conta com 

estrutura para fiscalizar todos os postos de 

combustíveis, os quais têm endereço fixo. 

Como poderia fazer isso com veículos em 

constante movimentação? 

“Isso pode abrir brechas para fraudes e 

surgimento de irregularidades”, disse Arthur 

Villamil, consultor jurídico de defesa da con-

corrência da Fecombustíveis. De acordo com 

ele, a atividade de venda de combustíveis de-

livery só poderia ser viável, do ponto de vista 

econômico, se o fornecedor não cumprisse 

as mesmas regras estabelecidas para o pos-

to. “Caso o vendedor delivery tenha que in-

vestir em um veículo, treinamento dos profis-

sionais para abastecimento, adoção de todo 

o aparato de segurança, seguro para a car-

ga e também para acidentes, recolhimento 

de tributos, entre outros, o preço do com-

bustível ao consumidor não seria competiti-

vo. Em outras palavras, quem quiser operar 

nessa modalidade, de forma legal, não terá 

viabilidade econômica”, afirmou. 

ATIVIDADE “ARRISCADÍSSIMA”  

E SEM RETORNO COMERCIAL

“Eu diria que é arriscadíssimo exercer 

essa atividade fora de um posto de com-

bustíveis”, opinou Paulo Feldmann, pro-

fessor de economia da Universidade de 

São Paulo (USP). Em sua avaliação, o prin-

cipal problema é a segurança, embora 

outros fatores, como a questão tributá-

ria, também contribuam para inviabilizar 

a atividade. 

“Para fazer a venda delivery, é preciso 

adotar normas de segurança, ter seguro 

contra roubo de carga, acidentes, danos 

pessoais e ambientais, entre outros. Se 

essa modalidade de comercialização for 

aprovada, irá colocar o cidadão em risco, 

sem atingir o objetivo do governo federal 

— que é promover o aumento da com-

petitividade na cadeia e reduzir custos ao 

consumidor ”, disse Feldmann. “É uma 

ideia sem pé nem cabeça”, avaliou.

Em sua visão, caso a modalidade de 

venda seja aprovada, o poder público de-

verá se responsabilizar por eventuais da-

nos à segurança, saúde e contaminações. 

A opinião é semelhante à de Souto, da 

Fecombustíveis. “Só o fato de existir essa 

possibilidade já é surreal”, disse. “O pos-

to é estático, nele os riscos são previsíveis. 

Com um veículo em deslocamento, quem 

assume as responsabilidades?”, questio-

nou. “Imagine um incidente em um lo-

cal fechado e subterrâneo, um estacio-

namento de uma torre comercial ou um 

shopping?”, ilustrou. 
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O especialista ainda ressaltou o fa-

to de que a ANP cobra o AVCB e ou-

tras documentações dos postos. Os 

Transportadores-Revendedores-Reta-

lhistas (TRRs), que embora agora po-

derão (de acordo com a Medida Provi-

sória 1063/ 2021) vender etanol, pre-

cisarão obter a autorização do Corpo 

de Bombeiros e também a licença am-

biental de operação.

 

FECOMBUSTÍVEIS SOLICITA  

MEDIDAS DE SEGURANÇA

Em setembro, a Federação que repre-

senta os segmentos de revenda e também 

os TRRs encaminhou às autoridades com-

petentes um estudo avaliando os possí-

veis impactos da venda de combustíveis 

fora do posto. Na análise da entidade, a 

medida precisa ser impedida ou, no míni-

mo, reavaliada. 

“Os postos revendedores são ambien-

tes estáticos, com endereço fixo, onde os 

controles dos riscos associados ao abas-

tecimento são previsíveis e controláveis. 

O abastecimento é executado dentro da 

projeção de uma área impermeável (pis-

ta de abastecimento), circundada por ca-

naletas de proteção/contenção, que di-

recionam o volume de combustível der-

ramado, após contido por apetrechos de 

atendimento emergencial, para uma cai-

xa separadora, cujos efluentes são mo-

nitorados”, explica o documento, ressal-

tando que no delivery o ambiente é dinâ-

mico e imprevisível, sem o mínimo con-

trole de segurança da coletividade e dos 

recursos naturais. 

“Vale destacar que o risco à população 

não se limita àquelas pessoas próximas ao 

ponto de transbordo de combustível, mas 

também as mais distantes, haja vista que 

Delivery de combustíveis representa ameaça ao meio ambiente, expõe a 
população a graves riscos e ainda pode ampliar as irregularidades do setor 

Di
vu

lg
aç

ão



24   Combustíveis & Conveniência

MERCADO

o combustível, ao atingir a rede pluvial, 

pode percorrer longas distâncias”, ressal-

tou o material. 

Na avaliação de Souto, um vazamen-

to de combustíveis em via pública pode 

atingir uma boca de lobo e causar risco 

de explosão. “O produto, ao percorrer o 

sistema de drenagem pluvial, gera vapo-

res ao longo deste trajeto, trazendo ris-

cos à população e ao meio ambiente”, 

frisou. Segundo ele, a legislação nacio-

nal entende o local onde há presença de 

combustível como área classificada, de 

atmosfera explosiva.

“Uma simples leitura das normas 

técnicas permite verificar que o abas-

tecimento delivery expõe a população 

a diversos e graves riscos. A área de 

abastecimento é classificada como zo-

na 2. Já o bico da bomba de abaste-

cimento é classificado como zona 1. 

Em ambas, é necessária a instalação 

de equipamentos de proteção, como 

caixas de passagem anti-explosão, nos 

termos da NBR 14639”, exemplificou. 

“Então, como autorizar uma atividade 

de risco sem sequer avaliar as normas 

técnicas as quais ela estaria sujeita?”, 

questionou o especialista, que além 

de engenheiro ambiental é engenhei-

ro de segurança.

REGRAS DEVERIAM SER MAIS RÍGIDAS

Nos Estados Unidos, país onde o delivery 

de combustíveis é regulamentado, exis-

tem várias normas que orientam a ativida-

de, como a NFPA385 (Standard for Tank 

Vehicles for Flammable and Combustible 

Liquids), os regramentos das agências de 

Pesos e Medidas dos Estados, do Depar-

tamento de Transporte, da patrulha rodo-

viária e do corpo de bombeiros. “Na reali-

dade, a operação só é aprovada após revi-

são e inspeção minuciosa dos veículos de 

entrega de combustíveis”, ressaltou Souto.  

De acordo com ele, somente atenden-

do a um mínimo de segurança a ativida-

de poderia ser viável no país — isso, no 

entanto, esbarra na necessidade de inves-

timentos por parte dos fornecedores, o 

que deve resultar em preços não competi-

tivos para atender aos clientes. 

Porém, na avaliação do mercado, a ANP 

não introduziu nenhuma sistemática para 

controlar efetivamente os abastecimentos 

nessa modalidade. Mesmo a regra estipu-

lada para o projeto-piloto da GOfit, que 

estabelece que as vendas devem ser so-

mente por aplicativo (o que possibilitaria 

o seu rastreio), não garantem a segurança 

nem a rastreabilidade. 

“Até o momento, o que a Agência so-

licita é que o revendedor delivery envie 
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uma planilha, até o dia 10 de cada mês, 

contendo dados da venda – volume, lo-

cal, tipo de produto, entre outros. Porém, 

essa modalidade de fiscalização permite 

que o vendedor deixe, por exemplo, de 

inserir na planilha aqueles abastecimen-

tos que não são ‘convenientes’”, frisou 

Souto. “Há como instalar tecnologia em-

barcada nos veículos de forma a automa-

tizar esse tipo de serviço, inclusive com 

dados georreferenciados. Por outro lado, 

imagine se o posto revendedor possuís-

se a prerrogativa de entregar uma plani-

lha autodeclaratória de seus volumes co-

mercializados”, comentou. Como os da-

dos de localização dos caminhões e ca-

minhonetes de entrega não precisam ser 

compartilhados com a ANP e sequer há 

exigência de rastreamento, não há como 

saber onde foram realizados. “Fica quase 

impossível apurar o culpado de um vaza-

mento e não há dúvidas de que muitos 

postos serão apontados como responsá-

veis”, frisou Souto.

POSTO INFORMAL É CONCORRÊNCIA  

DESLEAL E ELEVA RISCOS

O relatório da Fecombustíveis alerta que 

existem provas de que os veículos de entre-

ga delivery, autorizados pelo projeto-piloto 

no Rio de Janeiro, funcionavam como um 

posto de revenda informal, estacionados 

frequentemente no mesmo local.

“Não é verossímil que 477 pessoas te-

nham requisitado previamente abasteci-

mentos para apenas dois endereços, que 

coincidentemente correspondem a esta-

cionamentos e locais que foram transfor-

mados em verdadeiros postos clandesti-

nos e sem infraestrutura de segurança”, 

argumentou Souto.

“Qual será a consequência do vazamento 

de combustível em bueiros e redes de drena-

gem, somado a um cigarro eventualmente 

aceso arremessado no bueiro seguinte? E se 

tal bueiro estiver ao lado de uma calçada de 

pedestres? As respostas a esses questiona-

mentos são óbvias e extremamente preocu-

pantes”, pontuou o advogado. n

RECEBIMENTOS VIA PIX DE FORMA RÁPIDA E SEGURA
Segurança para recebimentos via pix
e com transferências automáticas para a conta do seu posto.

Conheça o QualityBank,
solução webPosto

Scaneie o
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E ntre agosto e setembro, o Banco 

Central anunciou uma série de 

mudanças nas regras do Pix. Uma 

delas, que reduz o valor de recursos transa-

cionados à noite, já passou a valer no início 

de outubro. Outras serão implementadas 

a partir de 16 de novembro, quando o sis-

tema completa um ano. Ironicamente, em 

Aumento de golpes e sequestros faz Banco Central anunciar 

medidas mais rígidas para tornar operações mais seguras. 

Concomitantemente às mudanças, Banco do Estado de Sergipe 

registra primeiro caso de vazamento de dados do Pix

POR ADRIANA CARDOSO

Pix: vulnerabilidade 
do sistema faz BC 
mudar regras
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meio aos anúncios, o Banco do Estado de 

Sergipe registrou o primeiro caso de vaza-

mento de dados de usuários do Pix.

