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de mais de 41 mil postos de serviços, 407 TRRs 
e cerca de 71 mil revendedores de GLP, além da 
revenda de lubrificantes.

Nossa missão é acompanhar o mercado de 
revenda de combustíveis, com a meta de 
fomentar o desenvolvimento econômico e social 
do setor, contribuindo assim para melhorar a 
qualidade de vida da nação.
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Incerteza dos rumos
Chegamos ao final do ano em meio a incertezas econômicas, 

sem saber direito qual o rumo que o país irá tomar. A sensação 
é de viver um dia de cada vez, dentro de um panorama que mu-
da a cada momento. O avanço da vacinação e a redução dos ca-
sos graves da Covid-19 não estão propiciando a melhora que se 
esperava do ponto de vista econômico. A deterioração é visível 
com inflação alta, aumento da taxa de juros básica da economia 
e depreciação cambial, que têm turbinado os preços de diversos 
produtos. Para ficar por dentro de todas as variáveis que afetam a 
nossa economia, vale a pena conferir a Entrevista do mês, com 
Fábio Bentes, economista da Confederação Nacional do Comér-
cio, Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Nunca antes deste período se falou tanto em preços altos da ga-
solina, diesel, etanol e gás de cozinha, que batem recordes históri-
cos. Até o Gás Natural Veicular (GNV), visto como alternativa mais 
econômica de combustível, também subiu, em novembro, para  
R$ 4,256 o metro cúbico, 39% acima da média histórica (em va-
lores reais). Para tentar amenizar a alta de preços dos combustí-
veis, o governo federal tem buscado diversas alternativas. Em 8 de 
novembro, a  ANP divulgou a nova Resolução 858/2021, com as 
novas regras para a revenda, Transportadores-Revendedores-Reta-
lhistas (TRR) e distribuidoras, a fim de aumentar a concorrência na 
ponta final da cadeia. Agora é permitido o delivery de combustí-
veis, o TRR poderá comercializar gasolina e etanol, o posto multi-
marcas (que representa a possibilidade de um posto com bandeira 
instalar uma bomba “branca” de outros fornecedores ) e os preços 
deverão ser expressos em duas casas decimais. Confira as principais 
mudanças na Reportagem de Capa.

Entre os destaques desta edição, trazemos uma conquista da 
Fecombustíveis para a revenda. No dia 26 de outubro, a Federa-
ção obteve sentença favorável na Justiça, que anulou a cobrança 
obrigatória da contribuição para o seguro de acidentes de traba-
lho (SAT).  Somente se o laudo médico detectar que realmente o 
ambiente do empregado é insalubre é possível requerer aposen-
tadoria especial. Vale a pena conferir em Na Prática.

A partir de 29 de novembro, os varejistas do país poderão ade-
rir ou não às novas modalidades do Pix: Troco e Saque. Confira os 
prós e contras dos novos recursos tecnológicos para o seu negócio.   

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora 
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ALAGOAS
Sindicombustíveis - AL
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Fone: (82) 3320-2902/1761
scvdpea@uol.com.br
www.sindicombustiveis-al.com.br

AMAZONAS
Sindicombustíveis - AM
Eraldo de Souza Teles Filho  
Rua Rio Içá, 26 - quadra 35
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Manaus-AM
Fone: (92) 3284-3707
sindicombustiveisam@gmail.com         

BAHIA
Sindicombustíveis - BA
Walter Tannus Freitas 
Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, 111 / Sala 902
 Empresarial Liz Corporate - Bairro Caminho das Árvores 
Salvador – Bahia
Fone: (71) 3342-9557
Cel. (WatsApp): (71) 99905-9017
sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br
www.sindicombustiveis.com.br
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ESPÍRITO SANTO
Sindipostos - ES
Eval Galazi     
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 / 21º - salas 
2101 e 2102
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Vitória - ES
Fone: (27) 3322-0104
sindipostos@sindipostos-es.com.br
www.sindipostos-es.com.br

GOIÁS
Sindiposto
Marcio Martins de Castro Andrade 
12ª Avenida, 302
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www.sindiposto.com.br
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www.sindcombustiveis-ma.com.br

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

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

MINAS GERAIS
Minaspetro
Carlos Eduardo Mendes Guimarães Júnior
Rua Amoroso Costa, 144
Bairro Santa Lúcia
Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 2108- 6500/ 2108-6530
minaspetro@minaspetro.com.br
www.minaspetro.com.br
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Sindicombustíveis - PA
José Antônio Victor de Souza 
Av. Duque de Caxias, 1337
Bairro Marco
Perímetro: Trav. Mariz e Barros/Trav.
Timbó
Belém-PA
Fone: (91) 3224-5742/ 3241-4473
secretaria@sindicombustiveis-pa.com.br
www.sindicombustiveis-pa.com.br

PARAÍBA
Sindipetro - PB
Omar Aristides Hamad Filho
Av. Minas Gerais, 104
Bairro dos Estados
João Pessoa-PB
Fone: (83) 3221-0762
contato@sindipetropb.com.br
www.sindipetropb.com.br

PARANÁ
Paranapetro - PR
Rui Cichella
Rua Vinte e Quatro de Maio, 2.522
Curitiba-PR
Fone: (41) 3021-7600
E-mail: paranapetro@paranapetro.org.br

PERNAMBUCO
Sindicombustíveis - PE
Alfredo Pinheiro Ramos
Rua Desembargador Adolfo Ciriaco,15
Prado           Recife-PE
Fone: (81) 3227-1035
recepcao@sindicombustiveis-pe.org.br
www.sindicombustiveis-pe.org.br
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Sindipetro - PI
Alexandre Cavalcanti Valença 
Av. Tancredo Neves 8570, Lourival Parente
Teresina-PI
Fone: (86) 3227-4996 
sindipostospi@gmail.com
www.sindipetropi.org.br

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

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

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

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

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

RONDÔNIA
Sindipetro - RO
Volmir Ramos Xinaider
Travessa Guaporé, Ed. Rio Madeira,
3º andar, salas 307/308
Porto Velho-RO 
Fone: (69) 3229-6987
sindipetrorondonia@gmail.com
www.sindipetro-ro.com.br

RORAIMA
Sindipostos - RR
José Pereira Barbosa Neto  
Av. Major Williams, 436 - sala 01- São Pedro
Boa Vista-RR
Fone: (95) 3623-9368/ 99132-2776
sindipostosrr@hotmail.com

SANTA CATARINA
Sindipetro - SC
Luiz Antonio Amin 
Rua Porto União, 606
Bairro Anita Garibaldi
Joinville-SC
Fone: (47) 3433-0932 /0875 
sindipetro@sindipetro.com.br
www.sindipetro.com.br

SANTA CATARINA - BLUMENAU
Sinpeb
Julio César Zimmermann
Rua Quinze de Novembro, 550/4º andar
Blumenau-SC
Fone: (47) 3326-4249
sinpeb@gmail.com 
www.sinpeb.com.br

SANTA CATARINA - FLORIANÓPOLIS
Sindópolis
Vicente Sant’Anna Neto
Av. Presidente Kennedy, 222 - 2º andar
Campinas São José
Florianópolis-SC
Fone: (48) 3241-3908
sindopolis@sindopolis.com.br

SANTA CATARINA – LITORAL CATARINENSE E 
REGIÃO
Sincombustíveis
Giovani Alberto Testoni
Rua José Ferreira da Silva, 43 1º andar – sala 7 
Itajaí-SC
Fone: (47) 3241-0321
sincombustiveis@sincombustiveis.com.br
www.sincombustiveis.com.br

SÃO PAULO – CAMPINAS
Recap
Flávio Martini de Souza Campos
Rua José Augusto César, 233
Jardim Chapadão
Campinas-SP
Fone: (19) 3284-2450
recap@financeiro.com.br
www.recap.com.br

SÃO PAULO - SANTOS
Sindicombustíveis Resan
José Camargo Hernandes
Rua Dr. Manoel Tourinho, 269 
Bairro Macuco
Santos-SP
Fone: (13) 3229-3535
secretaria@resan.com.br
www.resan.com.br

SERGIPE
Sindpese
Murilo de Paula Melquiades Oliveira 
Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, 871
Bairro Salgado Filho
Aracaju-SE
Fone: (79) 3214-4708
secretaria@sindpese.com.br    
www.sindpese.com.br

SINDILUB
Laércio dos Santos Kalauskas
Rua Trípoli, 92, conj. 82
Vila Leopoldina
São Paulo-SP
Fone: (11) 3644-3439/ 3645-2640
sindilub@sindilub.org.br
www.sindilub.org.br

TOCANTINS
Sindiposto - TO
Wilber Silvano de Sousa Filho
Quadra 303 Sul Av. LO 09 lote 21 salas 4 e 5 
Palmas-Tocantins
Fone: (63) 3215-5737
sindiposto-to@sindiposto-to.com.br
www.sindiposto-to.com.br

TRR
Álvaro Rodrigues Antunes de Faria
Rua Lord Cockrane, 616
8º andar, salas 801/804 e 810
Ipiranga-SP
Fone: (11) 2914-2441 
info@sindtrr.com.br
www.sindtrr.com.br

Entidade associada

ABRAGÁS (GLP)
José Luiz Rocha
Fone: (41) 98897-9797
abragas.presidente@gmail.com

mailto:sindicombustiveisam@gmail.com
https://maps.google.com/?q=ES...+Av.+Nossa+Senhora+dos+Navegantes,+955&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=ES...+Av.+Nossa+Senhora+dos+Navegantes,+955&entry=gmail&source=g
mailto:paranapetro@paranapetro.org.br
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VIROU NOTÍCIA

Biodiesel: novo 
ano, novo ciclo    

O Conselho Nacional de 
Política Energética (CNPE) 
confirmou o fim dos leilões 
públicos de biodiesel a par-
tir de 1º de janeiro de 2022. 
Ao mesmo tempo, inicia um 
novo modelo de comerciali-
zação, estabelecido pela Re-
solução CNPE n° 14, de 9 de 
dezembro de 2020. Segun-
do o órgão, a nova modali-
dade “propiciará maior liber-
dade para os agentes e me-
nor intervenção estatal, mais 
aderente ao novo desenho do 
mercado de combustíveis”.

Além disso, segundo Bento 
Albuquerque, ministro de Mi-
nas e Energia, o governo irá 
definir o percentual do teor 
obrigatório do biodiesel adi-
cionado ao diesel fóssil para o 
próximo ano, em reunião do 
CNPE, agendada para 22 de 
novembro.

Os produtores estão preo-
cupados com a “imprevisibili-
dade”. Para resolver o proble-
ma, o governo federal criou, 
no início de outubro, um gru-
po de trabalho para “pro-
por critérios para a previsibi-
lidade” para nortear o setor 
produtivo. Até o fechamento 
desta edição, nenhuma nova 
medida havia sido anunciada.

ANP lança boletim sobre 
qualidade 

Em novembro, a ANP lançou o Boletim de Biocom-
bustíveis e Qualidade de Produtos, publicação com pe-
riodicidade semestral, que tratará de temas relaciona-
dos à qualidade dos combustíveis, biocombustíveis e 
demais produtos regulados pela Agência, com ênfa-
se no Programa de Monitoramento da Qualidade de 
Combustíveis (PMQC). 

A nova publicação substitui os boletins mensais do 
PMQC, cujos dados já são divulgados no Painel Dinâ-
mico do PMQC. 

Além disso, ela inclui os dados do Programa de Mo-
nitoramento de Lubrificantes (PML), resoluções relacio-
nadas à qualidade dos combustíveis e assuntos relati-
vos ao RenovaBio.  Contém ainda destaques do semes-
tre anterior e artigos técnicos (nesta primeira edição, 
sobre biolubrificantes). Confira o novo boletim: https://
www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publica-
coes/boletins-anp/boletim-de-biocombustiveis-e-quali-
dade-de-produtos. 

M
arcelo Cam

argo/ Agência Brasil

https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletim-de-biocombustiveis-e-qualidade-de-produtos
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletim-de-biocombustiveis-e-qualidade-de-produtos
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletim-de-biocombustiveis-e-qualidade-de-produtos
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletim-de-biocombustiveis-e-qualidade-de-produtos
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São Paulo: compromisso  
com a eletrificação 

Durante a Conferência das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (COP26), evento que 
aconteceu na primeira quinzena de novembro, lí-
deres mundiais discutiram medidas para promo-
ver a descarbonização, de forma a atender aos 
compromissos firmados no Acordo de Paris. O ob-
jetivo é limitar o aquecimento global a, no máxi-
mo, 2ºC em relação aos níveis pré-industriais ou, 
se possível, 1,5ºC, reduzindo os riscos climáticos. 

Uma das alternativas para a transição energé-
tica é a mudança da matriz veicular, com a redu-
ção do uso de combustíveis fósseis e estímulo à 
eletrificação. Um acordo, assinado em 10 de no-
vembro, estabelece a supressão da venda de veí-
culos a combustão até 2040. O Brasil não assinou 
o acordo, defendendo o uso de biocombustíveis, 
mas a cidade de São Paulo é uma das signatárias. 

De acordo com a gestão municipal, a meta de 
São Paulo é adicionar 2,6 mil ônibus elétricos na 
frota da cidade até 2024, o que significaria au-
mentar a frota elétrica atual em cerca de 12 ve-
zes e atingir cerca de 20% da frota total. Se cum-
prir esta meta, a prefeitura terá mais 11 anos pa-
ra substituir os outros 80% dos ônibus da capital. 
Além disso, a cidade estabelecerá incentivos para 
o aumento da frota de veículos leves eletrificados.

O acordo tem o apoio da Ford, Mercedes-Benz, 
General Motors e Volvo, que já haviam anuncia-
do metas para interromper a fabricação de carros 
com motores a combustão. Já a Toyota, Volkswa-
gen e a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi não se 
alinharam ao acordo, afirmando que os veículos à 
combustão ainda fazem parte de suas estratégias. 

Gasolina puxa  
inflação de outubro 

As altas dos preços dos combustíveis im-
pactaram a inflação oficial do país. O Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) de outubro foi de 1,25%, segundo 
dados divulgados pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em 10 de 
novembro. No ano, o IPCA acumula alta 
de 8,24% e, nos últimos 12 meses, subiu 
para 10,67%. A gasolina foi o produto 
de maior impacto sobre o IPCA em outu-
bro, com aumento de 3,1%, que acumu-
la alta, no ano, de 38,29% e de 42,72% 
nos últimos 12 meses.

“A alta da gasolina está relaciona-
da aos reajustes sucessivos que têm sido 
aplicados no preço do combustível, nas 
refinarias, pela Petrobras. Além gasolina, 
houve aumento também nos preços do 
óleo diesel (5,77%), do etanol (3,54%) 
e do gás veicular (0,84%)”, disse Pedro  
Kislanov, gerente do IPCA do IBGE.

Shutterstock
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2022 será um ano 
fraco do ponto de 
vista econômico
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POR ROSEMEIRE GUIDONI

O 
avanço da vacinação e a re-

dução das medidas restritivas 

fez com que a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e 

Turismo (CNC) elevasse a previsão para o 

PIB em 2021. A estimativa é de que o ín-

dice alcance 4,7%. Porém, na avaliação 

de Fábio Bentes, economista da entidade, 

o aumento da inflação deve se refletir na 

economia em 2022. “Sendo realista, será 

um ano fraco”, disse ele, em entrevista à 

Combustíveis & Conveniência. 

Bentes, que  integra a Divisão Econô-

mica da entidade, sendo responsável pe-

la Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e tam-

bém pesquisas especiais, explicou que a 

inflação está corroendo o poder de com-

pra, pressionando custos e afetando as 

despesas do setor produtivo. Com isso, 

vários segmentos de mercado estão sen-

do afetados negativamente — inclusive o 

comércio de combustíveis e lubrificantes. 

“Esse setor ainda está com o volume de 

vendas 7,5% inferior aos níveis pré-pan-

demia, e só vai fechar no azul em decor-

rência à baixíssima base de comparação 

de 2020”, afirmou. 

Confira os principais trechos da entrevista. 