Lançado em novembro de 2020, o paga-

mento instantâneo brasileiro foi criado, como 

o próprio nome diz, para facilitar e baratear as 

transações financeiras. Do início até junho des-

te ano, o Pix movimentou R$ 1,6 trilhão, co-

mo resultado de 2,4 bilhões de transações, 

conforme dados do BC obtidos pela agên-

cia “Fiquem Sabendo”, por meio da Lei de 

Acesso à Informação (para saber mais, cli-

que aqui). Em número de transações, o Pix 

já superou o DOC e o TED.

Não é surpreendente que essa quantia 

vultosa chame a atenção de criminosos. 

Devido à praticidade e instantaneidade do 

Pix, que permite recursos na conta do re-

cebedor em poucos segundos, golpes no-

turnos e sequestros relâmpagos voltaram a 

ocorrer nas grandes metrópoles brasileiras.

Visando coibi-los, a direção do BC 

anunciou, em agosto, limite de horário 

para transações acima de R$ 1 mil a partir 

de 4 de outubro. Montantes acima desse 

valor não podem mais ser feitos entre 20h 

e 6h, a menos que as contas estejam pre-

viamente cadastradas. Essa regra também 

foi estendida ao TED, para evitar que os 

criminosos, na ausência do Pix, utilizem 

esse meio de pagamento.

Além disso, também foi fixado prazo 

mínimo de 24 horas e máximo de 48 ho-

ras para as instituições aprovarem pedi-

dos de aumento de limites de transação. 

Se o pedido for feito presencialmente, a 

alteração terá efeito imediato. 

Outras regras visando aumentar a se-

gurança passarão a valer em 16 de no-

vembro, quando o Pix completará um 

ano. Entre elas está o Mecanismo Especial 

de Devolução (Resolução 103, de 8/6/21), 

que padronizará regras e procedimentos 

para viabilizar a devolução de valores. 

Por meio desse mecanismo, será obri-

gatória a troca de informações entre as 

instituições com relação às chaves Pix que 

tenham sido notificadas por cometimento 

de infração, de modo a facilitar a identifi-

cação de fraudes.  

É responsabilidade 

das instituições 

financeiras ou de 

pagamento averiguar 

possíveis fraudes, 

avaliar a situação e 

como proceder

https://fiquemsabendo.com.br/transparencia/transacoes-pix/
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VAZAMENTO DE DADOS

No dia 30 de setembro, um dia depois 

de o BC anunciar o último pacote de se-

gurança para o Pix, a instituição veio a pú-

blico informar sobre o vazamento de 395 

mil chaves Pix do Banco do Estado do Ser-

gipe. O caso começou a ser investigado 

pela Secretaria Nacional do Consumidor  

(Senacon), ligada ao Ministério da Justiça. 

No comunicado sobre o vazamento, 

o BC disse que, a princípio, houve falhas 

pontuais no sistema da instituição financei-

ra e que não haviam sido “expostos dados 

mais sensíveis” de usuários, como senhas. 

De acordo com a Federação Brasilei-

ra de Bancos (Febraban), as tentativas de 

fraudes envolvendo o Pix foram identifica-

das como ataques de phishing, por meio 

do qual os criminosos usam técnicas de en-

genharia social para enganar os usuários, 

a fim de que forneçam informações confi-

denciais. Apesar desses problemas, a enti-

dade garante que o Pix é seguro.

“Todas as transações via Pix ocorrem por 

meio de mensagens assinadas digitalmente 

e que trafegam de forma criptografada, em 

uma rede protegida e apartada da internet. 

Além disso, no Diretório de Identificadores 

de Contas Transacionais (DICT), componen-

te que armazena as informações das cha-

ves Pix, as informações do usuário também 

Cuidados necessários 
para operações  
com o Pix

Empresários e funcionários responsá-
veis por pagamentos devem ficar atentos 
às questões de segurança.

Entre as dicas da advogada estão:
• jamais instalar aplicativos desconhe-

cidos ou acessar links e sites para fazer o 
cadastramento da chave Pix. Faça ape-
nas pelo site ou aplicativo da própria ins-
tituição financeira ou de pagamento em 
que o indivíduo possua algum tipo de 
conta (corrente, poupança etc.), ou até 
mesmo na própria agência bancária.

• não fornecer a terceiros qualquer 
que seja a forma de autenticação ado-
tada pelo usuário, como senha, token, 
reconhecimento biométrico ou facial, ou 
outro método de segurança escolhido.

• verificar se a chave Pix do usuário re-
cebedor é correta.

• não fazer transações suspeitas para 
usuários não cadastrados ou incomuns 
ao negócio.

• averiguar o valor digitado antes de 
confirmar a transferência por Pix.

• não fornecer a ninguém que não se-
ja autorizado a senha da chave Pix ou da 
conta do titular.

• sempre confirmar se a solicitação de 
pagamento por Pix é verdadeira. Em ca-
so de empresas, se ela não possui denún-
cias em canais de reclamação, averiguar 
a veracidade do produto e a autentici-
dade do canal de comunicação utilizado.

Fonte: Perdiz de Jesus Advogados Associados
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são criptografadas e existem mecanismos de 

proteção que impedem varreduras dos dados 

pessoais”, disse a Febraban, por meio de sua 

assessoria de imprensa.

Outra ação registrada pela Febraban en-

volvendo o Pix são os bugs (falha que ocorre 

ao executar um sistema eletrônico). Os crimi-

nosos enviam mensagens e vídeos pelas re-

des sociais afirmando que, graças a um bug 

no Pix, é possível ganhar o dobro do valor 

transferido para chaves aleatórias. Ao cair no 

golpe, a vítima acaba mandando dinheiro 

para os golpistas. 

A despeito dos problemas, a advogada 

Luanna Perdiz de Jesus, especialista em di-

reito civil e sócia do escritório Perdiz de Je-

sus Advogados Associados, considera o Pix 

mais seguro que os demais sistemas, por 

conter mecanismos que permitem a verifi-

cação de fraudes. 

“Além disso, o pagamento por Pix é pro-

tegido pelo sigilo bancário e pelas disposições 

da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), in-

cluindo formas de autenticação e criptografia 

para as transações, em especial, pela Rede do 

Sistema Financeiro Nacional, considerada ex-

tremamente segura e resiliente”, reforçou.

DIREITOS DA VÍTIMA

Suponhamos que você, revendedor, seja 

vítima de um golpe do Pix. De acordo com a 

advogada, caso seja caracterizado “um for-

tuito interno (dever de o banco arcar com os 

prejuízos) da instituição financeira ou de pa-

gamento, o consumidor poderá ser indeni-

zado por meio da aplicação das disposições 

do Código de Defesa do Consumidor”.

Mas, antes disso, se você suspeita ter 

sido vítima de um golpe, os primeiros pas-

sos são avisar as instituições financeiras 

envolvidas na operação e registrar um bo-

letim de ocorrência na delegacia.

“A vítima deve informar todos os dados 

da transação: ID, valor, data, horário, des-

crição de como ocorreu o golpe, nome da 

instituição financeira ou de pagamento do 

Transações acima de R$ 1 mil não podem ser feitas 
entre 20h e 6h, desde 4 de outubro
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recebedor, nome do usuário recebedor, CPF 

ou CNPJ e a chave Pix utilizada”, explicou.

Luanna assegura que não existe limite 

de ressarcimento de valores por parte dos 

bancos. “Contudo, as regras e o proce-

dimento para eventual ressarcimento são 

discricionários de cada prestador de ser-

viço de pagamento, assim como ocorre 

com fraudes bancárias com outros meios 

de pagamentos, pois é de responsabilida-

de das instituições financeiras ou de pa-

gamento averiguar possíveis fraudes, ava-

liar a situação e como proceder”.

Por isso, até que o Mecanismo Especial 

de Devolução passe a valer em 16 de no-

vembro, é importante que as vítimas bus-

quem em suas instituições financeiras as 

políticas adotadas nesses casos. n

Entre as medidas anunciadas pelo BC, 
está a Resolução 147, feita exclusivamen-
te para turbinar a segurança do Pix. Esta 
norma também passará a valer em 16 de 
novembro, quando será implementado o 
Mecanismo Especial de Devolução. 

A Resolução 147 está no âmbito de 
outra, a 142, que se aplica a diversos 
meios de pagamento eletrônicos.  

Confira abaixo as regras que são ex-
clusivamente voltadas para o Pix:

• Bloqueio cautelar: o banco poderá blo-
quear preventivamente a conta do usuário 
com suspeita de fraude por até 72 horas, 
para que seja feita uma análise mais apro-
fundada do caso. Sempre que houver blo-
queio, a instituição deverá comunicar ime-
diatamente ao usuário recebedor.  

• Notificação de infração: a notificação 
de infração, hoje facultativa, passa a ser 
obrigatória, além de ter o seu uso am-
pliado para transações em que pagador e 
recebedor possuem conta na mesma ins-
tituição e para transações rejeitadas por 
suspeita confirmada de fraude.   

• Ampliação do uso de informações pa-
ra fins de prevenção à fraude: será criada 
nova funcionalidade que permitirá a con-
sulta de informações vinculadas às cha-
ves Pix para fins de segurança.  

• Mecanismos adicionais para proteção 
dos dados: estabelecimento de obrigato-
riedade de que os mecanismos adotados 
pelas instituições sejam no mínimo iguais 
aos implementados pelo Banco Central 
e, ainda, elas devem definir procedimen-
tos de identificação e de tratamento de 
casos em que ocorram excessivas consul-
tas de chaves Pix que não resultem em 
liquidação ou casos de chaves inválidas.   

• Ampliação da responsabilização das 
instituições: as instituições que ofertam 
o Pix a seus clientes têm o dever de res-
ponsabilizar-se por fraudes decorrentes 
de falhas nos seus próprios mecanismos 
de gerenciamento de riscos, compreen-
dendo a inobservância de medidas de 
gestão de risco.

Fonte: Banco Central do Brasil

Medidas incluem bloqueio de conta e mais 
responsabilização de instituições
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Notícias recentes apontam que a inflação no 
Brasil ultrapassou a marca dos 10% no acumu-
lado de 12 meses, puxada (adivinhem?!) pela al-
ta nos preços dos combustíveis. Mais uma vez, a 
revenda, que é o elo mais próximo do consumi-
dor, fica com o papel de vilão neste cenário que 
só tende a piorar com o acirramento da disputa 
política no Brasil.

Enquanto o governo federal coloca a culpa 
nos governadores e nos impostos estaduais, as 
unidades federativas ponderam que a política de 
preços da Petrobras é a principal responsável pe-
los aumentos.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) de setembro subiu 1,16%, 0,29 
ponto percentual acima da taxa de 0,87% regis-
trada em agosto. Essa foi a maior variação para 
um mês de setembro desde 1994, quando o ín-
dice foi de 1,53%.  No ano, o índice acumula al-
ta de 6,90% e, em 12 meses, de 10,25%. Essa 
taxa é praticamente duas vezes a meta estabele-
cida pelo governo federal: de 3,75%.

Ocorre que revendedores e consumidores 
já têm sentido esses aumentos há tempos. De 
acordo com dados da ANP, até agosto de 2021 
o consumidor brasileiro já pagava, em média, 
26,25% a mais por litro de diesel em compara-
ção a janeiro do mesmo ano. Segundo o levan-
tamento, a escalada do aumento de preço do 
diesel também afeta os demais combustíveis.

O fato é que a instabilidade política no Brasil 
e a retomada das atividades mundo afora com o 
avanço da vacinação contra a Covid-19 trazem 
uma perspectiva pessimista para o brasileiro. Se-
gundo projeções macroeconômicas, o preço dos 
combustíveis não deve reduzir a médio prazo.

E o câmbio é peça-chave nessa história, já 
que o petróleo, sendo uma commodity, tem 
preço definido em dólar, pelo vai e vem do 
mercado internacional.

A crise institucional interna, protagonizada 
pelo presidente Jair Bolsonaro, interfere na cre-
dibilidade do país e, consequentemente, no va-
lor da moeda brasileira. Assim, quanto mais es-
quenta a guerra entre os poderes, mais sobe o 
dólar e mais cara fica a gasolina.

Pensando nisso, a internet, através das redes 
sociais, pode ser uma aliada potente. Trabalhar 
conteúdos verdadeiros, que corroborem a im-
portância e a credibilidade do nosso setor contra 
as fake news é fundamental.

Vale refletirmos sobre o poder das redes so-
ciais para os negócios. As mídias podem nos aju-
dar não apenas a alavancar as vendas, mas tam-
bém a dar voz aos empresários e fortalecer a 
imagem do setor.

Vale a reflexão. Um abraço e até mês que vem!

Inflação e opinião pública

De acordo com dados da 
ANP, até agosto de 2021 
o consumidor brasileiro já 
pagava, em média, 26,25% 
a mais por litro de diesel 
em comparação a janeiro 
do mesmo ano. Segundo o 
levantamento, a escalada do 
aumento de preço do diesel 
também afeta os demais 
combustíveis
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Durante o Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos(C-Move), 

especialistas discutiram novas tecnologias, perspectivas para 

veículos elétricos no Brasil e infraestrutura; na visão dos painelistas, 

pontos de recarga em postos serão viáveis somente nas estradas

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Eletropostos serão 
oportunidade para 
postos de rodovias
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Custos altos são 
empecilhos para 
expansão de pontos de 
recarga, cujos preços 
(para recarga rápida) 
podem variar de  
R$ 200 mil a R$ 1 milhão

A pesar de a eletromobilidade no 

país caminhar a passos lentos, 

especialistas afirmam que o vo-

lume de carros elétricos em circulação mais 

que dobrou neste ano, passando de 1% 

do total da frota para 2,5%. Embora o per-

centual ainda seja pequeno, algumas es-

tatísticas mostram que existe potencial de 

crescimento para este mercado. 

De acordo com um estudo da consulto-

ria KPMG, com apoio da Associação Nacio-

nal dos Fabricantes de Veículos Automoto-

res (Anfavea), 89,7% dos brasileiros gosta-

riam de ter um carro elétrico. As barreiras 

são o preço, ainda elevado, e a insegurança 

decorrente da falta de infraestrutura de re-

carga. “Embora a autonomia dos veículos 

hoje alcance entre 400 km e 450 km, mui-

tos consumidores têm receio de não ter on-

de recarregar a bateria”, afirmou Eduardo 

Sousa, diretor da Electric Mobility Brasil, du-

rante o Congresso da Mobilidade e Veículos 
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Elétricos (C-Move), realizado entre os dias 

22 e 24 de setembro, em São Paulo. 

Segundo Thiago Sugahara, gerente de As-

suntos Governamentais da Toyota do Brasil, 

uma das grandes barreiras à disseminação 

dos elétricos são os tributos, que encarecem 

o preço do veículo ao consumidor. “Hoje, 

um carro elétrico paga 11% de IPI, 12% de 

PIS/Cofins, além do ICMS (imposto estadual) 

e outros tributos indiretos, que incidem em 

todas as etapas de produção”, afirmou. Em 

São Paulo, por exemplo, o ICMS era de 18%, 

mas foi reduzido para 14,5% no dia 29 de 

setembro, logo após o evento. “Mesmo com 

o imposto de importação zerado pelo gover-

no federal, um terço do preço total do carro 

corresponde a tributos diretos”, explicou.

RECARGA EM REGIÕES URBANAS  

NÃO É PROBLEMA 

Porém, além dos tributos, há outras bar-

reiras à eletromobilidade. Durante o painel 

que discutiu os desafios do mercado de le-

ves, Antonio Calcagnotto, diretor institu-

cional da Audi Brasil, que responde tam-

bém pela diretoria de veículos leves da As-

sociação Brasileira dos Veículos Elétricos 

(ABVE), comentou que ainda existe mui-

ta insegurança, por parte do consumidor, 

quanto à infraestrutura de recarga. “Is-

so é um equívoco, pois além de a auto-

nomia dos veículos já ser maior, é possível 

carregá-los em qualquer tomada, durante 

a noite, em casa, ou quando o veículo es-

tá estacionado em algum local”, observou. 

Em algumas cidades, como São Pau-

lo, já há obrigatoriedade de todas as no-

vas construções incluírem tomadas para 

carros elétricos. “Outras prefeituras preci-

sam criar regras semelhantes para estimu-

lar o mercado”, completou Sousa. Segun-

do ele, diante da necessidade de descar-

bonização da matriz energética veicular, é 

preciso que o poder público institua meios 

de estimular a eletromobilidade. 

Pedro Betancourt, diretor da Great 

Wall, ressaltou que a eletromobilidade é 

um processo “irreversível e inexorável”. 

“Com a tendência de queda de preços 

das baterias, os carros elétricos se torna-

rão mais acessíveis e a tendência é de que 

os motoristas optem por esses veículos, 

seja com o objetivo de reduzir emissões, 

seja por economia”, pontuou.

ELETROPOSTOS SERÃO  

FUNDAMENTAIS EM RODOVIAS 

Para os participantes, os eletropostos serão 

necessários nas rodovias para garantir o equi-

líbrio entre a infraestrutura de recarga e a au-

tonomia dos veículos. “O grande desafio são 

as estradas”, disse Paulo Maisonnave, head de 
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Mobilidade Elétrica da Enel X no Brasil. “Afi-

nal, no Brasil, diferentemente de outros países, 

nos quais as pessoas viajam de avião ou trem, 

os motoristas ainda usam o veículo para lon-

gas distâncias. Assim, é essencial que exista in-

fraestrutura para que a viagem seja segura”. 

No entanto, é um consenso geral que, pa-

ra tanto, também são necessários estímulos. 

“Um dos entraves ao desenvolvimento de 

pontos de recarga é o custo. Um carregador 

rápido DC, de 50 a 350 quilowatts, tem pre-

ços que começam em R$ 200 mil, chegando 

a até R$ 1 milhão. Ou seja, é bastante caro 

para o investidor privado. Um caminho é bus-

car incentivos tributários”, explicou Sousa. 

Para Calcagnotto, apesar do custo eleva-

do, a alternativa pode representar uma opor-

tunidade para grandes postos de rodovia, que 

oferecem conforto para a parada dos viajan-

tes. “Não vejo a necessidade de eletropostos 

em cidades, mas nas estradas eles serão fun-

damentais. Postos com restaurantes, cafés ou 

outras opções para os consumidores poderão 

oferecer essa conveniência extra”, afirmou.

O executivo da Audi mencionou as dis-

cussões para introdução do diesel S50 e de-

pois S10, entre 2011 e 2012, para comparar 

a questão do desenvolvimento de infraestru-

tura. “Na época, havia dúvidas sobre se o país 

conseguiria atender à necessidade de oferta 

do novo produto aos motoristas e houve gran-

de preocupação com a segurança do abaste-

cimento. E tudo aconteceu de forma tranqui-

la, pois o mercado se adaptou”, exemplificou. 

“O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Na 

ocasião, a infraestrutura se ajustou e os novos 

veículos (Euro 5) puderam abastecer em todo 

o território nacional com o combustível ade-

quado”, destacou Calcagnotto.

No entanto, na visão de Ricardo Hashimo-

to, conselheiro editorial da Combustíveis & 

Conveniência, que na época desta transição 

assumia o cargo de diretor de postos de rodo-

vias da Fecombustíveis, lembra que a criação 

de infraestrutura foi necessária a partir de uma 

obrigatoriedade. “Com essa nova perspectiva 

de transição, o mercado terá novamente que 

se ajustar, mas isso implica investimentos com 

longo prazo de retorno”, observou.