Combustíveis & Conveniência: Qual 

a sua avaliação sobre o desempenho 

econômico deste ano? Apesar da va-

cinação, que era algo esperado para a 

retomada da economia, a alta de pre-

ços está sendo uma barreira para a 

melhora do consumo?

Fábio Bentes: A economia conseguiu se 

recuperar bem ao longo do ano e o PIB deve-

rá crescer 4,7% em 2021. É uma boa notícia. 

Entretanto, há preocupações em relação ao 

próximo ano e devemos ter um crescimento 

baixo, porque o ano de 2021 deixará como 

herança uma taxa de inflação elevada. Com 

isso, os juros tendem a subir mais ao longo 

de 2022. Aliás, os impactos negativos dessa 

inflação elevada já estão, na margem, desa-

celerando a economia e o comércio.

C&C: Com a perda do poder de com-

pra, quais os impactos para o varejo? Na 

visão da CNC, quais segmentos estão sen-

do mais afetados? Os postos de combus-

tíveis estão entre os mais impactados?

FB: O varejo sofre duplamente. Por um la-

do, reduz-se o poder de compra da popu-

lação e isso afeta negativamente as vendas. 

Por outro, a inflação tem pressionado os cus-

tos e despesas do setor produtivo. Ou seja, a 

rentabilidade do comércio tende a ser menor 
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neste cenário. Dentre os principais segmen-

tos do varejo podemos apontar três como os 

mais afetados. O comércio automotivo, o ra-

mo de vestuário e a comercialização de com-

bustíveis e lubrificantes, cujo volume de ven-

das ainda se encontra 7,5% abaixo do nível 

pré-pandemia.

C&C: Ao longo dos meses de pan-

demia, o modelo de consumo mudou, 

as pessoas passaram a comprar mais 

online e focar em produtos essenciais. 

De que maneira isso afetou o merca-

do de combustíveis?

FB: Essa mudança nos hábitos de con-

sumo afetou negativamente o segmen-

to de venda de combustíveis e lubrifican-

tes. Mesmo sendo considerado essencial, 

o setor ainda amarga perdas. A recupera-

ção das vendas neste segmento só deve se 

concretizar após a volta da normalidade 

da circulação de pessoas que, esperamos, 

aconteça ainda neste ano. Embora as per-

das venham diminuindo, esse ramo do va-

rejo já acumula déficit de R$ 67,5 bilhões, 

em relação a fevereiro de 2020.

C&C: Qual sua expectativa para o 

varejo de combustíveis neste final de 

ano/ início de 2022?

FB: O setor deverá fechar o ano no azul 

por conta da baixíssima base comparativa 

de 2020. No ano passado, as vendas re-

cuaram 9,7%. O varejo de combustíveis só 

deverá se recuperar de forma mais signifi-

cativa quando a circulação de consumido-

res se normalizar e os reajustes nas refina-

rias se tornarem menos frequentes. Nossa 

previsão para este ano é de alta de cerca 

de 3%. Para o ano que vem, ainda não te-

mos previsão em razão das incertezas no 

cenário econômico brasileiro e mundial.

Três segmentos do 
varejo são os mais 
afetados com a perda 
do poder de compra: 
comércio automotivo, 
ramo de vestuário 
e comercialização 
de combustíveis e 
lubrificantes, cujas 
vendas se encontram 
7,5% abaixo do nível 
pré-pandemia
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C&C: A alta dos combustíveis tam-

bém tem despertado inúmeros deba-

tes, seja sobre questões tributárias, se-

ja relacionada ao modelo de precifica-

ção (política de paridade de preços in-

ternacionais, com influência do câm-

bio). Qual sua avaliação sobre isso?

FB: Acredito que o bom senso deve preva-

lecer. A política de paridade é coerente, en-

tretanto, a frequência dos reajustes poderia 

ser menor. A redução dos tributos deveria ser 

planejada no contexto de uma reforma tri-

butária ampla. Nada garante que a redução 

dos impostos mantenha preços mais baixos 

no médio prazo, pois as fontes de pressão 

desses reajustes tendem a afetar para cima 

os preços dos combustíveis por mais algum 

tempo. Não há sinais de que o preço do pe-

tróleo irá ceder e, por estarmos entrando em 

um ano eleitoral, a tendência é de que haja 

oscilação na taxa de câmbio.

C&C: Qual sua opinião sobre a car-

ga tributária no Brasil? O que deveria 

ser prioridade na reforma tributária?

FB: Honestamente, acho que o timing 

da reforma tributária passou. Não vejo es-

paço para uma discussão adequada sobre 

este tema neste momento. A reforma ad-

ministrativa deveria preceder a reforma tri-

butária, mas, infelizmente, o carro passou 

na frente dos bois. O setor produtivo está 

desconfiado em relação ao aumento do pe-

so dos impostos e tributos, especialmente, 

pela carência de informações técnicas sobre 

como as alíquotas estão sendo sugeridas. 

Alguns projetos e propostas, se implemen-

tados da forma como estão sendo apresen-

tados, tendem a penalizar as atividades de 

comércio e, principalmente, serviços.

C&C: O índice da intenção do consu-

mo das famílias deve ser afetado no fi-

nal do ano, em decorrência da inflação?

FB: Provavelmente, sim. A intenção de 

consumo costuma subir com a chegada da 

segunda parcela do décimo terceiro salá-

rio. Neste ano, por causa da inflação, dos 

juros e do desemprego ainda elevado, é 

natural que o consumidor assuma uma 

postura mais cautelosa. 

 

C&C: O índice de confiança do em-

presário no comércio teve queda em 

outubro. Qual a razão, em seu ponto 

de vista? Qual segmento de mercado 

está menos confiante?

FB: Mais uma vez, a inflação é o princi-

pal fator a corroer a confiança dos varejis-

tas.  Destacaria ainda os juros ao consumidor 

em elevação e o desemprego em alta como 

fatores limitadores do avanço da confiança. 
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A gravidade desse cenário, entretanto, es-

tá sendo contrabalançada pelo aumento na 

movimentação no varejo e isso ainda garan-

te um cenário positivo para o fechamento de 

2021, mas não para 2022.

C&C: Houve aumento na demanda por 

crédito? A elevação do endividamento 

traz quais reflexos para a economia?

FB: O crédito tem crescido, mas esses re-

cursos não são suficientes para reaquecer a 

economia por conta do elevado grau de en-

dividamento da população. Esses recursos 

acabam absorvidos pelo próprio sistema fi-

nanceiro. Pelo menos a inadimplência não 

tem crescido de forma significativa. Segundo 

dados do Banco Central, o crédito às famí-

lias avançou 18,7% nos últimos 12 meses e 

a inadimplência passou de 3,1% para 3,0%.

C&C: No início do ano, a CNC ha-

via corrigido a projeção para o PIB 

de 2021 para 3,8%. Diante dos no-

vos problemas enfrentados pelo país, 

qual cenário podemos esperar?

FB: Ao longo de 2021 corrigimos para 

cima nossa expectativa para o PIB, que de-

ve chegar a 4,7%. O avanço da vacinação e 

a diminuição das medidas restritivas foram 

fundamentais para isso. Contudo, a resiliên-

cia da inflação nos últimos meses tem cor-

roído lentamente essas expectativas. Apos-

tamos nos benefícios advindos da desacele-

ração da crise sanitária, mas, em 2022, esse 

efeito tende a ser menor. No ano que vem 

devemos voltar a apresentar dificuldades de 

crescimento. Sendo realista para 2022, acre-

dito que teremos um ano fraco do ponto de 

vista do crescimento econômico. n
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Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis

Neste mês, tive uma pequena amostra so-
bre o que pode acontecer em relação às fa-
lhas de abastecimento. Os pedidos que fiz em 
novembro foram contingenciados, com libe-
ração em doses homeopáticas. Em algumas 
regiões do país, houve falta de diesel e o setor 
dos Transportadores-Revendedores-Retalhis-
tas (TRRs) foi o que mais sofreu com a escas-
sez de produto. Esta situação já estava pre-
vista, pois a Petrobras avisou as distribuidoras 
que não vai atender a todos os pedidos. Ela 
vai cumprir os contratos, mas não suprir todo 
mercado.Ou seja, as distribuidoras terão que 
importar o que não for atendido pela Petro-
bras. Em dezembro vai ser pior, a Petrobras 
já avisou. O nosso temor é que comece a fal-
tar combustível nos postos, pois nem todas as 
distribuidoras terão condição de importar ga-
solina e diesel e fazer um mix de preços entre 
o da Petrobras e o importado. Estamos no fi-
nal do ano, a pandemia arrefeceu e há uma 
demanda reprimida. Não sabemos como será 
dezembro, mas a ANP já está ciente do pro-
blema e esperamos que as autoridades ajam 
com rapidez se a situação se agravar.

Como já era esperado, a ANP alterou as re-
gras da Resolução 41/2013 e implementou as 
novas normas com a Resolução 858/2021. A Fe-
combustíveis participou de todas as discussões 
anteriores e fez as suas considerações na con-
sulta e audiência pública, porém, como sem-
pre acontece, a ANP não aceitou nenhuma das 
sugestões dos agentes. Ela ouve, mas não con-
sidera. De todas as mudanças, a que mais me 
preocupa é o delivery de combustíveis, por três 
motivos: risco à segurança da população pelo 
transporte de produto inflamável, acidentes am-
bientais e aumento da sonegação de impostos.  

A ideia do delivery veio de uma empresa que 
deve R$ 14 bilhões ao Fisco. Ela lançou o servi-
ço antes de pedir autorização à ANP. Depois de 
autorizada, a agência reguladora permitiu um 

projeto-piloto com três caminhões, em alguns 
bairros do Rio de Janeiro. Nesse período, qua-
se um ano de projeto, a ANP não conseguiu fa-
zer uma única fiscalização. Este é o ponto prin-
cipal. A agência reguladora tem uma equipe de 
65 agentes de fiscalização. Como ela consegui-
rá fiscalizar os caminhões em 5.570 municípios?

Conhecemos os golpes do setor. Há roubos 
de combustíveis em dutos, roubos de cami-
nhões-tanques, contrabando de combustíveis 
nas fronteiras, que desaparecem em poucos mi-
nutos. O delivery será mais uma via para disse-
minar as fraudes. Com a falta de controle, os 
bandidos vão deitar e rolar. 

Eu sei que tem revendedor que pensa que 
o delivery pode melhorar o seu negócio. Quem 
sabe ser uma alternativa para aumentar as ven-
das? Só que há o outro lado, será que alguém 
já fez as contas do investimento? Quanto cus-
ta um caminhão? Quanto custa fazer todas as 
adequações? E além de tudo isso terá a despesa 
com diesel para o caminhão circular pela cida-
de. Como podemos fazer o milagre de vender 
combustível com preço mais baixo no delivery? 

Outro problema que vejo é que a ANP não 
permite, no sistema de delivery, que os postos 
vendam diesel, somente gasolina e etanol. En-
tão, este mercado ficará mais restrito para nós. 
Em contrapartida, o TRR poderá vender os três 
tipos de combustíveis, inclusive vender para os 
postos de gasolina. Vivemos num país em que 
as regras não são iguais para todos. Se o obje-
tivo é fazer a abertura total, por que os postos 
não podem vender diesel? E pior, ainda, por 
que não permitir que os TRRs comprem dire-
tamente das refinarias da Petrobras, ou impor-
tem os produtos? Por que continuam obrigan-
do os TRRs a serem subjugados pelas compa-
nhias distribuidoras? São estas perguntas que 
me fiz desde o início das propostas da ANP, 
mas continuo sem respostas.

Perguntas sem respostas

OPINIÃO
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Qualidade do 
biodiesel é alvo de 
controvérsias

Pixabay

Durante a Conferência Biodiesel BR, um dos 

principais debates abordou a qualidade do 

biodiesel e também do diesel A; além de 

ressaltarem a importância da intensificação dos 

procedimentos de manutenção, produtores 

criticam a qualidade do combustível fóssil

POR ROSEMEIRE GUIDONI



Combustíveis & Conveniência  15

A qualidade da mistura diesel/bio-

diesel foi um dos temas mais re-

levantes, ao menos para o mer-

cado de revenda, discutidos durante o 

Congresso Biodiesel BR, evento que acon-

teceu entre os dias 8 e 9 de novembro, 

em São Paulo (SP), tanto presencial, quan-

to na modalidade online. 

O biocombustível, embora seja renová-

vel, o que representa uma característica im-

portante para pro-

mover a descarbo-

nização, não só do 

país mas também 

das empresas que 

dependem do uso 

ou da comercializa-

ção de combustíveis 

fósseis, tem gerado 

inúmeros problemas 

na ponta final da ca-

deia. Formação de 

borras e depósitos, 

entupimento de fil-

tros e até travamen-

to dos blocos me-

didores das bombas são questões recor-

rentes que interferem de maneira signi-

ficativa na imagem de sustentabilidade  

do produto.

Os produtores argumentam que faltam 

maiores cuidados de manutenção, tais co-

mo troca de filtros mais frequentes e dre-

nagem de tanques. Porém, os problemas 

com o biodiesel, que não são de hoje, exi-

giram a inserção de boas práticas no ma-

nuseio do produto, com aumento dos cui-

dados de limpeza de tanques e troca de 

filtros, que são cumpridos há tempos pe-

los postos e distribuidoras. E, mesmo as-

sim, nem sempre resol-

vem as questões. Em 

determinadas regiões, 

como no Norte do país, 

a frequência de relatos 

de problemas ainda é 

bastante grande, pois a 

umidade local contribui 

para a contaminação 

do biodiesel.

Na verdade, a reven-

da não é —  nem nunca 

foi —  contrária ao bio-

diesel. Pelo contrário, o 

setor apoia os biocom-

bustíveis e entende sua 

importância. No entanto, as questões re-

lacionadas à qualidade do produto se re-

fletem em aumentos de custos frequen-

tes cada vez que se eleva o percentual da 

Mercado deve 

trabalhar em 

conjunto para 

corrigir os 

problemas que 

ocorrem em 

todos os elos  

da cadeia
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mistura do biocombustível ao diesel e ain-

da afeta a relação de confiança dos pos-

tos com os consumidores, que levam a 

culpa por vender produto de suposta má 

qualidade (quando na verdade a causa é a 

deterioração do diesel), chegando a gerar 

reclamações na Justiça.  

Por essa razão, a Fecombustíveis, o 

SindTRR, sindicato dos Transportadores-

-Revendedores-Retalhistas (TRRs), a Asso-

ciação Nacional dos Fabricantes de Veícu-

los Automotores (Anfavea), a Confedera-

ção Nacional do Transporte (CNT) e de-

mais entidades divulgaram um manifesto 

apontando as diversas dificuldades que o 

biodiesel traz em toda a cadeia. Até mes-

mo do ponto de vista exclusivamente am-

biental existem aspectos a serem resolvi-

dos, sejam eles relacionados ao descar-

te dos resíduos e borras, seja porque, em 

princípio, o atual teor do biodiesel no die-

sel (13%) não é compatível com as metas 

estabelecidas para a próxima fase do Pro-

grama de Controle da Poluição do Ar por 

Veículos Automotores (Proconve). 

Assim, tanto a questão do percentual 

de biodiesel adicionado ao diesel, quan-

to a sua especificação de qualidade, são 

diferenciais para minimizar os riscos re-

lacionados ao produto. Esse foi um dos 

assuntos em debate no segundo dia do 

Congresso Biodiesel BR, que contou com 

um representante dos produtores (Ubra-

bio), uma distribuidora regional associada 

ao Brasilcom (PetroBahia) e a ANP. Apesar 

da relevância do assunto para a ponta fi-

nal da cadeia, não houve participação da 

revenda, de TRRs, de transportadores, fa-

bricantes de bombas de diesel ou mesmo 

da indústria automotiva. 

ESPECIFICAÇÃO PRECISA GARANTIR  

INTEGRIDADE DO PRODUTO  

EM TODA A CADEIA

Para Ednéia Caliman, coordenadora 

de Qualidade de Combustíveis da ANP, 

essa é uma das grandes preocupações da 

agência reguladora. “O biodiesel é um 

produto com características bastante es-

pecíficas e uma série de suscetibilidades, 

que pode sofrer alterações com ar, calor, 

umidade e metais”, disse ela. Por isso, 

para que o produto preserve suas carac-

terísticas, é necessário que a exposição a 

esses fatores seja evitada. Isso significa 

cuidados redobrados no transporte, ar-

mazenamento e uso.

“Para a evolução crescente do teor 

de biodiesel, é necessária também a 

evolução da especificação”, ressaltou. 

Segundo a especialista, os cuidados va-

lem para toda a cadeia. “Não adianta 
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o biodiesel sair do produtor com a es-

pecificação correta e, no transporte ou 

armazenamento, sofrer problemas que 

acarretem na mudança de suas carac-

terísticas. Por essa razão, a ANP está 

revendo a especificação, para garantir 

a integridade do produto ao longo de 

toda a cadeia”, afirmou. 

Segundo ela, os problemas com o bio-

diesel começaram a ser relatados com o 

B8 (8% de biodiesel adicionado ao die-

sel fóssil), em 2017. “Em determinado 

momento, as questões diminuíram, se-

ja porque os cuidados com transporte e 

armazenamento melhoraram, seja por-

que a especificação se tornou mais rigo-

rosa”, destacou. 

Porém, as reclamações voltaram a se 

intensificar com o B11, em 2019, e ainda 

mais com o B12, em 2020. “Problemas 

aumentaram com o aumento gradual do 

teor do biodiesel, mesmo com a adoção 

de boas práticas e cuidados mais criterio-

sos em relação ao produto”, pontuou.

Para minimizar os problemas, a ANP 

tem se debruçado para analisar as espe-

cificações,  envolvendo teores que vão 

do B15 ao B30. “A ANP está avaliando 

algumas Resoluções, como a 798/19, 

que amplia a estabilidade à oxidação de 

8 para 12 horas, para preservar o pro-

duto por tempo maior. Claro que esse 

não é o único problema, mas um deles e, 

claro, é importante para evitar a degra-

dação”, disse Ednéia. 

A especialista comentou também 

a importância do Programa de Moni-

toramento de Qualidade do Biodie-

sel (PMQBio), que aguarda a aprovação 

e definição de norma por parte da ANP. 

Além disso, ela destacou a importância 

da revisão das regras de qualidade, tanto 

do diesel A quanto do biodiesel e do die-

sel B (consulta 23/2021, que estará aber-

ta até dia 22 de dezembro, com audiên-

cia pública agendada para 18 de janeiro 

de 2022). “A Resolução 50 ainda não es-

Formação de borras e depósitos nos tanques 
são problemas comuns em postos de 
combustíveis e TRRs devido às características 
higroscópicas do biodiesel, que interferem na 
qualidade do diesel
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tá em consulta pública, mas deve entrar 

em breve”, ressaltou.

Em relação à fiscalização de quali-

dade, Ednéia mencionou que a agên-

cia reguladora iniciou as ações nos esta-

dos da Bahia, Minas Gerais e Goiás. As 

amostras foram coletadas nas bases de 

distribuidoras e, segundo os resultados, 

estão sendo propostas mudanças na Re-

solução 45/2014.

TRABALHO CONJUNTO

Durante o evento, Iara Schimmelpfeng, 

diretora de Operações e Suprimentos 

da PetroBahia, apresentou alguns casos 

de insatisfação de clientes. “Um deles, 

uma empresa de agronegócio localizada 

na região Oeste da Bahia, estava preci-

sando trocar os filtros com prazo de 30 

horas a 70 horas, quando o indicado se-

ria entre 200 horas e 300 horas, na sa-

fra de soja”, explicou. “A redução do 

número de horas impactou diretamente 

nos custos, pois as trocas se tornaram 

mais frequentes. Além do valor do filtro, 

a máquina ficava parada, resultando em 

duplo prejuízo”, disse.

Segundo ela, foram coletadas amos-

tras-testemunha para entender o que 

ocorreu. “A amostra no ponto de abaste-

cimento era distinta da que foi entregue, 

e isso não era reflexo da parafina”, frisou. 

A solução foi melhorar as boas práticas, 

com drenagem nos veículos, cuidados no 

abastecimento e estoque. 

Além desse caso, Iara apresentou 

também a situação de um cliente de re-

venda, cujas bombas estavam apresen-

tando problemas no bloco medidor. O 

fabricante do dispositivo, segundo ela, 

atribuía os danos à falta de qualidade 

do diesel S10.

De acordo com Iara, o produto entre-

gue foi analisado e estava em conformi-

dade com as especificações. “Mas, mes-

mo com a limpeza do sistema, nos cha-

mou a atenção o fato de que os proble-

mas eram mais recorrentes no período 

chuvoso”, destacou. Segundo ela, ou-

tros casos não foram fatos isolados. Os 

fabricantes de bombas alegaram, con-

forme Iara, que as razões seriam as ca-

racterísticas do combustível. 

Ela relatou, ainda, questões como a 

coloração do produto (pois o biodie-

sel fabricado a partir da palma ou do 

algodão é mais escuro ou avermelha-

do). “Imaginem o caminhoneiro, ven-

do o diesel vermelho. Vai pensar que o 

revendedor está vendendo S500 como 

S10”, pontuou. “Precisamos trabalhar 

juntos. Cadê os produtores nos eventos 
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da revenda e vice-versa? Quem produz 

biodiesel diz que o derivado de petróleo 

é que tem má qualidade. Será que é is-

so mesmo?”, questionou, frisando a im-

portância dos debates conjuntos.

Segundo ela, não é apenas o aumen-

to do percentual de biodiesel que é um 

ponto crítico, mas também o S10. E to-

da a cadeia deveria adotar ações con-

juntas para elucidar um problema do se-

tor, que “precisa ser resolvido com ur-

gência, com a ANP chamando pessoas 

do segmento para participarem e atua-

rem juntas no processo”.

FALTA DE CLAREZA 

No entanto, para o setor produtivo, o 

“potencial do biodiesel não está sendo 

reconhecido”. Donizete Tokarski, CEO da 

Ubrabio, destacou ser necessário melho-

rar a qualidade da informação. Segundo 

ele, falta esclarecimento para entender 

as causas dos problemas. Ele citou carac-

terísticas do diesel A, que tem parafinas, 

com ponto de congelamento entre 18ºC 

e 20ºC. “Isso causa danos ao veículo, em 

temperaturas baixas”, afirmou. 

Tokarski frisou a importância de boas 

práticas em toda a cadeia, do transpor-

te ao armazenamento, especialmen-

te em tanques aéreos. “A qualidade 

do biodiesel brasileiro tem parâmetros 

mais severos que na Europa ou Estados 

Unidos”, frisou.

O biodiesel, segundo ele, poderia ser 

uma alternativa à importação de diesel A. 

Além disso, em sua avaliação, distribui-

doras não fazem a análise adequada dos 

dois produtos, em separado, para identi-

ficar os problemas específicos do diesel, e 

grandes consumidores, TRRs e postos dei-

xam a desejar na manutenção. “O setor 

de biodiesel solicitou à ANP, em julho, a 

revisão da especificação do biodiesel e do 

diesel B, para promover melhorias de qua-

lidade”, afirmou, mencionando querer 

“conversar com os demais elos do mer-

cado para esclarecer a origem dos proble-

mas; se eles existem, estão em cada uma 

das etapas da cadeia”. 

“Sabemos que temos uma logística 

de distribuição, longos percursos per-

corridos no transporte do biodiesel do 

produtor até a base, onde pode ser es-

tocado durante algum período, susce-

tível a alguma contaminação. Toda a 

cadeia precisa estar bem monitorada, 

existem regiões mais frias, mais quen-

tes, mais úmidas, então é preciso que o 

produto tenha maior estabilidade, além 

dos cuidados específicos em cada locali-

dade”, frisou Ednéia, da ANP. n
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Lubrificantes:  
recuperação só 
em 2024 
Em âmbito global, o mercado mundial de lubrificantes teve 

queda de 10% em 2020, enquanto no Brasil a redução foi de 

cerca de 8%. A previsão é de que os níveis de comercialização 

pré-pandemia só retornem daqui a três anos

POR ADRIANA CARDOSO
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A exemplo do que ocorreu com 

diversos setores econômicos, o 

mercado de lubrificantes tam-

bém não passou incólume à pandemia da 

Covid-19. A queda foi de cerca de 10% em 

âmbito mundial em 2020 ante 2019, para 

uma produção de 35 milhões de litros, e a 

projeção é de que esse segmento só volte 

aos volumes pré-pandemia em 2024.

No Brasil, o movimento foi parecido, 

com queda perto dos 8%, pois aqui 65% 

da produção de lubrificantes é voltada pa-

ra a indústria automotiva, que desacelerou 

sua produção durante a crise sanitária.

Os dados foram apresentados duran-

te o 14º Simpósio Internacional de Lu-

brificantes, Aditivos e Fluidos da Associa-

ção Brasileira de Engenharia Automotiva 

(AEA), realizado virtualmente no fim de 

outubro, com o tema “A indústria de lu-

brificantes pós-pandemia”.

As projeções foram apresentadas por 

Sérgio Rebêlo, sócio-diretor da Factor Kline, 

empresa de consultoria estratégica e in-

teligência competitiva. Com o avanço da 

vacinação e arrefecimento da pandemia, 

a perspectiva é de que o mercado global 

de lubrificantes cresça de 5% a 7% este 

ano. “Ainda assim, esse crescimento será 

insuficiente para compensar a queda de 

2020, mas já é um alento em relação ao 

que vivemos no ano passado”, pontuou o 

consultor.

Olhando lá na frente, ele acredita que 

o crescimento do mercado fique entre 

1,5% a 2% ao ano até 2024, quando, 

enfim, deve retornar aos níveis pré-pan-

demia. “Daí para frente teremos um cres-

cimento ainda um pouco mais modesto, 

mas, neste caso, será mais influenciado 

por questões técnicas de produtos e, tam-

bém, a eletrificação (de veículos)”, disse.

Com o avanço

da vacinação e 

arrefecimento da 

pandemia, a perspectiva 

é de que o mercado 

global de lubrificantes 

cresça de 5% a 7%
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De acordo com os dados apresenta-

dos, a pandemia impactou fortemente o 

mercado de combustíveis e, consequente-

mente, a principal matéria-prima do óleo 

básico, o VGO (gasóleo a vácuo). “Com 

isso, tivemos dificuldade de produção nos 

Estados Unidos, que é o principal exporta-

dor de óleo básico para o Brasil, afetando 

a produção aqui também”, explicou.

Somado a isso, eventos climáticos e 

aumento do preço do barril do petróleo 

contribuíram para reduzir as margens e a 

lucratividade do negócio de lubrificante 

acabado em nível mundial.

No caso brasileiro, a quebra de produ-

ção da Petrobras em 2020 também gerou 

dificuldades para os produtores de lubrifi-

cantes acabados do país, forçando a im-

portação do produto. “Obviamente, a in-

flação das commodities no mundo todo 

mais a sobrevalorização do dólar impac-

tou os preços dos componentes de pro-

dução de lubrificantes no país, afetando, 

também, o preço final do produto”, disse.

PERSPECTIVA: ALTA DE 2%

Com as projeções de inflação e aumen-

tos da taxa de juros básica da economia 

(Selic) no Brasil, a perspectiva é de que o 

mercado de lubrificantes cresça apenas 

cerca de 2% este ano. Mas o que se pode 

esperar em um futuro não muito distante é 

que o avanço da eletrificação de veículos e 

da agenda ESG (ambiental, social e gover-

nança, do inglês) —  conjunto de políticas 

que vem sendo adotado pelas empresas 

para orientar seus investimentos e produ-

tos com foco na sustentabilidade e respon-

sabilidade social, tem forçado as organiza-

ções a buscarem negócios mais sustentá-

veis ambientalmente e responsáveis social-

mente —  redirecionem as estratégias do 

mercado de lubrificantes.

Na opinião de Rebêlo, no curto prazo, 

a principal mudança será relacionada ao 

perfil dos produtos, com menor teor de 

viscosidade. No que se refere à eletrifica-

ção, ele prevê a permanência, ainda por 

alguns anos, de veículos híbridos com mo-

torização flex com combustão interna, o 

que não deve ocasionar grandes mudan-

ças no consumo de lubrificante acabado.

“Mas, na próxima década, a geração 

de valor no negócio de lubrificante aca-

bado no Brasil vai ser bastante desafia-

dora”, conjecturou o consultor, que pros-

pecta um mercado com produtos sintéti-

cos e semissintéticos, mais complexo e in-

certo, competitivo e menos lucrativo. “As 

empresas precisarão abraçar a incerteza 

como parte de seu processo de planeja-

mento”, aconselhou.
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Mesmo diante de um cenário desafia-

dor, as empresas continuam fazendo in-

vestimentos e apostando no negócio de 

lubrificantes. É o caso da Vibra Energia, 

dona da marca Lubrax.

O engenheiro químico Kleber Lins, 

head de lubrificantes da Vibra e um dos 

palestrantes do evento da AEA, diz que 

a companhia ainda acredita que os com-

bustíveis fósseis continuarão relevantes 

na matriz energética brasileira, embora o 

país caminhe para fontes renováveis cada 

vez mais limpas.

“A matriz energética do Brasil ainda 

tem forte influência dos combustíveis fós-

seis hoje, com cerca de 70% (da fatia). 

Estamos caminhando para um decrésci-

mo (nesse percentual) em 2030, 2040, 

com mais espaço para as biossoluções e 

eletricidade. Ainda assim, os motores a 

combustão interna continuarão fortes no 

mercado”, disse.

A aposta nesse mercado é tamanha que 

a Vibra Energia fez investimentos para am-

pliar em 60% a capacidade de produção 

de sua planta de lubrificantes no país e pre-

tende aumentar a oferta de produtos pre-

mium. “Estamos na reta final (da constru-

ção) da planta de lubrificantes, que terá um 

armazém vertical automatizado e a tanca-

gem de óleos básicos ampliada”, contou.

Segundo ele, a planta será a terceira ou 

quarta maior do mundo, e a companhia 

acredita que o mercado de lubrificantes 

será bastante forte no pós-pandemia.

Já o diretor de Marketing e Excelência 

Comercial Américas da Petronas Lubrifi-

cantes Brasil, Rogério Ludorf, relata que a 

empresa intenciona tornar-se uma autori-

dade em fluidos de veículos elétricos. “Es-

tamos muito preocupados com a questão 

da mobilidade verde, que é uma tendên-

cia que já está acontecendo e que se con-

solidará no futuro”, pontuou, lembrando 

que, em 2019, a empresa lançou o  pri-

meiro fluido de arrefecimento de bateria.

Para a executiva da General Motors e 

diretora de veículos leves da AEA, Raquel 

Mizoe, apesar dos avanços na redução de 

emissões de gases de efeito estufa e a me-

lhoria na eficiência energética de veícu-

los, como resultado de programas como o 

Rota 2030 e o Programa de Controle da 

Poluição do Ar por Veículos Automotores 

(Proconve), é preciso que haja uma política 

pública para impulsionar novas tecnologias 

para eletrificação de veículos.

“Todas as tecnologias vão convi-

ver ainda por muitos anos. Mas o Bra-

sil tem que pensar no longo prazo para 

não deixar o país e a engenharia brasi-

leira para trás”, avaliou. n
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Possível 
desabastecimento 
acende sinal  
de alerta  
Com a chegada do final de ano, o aviso da Petrobras 

de que não fará mais entregas dos pedidos acima 

das cotas e algumas ocorrências de escassez de 

diesel fizeram com que os  agentes do setor se 

preocupassem com o que está por vir em dezembro

POR MÔNICA SERRANO
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E m meados de outubro, a reven-

da de combustíveis foi surpreen-

dida com um alerta das distribui-

doras representadas pela Federação Bra-

silcom sobre a possibilidade de desabaste-

cimento, em função dos avisos de cortes 

de fornecimento dos pedidos extras da 

Petrobras para as distribuidoras no mês 

de novembro. A notícia foi divulgada em 

meio ao turbilhão das discussões acalo-

radas sobre medidas de combate aos au-

mentos de preços dos combustíveis.