Hoje, a conta para instalação de um eletro-

posto só fecha para frotas que rodam 200 km 

a 300 km por dia, segundo Sousa, que afirmou 

que já há um aumento de procura de instala-

ções para recarga neste segmento.
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Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos 
(C-Move) reuniu especialistas em eletromobilidade e 
representantes da cadeia automotiva
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AUMENTO DA FROTA DEMANDARÁ 

MAIS ELETROPOSTOS 

De qualquer maneira, o número de 

eletropostos no país aumentou. Até o 

ano passado, havia 500 eletropostos; 

atualmente, são 735. Um estudo do 

Boston Consulting Group, no entanto, 

ressalta que, mesmo que a frota de elé-

tricos represente menos de 10% do to-

tal de veículos em 2030, o país precisa-

ria de 250 mil pontos de recarga — mas 

esse dado inclui, claro, os pontos em re-

sidências e condomínios.

Hoje, dos 735 eletropostos em ope-

ração (sem contar os condomínios e re-

sidências), o estado de São Paulo é o 

que tem mais unidades, com 49,31%. 

Já o segundo colocado é Santa Catari-

na, com 11,03%, seguido do Rio de Ja-

neiro com 9,31%. O quarto é o Paraná, 

com 7,93%, seguido de perto pelo Dis-

trito Federal, com 7,59%. Minas Gerais 

tem 6,21%, o que o deixa na sexta po-

sição. Com 2,76%, o Espírito Santo apa-

rece em sétimo lugar. Próximo dele está 

o Rio Grande do Sul com 2,07%. O oi-

tavo lugar ficou com Pernambuco, com 

1,72%, e o nono lugar ficou com Goiás, 

com 1,03%. Em décimo, com 0,34%, 

aparecem os estados da Bahia, Mato 

Grosso e Mato Grosso do Sul. n

Na exposição, modelo 
da Tesla aparece pela 
primeira vez no Brasil

Paralelamente ao Congresso, aconte-
ceu uma exposição com as principais no-
vidades da indústria automotiva na área 
de mobilidade elétrica, incluindo não ape-
nas veículos (pesados, leves e levíssimos), 
mas também estações de recarga.

O grande destaque foi a apresentação, 
pela primeira vez no mercado nacional, 
de um modelo da Tesla, o Model Y Perfor-
mance, um SUV 100% elétrico, que está 
disponível para compra desde março des-
te ano. O preço, no entanto, é salgado: 
R$ 780 mil. 

Outros expositores foram a Nissan, que 
trouxe dois Nissan Leaf, o carro 100% 
elétrico considerado ícone mundial do 
segmento, além de outras duas unidades 
para a área de test-drive do evento. Além 
disso, para promover maior imersão dos 
visitantes no mundo da eletrificação e da 
mobilidade inteligente, o estande trouxe 
atividades como bicicletas que produzem 
energia com o pedalar do ciclista, um ge-
rador Van der Graaf – dispositivo que ele-
trifica os cabelos de quem os toca – e o 
painel E-Switch, que permite conhecer os 
detalhes do Nissan Leaf, seus equipamen-
tos e até customizar itens do modelo, tu-
do projetado em um telão de LED. 

Outros destaques foram a apresenta-
ção do Fiat 500e, cujos testes indicam au-
tonomia de até 460 km, e o e-208 GT da 
Peugeot, modelo que ainda não foi lança-
do oficialmente no mercado nacional.
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A alteração do atual sistema de cobrança do ICMS sobre os 

combustíveis virou foco das estratégias do governo para 

reduzir os preços. Mas será, de fato, que somente esta 

mudança é suficiente?

POR MÔNICA SERRANO

ICMS dos combustíveis 
é debate nacional 

Shutterstock
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N os últimos meses, o governo 

de Jair Bolsonaro tem busca-

do incessantemente diferen-

tes alternativas para tentar minimizar os 

altos preços dos combustíveis ao con-

sumidor final. No mês passado, foram 

editadas as Medidas Provisórias 1.063 e 

1.069 (tutela regulatória de fidelidade à 

bandeira) e o Decreto 10.792 (venda di-

reta de etanol) para ampliar a competiti-

vidade na ponta final da cadeia. Em ou-

tra frente de combate está o ICMS, con-

siderado o grande vilão pela escalada de 

preços da gasolina no país, cujo discurso 

do presidente da República responsabili-

za os governos estaduais.
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Em 3 de setembro, o presidente Jair Bol-

sonaro ingressou com uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão nº 68 

(ADO) no Supremo Tribunal Federal para 

obrigar o Congresso Nacional a regulamen-

tar o art.4 da Emenda Constitucional nº 

33/2001, para que seja exercida a monofa-

sia das alíquotas do ICMS dos combustíveis. 

A ação foi protocolada pela Advocacia Ge-

ral da União e pede que o STF fixe o prazo 

de 120 dias para o Congresso Nacional edi-

tar a nova Lei Complementar.

Com a elevação acentuada de preços, a 

pressão para reduzir os custos dos combus-

tíveis tem vindo de todos os lados, do presi-

dente, dos parlamentares, dos caminhonei-

ros e da população em geral, que tem sofri-

do com outros fatores, como inflação alta, 

perda de renda e desemprego. 

O último aumento da gasolina (até o fe-

chamento desta edição) ocorreu em 9 de 

outubro. Na ocasião, o preço médio do li-

tro da gasolina vendido nas refinarias pas-

sou de R$ 2,78 para R$ 2,98, um reajuste 

de 7,19%. No acumulado do ano, o pre-

ço do produto nas refinarias da Petrobras já 

aumentou 60,99%

Dez dias antes, em 29 de outubro, a Petro-

bras reajustou o preço do litro do óleo diesel 

de R$ 2,81 para R$ 3,06, um aumento médio 

de 8,9%, somando aumentos de 51,47%, 

nas refinarias, ao longo de 2021. No mesmo 

dia em que a Petrobras anunciou o aumento 

do diesel, o presidente da Câmara dos Depu-

tados, Arthur Lira, criticou a política de preços 

da Petrobras e aderiu ao discurso do presiden-

te Bolsonaro, atribuindo a elevação de preços 

dos combustíveis ao ICMS. 

Na semana subsequente, Lira apresentou 

uma nova proposta para alterar o sistema 

de tributação estadual, na qual o ICMS se-

ria calculado a partir da média do preço dos 

combustíveis nos dois anos anteriores. Se-

gundo Lira, a nova metodologia pode im-

pactar numa redução imediata de 8% no 

preço da gasolina, 7% no do etanol hidra-

tado e 3,7% no do óleo diesel. 

O projeto de Lira foi aprovado na Câ-

mara dos Deputados, em 13 de outubro, e 

agora segue para o Senado. 

A proposta, que teve como relator Dr. Ja-

ziel, incluiu a reforma no Projeto de Lei Com-

plementar 11/2020, que estabelece um va-

lor fixo por unidade de medida do ICMS so-

bre o diesel, a gasolina e o etanol hidratado, 

para ser definida em lei estadual.

Na prática, a proposta de Lira pretende 

fazer uma média dos preços de bomba, nos 

últimos dois anos, definindo um valor único 

ao Preço Médio Ponderado ao Consumidor 

(PMPF), que é a base de cálculo do ICMS, 

para todos os estados.
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A partir desta base de cálculo, cada es-

tado vai calcular o valor de suas alíquotas, 

que serão fixas em reais pelo prazo de 12 

meses, iniciando em janeiro de cada ano. 

Além do ICMS, o governo também es-

tuda criar um fundo de estabilização para 

os preços dos combustíveis, que funciona-

ria como um amortecedor das oscilações 

de preços do mercado internacional e do 

câmbio, mas esta proposta ainda não está 

bem formatada.

COMO FUNCIONA HOJE O SISTEMA ICMS

Atualmente, a cobrança do ICMS dos 

combustíveis é feita por substituição tributá-

ria. Ou seja, o recolhimento do imposto cabe 

às refinarias e aos importadores dos combus-

tíveis. Nesse sistema, ocorre a antecipação 

de pagamento tributário dos demais elos da 

cadeia. Por exemplo, a Petrobras recolhe o 

seu próprio ICMS e os demais da distribuido-

ra e dos revendedores, num sistema presu-

mido. “Este modelo foi adotado para ante-

cipar a arrecadação e facilitar a fiscalização, 

pois reduz o número de agentes a serem fis-

calizados”, informou Felipe Gerken, advoga-

do especialista em tributos e sócio do escritó-

rio Villamil Advogados.

Para fazer esse cálculo presumido, que in-

clui as demais etapas depois das refinarias, 

foi adotado o PMPF, que é a base de cálculo 

do ICMS. O PMPF é um valor em reais, de-

finido pelas Secretarias Estaduais de Fazen-

da, a partir de um levantamento sobre o pre-

ço cobrado na bomba em postos revende-

dores. Ou seja, a partir da pesquisa é defi-

nida uma média ponderada para calcular o 

ICMS. Após definir o PMPF, cada secretaria 

estadual informa o valor à Comissão Técnica 

Permanente (Cotepe) do Conselho Nacional 

de Política Fazendária (Confaz), que publica 

o Ato Cotepe, a cada 15 dias. O PMPF pode 

ficar neutro, aumentar ou diminuir o preço 

de pauta que será cobrado o ICMS.

A crítica a este modelo é que esta base 

de cálculo (PMPF) considera todos os custos 

da composição de preços, além do imposto 

estadual, as misturas (etanol anidro e bio-

diesel),  impostos federais, custos da distri-

buição e revenda e fretes, pois se baseia no 

preço de venda ao consumidor.

Portanto, mesmo que as alíquotas dos 

estados não tenham sido alteradas ao lon-

go do ano, o impacto da elevação dos cus-

tos dos combustíveis vai aparecer na base 

de cálculo da PMPF, refletindo no aumento 

da cobrança do ICMS.

De acordo com levantamento da Fe-

combustíveis, no período da primeira quin-

zena de outubro de 2020 à primeira quin-

zena de outubro de 2021, a variação do  

PMPF da gasolina, na média Brasil, passou 
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de R$ 4,4242 para R$ 6,0514, o que impac-

tou em alta de 36,7% no ICMS. O Amapá 

foi o estado que acumulou mais aumentos, 

justamente pela variação da base de cálculo 

que quase dobrou, refletindo em elevação 

de 49,5% do ICMS no período.

O etanol hidratado também seguiu o 

movimento de alta de preços e superou a 

média Brasil do ICMS da gasolina, por con-

ta da variação média do PMPF do produto, 

passando de R$ 3,4012 na primeira quinze-

na de outubro de 2020 para R$ 5,1720 em 

relação ao mesmo período de 2021, o que 

resultou em alta do ICMS em 51,7%.

Dos três combustíveis, o ICMS do óleo die-

sel foi o que subiu menos em função da varia-

ção de preços do PMPF,  na média Brasil, com 

alta de 32% do ICMS no período avaliado.

VISÃO DA REVENDA

Para a Fecombustíveis, o atual sistema 

do ICMS penaliza a revenda e o consu-

midor final. “Hoje, de 15 em 15 dias o 

Ato Cotepe aumenta o preço da base de 

cálculo do ICMS. É imposto em cima de 

imposto, a refinaria sobe, a distribuidora 

sobe e fica difícil para o posto segurar o 

preço, porque ele não tem mais gordura 

para cortar”, explicou Paulo Miranda Soa-

res, presidente da Fecombustíveis.

Segundo Miranda, de acordo com a ANP, 

a margem média dos postos, hoje, é 40% 

mais baixa do que há dez anos. Na média na-

cional, ela passou de 14% para 10%. “Nas 

capitais brasileiras, estamos trabalhando em 

torno de 4% e 5% da margem bruta. Não 

temos mais como reduzir o preço de bomba, 

abrindo mão das margens”, disse.

A Fecombustíveis apoia a monofasia tri-

butária do ICMS, com a cobrança do tribu-

to estadual na primeira etapa da cadeia, 

com valor único em reais em todos os es-

tados (ad rem), assim como é a cobrança 

do PIS/Cofins e Cide. A grande dificuldade, 

Com a situação instável do país, o efeito do câmbio e o receio 
de interferência do governo na política de preços da Petrobras, 
o processo de venda das refinarias encontra-se estagnado

Stock

Agência Petrobras



40   Combustíveis & Conveniência

REPORTAGEM DE CAPA

para Paulo Miranda, “é costurar um acordo 

no Brasil com a mesma alíquota ou siste-

ma ad rem. Muitos estados estão com pro-

blemas fiscais e não vão querer correr o ris-

co de reduzir a arrecadação. Por outro la-

do, os parlamentares estão sendo cobrados 

pelos consumidores, porque a gasolina está 

quase R$ 7,00 por litro, e não há nenhuma 

perspectiva de baixar preço, de estabilizar”, 

disse antes da votação do projeto na Câma-

ra, que altera o sistema do ICMS.

O GRANDE VILÃO É O ICMS?

Atualmente, o ICMS representa 28% da 

composição de preços da gasolina e o custo 

da gasolina A (Petrobras) tem a maior parti-

cipação, com 35%. Já em relação ao diesel, 

15,5% do total representa o ICMS, sendo 

que o diesel A (puro) representa 54,2% do 

total de custos do produto.

Para Clóvis Panzarini, advogado tributá-

rio, o ICMS é um tributo caro, mas não ne-

cessariamente o responsável pela alta de pre-

ços. “Ele é um imposto alto, mas não significa 

que está provocando a variação de preço do 

produto, a inflação. Se a Petrobras reajusta o 

preço, isso reflete no custo do ICMS”, disse. 

Em sua visão, culpar os governadores pela alta 

de preços dos combustíveis, como diz o pre-

sidente Jair Bolsonaro, não procede. “Não foi 

o ICMS que aumentou, foi a base de cálculo 

(PMPF). Para culpar os governadores pelos au-

mentos de preços, os estados teriam que ter 

elevado as alíquotas. O que subiu foi o preço 

na refinaria, que refletiu o valor do barril do 

petróleo e o câmbio”, destacou .

Arthur Villamil, consultor jurídico da Fecom-

bustíveis, tem a mesma linha de raciocínio. “O 

real foi a moeda, entre os países emergentes, 

que mais perdeu valor nos últimos 36 meses. 

Não tem como o câmbio não afetar o preço 

dos produtos. Além dos combustíveis, o arroz, 

a soja, a carne, entre outros itens, estão subin-

do. É preciso que haja uma reflexão, vamos 

No acumulado do ano, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras já aumentou 60,99%

M
arcelo Cam

argo/Agência Brasil
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COMPARATIVO - CARGA ICMS - 1a. QUINZENA DE OUTUBRO/2021 x 1a. QUINZENA DE OUTUBRO/2020

1a. Quinz 
Out/20

1a. Quinz 
Out/21

1a. Quinz 
Out/20

1a. Quinz 
Out/21

1a. Quinz 
Out/20

1a. Quinz 
Out/21

Gasolina PMPF ICMS PMPF ICMS ICMS  
21 x 20 Etanol PMPF ICMS PMPF ICMS ICMS  

21 x 20
Diesel 
S-10 PMPF ICMS PMPF ICMS ICMS 21 

x 20
AC 5,062 1,276 6,568 1,656 29,7% AC 3,868 0,967 5,651 1,413 46,1% AC 4,532 0,775 5,646 0,966 24,6%
AL 4,702 1,376 6,015 1,760 27,9% AL 3,624 0,906 5,249 1,312 44,8% AL 3,898 0,706 4,926 0,893 26,4%
AM 4,367 1,104 6,049 1,529 38,5% AM 3,336 0,834 4,768 1,192 42,9% AM 3,587 0,651 4,777 0,867 33,2%
AP 3,524 0,890 5,270 1,331 49,5% AP 3,690 0,923 5,680 1,420 53,9% AP 3,670 0,925 4,880 1,229 33,0%
BA 4,402 1,243 6,044 1,706 37,3% BA 3,407 0,681 4,990 0,998 46,5% BA 3,393 0,614 4,731 0,857 39,4%
CE 4,600 1,347 5,762 1,688 25,3% CE 3,535 0,884 5,046 1,261 42,8% CE 3,708 0,672 4,661 0,845 25,7%
DF 4,463 1,255 6,423 1,806 43,9% DF 3,208 0,898 5,501 1,540 71,5% DF 3,797 0,571 4,884 0,735 28,6%
ES 4,327 1,177 6,064 1,650 40,1% ES 3,435 0,927 5,148 1,390 49,9% ES 3,489 0,421 4,636 0,559 32,9%
GO 4,504 1,361 6,316 1,909 40,2% GO 2,825 0,706 4,675 1,169 65,5% GO 3,542 0,570 4,776 0,768 34,8%
MA 4,440 1,369 5,920 1,826 33,3% MA 3,581 0,931 5,189 1,349 44,9% MA 3,633 0,678 4,638 0,865 27,7%
MG 4,639 1,445 6,420 1,999 38,4% MG 2,988 0,478 4,826 0,772 61,5% MG 3,737 0,562 4,850 0,730 29,8%
MS 4,572 1,383 5,643 1,707 23,4% MS 3,175 0,635 4,201 0,840 32,3% MS 3,608 0,436 4,242 0,512 17,6%
MT 4,473 1,129 6,224 1,571 39,1% MT 2,837 0,355 4,650 0,581 63,9% MT 3,937 0,674 5,160 0,883 31,1%
PA 4,354 1,231 6,124 1,732 40,6% PA 3,639 0,910 5,568 1,392 53,0% PA 3,683 0,631 4,802 0,822 30,4%
PB 4,282 1,253 5,983 1,751 39,7% PB 3,331 0,766 5,421 1,247 62,7% PB 3,545 0,642 4,762 0,863 34,3%
PE 4,601 1,346 5,880 1,720 27,8% PE 3,491 0,873 5,126 1,282 46,8% PE 3,600 0,580 4,410 0,710 22,5%
PI 4,600 1,442 6,490 2,034 41,1% PI 3,310 0,728 5,430 1,195 64,0% PI 3,640 0,661 4,880 0,886 34,1%
PR 4,150 1,207 5,340 1,553 28,7% PR 2,910 0,524 4,420 0,796 51,9% PR 3,240 0,390 4,190 0,504 29,3%
RJ 4,733 1,620 6,560 2,245 38,6% RJ 3,739 1,196 5,512 1,764 47,4% RJ 3,483 0,420 4,719 0,569 35,5%
RN 4,452 1,305 6,562 1,923 47,4% RN 3,595 0,827 5,694 1,310 58,4% RN 3,559 0,646 5,013 0,909 40,9%
RO 4,191 1,101 6,131 1,611 46,3% RO 3,538 0,920 5,435 1,413 53,6% RO 3,640 0,624 4,933 0,845 35,5%
RR 4,032 1,020 5,752 1,455 42,7% RR 3,462 0,866 5,291 1,323 52,8% RR 3,616 0,620 4,960 0,851 37,2%
RS 4,510 1,354 6,359 1,910 41,0% RS 4,029 1,209 6,101 1,830 51,4% RS 3,472 0,417 4,605 0,553 32,7%
SC 4,280 1,074 5,530 1,388 29,2% SC 3,550 0,888 5,010 1,253 41,1% SC 3,320 0,400 4,320 0,520 30,1%
SE 4,399 1,288 6,086 1,782 38,3% SE 3,561 0,961 5,597 1,511 57,2% SE 3,502 0,635 4,824 0,874 37,7%
SP 4,005 1,005 5,771 1,448 44,1% SP 2,571 0,309 4,504 0,599 94,2% SP 3,386 0,407 4,715 0,629 54,3%
TO 4,790 1,403 6,100 1,787 27,3% TO 3,600 1,044 4,960 1,438 37,8% TO 3,600 0,490 4,650 0,632 29,2%

Méd Brasil 4,424 1,259 6,051 1,721 36,7%
Méd 
Brasil

3,401 0,820 5,172 1,244 51,7%
Méd 
Brasil

3,623 0,586 4,763 0,773 32,0%

Fonte: Fecombustíveis

criar uma âncora cambial ou vamos deixar flu-

tuar e aguentar a oscilação?”, questionou. 