Pouco depois, no início de novembro, 

alguns revendedores perceberam um certo 

contingenciamento nas entregas de com-

bustíveis pelas distribuidoras regionais. 

Não houve desabastecimento; no entanto, 

em alguns casos, os pedidos foram entre-

gues em menor volume e por etapas. Este 

fato tem gerado dúvidas sobre a chegada 

do final de ano e a perspectiva de aumen-

to da demanda por combustíveis. O que 

podemos esperar em dezembro?

Segundo uma fonte do mercado que 

não quis se identificar, a Petrobras atenuou 

os cortes previstos para novembro. Porém, 

não há garantia sobre a incidência de pro-

blemas ou falhas no abastecimento em de-

zembro. “O risco existe, se a Petrobras fe-

char a torneira pode faltar produto em de-

zembro, principalmente porque o pico da 

demanda, historicamente, é mais por gaso-

lina do que por diesel. Em novembro, o pro-

blema foi mitigado, os produtos ficaram es-

cassos, mas não faltaram”, disse. 

O QUE ACONTECEU

O que gerou o estado de atenção em re-

lação ao risco de desabastecimento abran-

ge as entregas da Petrobras às distribui-

doras e toda a conjuntura do mercado de 

combustíveis, que remete ao suprimento do 

país. Ou as distribuidoras compram gasoli-

na e diesel pela Petrobras ou compram dire-

tamente no mercado externo, desde que as 

condições sejam competitivas.  

Com a chegada

do final de ano e 

a perspectiva de 

aumento da demanda, 

há risco de faltar  

combustíveis em  

dezembro?
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Segundo comunicado enviado ao mer-

cado pela Federação Brasilcom, em  14 de 

outubro, várias distribuidoras associadas à 

entidade receberam informes do setor co-

mercial da Petrobras, com aviso de cortes 

nos pedidos para fornecimento de gasoli-

na e óleo diesel em novembro. Em alguns 

casos, a redução dos volumes foi de cerca 

de 50% do volume para compra, o que 

colocaria o abastecimento do país em ris-

co. “De posse dessas informações, a Bra-

silcom comunicou o fato à ANP e ao mer-

cado, bem como orientou às Associadas 

que remetessem, o quanto antes, comu-

nicação formal à ANP, relatando os cortes, 

segundo norma da agência. A ANP ini-

ciou processo administrativo e solicitou 

o envio de informações complementa-

res para, à luz da Resolução 58/2014, 

fazer a avaliação da situação de merca-

do”, disse Abel Leitão, vice-presidente 

executivo da entidade.

Consultada pela reportagem da revista 

Combustíveis & Conveniência, a ANP 

informou que não há risco de desabas-

tecimento, já que “monitora o mercado 

diariamente e tomará as medidas neces-

sárias para garantir o abastecimento, ca-

so seja preciso.” 

Ocorre que não é de hoje que as em-

presas importadoras reclamam do desa-

juste entre os valores praticados pela Pe-

trobras e a cotação de preços internacio-

nais para as importações. 

Segundo a Associação Brasileira dos Im-

portadores de Combustíveis (Abicom), os 

preços da Petrobras estão abaixo da parida-

de. No caso do óleo diesel, a entidade des-

taca que a diferença é R$ 0,60; na gasoli-

na e no diesel a disparidade é de R$ 0,50, 

considerando o período desde o final de ju-

lho até final de outubro. “Com esses pre-

Petrobras informou ao mercado que 
recebeu uma demanda atípica para 
novembro, da ordem de 20% acima do 
normal para o diesel e 10% acima para 
a gasolina
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ços extremamente abaixo da paridade, as 

importações ficam inviabilizadas, pois não 

compensa trazer um produto mais caro do 

que o que a Petrobras está vendendo. Até 

então, a Petrobras atendia a 100% dos pe-

didos, com a venda de gasolina e diesel de 

suas refinarias, e importava o que ela não 

conseguia produzir, também com preço 

mais baixo”, disse Sergio Araújo, presidente 

da Abicom.

De acordo com a ANP, em agosto a Petro-

bras teve participação de 83% do total da 

gasolina importada. Ela vendeu toda a pro-

dução de suas refinarias e importou com-

bustíveis para atender aos pedidos de seus 

clientes (distribuidoras). “Só que agora, com 

a pressão dos preços no mercado internacio-

nal, ela está tendo dificuldade para garantir 

os pedidos com importações”, disse Araújo. 

Ou seja, de certa forma, a Petrobras in-

formou que vai atender aos pedidos das 

distribuidoras e garantir os contratos. Po-

rém, os volumes extras, acima das cotas 

contratadas, exigirão que as próprias distri-

buidoras complementem com importação.

Para as importadoras, a decisão da Pe-

trobras é vista com bons olhos. No en-

tanto, ainda falta clareza para nortear os 

agentes que deverão ir ao mercado exter-

no realizar as compras. “É muito impor-

tante que a Petrobras dê previsibilidade 

para as distribuidoras buscarem alternati-

vas para negociar, considerando que uma 

importação pode demorar cerca de 30 a 

45 dias”, destacou.

Uma das maiores distribuidoras do se-

tor, a Vibra Energia (ex-BR), não teve pro-

blemas com os seus pedidos para a Pe-

trobras. “Quando não somos atendidos 

na totalidade da demanda, como ocor-

reu para o suprimento em novembro, 

adotamos ações junto a outros fornece-

dores, incluindo importações, para viabi-

lizar o atendimento aos nossos clientes”, 

comentou Marcelo Bragança, diretor de 

Operações, Logística e Sourcing da Vibra.

A Petrobras informou ao mercado que 

recebeu uma demanda atípica para novem-

Situações pontuais ocorreram em algumas 
regiões por  falta de diesel ou entregas em 
menor volume e por etapas

Claudio Ferreira  
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bro, da ordem de 20% acima do normal pa-

ra o diesel e 10% acima para a gasolina, em 

comparação ao mesmo período de 2019, 

ano pré-pandemia. Ainda de acordo com 

a empresa, em outubro as refinarias atua-

ram com 90% da capacidade de produção. 

Questionada sobre a demanda de dezem-

bro, a empresa respondeu que as distribui-

doras não tinham passado os pedidos.  

De um lado, está a pressão do governo 

para a Petrobras segurar as altas de preços 

dos combustíveis no mercado interno, com 

menos volatilidade do mercado externo e 

do câmbio. De outro, as importadoras pres-

sionam a empresa para seguir os preços da 

paridade internacional para compensar a 

importação por agentes privados.  

Para o Instituto Brasileiro do Petróleo (IBP), 

sem a percepção clara por parte dos agentes 

econômicos de que os preços vão variar se-

gundo regras de mercado, como ocorre com 

todas as demais commodities, não há segu-

rança para a ampliação do parque de refino 

nacional, ou mesmo para que agentes im-

portadores complementem o déficit interno 

de derivados, especialmente considerando o 

atual cenário mundial de defasagem conjun-

tural entre oferta e demanda, devido à rápi-

da e significativa recuperação pós-pandemia.

“É também importante, que neste mo-

mento de transição, o mercado comece a ver 

com mais naturalidade que os preços de ven-

da sejam formados por uma média entre o 

preço praticado pela Petrobras e o preço de 

importação de cada agente”, destacou o IBP.

PETROBRAS PASSA A RESPONSABILIDADE 

PARA CADA AGENTE

Walter de Vitto, analista da Tendências 

Consultoria, observa que, no livre merca-

do, um agente pode colocar o preço de 

seus produtos mais competitivo, se quiser 

ganhar mercado da concorrência. Porém, 

segundo ele, o segmento de combustíveis 

encontra-se em uma fase de transição. “A 

Petrobras vendeu duas refinarias. A leitura 

que eu faço é de que toda cadeia de distri-

buição tem que se acostumar com o fato de 

que a Petrobras não é mais garantidora da 

oferta. A Petrobras é mais um player, mas 

tudo isso deveria ser sinalizado adequada-

mente ao mercado”, disse. “Talvez este epi-

sódio seja um sopro para mostrar a neces-

sidade de adequações do setor”, destacou.  

Adriano Pires, fundador e diretor do Cen-

tro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie), tam-

bém entende que a Petrobras passou o re-

cado de que não será o supridor nacional do 

abastecimento e “chamou esta responsabili-

dade para os demais agentes do setor”.

Na prática, porém, a Petrobras mantém 

o monopólio do setor do refino. Mesmo 
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com a venda de duas de suas refinarias, 

os novos operadores privados não assumi-

ram as refinarias Landulpho Alves (Rlam) 

e Isaac Sabbá (Rman). Ou seja, a empre-

sa tem garantido a maior parte das ven-

das dos combustíveis ao mercado interno. 

Hoje, a Petrobras produz cerca de 75% 

a 80% dos derivados comercializados no 

país com as suas refinarias. De 20% a 

25% vêm por importação de derivados. 

“Evidentemente, ela (Petrobras) não 

diz, em momento algum, que não vai im-

portar mais. Só que esta nova estratégia 

cria uma incerteza para o importador. Vai 

que a Petrobras importa uma carga e ven-

de mais barato aqui dentro? Essas incer-

tezas podem levar ao risco de desabaste-

cimento”, comentou Pires. “Mas, quem  

tem que garantir o abastecimento no Bra-

sil é a ANP”, enfatizou.

A sensação de risco de desabastecimen-

to, para o professor Helder Queiroz, pes-

quisador do Instituto de Economia da Uni-

versidade Federal do Rio de Janeiro e ex-

diretor da ANP, tem a influência de uma 

conjunção de fatores. O primeiro deles é a 

conjuntura mundial, com preços altos de 

energia. “Isso vem em decorrência da re-

tomada da economia mundial, que ocor-

reu ao mesmo tempo. É natural que haja 

um desequilíbrio entre oferta e demanda”.

O segundo aspecto é o câmbio, que re-

flete as incertezas econômicas e políticas do 

país. “A combinação dos dois primeiros fato-

Brasilcom afirma que as importações ficam inviabilizadas, pois não compensa  
trazer um produto mais caro do que a Petrobras está vendendo

Divulgação Porto de Paranaguá



30   Combustíveis & Conveniência

MERCADO

res (preço do petróleo alto e desvalorização 

do real) leva à pressão por reajustes mais con-

tínuos, independentemente de a Petrobras 

vender ou não suas refinarias”, declarou.  

Outro aspecto é a mudança da confi-

guração patrimonial do parque do refino. 

A Petrobras estruturou suas refinarias em 

função da movimentação do suprimento 

do mercado interno, incluindo os produ-

tos importados para minimizar seus custos.

“Com duas refinarias a menos no portfó-

lio da Petrobras, os fluxos logísticos vão ser 

distintos, porque os novos proprietários esta-

rão fora do programa de otimização da em-

presa. No momento, ela não pode se eximir 

da responsabilidade imensa do abastecimen-

to, tendo mais de 90% do mercado de refi-

no. Evidentemente, isso vai ter que ser ajus-

tado, com adequação dos fluxos dos com-

bustíveis e novas regras da ANP para garan-

tir a segurança do abastecimento”, advertiu.

Enquanto tudo não for ajustado, o país 

passará por sensação de insegurança. “Es-

tamos vivendo um período de transição, 

no qual as autoridades deverão estar bem 

atentas sobre as movimentações dos com-

bustíveis, sobretudo com o comportamento 

da demanda. Ainda que esteja muito erráti-

co, há que se planejar para não impactar o 

processo de retomada econômica em virtu-

de dos gargalos do setor”, disse Queiroz. n

Falta de diesel  
na ponta final

Apesar de a ANP afirmar que não há 
desabastecimento, o SindTRR foi aciona-
do por alguns de seus filiados por falta de 
diesel para os Transportadores-Revende-
dores-Retalhistas (TRRs) em novembro.

A situação mais crítica foi percebida 
pelos TRRs, quando foram identifica-
das algumas bases de distribuição fe-
chadas por falta de produto. Em 4 de 
novembro, o SindTRR enviou um ofício 
para a ANP relatando o problema da 
indisponibilidade de compra do óleo 
diesel S10,  S500 e o marítimo.

No caso da revenda, as situações 
de escassez e falhas nas entregas de 
diesel ocorreram em várias cidades do 
Rio Grande do Sul.”Há muita dificul-
dade de conseguir diesel, tudo a con-
ta-gotas para os postos embandeira-
dos. Para os postos bandeira branca 
e TRRs, além da falta de produto, o 
pouco que conseguimos comprar es-
tá com preço mais alto, acima da mé-
dia da Petrobras”, relatou um reven-
dedor que não quis se identificar. 

Paulo Miranda Soares, presidente da 
Fecombustíveis, também percebeu um 
certo contingenciamento, com entre-
gas reduzidas dos pedidos feitos em seus 
postos, em Minas Gerais. “As grandes 
distribuidoras importam volumes signi-
ficativos, mas mesmo comprando por 
um preço mais alto, elas conseguem fa-
zer um mix de preço entre o combustível 
comprado pela Petrobras e o importado, 
diluindo os custos, mas as distribuidoras 
pequenas não têm a mesma condição. 
Podemos ter problemas mais sérios em 
dezembro”, advertiu.
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 José Camargo Hernandes | Vice-presidente da FecombustíveisOPINIÃO

A revenda de combustíveis já viveu mo-

mentos melhores no Brasil. Como se não bas-

tassem os estragos (ainda não recuperados) 

da pandemia da Covid-19 e a entrada em vi-

gor de um novo marco regulatório para o se-

tor (com a MP 1.069/2021), vivemos e traba-

lhamos como vilões da inflação.

De acordo com o Anuário Estatístico 2021 

da ANP, publicado no final de outubro, somos 

hoje 41.808 postos revendedores de deriva-

dos de petróleo operando no país, todos sen-

tindo na pele os reflexos de uma política de 

preços da Petrobras que leva em conta a cota-

ção do petróleo no mercado internacional e a 

desvalorização do Real.

É difícil não só para o dono do posto 

explicar, mas também para o consumidor 

aceitar que o preço que aparece na bomba 

está elevado porque, ao mesmo tempo em 

que a moeda brasileira se desvalorizou for-

temente frente ao dólar, o barril de petróleo 

Brent vem alcançando as máximas de preços 

dos últimos anos, ultrapassando os US$ 80.

Como se isso não bastasse, há uma inse-

gurança jurídica e fiscal nunca vivida antes 

pelo setor.

Além das especulações sobre a Reforma 

Tributária, em alguns estados, como São Pau-

lo, por exemplo, ainda aguardamos definição 

da Secretaria da Fazenda estadual sobre a re-

gulamentação da venda direta de etanol.

Há também alterações recentes na legisla-

ção que trata do ICMS.

São tantas as mudanças e incertezas que 

empresários e consumidores estão perdendo 

as referências. E não temos culpa nenhuma 

quanto a isso.

Enquanto os governos (estaduais e federal) 

enchem os cofres com a alta da arrecadação 

decorrente do aumento dos combustíveis (já 

que a base de cálculo mudou), os postos le-

vam a bronca do consumidor.

Nosso papel, como entidade sindical, tem 

sido pautar a imprensa com os verdadeiros mo-

tivos que levam aos aumentos nas bombas. A 

conta é simples: se os custos e as obrigações 

crescem, elevam-se também os preços.

Até o mês que vem!

Insegurança x credibilidade

É difícil não só para 

o dono do posto 

explicar, mas também 

para o consumidor 

aceitar que o preço 

que aparece na 

bomba está elevado

 José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis
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A partir de 29 de novembro, estabelecimentos comerciais 

podem aderir ao novo serviço. Cada transação poderá ser 

remunerada entre R$ 0,25 a R$ 0,95. Porém, é preciso ter 

atenção às cláusulas contratuais da instituição financeira 

POR ADRIANA CARDOSO

Pix Saque e  
Pix Troco: vale a 
pena aderir?
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A partir de 29 de novembro pas-

sa a valer a nova regra do Banco 

Central (BC) para o Pix, que per-

mitirá a estabelecimentos comerciais e de 

serviços aderirem ao Pix Saque e Pix Troco. 

A adesão é opcional e, para isso, é necessá-

rio que o revendedor busque, entre as ins-

tituições financeiras, aquela que oferece-

rá as melhores condições 

contratuais. Se o posto já 

recebe pagamentos via 

Pix, basta negociar uma 

mudança contratual pa-

ra oferecer as duas no-

vas modalidades.

Por questões de se-

gurança, o Banco Cen-

tral fixou em R$ 500 o 

limite de valor máximo 

no Pix Saque e Pix Tro-

co para operações realizadas das 6h às 

20h. À noite, o limite das operações cai 

para R$ 100.

Mas o BC deixou a critério dos agen-

tes envolvidos a definição dos limites de 

operação. Por exemplo, a loja de conve-

niência poderá estipular que, em vez de 

saques de até R$ 500 durante o dia, o va-

lor será limitado a R$ 200. O que não é 

possível é o saque ultrapassar esse valor 

e nem ser inferior a R$ 100. Essa nego-

ciação deve ser feita na hora de fechar o 

contrato com a instituição financeira que 

estará por trás da operação.

Na opinião de Cristina Araújo, analis-

ta da unidade de capitalização e servi-

ços financeiros do Se-

brae Nacional, a gran-

de vantagem do Pix Sa-

que e Pix Troco é que o 

serviço será remunera-

do. Por cada operação, 

o dono do negócio po-

de receber de R$ 0,25 

a R$ 0,95. “Por isso 

é importante que ele 

pesquise as condições 

de cada instituição fi-

nanceira, para verificar regras contra-

tuais e identificar aquelas que ofere-

cem as melhores condições e remune-

rações”, sugeriu.

Uma parcela dos recursos de cada ope-

ração vai para os bancos (PSP’s, do inglês 

Payment Service Providers). Portanto, é 

preciso fazer a conta antes (e também 

A grande 
vantagem 
é que o 
serviço será 
remunerado 
por operação 
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conversar com o contador para ver tam-

bém implicações tributárias).

Outra vantagem, segundo ela, é am-

pliar o escopo de serviços oferecidos pelo 

local, proporcionando mais comodidade 

ao cliente. “A primeira etapa é procurar a 

instituição financeira, que vai dar todo o 

suporte tecnológico para que a operação 

possa ser feita”, disse.

Segundo a analista, o próprio extrato 

da operação conterá a separação do que 

é saque e compra na operação do Pix, 

permitindo que o empresário faça o con-

trole financeiro em seu caixa.

SEGURANÇA

Você, revendedor, pode estar se per-

guntando sobre a segurança da opera-

ção. Na análise de Cristina, do Sebrae, ela 

é totalmente segura, pois as duas opera-

ções (saque e troco) só serão finalizadas 

após verificação do PSP.

“A questão que fala da segurança do 

Pix está mais relacionada à engenharia 

social, ou seja, à ação de pessoas que se 

aproveitam de uma oportunidade para 

enganar outras. Por isso, é bom ter cui-

dado com links, sites e eventuais fraudes. 

Mas, dentro do sistema de saque e troco, 

as transações são seguras, protegidas pe-

lo sistema bancário”, explicou.

Mas, obviamente, o aspecto da se-

gurança do estabelecimento, com mais 

dinheiro circulando, deve ser motivo 

de atenção. “Com o Pix Saque e Tro-

co, o futuro é que essas empresas se 

transformem em ‘minibancos’, a exem-

plo do que ocorre com as lotéricas. Por 

isso, cada um deve avaliar seu caso e 

seus riscos, inclusive com as institui-

ções financeiras”, disse.

Ela também acredita que oferecer es-

ses serviços pode gerar outros dois aspec-

tos vantajosos: estimular mais pagamen-

tos em espécie e, também, compras por 

impulso, “pois quem vai fazer saque sem-

pre acaba comprando algo”.

Dentro do sistema 
de saque e troco 
as transações são 
protegidas pela
segurança 
bancária
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ERROS DE OPERAÇÃO

Se houver erros nas operações, o Ban-

co Central permite que o valor da tran-

sação seja devolvido em duas situações. 

A primeira, quando ocorre erro ocasio-

nado pelo prestador de serviço ou agen-

te de saque; a segunda, na hipótese de 

desacordo entre as partes antes da en-

trega do dinheiro.

Pela regra do BC, “nesses casos, o usuá-

rio pagador deve se manifestar imediata-

mente, solicitando a devolução ao presta-

dor de serviço de saque ou ao agente de 

saque, conforme o caso. Para os canais de 

atendimento eletrônicos, deverá ser dispo-

nibilizado ao usuário pagador mecanismo 

que possibilite essa manifestação imedia-

ta. Uma vez que o prestador de serviço de 

saque ou o agente de saque, conforme o 

caso, verifique que a devolução é devida, 

deverá iniciá-la em até uma hora”.

Para o cliente, até a oitava transação 

os serviços de saque ou de troco são 

gratuitos. A partir da nona operação, a 

instituição na qual ele tem conta pode 

cobrar tarifa definida segundo seus pró-

prios critérios.

Vale destacar que os proprietários dos 

estabelecimentos não poderão cobrar as 

taxas diretamente do usuário. n

 Fonte: Banco Central 
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Em outubro, a Fecombustíveis obteve sentença favorável 

anulando ato da Receita Federal que instituía a cobrança 

obrigatória da contribuição para o seguro de acidentes 

de trabalho (SAT). O fato é um reconhecimento de que o 

ambiente dos postos não é, necessariamente, insalubre 

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Aposentadoria especial 
requer comprovação de 
exposição a agentes nocivos

Shutterstock
NA PRÁTICA
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N o dia 26 de outubro, a Fe-

combustíveis obteve sentença 

favorável anulando o Ato 

Declaratório Interpretativo da Receita Fed-

eral do Brasil (RFB) no 2, de 18 de setem-

bro de 2019, que exigia a cobrança adi-

cional de taxa destinada ao seguro de aci-

dentes de trabalho (SAT), cuja arrecadação 

seria destinada ao pagamento da aposen-

tadoria especial de frentistas. Embora a de-

cisão ainda seja passível de recurso, ela rep-

resenta uma vitória ao segmento, pois sig-

nifica que o poder judiciário entendeu que 

é preciso comprovação da real exposição 

do trabalhador ao agente nocivo em grau 

que comprometam a sua saúde – neste ca-

so, o benzeno – para gerar o direito à apo-

sentadoria especial.

A ação, de forma resumida, solicitou que 

fosse considerado nulo o ato declaratório 

interpretativo da Receita que estabelecia 

que as empresas deveriam recolher ao INSS 

percentual diferenciado para os seus traba-

lhadores devido ao enquadramento destes 

nos possíveis beneficiários de aposentadoria 

especial.  O juiz Diego Câmara, da 17ª Vara 

Federal do Distrito Federal, entendeu que, 

realmente, para que o profissional tenha di-

reito à aposentadoria especial, é necessá-

rio um laudo comprovando a exposição a 

agentes insalubres, que é o que já está pre-

visto na legislação (Lei n. 8.213/91). 

De acordo com o consultor jurídico e 

sindical da Fecombustíveis, Klaiston Soa-

res d’Miranda, o benefício da aposenta-

doria especial é devido ao empregado que 

comprovar, junto ao INSS, ter trabalhado 25 

anos ininterruptamente em ambiente insa-

lubre e ter recebido o adicional de insalubri-

dade durante este período.

“Somente se o laudo médico detectar 

que realmente o ambiente do empregado 

é insalubre é possível pleitear a aposenta-

doria especial. Um ato da Receita Federal 

não pode dizer que todos os postos são 

locais insalubres”, explicou a advogada 

Lirian Cavalhero, do escritório Ope Legis 

Reconhecimento 
de que nem 
todo ambiente é 
insalubre é uma 
vitória para  
o setor
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Consultoria, que conduziu a ação. Com a 

anulação do ato, fica valendo somente a 

legislação, ou seja, um médico do traba-

lho terá que atestar a exposição ao agen-

te nocivo em alta concentração.

Segundo a Lirian, a União irá recor-

rer por ser uma previsão legal, mas o 

recurso não tem efeito suspensivo — 

ou seja, a sentença continua valendo. 

“Esse reconhecimento de que nem to-

do posto de combustíveis é insalubre é 

uma vitória do setor”, afirmou.

“A decisão está bem fundamentada, por 

isso acreditamos que a União terá poucas 

chances de revertê-la”, acrescentou o pre-

sidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda 

Soares. Confira as principais dúvidas. 

Combustíveis & Conveniência: Quando 

a aposentadoria especial é obrigatória?

Lirian Cavalhero: Somente nos ca-

sos em que a exposição for comprova-

da por laudo médico. É necessário que 

o posto em questão seja fiscalizado, 

não que exista a presunção de que to-

dos são insalubres. 

Já existem vários laudos da área de me-

dicina e segurança do trabalho que ates-

tam que não há, nos postos, concentra-

ção de agentes químicos que possam in-

duzir a aposentadoria especial. 

C&C: Em um suposto caso em que exista 

concentração nociva, a aposentadoria vale 

para todos os profissionais?

LC: A determinação legal é para quem 

trabalha na área de abastecimento, ao la-

do das bombas, reforçando que é neces-

sária a comprovação da exposição a agen-

tes nocivos em alta concentração. 

É importante lembrar que os combustíveis 

sofreram mudanças significativas ao longo 

dos anos, com redução de agentes nocivos. 

Isso é mais um fator de segurança para os 

profissionais. Como os postos são ambientes 

abertos, o que torna a concentração em teo-

res elevados bastante difícil. 

C&C: O que devem fazer os postos que 

já recolheram a contribuição?

LC: Quem recolheu terá que fazer o pedi-

do de ressarcimento diretamente à Receita 

Federal, baseando-se em laudos de medi-

cina e segurança do trabalho que compro-

vem a inexistência de insalubridade no am-

biente. Isso é uma questão individual, pois 

cada posto terá uma situação diferente. 

Vale lembrar que, como se tratava de 

um ato declaratório, poucos estabeleci-

mentos recolheram; quem pagava a con-

tribuição ou era por determinação de al-

guém da própria empresa ou decorrente 

de fiscalização. n
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A nova Resolução 858/2021 alterou algumas normas da 

revenda, que constam na Resolução 41/2013, permitindo a 

liberação do delivery de combustíveis para gasolina e etanol, 

o posto bandeirado ter bombas segregadas para vender 

combustíveis de outros fornecedores, a exibição de preços 

ser em duas casas decimais, entre outras mudanças

POR MÔNICA SERRANO

ANP muda as 
regras da revenda 
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Nova regra permite que postos 
bandeirados possam funcionar 

num modelo mix, com instalação 
de bomba segregada para 

comercializar combustíveis de 
outros fornecedores, que não os 

da marca que ostenta 
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C onforme previsto, a ANP publicou 

a Resolução 858, em 8 de novem-

bro, no Diário Oficial da União, 

que altera parte das regras da revenda, distri-

buição e Transportadores-Revendedores-Re-

talhistas (TRRs), seguindo a trilha da abertu-

ra do mercado. A expectativa do governo é 

ampliar a competitividade entre os agentes 

da ponta final, para, quem sabe, fomentar a 

redução de preços dos combustíveis.

 Apesar de todos os apelos da revenda pa-

ra que a agência reguladora fizesse a abertu-

ra do setor de forma encadeada, a partir do 

refino (que ainda permanece sob monopólio 

da Petrobras, mesmo com a venda de du-

as de suas refinarias), cuja nova formatação 

poderia ter alterações significativas em rela-

ção ao ambiente competitivo e, consequen-

temente, refletir nos preços para o consumi-

dor, não teve jeito. As mudanças iniciaram 

pela ponta final da cadeia.

 Com isso, a ANP alterou a Resolução 

41/2013, implementando cinco mudanças, 

entre as principais a permissão do delivery 

de combustíveis e o posto multibandeiras 

(flexibilização da tutela regulatória de fideli-

dade à bandeira).Também foi alterada Reso-

lução ANP 8/2007 (que regulamenta a ati-

vidade de TRR) e a Resolução ANP 58/2014 

(que regulamenta a atividade de distribui-

dor de combustíveis).   

 A nova resolução 858/2021 remete a 

algumas dúvidas por parte da revenda, 

que deverão ser esclarecidas junto à ANP. 

Confira a seguir o que muda para os postos 

de combustíveis.

DELIVERY DE COMBUSTÍVEIS

O tema é bastante controverso, pois par-

te do setor acredita que o delivery pode tra-

zer uma nova possibilidade para diversificação 

do negócio. Porém, há custos e investimen-

tos e a revenda não poderá vender diesel, só 

etanol e gasolina. Outra parcela do mercado 

vê a permissão com reservas, principalmente 

por trazer preocupação sobre o aumento das 

irregularidades. Os principais riscos são com 

relação à segurança da população (acidentes 

pela venda de produto inflamável), à conta-

minação do meio ambiente e a possibilidade 

de elevação do não pagamento de impostos. 

Paulo Miranda Soares, presidente da Fecom-

bustíveis, tem demonstrado esta preocupa-

ção desde que a Agência colocou o tema em 

discussão. Seu argumento encontra respaldo 

no projeto-piloto da GOfit, primeiro modelo 

delivery implementado no país, que foi sus-

penso por um breve período, pela 18a Vara 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anp-n-858-de-5-de-novembro-de-2021-357364148
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anp-n-858-de-5-de-novembro-de-2021-357364148
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anp-n-858-de-5-de-novembro-de-2021-357364148
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Federal do Rio de Janeiro, em maio, por fa-

lhas na fiscalização da ANP e inconsistências 

da documentação. “Se a agência não conse-

guiu fiscalizar três caminhões no Rio de Janei-

ro, em cerca de um ano (período do projeto-

-piloto), como vai conseguir fiscalizar os 5.570 

municípios brasileiros?”, questionou.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a 

sonegação de tributos neste segmento é da 

ordem de R$ 14 bilhões ao ano. Como o 

país é extenso, as falhas de fiscalização po-

dem ampliar as fraudes fiscais, de qualidade 

e de quantidade no setor de combustíveis.

Outro aspecto que deixa dúvidas é se, de 

fato, o delivery compensa como investimen-

to dentro dos moldes formatados. De acor-

do com a análise da assessoria jurídica do Mi-

naspetro, da forma como foi proposto, não 

vale a pena para a revenda. 

“Analisamos que, para o revendedor, o 

delivery vai aumentar os custos. Ele terá que 

investir no caminhão, cumprir uma série de 

exigências para obter autorizações e certifi-

cações, ter um aplicativo e ainda arcar com 

os custos do combustível para o transporte. 

Temos dúvida se este modelo terá grande 

adesão”, disse Simone Marçoni, advogada 

do Minaspetro.

De qualquer maneira, o delivery de com-

bustíveis ou o abastecimento fora das insta-

lações do estabelecimento está autorizado a 

partir do artigo 31-A da Resolução 858/2021. 

De acordo com o artigo, a revenda poderá 

comercializar gasolina e etanol hidratado fora 

dos postos, mas a nova modalidade depen-

de de autorização específica pela ANP. O re-

vendedor só receberá a autorização da Agên-

cia se estiver adimplente com o Programa de 

Monitoramento de Qualidade de Combustí-

veis (PMQC). Sobre este aspecto, a ANP con-

diciona a entrega dos combustíveis no pos-

to somente para quem estiver em dia com o 

PMQC. No entanto, até o momento, somen-

te Goiás e Distrito Federal estão em fase de 

implementação do novo PMQC. Qual deverá 

ser o procedimento para os demais estados 

que ainda não iniciaram o programa?

Esta foi uma das diversas dúvidas envia-

das à ANP pelo Minaspetro, sindicato da re-

venda do estado de Minas Gerais.

Bernardo Souto, consultor jurídico da Fe-

combustíveis, observa que a revenda deve-

rá cumprir três requisitos: 1) autorização da 

ANP para o posto revendedor; 2) adimplên-

cia com o PMQC e 3) outorga da autori-

zação do delivery, além da autorização do 

posto. Ou seja, “para a questão ambiental, 

pode até ser no mesmo documento, mas 

deverá constar mais de uma autorização, 

quando for o caso de delivery”, observou.