Villamil observou que a política de paridade 

de preços internacionais (PPI) da Petrobras é fa-

vorável à empresa para deixá-la equalizada com 

o mercado externo, mas esta política “sangra” o 

consumidor nacional. “Para o norte-americano, 

pagar caro no combustível não é algo que aperta 

o seu orçamento. Já para o brasileiro fica muito 

difícil, a nossa renda per capita é baixa. Não po-

demos tratar petróleo e energia como se estivés-

semos na Suíça”, criticou.

Já a possibilidade de o governo passar a 

responsabilidade dos preços altos dos com-

bustíveis aos estados gera dúvidas acerca de 

até que ponto a diminuição da carga tribu-

tária vai resolver a questão. “Se a fonte pro-

dutora segue o preço do barril internacio-

nal, o câmbio permanecer oscilando, os pre-

ços dos combustíveis vão continuar subin-

do”, disse. Para Villamil, a questão do real 

desvalorizado já está afetando a economia 

como um todo. O resultado é a inflação e, 

consequentemente, o Banco Central vai au-
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mentar a taxa de juros básica da economia 

para tentar controlar os aumentos. “Volta-

remos a ser um país com juros altos, retor-

naremos para o mesmo patamar de dez ou 

doze anos atrás?”, questionou.

ANALISTAS DO MERCADO

Neste ano, houve uma depreciação for-

te do real frente ao dólar, o que, na análi-

se de Adriano Pires, fundador e diretor do 

Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), 

tem sido um dos principais fatores para o 

aumento dos combustíveis no mercado in-

terno, mais do que o preço do petróleo no 

mercado internacional.

“Estamos com o barril de petróleo em 

torno de US$ 80. Se o câmbio estivesse 

entre R$ 3,50 e R$ 4,00, o preço da gaso-

lina e do diesel não estariam nesse pata-

mar”, exemplificou.

“Por que o dólar está aumentando? Ins-

tabilidade do próprio governo brasileiro, 

que traz depreciação do real”, disse. “Com 

a situação política instável e o receio de que, 

a qualquer momento, o governo possa in-

tervir no preço dos combustíveis, como já 

aconteceu antes, a Petrobras está com uma 

dificuldade enorme de vender as refinarias. 

Até hoje, só conseguiu vender duas”, disse.

Em relação ao ICMS, para Pires a situa-

ção não é tão simples como o governo co-

loca. “Acho interessante mudar a metodo-

logia do ICMS. A cobrança tem que ser real 

por litro, a incidência do imposto deve ser 

na refinaria e não no preço final, como é 

hoje. Agora, a questão é chegar a um acor-

do entre os estados. Há um problema fiscal 

muito grande. Na hipótese de redução da 

arrecadação de alguns estados, alguém vai 

ter que pagar a diferença”, alertou.

Gasolina A  35%

Margens  7,5%

Etanol Anidro  17,5%

ICMS 28%

PIS/Cofins/Cide  12%

(Distribuição + revenda + fretes)

Diesel A  54%

Margens  10%

ICMS 15,5%

Biodiesel 14%
PIS/Cofins/Cide  6,5%

(Distribuição + revenda + fretes)

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

GASOLINA ÓLEO DIESEL

Fonte: Fecombustíveis 
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Walter de Vitto, analista da Tendências 

Consultoria, também atribuiu ao câmbio 

uma das razões para os aumentos de pre-

ços. “A maioria das pessoas não tem co-

nhecimento, mas o preço do barril do pe-

tróleo, em 2018, já esteve em US$ 80, só 

que o câmbio está nas alturas”.  

Segundo Vitto, a taxa de câmbio espelha 

o risco-país, a instabilidade política e outras 

questões associadas ao atual governo. Em 

relação ao peso dos tributos sobre os com-

bustíveis, ele concorda que são altos, mas 

esta é uma característica do país. “A tribu-

tação é alta, sim, mas os tributos no Brasil 

são altos em quase tudo. Vejo essa discus-

são tributária como cortina de fumaça”.

PROPOSTA DA CÂMARA

Sobre a proposta de Arthur Lira, Vitto co-

menta ser “meio enganosa, vai resolver no cur-

tíssimo prazo”. Como a sugestão é pegar uma 

média de dois anos sobre o preço de bomba 

e fixar um preço único na base de cálculo do 

ICMS, existe a possibilidade de reduzir, mas 

momentaneamente. No entanto, Vitto obser-

va que no médio e longo prazos não vai ter 

efeito. “Essa medida é um amortecedor, mas 

não vai eliminar o impacto de alta. Depois de 

um ano, a base deverá carregar este ano de au-

mentos de preços”, disse. “Como será quando 

o preço do petróleo começar a cair, se a média 

for de preços altos?”, questionou.

Para Carlo Faccio, diretor do Instituto 

Combustível Legal, a proposta de Lira rom-

peria com o efeito cascata do ICMS e evi-

taria a flutuação de preços. No entanto, 

ele avalia que os estados dificilmente vão 

aceitar. “Entendemos que pode trazer al-

gum resultado com a redução de preços, 

mas consideramos a medida pouco aplicá-

vel, uma vez que os estados ficarão enges-

sados. Se passar, é possível que questionem 

juridicamente a constitucionalidade de uma 

determinação federativa, cuja competência 

é estadual. Seria mais adequado que os es-

Arthur Lira, presidente da Câmara dos 
Deputados, propôs fazer uma média dos 

últimos dois anos do preço de bomba para 
reduzir os preços dos combustíveis

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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tados, através do Confaz, chegassem num 

consenso e fizessem os ajustes “, observou.

Faccio disse que outras soluções propos-

tas pelo governo são imediatistas, não olham 

todo contexto e não vão resolver o proble-

ma de preços dos combustíveis. “O que de-

ve ser resolvido no médio e longo prazos é a 

simplificação tributária e adoção do sistema 

ad rem para acabar com o efeito cascata do 

ICMS, independente do preço de aquisição 

do produto. Com isso, teremos a minimiza-

ção dos efeitos inflacionários”, disse.

A monofasia tributária do ICMS, com 

a cobrança em um único elo, na produ-

ção ou importação, segundo o diretor do 

ICL, é a melhor alternativa para combater 

as fraudes tributárias, que trazem o rombo 

de R$ 14 bilhões de sonegação. Faccio tam-

bém defende a aprovação do Projeto de Lei 

284/2017, para o efetivo combate ao deve-

dor contumaz, que é a empresa criada com 

o fim de obter ganhos ilícitos com o não pa-

gamento dos impostos, que segue o jargão 

“devo, não nego, mas também não pago”.

ALÉM DO PREÇO, PROBLEMAS  

DECORRENTES DE FRAUDES

Não é de hoje que as diferenças do ICMS 

entre os estados trazem incentivo para as ir-

regularidades do setor. O Rio de Janeiro, por 

exemplo, concentra vários tipos de fraudes, 

principalmente por ter a maior alíquota da ga-

solina do país (34%) e faz divisa com o estado 

de São Paulo, que tem menor alíquota (25%). 

A alíquota de etanol hidratado no Rio de Ja-

neiro também é alta, 32%, que faz fronteira 

com São Paulo, 13,3%. “Todo mundo sabe 

que o fato de o ICMS do Rio ser muito caro 

é um incentivo à sonegação. É um problema 

muito grande, uma vez que os estados que fa-

zem fronteira com o RJ têm ICMS mais baixo”, 

disse Maria Aparecida Siuffo Pereira Schneider, 

presidente do Sindcomb, sindicato que repre-

senta a revenda no município do Rio.

Grande parte das irregularidades no Rio 

de Janeiro envolvem caminhões-tanque que 

transportam etanol sem nota fiscal, geral-

As distorções 
tributárias afetam 
não apenas
o Rio de Janeiro, 
mas todas as 
divisas
entre estados com 
alíquotas muito 
desiguais
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mente oriundos de São Paulo. De acordo 

com reportagem de O Dia, entram no esta-

do fluminense cerca de 9 milhões de litros de 

combustíveis com fraudes tributárias. “Volta 

e meia um caminhão é apreendido, com car-

ga sem nota, mas este volume é muito me-

nor do que realmente acontece”, afirmou 

Maria Aparecida.

A conjunção de fatores com o grande vo-

lume de fraudes, alto custo de vida, inflação e 

perda de poder aquisitivo da população tem 

levado à redução do número de postos na ca-

pital fluminense. Em 2009, a cidade do Rio de 

Janeiro tinha 802 postos e atualmente somam 

644, segundo Maria Aparecida. “O Rio é uma 

das cidades mais caras do país, tem IPTUs al-

tíssimos e, com o preço alto do combustível, o 

consumidor fica em dificuldade. Isso está afe-

tando o negócio da revenda”, declarou.

As distorções tributárias afetam não ape-

nas o Rio de Janeiro, mas todas as divisas en-

tre estados com alíquotas muito desiguais. 

“Convivemos há anos com o contra-

bando de fronteira, os barrigas de alu-

guel, a emissão de nota de São Paulo pa-

ra São Paulo, com entrega em outro esta-

do. A monofasia tributária no sistema ad 

rem pode acabar com essas fraudes”, dis-

se Paulo Miranda.

AMICUS CURIAE

Para contribuir com informações sobre 

os impactos que o sistema do ICMS dos 

combustíveis traz ao setor, a Fecombustí-

veis solicitou ingresso como amicus curiae 

na ADO no 68, em 14 de setembro. Es-

ta ação se sustenta na alegação de omis-

são – total ou parcial – do Congresso Na-

cional na edição de lei complementar que 

disponha quanto à tributação monofási-

ca do ICMS incidente nas operações com 

combustíveis e lubrificantes. Este assunto 

está há 20 anos parado, pois depende da 

criação de lei complementar, que regula-
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mente o art. 4º da Emenda Constitucional 

33/2001.

A partir do momento que esta lei comple-

mentar for editada, os estados terão que che-

gar em um consenso. Aí é que esbarra o gran-

de imbróglio. “A solução está distante, mes-

mo que o STF julgue procedente a ADO, vai 

demandar um consenso entre os estados. É 

uma questão muito delicada, porque os com-

bustíveis hoje estão entre as maiores arreca-

dações dos governos estaduais. A uniformiza-

ção deverá ser pela média”, disse Gerken, do 

Villamil Advogados.