 A ANP liberou o delivery com delimita-

ção da área de circulação do caminhão so-
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mente até os limites do município onde 

está situada a revenda varejista. “Por que 

restringir o transporte intramunicipal? Essa 

barreira geográfica é legal? E o posto locali-

zado na divisa entre municípios vende para 

quem?”, questionou Souto.

O advogado também observa que o arti-

go 31-A não está claro no item que determi-

na que caminhão do delivery deverá conter 

em seu tanque exclusivamente um tipo de 

produto ou, caso contenha mais de um tipo, 

ser capaz de segregá-los, totalizando uma 

capacidade máxima de 2 m³ de produto.

“É permitida a troca de combustível no 

tanque? Por exemplo, na manhã vende-se 

gasolina e, no período da tarde, vende-se 

etanol? Se sim, como garantir a limpeza do 

tanque e principalmente da mangueira de 

abastecimento? Como evitar a contamina-

ção cruzada de combustível, haja vista que 

podem ser adquiridas quantidade baixas de 

volume? A mistura, neste caso, representa 

significativa não conformidade”, observou.

O revendedor interessado em investir no 

delivery deverá cumprir uma lista de exigên-

cias, sobretudo, possuir a autorização prévia e 

específica, publicada pela ANP no Diário Ofi-

cial da União. Porém, no primeiro requisito, 

que exige apresentar um estudo de análi-

se da gestão de riscos, a agência regulado-

ra não especifica os critérios que deverão ser 

avaliados. “Há necessidade de explicar me-

lhor o conteúdo e a forma de entrega des-

te documento. Ele (documento) deverá ser 

elaborado por um engenheiro? Se for, ne-

cessita, obrigatoriamente, da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART). Além dis-

so, quais são os riscos que deverão ser ava-

liados? O transporte ou o descarregamento 

junto ao consumidor?”, comentou Souto.

M
arcelo Cam

argo/ Agência Brasil

A aprovação do sistema de abastecimento fora do posto no modelo delivery tem 
gerado preocupação por parte da revenda   
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 Outros requisitos para permitir a venda nas 

ruas são o Registro Nacional de Transportes 

Rodoviários de Cargas (RNTRC), expedido pe-

la Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT); licença de operação, expedida pelo ór-

gão ambiental competente, referente ao veícu-

lo que realizará o abastecimento; certificado de 

segurança veicular emitido pelo Departamento 

Nacional de Trânsito, também referente ao veí-

culo que realizará o abastecimento; Certificado 

de Inspeção para o Transporte de Produtos Pe-

rigosos (CIPP), emitido pelo Inmetro, referente 

aos tanques; Certificado de Inspeção Veicular 

(CIV), emitido pelo Inmetro, entre outros. A li-

cença de operação de transportes, via de regra, 

é concedida pelos Estados. Souto alerta que 

pode haver dificuldade no processo de licen-

ciamento, por causa das rotas. “É importante 

entender que o veículo é considerado, no pro-

cesso de licenciamento, como uma fonte mó-

vel de poluição. Então, ele tem que apresentar 

todas as rotas que irá transitar. Em outras pala-

vras, o órgão ambiental não emite licença para 

as rotas que não conhece. Acredito que os pos-

tos irão citar apenas uma parte das rotas, para 

fins de obter a licença ambiental, mas não será 

possível saber qual a totalidade dos trajetos. No 

final das contas, o posto revendedor ficará com 

duas licenças: uma para o abastecimento e ou-

tra para o delivery”, disse.

Outra determinação é de que os veícu-

los utilizados para abastecimento fora do 

estabelecimento autorizado deverão dispor 

de GPS, cujo acesso deve estar disponível à 

ANP o tempo todo, permanentemente, en-

quanto estiver relacionado à atividade.

Primeiro projeto-piloto do sistema delivery no país chegou a ser suspenso 
temporariamente por falta de fiscalização e inconsistências na documentação 

Divulgação G
O

fit 
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PERMISSÃO PARA OS TRRs  

COMERCIALIZAREM GASOLINA E ETANOL

Além de comercializarem o óleo die-

sel, agora os TRRs poderão vender ga-

solina e etanol hidratado. Conforme 

já publicado na revista Combustíveis 

& Conveniência, quando a ANP pro-

pôs as mudanças, como o delivery de 

combustíveis e a venda de gasolina e 

etanol pelo TRR, a medida foi critica-

da por Adriano Pires, fundador e dire-

tor do Centro Brasileiro de Infraestrutu-

ra (Cbie). “A ANP está fazendo uma re-

gulação populista. Ela acha que concor-

rência significa ter muita empresa. Pos-

to tem uma função e TRR outra. O que 

baixa preço de combustível é investir 

em logística, em dutos, isso é que baixa 

custo de verdade. Com estas medidas, 

ela pode estar beneficiando aquele in-

vestidor que ganha dinheiro de forma 

heterodoxa”, advertiu Pires.

Arthur Villamil, consultor jurídico da 

Fecombustíveis, criticou a falta de isono-

mia de tratamento entre os agentes re-

gulados, já que é permitido ao TRR ven-

der gasolina, diesel e etanol e a revenda 

está impedida de vender óleo diesel pelo 

sistema delivery. “Não faz sentido, se é 

para competirem de igual para igual tem 

Não é permitida a venda de 
combustíveis delivery

• Em recipientes, fora do tanque de consumo dos veículos;

• em localidade onde haja piso semipermeável ou permeável;

• em locais fechados, como garagens e balcões, ou em áreas subterrâneas;

• em vias urbanas de trânsito rápido e arterial, conforme classificação do 
Código Brasileiro de Trânsito, bem como em filas duplas, com possibilidade 
de obstruir parcialmente o trânsito;

• nas proximidades de bueiros e galerias pluviais;

• ou quando a operação de abastecimento implicar em descumprimento 
de regras de trânsito, como a necessidade de parada em fila dupla ou em 
área em que seja vedado o estacionamento.
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que abrir o mercado para todos”, co-

mentou em entrevista concedida à C&C 

um pouco antes da audiência pública 

sobre o tema.

“Para o TRR, a nova regra ficou muito 

favorável e confortável,  mas para o re-

vendedor não”, reforçou Simone Março-

ni, do Minaspetro.

PREÇOS EXPRESSOS EM DUAS  

CASAS DECIMAIS

Os preços por litro de todos os com-

bustíveis automotivos comercializados 

deverão ser expressos pelos postos re-

vendedores com duas casas decimais, 

no painel de preços e nas bombas medi-

doras, ao invés de três casas, como era 

até então.

A medida é considerada uma jabuti-

caba, pois a exposição de preços em três 

casas decimais segue um padrão mundial 

da estrutura de preços do setor de petró-

leo. A utilização de várias casas decimais 

também se dá nos elos anteriores da ca-

deia. As distribuidoras vendem combus-

tíveis para os postos em quatro casas de-

cimais. Portanto, cada milésimo de real 

faz diferença no custo dos combustíveis, 

quando as compras são em grandes vo-

lumes. Na realidade, a precificação do 

posto é em três casas, mas a cobrança 

para o consumidor exclui o terceiro dígi-

to, sendo válido em duas casas decimais.

Em entrevista à revista (edição 188), 

Villamil disse que se o posto tiver que ex-

por seu preço em duas casas decimais, as 

distribuidoras também teriam que excluir 

o terceiro dígito e vender para a revenda 

em duas casas decimais, para não trazer 

prejuízo ao negócio.

A exposição de preços deverá entrar 

em vigor 180 dias a contar da publicação 

da Resolução 858, porém a mudança é 

simples. Basta solicitar à empresa que 

faz a manutenção para programar a exi-

bição de preços em duas casas decimais 

ou dependendo do conhecimento, um 

funcionário poderá alterar o display. 

“Em alguns casos, alguém do posto po-

de fazer a mudança, dependendo do 

modelo de bomba e do nível do conhe-

cimento do operador”, disse Simone.

Postos terão 180 dias para fazerem a adequação 
nas bombas e nos painéis, para exibição de 
preços dos combustíveis em duas casas decimais 
e não mais em três
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ALTERAÇÃO DA TUTELA DE  

FIDELIDADE À BANDEIRA

Passou a ser mais uma possibilidade a re-

venda embandeirada ter bombas segrega-

das para comercializar combustíveis de ou-

tros fornecedores, que não sejam da marca 

que ostenta. Esta regra está alinhada com 

a Medida Provisória n°1.063, de agosto de 

2021. Ou seja, a revenda que mantém con-

trato deverá respeitá-lo para, depois de fi-

nalizado, negociar com a sua distribuidora 

a permissão de ter uma bomba “branca”.

O revendedor varejista de combustí-

veis automotivos que optar por exibir 

marca comercial de distribuidor de com-

bustíveis líquidos e comercializar com-

bustíveis de outros fornecedores deve-

rá exibir, na identificação do produto, o 

nome fantasia dos fornecedores, se hou-

ver, a razão social e o CNPJ do distribui-

dor fornecedor do combustível. Há dú-

vidas sobre em qual local o posto deverá 

afixar as informações. “Quando se diz 

‘na identificação do combustível’, a ANP 

S

© 2021 Dover Fueling Solutions. Todos os direitos reservados. DOVER, o Design DOVER D, DOVER FUELING SOLUTIONS, e outras marcas registradas 
referenciadas aqui são marcas registradas da Delaware Campital Formation, Inc./ Dover Corporation, Dover Fueling Solutions UK Ltd. e suas entidades 

PRT_DFS_Brand_Ad.indd   1 9/3/21   11:53 AM

Concurso Cultural
90 anos de Wayne

Envie uma foto sua ou de seu posto com uma das 
suas Bombas Wayne mais antiga e escreva uma 

frase ou um breve depoimento falando como a 
nossa marca vem ajudando ao seu negócio.

A melhor frase será premiada com 
Bombas de Abastecimento Wayne novas*.

A premiação irá ocorrer no dia 10 de março de 
2022 em nosso estande da ExpoPostos.

Venha comemorar conosco!

*Premiação limitada até 04 bombas por posto.

Imagem do empreendedor do setor de combustíveis, Ricardo Pires, em seu 
Posto Caminho Novo na região de Itabira em Minas Gerais juntamente de sua 
bomba Wayne Century (3G) de 10 anos.

Escaneie

O QR Code acima

com a câmera do

celular e 

INSCREVA-SE.
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não deixa claro, na norma, onde efeti-

vamente fixar tal informação. Assim, su-

gerimos que se coloque diretamente na 

bomba medidora, bem como na placa 

de preços, de modo legível, o nome fan-

tasia do fornecedor do produto revendi-

do, respeitando-se, é claro, a liberação 

contratual expressa e prévia por parte 

da distribuidora à qual o posto está vin-

culado, evitando problemas futuros com 

a mesma, uma vez que os contratos em 

vigor devem ser respeitados”, destaca-

ram Simone Marçoni e Ana Violeta, ad-

vogadas do Minaspetro.

 As advogadas apontaram outra dú-

vida no Art. 25, que trata da identifica-

ção da origem do combustível automo-

tivo. Segundo a nova redação, entende-

-se ser obrigatório para todos os postos 

revendedores, independente se for ban-

deirado ou bandeira branca, informar ao 

consumidor a origem do combustível au-

tomotivo comercializado de forma des-

tacada e de fácil visualização, em cada 

bomba medidora para combustíveis lí-

quidos, com o CNPJ, a razão social ou 

o nome fantasia do distribuidor fornece-

dor do respectivo combustível automo-

tivo. Esta regra não faria sentido para 

o posto com bandeira que não instalar 

a chamada “bomba branca” de outros 

fornecedores, já que ele só terá um for-

necedor. A dúvida foi enviada em ofício 

pelo Minaspetro para a ANP, mas até o 

fechamento desta edição, a Agência não 

havia respondido.   

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL  

E GEORREFERÊNCIA

A partir da nova resolução, o revendedor 

tem até 30 dias para comunicar à ANP qual-

quer alteração cadastral, inclusive no que se 

refere à marca comercial. 

Com a alteração 
das regras, a 
expectativa é
ampliar a 
competitividade 
entre os agentes. 
Mas o mercado 
avalia que 
abertura começou 
pelo elo que já é o 
mais competitivo 



Combustíveis & Conveniência  49

No caso da marca comercial, tão logo en-

tre no site (dentro do prazo de 30 dias), o 

posto terá até 15 dias da data de alteração 

indicada na ficha para retirar todas as refe-

rências visuais da marca comercial do distri-

buidor antigo e identificar na bomba medi-

dora a origem do combustível, informando 

o nome fantasia, se houver, a razão social e 

o CNPJ do fornecedor do respectivo com-

bustível. Também deverá adquirir e comer-

cializar combustíveis do novo distribuidor in-

dicado na ficha cadastral já a partir da data 

da alteração indicada na referida ficha. “Na 

prática, isso melhora para o revendedor, 

que não terá que ficar aguardando o defe-

rimento da ANP para só depois concretizar 

o processo de mudança de bandeira. Con-

tudo, caso hajam pendências documentais 

para o seguimento da análise e deferimento 

do pedido por parte da ANP, o pedido será 

indeferido e o posto terá um enorme preju-

ízo em desfazer o processo de descaracteri-

zação à bandeira antiga”, comentaram as 

advogadas do Minaspetro.  

Para evitar transtornos, a recomendação 

jurídica é que a atualização cadastral, inde-

pendentemente da situação, só deverá ser 

solicitada pelo revendedor se o posto esti-

ver com todos os documentos obrigatórios 

atualizados e com seus dados corretos, de 

acordo com os dados da Receita Federal.

 Outra obrigatoriedade é o envio das co-

ordenadas georreferenciadas (GPS) do pos-

to revendedor, quando for realizado pedi-

do de autorização da atividade de revenda 

à ANP. “Isso é tranquilo, basta baixar o apli-

cativo que ele mesmo puxa os dados e inse-

re no sistema da ANP”, disse Simone.

A ANP disponibiliza um manual com o 

passo a passo para instalar o aplicativo ODK 

Collect e preencher a ficha cadastral pa-

ra enviar as informações com a localização  

geográfica. O aplicativo é gratuito e funcio-

na no sistema operacional Android.  n

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/revendedor/manual-posicao-geografica-novo.pdf
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/revendedor/manual-posicao-geografica-novo.pdf
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Evento da consultoria Datagro debateu o papel do biocombustível 

na matriz energética brasileira e sua participação em novas 

tecnologias automotivas. O desafio é colocá-lo em escala global

POR ADRIANA CARDOSO
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Etanol na rota 
da mobilidade 
sustentável

À s vésperas da 26ª Conferência 

do Clima de Glasgow, na Es-

cócia, os principais atores das 

cadeias automotiva e sucroenergética se 

reuniram, em São Paulo, na 21ª Conferên-

cia Internacional Datagro, em 25 e 26 de 

outubro, para debater o papel do  etanol 

na transição energética e como o biocom-

bustível pode contribuir com as metas fir-

madas em compromissos internacionais.

No Brasil, o setor de transportes é o 

quarto maior emissor de gases de efeito 

estufa na atmosfera (atrás do uso da terra 

e queimadas na floresta, segmento agro-

Anfavea prevê que, 
até 2035, em cenário 

modesto, 32% dos 
veículos no Brasil já 

teriam algum grau de 
eletrificação
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pecuário e de energia, excluindo trans-

portes), com uma fatia de 13% (desse 

percentual, 91% vêm do transporte rodo-

viário). No mundo, os países já desenham 

metas ambiciosas e, mais importante, de-

finem datas para eletrificar toda a frota de 

veículos leves e, assim, tirar de circulação 

aqueles movidos a combustíveis fósseis.

Conforme discutido nos dois dias de 

debates, cujo tema foi “Na rota da mobi-

lidade sustentável”, o etanol pode ter pa-

pel relevante nesse futuro que se esboça, 

mas é preciso que o país busque soluções 

mais globais para não ficar isolado.

“Não podemos fazer mais uma jabutica-

ba para o Brasil. Precisamos fazer uma jabu-

ticaba para o mundo! Criar uma tecnologia 

brasileira para o Brasil, que funcione só aqui, 

não adianta”, disse Pablo Di Si, presidente 

da Volkswagen Latin America. Ele reforçou 

que a indústria automotiva não investirá bi-

lhões de euros em soluções que produzam 

2 mil ou 200 mil veículos, pois, para além da 

questão ambiental e social, também é pre-

ciso pensar no aspecto econômico.