COMO RESOLVER A QUESTÃO?

Para o advogado, a solução mais rápida 

para a questão do ICMS foge das propos-

tas do governo federal. “Alguns estados já 

estão reduzindo as alíquotas da gasolina. É 

o caso do Rio Grande do Sul e do Distrito 

Federal. Esta é a medida que enxergo mais 

efetiva e de fácil implementação. Isso po-

de, sim, gerar um impacto direto, da forma 

mais reta possível no preço, mas esta é uma 

iniciativa de cada estado”, disse Gerken.

Já para Clóvis Panzarini, a questão dos 

combustíveis e dos demais produtos tem 

que ser estruturada via reforma tributária. 

”Temos propostas que acabam com a con-

fusão do ICMS, e criam um novo imposto 

limpo e uniforme”, disse.

Para Panzarini, a PEC 110 é uma das 

propostas que cria a construção de um no-

vo sistema tributário, por meio do Impos-

to sobre Operações com Bens e Serviços 

(IBS). “Ela pressupõe que este novo impos-

to nasce com alíquota de um décimo ao 

ano, fazendo um ajuste proporcional em 

dez anos. Enquanto o imposto ruim vai 

morrendo, o bom vai nascendo. Só um im-

posto novo tem a capacidade de eliminar a 

sonegação e a guerra fiscal, e acabar com 

todas as distorções do sistema. A ideia aqui 

não é aumentar a carga tributária, mas ele-

var a arrecadação, com a ampliação da ba-

se tributária”, informou. n

Proposta de Lira 
pode melhorar a 
situação de preços 
dos combustíveis 
no curto prazo, 
mas não deve 
sustentar em  
longo período
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OPINIÃOKlaiston Soares D’Miranda | Consultor jurídico da Fecombustíveis Bernardo Souto | Consultor Jurídico de Meio Ambiente da Fecombustíveis

Acredito que o primeiro evento claro, con-
creto e consciente do reconhecimento da im-
portância do meio ambiente ocorreu no co-
légio Marista, quando li “Cândido Urbano 
Urubu”. Uma obra lúdica, que narrava a his-
tória de um urubu que queria virar gente e, 
para tanto, foi morar na cidade. E, ao encon-
trar o homem, viu que este não conseguiu 
fazer uma leitura correta da importância do 
meio ambiente. No fim, o urubu se salvou e 
o homem não.

Cito a história acima porque não há co-
mo não estabelecer um paralelo ao que está 
acontecendo nos dias de hoje.  Para mim, o 
homem da obra citada é o poder público, que 
não entende, de forma clara, que o controle 
ambiental efetivo não está em publicar novas 
leis e novas exigências a cada momento, com 
a justificativa de aprimoramento do desempe-
nho ambiental dos empreendimentos.

A produção normativa ambiental passou a 
ser um mantra, tal como uma oração. Temos 
que exigir uma melhora de qualidade am-
biental sempre, “custe o que custar”, “doa 
a quem doer”.“ No dia 05/10/2021, o Valor 
Econômico publicou matéria sobre a produ-
ção de normas tributárias. São 53 normas fis-
cais novas a cada dia útil, ou seja, 2,21 novas 
normas a cada hora.

Apesar de não serem criadas na mesma ve-
locidade das normas fiscais,  é perceptível que 
as regras ambientais estão, com o passar dos 
tempos, cada vez mais assemelhadas às fis-
cais. São tantas as normas ambientais, muitas 
vezes repetitivas, que fica impossível o empre-
sário leigo cumpri-las.

Muitas regras, em vez de melhorar o con-
trole, podem dificultá-lo. Os controles am-
bientais devem ser mais lineares, previsíveis e 

fáceis, para que seja dada condição de todo 
e qualquer empresário conseguir entender o 
que o estado pede. 

O hábito do controle vem da previsibilida-
de, que gera o amadurecimento. Se as exi-
gências ambientais mudam a todo momen-
to, como esperar que o empresário possa 
cumprir, a contento, seus deveres para com o 
meio ambiente?

É legítimo que o poder público (e todos 
da sociedade esperam isso) persiga um 
maior controle ambiental, mas deve haver 
certa racionalidade e previsibilidade. Se a 
regra do jogo muda a toda hora, muitas 
vezes quando a bola ainda está em jogo, 
não se pode atribuir culpa exclusiva apenas 
aos jogadores - no caso, aos empresários. O 
juiz também é responsável.

Talvez, para o revendedor, o caso mais sig-
nificativo do acima narrado envolva a gestão 
de resíduos, que, para um posto licenciado 
pelo município, é executada junto ao Ibama, 
ao Ministério do Meio Ambiente ou estado 
federado (incluído o DF, se for o caso) e à se-
cretaria municipal de meio ambiente. Três ór-
gãos para um único controle ambiental.

Tenho presenciado, sob a legítima ban-
deira do aprimoramento do desempenho 
ambiental, a criação de novas regras, que 
muitas vezes já existem e, em vez de me-
lhorar os controles ambientais, geram mais 
custos. O empresário e o Brasil clamam por 
mais assertividade na tomada de decisões, 
principalmente quando essas se traduzem 
em normas de controle ambiental. Normas 
ambientais mais claras podem gerar ganhos 
ambientais, para todos os envolvidos, do se-
tor público e privado.

Quando menos é mais
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Marca atua no mercado há mais de uma década, com 

modelo de custos mais acessível e versátil para quem busca 

uma alternativa no segmento

POR MÔNICA SERRANO

Aghora Conveniência 
retoma inaugurações 

Divulgação

M esmo com o cenário de in-

certezas do país, as lojas da 

Aghora Conveniência co-

meçaram a retomar o ritmo das inaugura-

ções de novos estabelecimentos e preten-

dem encerrar o ano com 10% de cresci-

mento. Para o ano que vem, a expectativa 

é de ampliar a rede de lojas em mais 15%. 

Com cerca 16 anos no mercado, a Aghora 

Conveniência tem se firmado no segmento 

como loja de proximidade, dentro de um 

modelo flexível, atendimento personaliza-

do e menores custos de montagem e ma-

nutenção do modelo de negócios. 

A Aghora atua com padrão similar ao das 

lojas franqueadas em relação a atendimen-
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to, qualidade de produtos e identidade vi-

sual, mas não é. O sistema adotado é o li-

cenciamento de uso da marca, mais simples 

e flexível. “Não cobramos taxas de franquias 

e nem royalties. O revendedor licenciado ar-

ca com uma mensalidade e recebe todo su-

porte para montar, treinar a equipe e admi-

nistrar a loja”, disse Charles Monteiro, ge-

rente comercial da marca licenciada.  

Para os revendedores não associados, a 

mensalidade é de R$ 1,5 mil e para os sin-

dicatos filiados à Fecombustíveis, que fazem 

parte da Associação Brasileira de Entidades de 

Classe Representativas da Revenda de Com-

bustíveis, o valor mensal cai para R$ 900. 

Atualmente, as lojas Aghora estão pre-

sentes em oito estados: Minas Gerais, Rio 

de Janeiro, Piauí, Pará, Rio Grande do Sul, 

Espírito Santo, Maranhão e Tocantins, to-

talizando cerca de 50 unidades no país. 

De acordo com Monteiro, a loja de con-

veniência pode ser um diferencial na pande-

mia para diversificação dos negócios neste 

ano, uma vez que está sendo cada vez mais 

urgente ampliar o leque de alternativas da 

revenda para além da venda de combustí-

veis. “Uma boa loja agrega valor ao negó-

cio pela conveniência da parada única para 

resolver tudo em um só lugar”, destacou.

Outro aspecto relevante, segundo o ge-

rente, é a orientação sobre a gestão do 

negócio e a montagem do mix de produ-

tos, porém o diferencial deste modelo é a 

flexibilidade e liberdade para o licenciado 

escolher seus fornecedores e os tipos de 

produtos comercializados. 

“As necessidades do revendedor variam 

de loja a loja. Às vezes, as diferenças podem 

ocorrer dentro da mesma região porque o 

lojista pode trabalhar com o produto que 

quiser”, disse. Apesar de a Aghora não ter 

parceria com fornecedores da linha horti-

fruti, um dos licenciados, por exemplo, fez 

uma parceria local e agregou uma feirinha 

orgânica, que funciona aos sábados, con-

tou Monteiro. 

O período de pandemia possibilitou à 

Aghora aderir a novos formatos, como 

treinamentos virtuais com um profissional 

de coach, que deu tão certo que se tor-

nou um modelo definitivo. “Mesmo com 

o treinamento a distância, voltamos a fa-

zer as visitas presenciais para atender as 

demandas específicas de cada licenciado”, 

comentou. Outras mudanças que vieram 

no bojo da Covid-19 e trouxeram melho-

rias foram as parcerias com as plataformas 

de entrega de comida delivery e com a lo-

ja virtual da Kibon, que funciona como um 

mix, com a inserção das lojas Aghora co-

mo parceiras na venda de sorvetes em pe-

didos delivery de outros locais.  n
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TABELAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

06/09/2021 - 10/09/2021 3,956 N/D

13/09/2021 - 17/09/2021 3,934 3,945

20/09/2021 - 24/09/2021 3,953 3,918

27/09/2021 - 01/10/2021 3,941 3,915

04/10/2021 - 08/10/2021 3,974 3,926

setembro de 2020 2,219 2,164

setembro de 2021 3,946 3,926

Variação 06/09/2021 - 
08/10/2021

0,5% N/D

Variação setembro/2021 
- setembro/2020

77,8% 81,4%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

06/09/2021 - 10/09/2021 3,367 3,325

13/09/2021 - 17/09/2021 3,394 3,383

20/09/2021 - 24/09/2021 3,431 3,410

27/09/2021 - 01/10/2021 3,423 3,415

04/10/2021 - 08/10/2021 3,476 3,445

setembro de 2020 1,926 1,896

setembro de 2021 3,394 3,371

Variação 06/09/2021 - 
08/10/2021

3,2% 3,6%

Variação setembro/2021 
- setembro/2020

76,2% 77,8%

em R$/L

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.

TABELAS
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Ato Cotepe/PMPF n° 36 de 07/10/2021 - DOU 08/10/2021 - Vigência 16/10/2021

FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ga

so
lin

a

UF 73% 
Gasolina A

27% Etanol 
Anidro (1) 

27% PIS/
COFINS 

Anidro (3)

73%  
CIDE (2)

73% PIS/
COFINS (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
Distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 2,2181 1,0987 0,0353 0,0730 0,5785 1,6567 5,660 25% 6,5718
AL 2,1437 1,0798 0,0353 0,0730 0,5785 1,7599 5,670 29% 6,0151
AM 2,1283 1,1014 0,0353 0,0730 0,5785 1,5313 5,448 25% 6,0577
AP 2,1958 1,1095 0,0353 0,0730 0,5785 1,3373 5,329 25% 5,2930
BA 2,1510 1,0852 0,0353 0,0730 0,5785 1,7065 5,629 28% 6,0440
CE 2,1178 1,0960 0,0353 0,0730 0,5785 1,6878 5,588 29% 5,7623
DF 2,2796 1,0328 0,0353 0,0730 0,5785 1,7783 5,778 28% 6,3230
ES 2,1776 1,0565 0,0353 0,0730 0,5785 1,6500 5,571 27% 6,0640
GO 2,2765 1,0301 0,0353 0,0730 0,5785 1,9086 5,902 30% 6,3161
MA 2,0943 1,0906 0,0353 0,0730 0,5785 1,8257 5,697 30,5% 5,9200
MG 2,2333 1,0511 0,0353 0,0730 0,5785 1,9989 5,970 31% 6,4197
MS 2,2550 1,0463 0,0353 0,0730 0,5785 1,7072 5,695 30% 5,6434
MT 2,3265 1,0517 0,0353 0,0730 0,5785 1,5708 5,636 25% 6,2240
PA 2,1231 1,0933 0,0353 0,0730 0,5785 1,7318 5,635 28% 6,1236
PB 2,1008 1,0757 0,0353 0,0730 0,5785 1,7630 5,626 29% 6,0258
PE 2,1288 1,0757 0,0353 0,0730 0,5785 1,7203 5,612 29% 5,8800
PI 2,1180 1,0811 0,0353 0,0730 0,5785 2,0343 5,920 31% 6,4900
PR 2,1751 1,0511 0,0353 0,0730 0,5785 1,5964 5,509 29% 5,4900
RJ 2,2247 1,0511 0,0353 0,0730 0,5785 2,2753 6,238 34% 6,6480
RN 2,1057 1,0798 0,0353 0,0730 0,5785 1,9422 5,815 29% 6,6270
RO 2,1767 1,0987 0,0353 0,0730 0,5785 1,6181 5,580 26% 6,1580
RR 2,1633 1,1014 0,0353 0,0730 0,5785 1,4561 5,408 25% 5,7570
RS 2,1928 1,0697 0,0353 0,0730 0,5785 1,9147 5,864 30% 6,3752
SC 2,2091 1,0592 0,0353 0,0730 0,5785 1,4480 5,403 25% 5,7700
SE 2,2019 1,0798 0,0353 0,0730 0,5785 1,7975 5,766 29% 6,1400
SP 2,2042 1,0430 0,0353 0,0730 0,5785 1,4528 5,387 25% 5,7920
TO 2,1627 1,0436 0,0353 0,0730 0,5785 1,8160 5,709 29% 6,2000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,654

Di
es

el
 S

50
0

UF
88% Diesel A 

S500

12% 
Biocombustível 

(6)

88%  
CIDE (2)

12% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

88% PIS/
COFINS  
Diesel (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 2,7518 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,9858 4,736 17% 5,7632
AL 2,6009 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8738 4,510 18% 4,8229
AM 2,6435 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8758 4,535 18% 4,8257
AP 2,7159 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 1,1806 4,912 25% 4,6860
BA 2,6301 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8391 4,504 18% 4,6330
CE 2,6472 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,7657 4,448 18% 4,2229
DF 2,7863 0,6806 0,0000 0,0178 0,3093 0,7623 4,556 15% 5,0650
ES 2,6756 0,6866 0,0000 0,0178 0,3093 0,5438 4,233 12% 4,5059
GO 2,7877 0,6794 0,0000 0,0178 0,3093 0,7594 4,554 16% 4,7209
MA 2,5867 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8549 4,477 18,5% 4,5830
MG 2,7778 0,6866 0,0000 0,0178 0,3093 0,7216 4,513 15% 4,7949
MS 2,7778 0,6794 0,0000 0,0178 0,3093 0,5032 4,288 12% 4,1679
MT 2,8479 0,6806 0,0000 0,0178 0,3093 0,8663 4,722 17% 5,0607
PA 2,6282 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8301 4,474 17% 4,8473
PB 2,5774 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8533 4,466 18% 4,7099
PE 2,6131 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,7043 4,353 16% 4,3730
PI 2,6152 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8766 4,527 18% 4,8300
PR 2,6950 0,6500 0,0000 0,0178 0,3093 0,5158 4,188 12% 4,2900
RJ 2,7334 0,6902 0,0000 0,0178 0,3093 0,5700 4,321 12% 4,7270
RN 2,5334 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,9030 4,472 18% 4,9780
RO 2,7019 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8874 4,605 17% 5,1800
RR 2,6858 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8635 4,565 17% 5,0360
RS 2,6708 0,6500 0,0000 0,0178 0,3093 0,5547 4,203 12% 4,6187
SC 2,7482 0,6512 0,0000 0,0178 0,3093 0,5476 4,274 12% 4,5500
SE 2,6712 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,9021 4,609 18% 4,9770
SP 2,7166 0,6842 0,0000 0,0178 0,3093 0,6267 4,355 13,3% 4,7010
TO 2,6691 0,6803 0,0000 0,0178 0,3093 0,6664 4,343 13,5% 4,9000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,402
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TABELAS
FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4): PMPF/Base de cálculo do ICMS
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Corresponde ao preço do leilão, deduzido PIS/COFINS com acréscimo do frete.
Nota (7): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (8): Aplicado sobre o PMPF o fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinaria) de 29/09/2021 para óleo Diesel e 12/08/2021 para Gasolina  -  Ato Cotepe PMPF 35/2021
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq). 
A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a 
colaborar com a transparência do mercado e com a efetivação da competitividade do setor.

em R$/L
Di

es
el

 S
10

UF
88% Diesel 

A S10
12% 

Biocombustível (6)

88%  
CIDE 

Diesel (2)

12% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

88% PIS/
COFINS 
Diesel (3)

Carga ICMS  
(8)

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 2,7851 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,9960 4,779 17% 5,8231

AL 2,6220 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8925 4,550 18% 4,9263

AM 2,6637 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8916 4,571 18% 4,9126

AP 2,7369 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 1,1897 4,942 25% 4,7220

BA 2,6345 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8568 4,527 18% 4,7310

CE 2,6674 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8451 4,548 18% 4,6605

DF 2,8243 0,6806 0,0000 0,0178 0,3093 0,7767 4,609 15% 5,1610

ES 2,6521 0,6866 0,0000 0,0178 0,3093 0,5595 4,225 12% 4,6356

GO 2,8009 0,6794 0,0000 0,0178 0,3093 0,7682 4,576 16% 4,7759

MA 2,6286 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8651 4,529 18,5% 4,6380

MG 2,8064 0,6866 0,0000 0,0178 0,3093 0,7299 4,550 15% 4,8499

MS 2,7988 0,6794 0,0000 0,0178 0,3093 0,5122 4,318 12% 4,2421

MT 2,8690 0,6806 0,0000 0,0178 0,3093 0,8833 4,760 17% 5,1601

PA 2,6531 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8224 4,491 17% 4,8021

PB 2,6020 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8687 4,506 18% 4,7949

PE 2,6341 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,7102 4,380 16% 4,4100

PI 2,6397 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,8857 4,561 18% 4,8800

PR 2,7116 0,6500 0,0000 0,0178 0,3093 0,5194 4,208 12% 4,3200

RJ 2,7576 0,6902 0,0000 0,0178 0,3093 0,5778 4,353 12% 4,7910

RN 2,5624 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,9309 4,529 18% 5,1320

RO 2,7309 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8883 4,635 17% 5,1850

RR 2,7147 0,6887 0,0000 0,0178 0,3093 0,8840 4,614 17% 5,1550

RS 2,6950 0,6500 0,0000 0,0178 0,3093 0,5593 4,231 12% 4,6569

SC 2,7763 0,6512 0,0000 0,0178 0,3093 0,5560 4,311 12% 4,6200

SE 2,6957 0,7082 0,0000 0,0178 0,3093 0,9063 4,637 18% 5,0004

SP 2,7370 0,6842 0,0000 0,0178 0,3093 0,6359 4,384 13,3% 4,7700

TO 2,6911 0,6803 0,0000 0,0178 0,3093 0,6664 4,365 13,5% 4,9000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,433
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AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

D
IE

SE
L

G
A

SO
LI

N
A

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/ ).

Variação Acumulada JAN/OUT-2021: +60,99% 

Variação Acumulada JAN/OUT-2021: +51,47% 
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TABELAS
PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Período: 01/01/2020 à 01/09/2021 - (Preço Médio Brasil)*

Gasolina comum:

Óleo Diesel comum:

Etanol Hidratado comum:

Obs: 
1 – Não disponíveis os preços da revenda, relativos às semanas de 23/08 a 17/10/2020
2 – A partir de 17/08/2020 os dados de distribuição de etanol hidratado não contemplam a parcela de ICMS/Substituição
3 – Desde a semana iniciada em 23/08/2020 os preços de distribuição são informados pelas distribuidoras à ANP através do SIMP
(*) Fonte: ANP – Painel Dinâmico de Preços de Combustíveis e Derivados do Petróleo, em 05/10/2021



 

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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