Em sua palestra no painel “Como atin-

gir a meta de descarbonização”, ele disse 

que o mundo vive um momento de transi-

ção violenta de tecnologias e o Brasil preci-

sa definir se quer ser protagonista ou coad-

juvante nessa corrida. “Eu acho que temos 

tudo para sermos protagonistas”, comen-

tou. “Se encontrarmos a fórmula de trans-

formar o etanol em combustível do futuro, 

nós vamos exportar o produto produzido 

aqui no país. Podemos exportar tecnologia 

de ponta”, reforçou.

Contudo, o Brasil precisa investir em pes-

quisas e adotar políticas convergentes com 

um mundo globalizado. O mote da vez é a 

agenda ESG (meio ambiente, sustentabilida-

de e governança), conjunto de políticas ca-

da vez mais adotado pelas grandes corpo-

rações para atender a clientes que não acei-

tam comprar produtos que não estejam em 

consonância com a preservação ambiental e 

a responsabilidade social.

As três letras têm impelido as empresas 

a buscarem, por exemplo, trocar sua frota 

para veículos menos poluentes. Tanto que, 

conforme dados da Associação Brasileira de 

Veículos Elétricos (ABVE), o segundo carro 

mais emplacado no primeiro semestre des-

te ano no Brasil foi um furgão elétrico da 

chinesa BYD (o modelo ET3), para fazer en-

tregas do comércio eletrônico. Além disso, 

grandes corporações, como a Ambev, tam-

bém estão buscando trocar suas frotas por 

veículos de entrega mais sustentáveis.

A Volkswagen, segundo o executivo, foi 

a primeira montadora a aderir ao Acordo de 

Paris, em 2015, para neutralizar as emissões 
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de gás carbônico até 2050. Para isso, tem 

feito investimentos pesados em pesquisa e 

uma série de iniciativas, pois o caminho não 

será somente um. “Vamos ter carros elétri-

cos, híbridos e biocombustíveis”, frisou. “O 

setor automotivo pode dobrar ou triplicar a 

produtividade nos próximos cinco anos, mas 

não podemos deixar que não tenha etanol 

no mercado, pois aí todo o nosso trabalho 

vai para o espaço”, complementou.

PREVISIBILIDADE

O Brasil precisa, porém, definir metas e 

datas, a exemplo do que nações de primei-

ro mundo vêm fazendo, e adotar políticas 

alinhadas à sustentabilidade que contem-

plem toda a cadeia. De nada adianta co-

locar veículos elétricos nas ruas se a ma-

triz energética não for limpa, ou aumen-

tar a produção de etanol derrubando flo-

restas para ampliar a área de plantio, ou 

tirar espaço da produção de alimentos pa-

ra dar mais lugar à cana-de-açúcar. Isso é 

tudo o que os consumidores não querem.

Na Conferência do Clima de Paris, o  

Brasil estabeleceu o compromisso de reduzir as 

emissões de gases de efeito estufa – sendo o 

gás carbônico o principal deles, por ser um dos 

principais responsáveis pelo aumento da tem-

peratura do planeta —  em 43% até 2030 so-

bre os índices de 2005. Na COP 26, ocorrida 

nos primeiros dias de novembro, pressionado 

pelas lideranças mundiais devido ao aumen-

to das queimadas e devastação na Amazônia, 

o governo brasileiro subiu a meta para 50%, 

além de ter prometido neutralizar as emissões 

de carbono até 2050, embora não tenha es-

pecificado como vai fazer isso.

Com a lupa no futuro, a Associação Bra-

sileira de Fabricantes de Veículos Automo-
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ão Especialistas discutiram em evento a participação 
do etanol em novas rotas tecnológicas em linha 
com a mobilidade sustentável 
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tores (Anfavea), elaborou recentemente um 

estudo intitulado “O caminho da descarbo-

nização do setor”, em parceria com o Bos-

ton Consulting Group, para traçar possíveis 

cenários para nortear os investimentos.

O presidente da associação, Luiz Carlos 

Moraes, lembrou no evento da Datagro 

que o Brasil já vem adotando políticas em 

convergência com o restante do mundo, 

com iniciativas como o Programa de Con-

trole de Emissões Veiculares (Proconve); o 

Rota 2030, de incentivo a novas tecnológi-

cas na cadeia automotiva; e o Renovabio, 

de fomento à cadeia de biocombustíveis, 

além do programa Combustível do Futuro.

“Mas precisamos tratar essas políti-

cas de forma coordenada, para que uma 

não atrapalhe a outra, pois, a depender 

do modo como são coordenadas, elas po-

dem acelerar ou atravancar a descarboni-

zação no Brasil”, pontuou.

No estudo, a Anfavea traçou três possí-

veis cenários, sendo o primeiro inercial, em 

que tudo é mantido mais ou menos como 

é hoje; o segundo em convergência com o 

mundo; e um terceiro, em que o Brasil ado-

ta uma postura de maior protagonismo.

No primeiro cenário, até 2035, 32% dos 

veículos, no Brasil, já teriam algum grau de 

eletrificação, enquanto cerca de 70% da 

matriz ainda seria de modelos flex fuel; no 

segundo cenário, 62% da frota prevista de 

2,5 milhões já teriam algum nível de eletri-

ficação, mas isso demandaria aumento de 

infraestrutura e geração de energia; e, por 

fim, um terceiro cenário demanda uma pro-

dução de biocombustíveis mais robusta.

“Neste último cenário, se aumentásse-

mos em 15 pontos percentuais a utilização 

do etanol, de 46% para 61% em 2035, 

teríamos um menor consumo de gasolina 

e menos emissão de CO
2. De acordo com 

o estudo, seriam necessários 18 bilhões 

de litros adicionais de produção de etanol 

e a indústria do biocombustível precisa-

ria investir cerca de R$ 50 bilhões, ou se-

ja, temos que trabalhar de forma comple-

mentar, de maneira planejada, para que 

a indústria automotiva possa investir em 

veículos híbridos flex”, conjecturou.

Em relação às emissões de gás carbô-

nico, no cenário um, segundo Moraes, as 

emissões ficariam em torno de 83 milhões 

de toneladas/ano, já considerando o con-

ceito do tanque à roda, uma redução de 

4% ante os patamares atuais; no cenário 

dois, esse volume ficaria em 70 milhões de 

toneladas anuais; e no três, a redução seria 

de 11%, de 2020 a 2030. Comparando o 

cenário um e três, a redução seria de 15%.

“Para valorizar a indústria de biocom-

bustível, com o que temos no Brasil, pre-
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cisamos fazer um planejamento, uma pre-

paração estruturada entre governo federal, 

indústria automotiva e indústria de etanol, 

de forma a oferecer à sociedade descarbo-

nização relevante”, disse Moraes.

No entanto, nessa discussão precisa ser 

inserido o debate da renovação da frota, 

cuja idade média, no Brasil, é de pouco 

mais de dez anos para veículos leves e de 

até 15 anos para caminhões, e também 

os programas de inspeção veicular.

HIDROGÊNIO NO BRASIL E NO MUNDO

A evolução veicular passa pelo hidrogê-

nio, e o etanol tem sido utilizado para pro-

duzi-lo por meio das células a combustível. 

No Brasil, a Nissan foi a pioneira nessa tec-

nologia, com o modelo SOFC (Solid Oxide 

Fuel Cell), que não necessita de baterias, as 

quais ainda são um entrave no setor, tanto 

pelo alto custo quanto pelo descarte.

O hidrogênio já vem sendo utilizado 

em outras partes do mundo, mas passa 

por alguns dos mesmos problemas dos 

veículos elétricos, que é a falta de infraes-

trutura de abastecimento e mão de obra 

para fazê-lo. Além disso, o hidrogênio po-

de ser obtido tanto do carvão ou gás, ma-

trizes mais sujas (hidrogênio cinza).

No Brasil, está em fase de implantação 

um programa para incentivar o hidrogênio, 

que deve ser a solução para abastecer veí-

culos pesados, como caminhões e ônibus. 

O uso de baterias, nesses casos, é limitante, 

pois funcionam mais em veículos mais leves 

e para distâncias curtas. Então, para trans-

porte de cargas ou de longas distâncias, a 

solução passa pelo hidrogênio verde.

“O hidrogênio pode ser obtido a partir 

de diversas fontes, sendo as duas principais 

a rota termoquímica (combustíveis, como 

o etanol) e eletroquímica (eletricidade mais 

água, a partir de energia renováveis, como 

a solar). O hidrogênio a partir do etanol po-

de vir a ser um importante negócio para o 

Brasil no futuro”, disse Daniel Lopes, diretor 

comercial da Hytron do Brasil.

A Hytron, segundo ele, tem equipamen-

tos para produzir hidrogênio e, também, 

para distribuí-lo e armazená-lo. “Importan-

te dizer que o Brasil está acostumado a lidar 

com o hidrogênio. Nas refinarias da Petro-

bras, temos grande quantidade de hidrogê-

nio sendo produzida. Já é uma cadeia de 

valor constituída nesse sentido”, comentou.

BIOCOMBUSTÍVEIS: AUMENTO NA MATRIZ

O ministro de Minas e Energia, Bento Al-

buquerque, que participou em vídeo gra-

vado da abertura da conferência, reforçou 

que os biocombustíveis terão papel cada vez 

mais relevante na matriz energética brasilei-
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ra. “Atualmente, 25% do consumo do setor 

é de combustíveis renováveis e, conforme as 

premissas do Renovabio, os biocombustíveis 

serão responsáveis por 30% do consumo do 

setor de transporte em 2030”, disse.

Albuquerque ressaltou o programa 

Renovabio, implementado em 2020, 

que, segundo ele, “é o maior programa 

do mundo de descarbonização”. “Ape-

nas em 2020 foram emitidos mais de 18 

milhões de créditos de descarboniza-

ção e negociados 15 milhões de CBios 

na bolsa de valores, gerando volume fi-

nanceiro de R$ 650 milhões. Este ano, 

já foram comercializados 22 milhões de 

CBios”, informou. n

Ainda que o ministro Bento Albuquer-
que tenha ressaltado os números do  
Renovabio no evento da Datagro, o fator 
preço continua sendo um impeditivo pa-
ra impulsionar a venda de etanol.

Conforme balanço de preços divulga-
do pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na 
cidade de São Paulo o custo do etanol 
hidratado ultrapassou a marca de R$ 6 
o litro em alguns postos da cidade. Va-
le lembrar que, no estado de São Paulo, 
o produto tem incentivos fiscais do go-
verno. Seu preço médio chegava a quase  
R$ 5 na última semana de outubro, de 
acordo com o levantamento da ANP.

De acordo com Plinio Nastari, pre-
sidente da Datagro, a conjunção seca, 
geada e incêndios – “a maior parte deles 
criminosos” – prejudicou a última safra, 
reduzindo a oferta do produto. “Além 
disso, o preço do etanol foi impactado 
pela alta da gasolina”, disse.

Dados da União da Indústria de Ca-
na-de-Açúcar (Unica), entidade que con-

grega as unidades produtoras da região 
Centro-Sul do país, apontam que foram 
comercializados na primeira quinzena de 
outubro 1,04 bilhão de litros de etanol, 
volume que correspondeu a uma retra-
ção de 20,16% em relação ao mesmo 
período da safra 2020/2021.

No Brasil, as vendas de etanol hidra-
tado alcançaram 575,25 milhões de li-
tros, volume 34,31% menor ante o mes-
mo período da safra anterior, quando fo-
ram comercializados 875,61 milhões de 
litros. Em função do menor consumo do 
etanol hidratado, as usinas são forçadas 
a ajustar a sua produção ao produto com 
maior demanda. 

Diante do cenário, as usinas têm foca-
do na produção e comercialização de eta-
nol anidro, que apontou variação positiva 
de 21,9%, com 431,36 milhões de litros 
vendidos em 2021 ante 353,88 milhões 
de litros na mesma base de comparação 
de 2020, pela mistura à gasolina.

Preço da gasolina, clima e queimadas 
impactam mercado em 2021



56   Combustíveis & Conveniência

CONVENIÊNCIA

Mesmo com os aumentos em diversos produtos, os revendedores 

têm conseguido manter a clientela ou ter menos perdas por meio 

da diversificação do mix de produtos, substituição de marcas por 

similares com custos mais acessíveis e promoções 

POR MÔNICA SERRANO

Inflação atinge setor 
de conveniência 

Divulgação VIP 24h

N ão é só a alta dos combustíveis 

que está pesando no bolso dos 

brasileiros. Os preços mais al-

tos dos alimentos e bebidas também es-

tão atingindo não somente os consumido-

res, mas também o mercado de lojas de 

conveniência, o que exige do revendedor 

mais jogo de cintura e novas estratégias 

para não perder a clientela.

De janeiro a outubro, o Índice de Pre-

ços ao Consumidor Amplo (IPCA), princi-

pal índice de inflação, somou 8,24%; nos 

últimos 12 meses atingiu 10,67%. O se-

tor de alimentos é o segundo maior peso 

no IPCA. Os três produtos que mais subi-

ram, no acumulado do ano até outubro 

foram: açúcar refinado (41%), café moído 

(29,8%) e tomate (28,7%).

Rede VIP mantém clientela, 
mas as vendas não retornaram 
ao patamar pré-pandemia
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Pelas projeções dos economistas, o IPCA 

deve continuar subindo e encerrar 2021 

em 9,5%. Neste contexto de evolução da 

inflação, o reflexo na renda e no consumo 

do varejo é praticamente inevitável. “A in-

flação onera mais quem ganha menos, im-

pactando principalmente a população de 

baixa renda. Sem dúvida, os pequenos ne-

gócios e as lojas de conveniência acabam 

sendo prejudicados. Ou seja, o objetivo da 

conveniência passa a ter menor importân-

cia, em função da renda reduzida do con-

sumidor e da maior sensibilidade a preços”, 

explicou Claudio Felisoni, economista e pre-

sidente do Instituto Brasileiro de Executivos 

de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar).

MUDANÇAS DE ESTRATÉGIAS  OU  

PROMOÇÕES SÃO ESSENCIAIS

Apesar de as projeções não serem muito 

animadoras, alguns revendedores estão dri-

blando as dificuldades da inflação, com a di-

versificação do mix, troca dos produtos mais 

caros por similares a custos mais acessíveis e 

inclusão de novidades, para manter a clien-

tela ou atrair novos clientes. 

Revendedor há anos no Rio de Janei-

ro, Manuel Vilela tem lojas da BR Mania. 

Ele conta que, neste ano, as vendas nas 

lojas de conveniência estão em recupera-

ção.  No entanto, com a inflação genera-

lizada e os aumentos dos fornecedores, 

não foi possível segurar os preços, o que 

o fez repassar as altas para o consumidor. 

Ao mesmo tempo, para manter a atrativi-

dade dos produtos para os clientes, uma 

das alternativas foi investir em promoções 

das mercadorias de menor giro. Além dis-

so, os fornecedores de grandes marcas 

também baixaram os preços em algumas 

linhas. “Todas as grandes empresas tam-

bém lançaram promoções de um ou dois 

produtos “, disse.  

De acordo com Vilela, as vendas dos 

combustíveis, especificamente da gasolina, 

continuam 30% abaixo do período pré- 

pandemia em seus postos. Com o recuo da 

comercialização, houve necessidade de re-

duzir a equipe de funcionários.  Já as lojas 

de conveniência conseguiram retomar as 

vendas porque representaram uma alterna-

tiva para o período de menor circulação das 

pessoas durante a pandemia. 

“As lojas de conveniência tiveram uma 

vantagem, não havia aglomeração e per-

maneceram abertas. Em janeiro, as ven-

das da conveniência tinham caído cerca 

de 20%. Hoje, as lojas estão nos ajudan-

do muito, compensando parte da queda 

das vendas da gasolina”, disse.

A característica de mercado de vizi-

nhança pode criar um elo de proximida-
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de com os moradores do bairro, principal-

mente quando há uma rotina na loja. Foi 

o caso João Vicente Beltrão, revendedor 

da Aghora Conveniência, que citou que a 

padaria que funciona dentro da loja tem 

ajudado a manter a clientela. “Por termos 

nosso foco no pão, todos os meus clientes 

são aqui do bairro e não tive queda acen-

tuada nas vendas”, destacou.

Segundo Beltrão,  a queda mais signi-

ficativa foi observada no posto, por conta 

das altas dos combustíveis. Já as vendas da 

loja de conveniência, mesmo com a infla-

ção, estão sendo administradas, pois as al-

tas “não impedem o consumidor de com-

prar um salgado ou experimentar um no-

vo produto”. Para manter a clientela, ele 

investe na diversificação do mix. 

“Tivemos que nos adaptar, mas não tro-

camos  de fornecedores, porque oferece-

mos produtos de qualidade. Apostamos 

na diversificação de produtos para não fi-

car na mesmice. Um item novo pode ter 

preço diferente, pois o cliente não tem pa-

râmetro de comparação. Estamos venden-

do salgados integrais, que além de mui-

to saborosos, agradam ao público que se 

preocupa em melhorar a alimentação. São 

essas iniciativas que não afastam e, pe-

lo contrário, ajudam a manter os nossos 

clientes e atrair novos”, destacou.

FATURAMENTO MENOR RESULTA  

DE MUDANÇA DE HÁBITOS 

A inflação não tem atingido de forma 

agressiva as lojas de conveniência da rede VIP 

24h, do Rio Grande do Sul. De acordo com 

André Gevaerd, sócio-diretor da empresa, os 

produtos de maior giro (cerca de 60%), co-

mo cigarros e bebidas alcoólicas e não alcoó-

licas, não tiveram grandes reajustes.

Além disso, a linha de fast food, bem for-

te na rede, com salgados e pães de queijo, 

também não teve aumento significativo, co-

mo ocorre com a carne e com os combustí-

veis, que subiram mais de 60%. No entanto,  

Gevaerd destaca que a movimentação dos 

clientes ainda não retornou à normalidade 

por conta da pandemia. “O que acontece é 

que a circulação de pessoas durante madru-

gada não voltou ao normal. As lojas estão so-

frendo mais nesse período. O faturamento es-

tá cerca de 20% menor em relação ao perío-

do anterior à pandemia. As vendas ainda não 

foram retomadas em função da mudança de 

hábito e das proibições noturnas”, destacou.

Ele também observa que, nos últimos dois 

meses, houve uma redução do movimen-

to do posto na área do abastecimento pe-

los aumentos de preços da gasolina. Com 

menos clientes abastecendo, pode reverbe-

rar em menos consumo na loja de conve-

niência. “Não sabemos, neste caso, afirmar 
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quanto o aumento de preços dos combustí-

veis está afetando o desempenho nas ven-

das na loja. É uma linha muito tênue”, disse.

Para manter a fidelidade da clientela, 

a rede VIP 24h aposta no posicionamen-

to estratégico da empresa. “Mantemos os 

postos muito arrumados e limpos e temos 

uma excelente qualidade de atendimen-

to.  São estes fatores que fazem com que 

a gente perca menos”, disse. 

Com 145 lojas de conveniência no Sul 

do país, a rede de postos SIM tem perce-

bido o impacto da inflação nos produtos 

das lojas da rede. Diego Argenta, diretor 

de Varejo da empresa, avalia que as ven-

das estão 5% abaixo da meta traçada pa-

ra este período. Entretanto, a organização 

espera melhora, com a en-

trada do 13o salário, férias 

e festas de final de ano.

“Dentro do retorno ao 

novo normal, ainda há es-

paço para crescer. É ób-

vio que o consumidor es-

tá gastando com as neces-

sidades mais básicas. Po-

rém, acreditamos em um 

final de ano melhor, mas 

não no mesmo apetite 

pré-pandemia, principal-

mente porque os combus-

tíveis estão pesando muito no bolso do 

consumidor”, disse.

Para amenizar a alta de preços, Argenta 

destaca a substituição de itens da mesma 

linha por outros de marcas similares, com 

custos mais acessíveis, além da diversifica-

ção de produtos.

“Entendemos que o nosso conceito de lo-

ja de conveniência é construído todos os dias. 

Toda semana implementamos novos produ-

tos e novas soluções. O nosso propósito é fa-

cilitar a vida das pessoas e, nesse contexto, a 

ampliação do mix é um desafio constante. O 

ponto principal é sempre olhar para o consu-

midor com atenção. A loja de conveniência, 

neste momento, é fundamental para o varejo 

dos combustíveis”, enfatizou. n

Divulgação

Muitos revendedores optaram pela 
diversificação do mix de produtos 
ou troca de marcas da mesma 
categoria por custos mais baixos
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OPINIÃO Rodolfo Rizzotto | Fundador e Coordenador do SOS Estradas

Grande parte dos empresários de rodovia 
não percebeu, ainda, que o novo modelo 
de concessão das estradas brasileiras pode-
rá levar à falência a maioria dos pontos de 
parada existentes.

Sob a falsa alegação de que não existem 
pontos de parada para o descanso dos cami-
nhoneiros, o governo federal introduziu nos 
editais de concessão a obrigatoriedade de 
construir os chamados Pontos de Parada e 
Descanso (PPDS).

Eles já foram incluídos em várias conces-
sões em andamento. Ao final do processo, se-
rão pelos menos 21 mil km de rodovias fede-
rais controlados pelas concessionárias. Ou se-
ja, praticamente um terço da malha federal.

No caso da nova concessão da Dutra (BR-
116), por exemplo, foi incluída a obrigação de 
três PPDs, com capacidade total de 510 vagas 
para estacionamento. Entretanto, somente um 
ponto de parada já existente, construído com 
recursos de um posto de combustíveis, ofere-
ce mais de 500 vagas. 

A diferença é que o custo da construção 
do PPD estará embutido no pedágio. Pagarão 
todos, inclusive os caminhoneiros, para serem 
construídos estacionamentos que, suposta-
mente, serão gratuitos.

De acordo com o estudo “A importância 
social e econômica dos pontos de parada”, 
alertamos que o valor arrecadado no pedá-
gio será muito maior do que o total investi-
do no PPDs.

Mostramos que já havia sido aprovado pe-
la Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) a criação de um PPD com 122 vagas, 
construído com “pequeno” aumento da ta-
rifa no pedágio, a ser cobrado por 17 anos 
de todos os usuários. Verificamos, então, que 
os empresários de postos de rodovia, com o 
mesmo dinheiro arrecadado nesses 17 anos 
no pedágio, fariam 5 mil vagas.

Como se não bastasse, neste novo mode-
lo criado pelo governo federal, a concessioná-
ria de rodovia poderá explorar atividades co-
merciais nos PPDs. Ou seja, será possível ven-
der combustível, operar restaurante, lancho-
nete, shopping, entre outros negócios. Curio-
samente, na Dutra, por exemplo, a obrigação 
de construir os pontos será somente após três 
anos de operação. Vão fazer caixa no pedágio 
e depois iniciar os PPDs.

Ao mesmo tempo, terão condições de co-
brar mais barato pelos serviços e produtos em 
relação aos pontos existentes. Concorrência 
desleal que poderá levar os empresários que 
já operam nas estradas à falência.

Isso deixa, no futuro, a concessionária com 
o controle total da rodovia. Afinal, qual em-
presário irá investir para construir ou reformar 
um ponto de parada, ampliando o estacio-
namento, sabendo que terá um concorrente 
que decide até sobre o acesso ao posto?

É preciso que os proprietários dos pontos 
de parada existentes, que investiram ao longo 
de décadas seus recursos e trabalho árduo, le-
vantem a voz agora, participem das iniciativas 
da Fecombustíveis e apoiem a sua diretoria de 
postos de rodovia. Sem união e valorização da 
sua entidade, serão atropelados pelos fatos.

Pontos de parada poderão falir com novo 
sistema de concessão de rodovias
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TABELAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

11/10/2021 - 15/10/2021 4,070 4,000

18/10/2021 - 22/10/2021 4,196 4,187

25/10/2021 - 29/10/2021 4,466 4,283

01/11/2021 - 05/11/2021 4,666 N/D

08/11/2021 - 12/11/2021 4,561 N/D

outubro de 2020 2,354 2,417

outubro de 2021 4,177 4,099

Variação 11/10/2021 - 
12/11/2021

12,1% -

Variação outubro/2021 - 
outubro/2020

77,5% 69,6%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

11/10/2021 - 15/10/2021 3,560 3,512

18/10/2021 - 22/10/2021 3,680 3,572

25/10/2021 - 29/10/2021 3,959 3,926

01/11/2021 - 05/11/2021 4,023 3,981

08/11/2021 - 12/11/2021 3,941 3,917

outubro de 2020 2,134 2,066

outubro de 2021 3,669 3,614

Variação 11/10/2021 - 
12/11/2021

10,7% 11,5%

Variação outubro/2021 - 
outubro/2020

71,9% 74,9%

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° 38 de 22/10/2021 - DOU 25/10/2021 - Vigência 01/11/2021

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 2,3705 1,1905 0,0353 0,0730 0,5785 1,7132 5,961 25% 6,7959
AL 2,2961 1,1716 0,0353 0,0730 0,5785 1,7599 5,914 29% 6,0151
AM 2,2807 1,1932 0,0353 0,0730 0,5785 1,6013 5,762 25% 6,3346
AP 2,3482 1,2013 0,0353 0,0730 0,5785 1,3931 5,629 25% 5,5140
BA 2,3034 1,1770 0,0353 0,0730 0,5785 1,7065 5,874 28% 6,0440
CE 2,2702 1,1878 0,0353 0,0730 0,5785 1,8013 5,946 29% 6,1500
DF 2,4320 1,1608 0,0353 0,0730 0,5785 1,8792 6,159 28% 6,6820
ES 2,3301 1,2150 0,0353 0,0730 0,5785 1,6500 5,882 27% 6,0640
GO 2,4290 1,1581 0,0353 0,0730 0,5785 1,9809 6,255 30% 6,5553
MA 2,2468 1,1824 0,0353 0,0730 0,5785 1,8257 5,942 30,5% 5,9200
MG 2,3857 1,2096 0,0353 0,0730 0,5785 2,0812 6,363 31% 6,6840
MS 2,4074 1,1743 0,0353 0,0730 0,5785 1,7072 5,976 30% 5,6434
MT 2,4790 1,1797 0,0353 0,0730 0,5785 1,5708 5,916 25% 6,2240
PA 2,2755 1,1851 0,0353 0,0730 0,5785 1,7788 5,926 28% 6,2898
PB 2,2532 1,1675 0,0353 0,0730 0,5785 1,7863 5,894 29% 6,1056
PE 2,2812 1,1675 0,0353 0,0730 0,5785 1,8099 5,945 29% 6,1860
PI 2,2704 1,1729 0,0353 0,0730 0,5785 2,0343 6,164 31% 6,4900
PR 2,3275 1,2096 0,0353 0,0730 0,5785 1,6342 5,858 29% 5,6200
RJ 2,3771 1,2096 0,0353 0,0730 0,5785 2,3222 6,596 34% 6,7850
RN 2,2581 1,1716 0,0353 0,0730 0,5785 1,9422 6,059 29% 6,6270
RO 2,3292 1,1905 0,0353 0,0730 0,5785 1,6740 5,881 26% 6,3710
RR 2,3157 1,1932 0,0353 0,0730 0,5785 1,5077 5,704 25% 5,9610
RS 2,3452 1,2282 0,0353 0,0730 0,5785 1,9885 6,249 30% 6,6210
SC 2,3615 1,2177 0,0353 0,0730 0,5785 1,4480 5,714 25% 5,7700
SE 2,3544 1,1716 0,0353 0,0730 0,5785 1,8678 6,081 29% 6,3800
SP 2,3566 1,2015 0,0353 0,0730 0,5785 1,5025 5,747 25% 5,9900
TO 2,3151 1,1716 0,0353 0,0730 0,5785 1,8746 6,048 29% 6,4000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,990

Di
es

el
 S

50
0

UF
90% Diesel A 

S500

10% 
Biocombustível 

(6)

90%  
CIDE (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
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AC 3,0629 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 1,0047 4,999 17% 5,8740
AL 2,9086 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8738 4,731 18% 4,8229
AM 2,9522 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,9053 4,804 18% 4,9883
AP 3,0262 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 1,2587 5,231 25% 4,9960
BA 2,9384 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8391 4,726 18% 4,6330
CE 2,9560 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8283 4,733 18% 4,5681
DF 3,0982 0,5912 0,0000 0,0148 0,3164 0,7693 4,790 15% 5,1120
ES 2,9849 0,5959 0,0000 0,0148 0,3164 0,5438 4,456 12% 4,5059
GO 3,0996 0,5902 0,0000 0,0148 0,3164 0,8023 4,823 16% 4,9876
MA 2,8940 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8549 4,697 18,5% 4,5830
MG 3,0895 0,5959 0,0000 0,0148 0,3164 0,7615 4,778 15% 5,0596
MS 3,0895 0,5902 0,0000 0,0148 0,3164 0,5032 4,514 12% 4,1679
MT 3,1612 0,5912 0,0000 0,0148 0,3164 0,9052 4,989 17% 5,2880
PA 2,9365 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,8717 4,755 17% 5,0904
PB 2,8846 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8937 4,727 18% 4,9328
PE 2,9210 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,7043 4,574 16% 4,3730
PI 2,9232 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8766 4,748 18% 4,8300
PR 3,0048 0,5675 0,0000 0,0148 0,3164 0,5279 4,431 12% 4,3900
RJ 3,0441 0,5989 0,0000 0,0148 0,3164 0,5886 4,563 12% 4,8810
RN 2,8396 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,9030 4,691 18% 4,9780
RO 3,0119 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,8934 4,852 17% 5,2150
RR 2,9954 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,8738 4,815 17% 5,0960
RS 2,9801 0,5675 0,0000 0,0148 0,3164 0,5778 4,457 12% 4,8110
SC 3,0593 0,5685 0,0000 0,0148 0,3164 0,5476 4,507 12% 4,5500
SE 2,9804 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,9130 4,842 18% 5,0370
SP 3,0269 0,5939 0,0000 0,0148 0,3164 0,6538 4,606 13,3% 4,9040
TO 2,9783 0,6081 0,0000 0,0148 0,3164 0,6473 4,565 13,5% 4,7600

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,652  
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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 (refinarias) de 26/10/2021 para óleo Diesel e  Gasolina  -  Ato Cotepe PMPF 38/2021 DOU 25/10/2021 
(PMPF => valores “congelados ” de 01/11/21 a 31/01/2022, conforme DESPACHO CONFAZ Nº 76, DOU 29/10/2021)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.
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AC 3,0970 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 1,0121 5,041 17% 5,9174

AL 2,9301 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8925 4,771 18% 4,9263

AM 2,9728 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,9232 4,842 18% 5,0870

AP 3,0477 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 1,2862 5,280 25% 5,1050

BA 2,9429 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8568 4,748 18% 4,7310

CE 2,9766 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,9335 4,859 18% 5,1480

DF 3,1370 0,5912 0,0000 0,0148 0,3164 0,7844 4,844 15% 5,2120

ES 2,9609 0,5959 0,0000 0,0148 0,3164 0,5595 4,447 12% 4,6356

GO 3,1131 0,5902 0,0000 0,0148 0,3164 0,8128 4,847 16% 5,0533

MA 2,9370 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8651 4,751 18,5% 4,6380

MG 3,1188 0,5959 0,0000 0,0148 0,3164 0,7694 4,815 15% 5,1126

MS 3,1110 0,5902 0,0000 0,0148 0,3164 0,5122 4,545 12% 4,2421

MT 3,1827 0,5912 0,0000 0,0148 0,3164 0,9227 5,028 17% 5,3902

PA 2,9620 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,8665 4,775 17% 5,0598

PB 2,9097 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,9093 4,768 18% 5,0187

PE 2,9426 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,7579 4,649 16% 4,7060

PI 2,9483 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,8857 4,783 18% 4,8800

PR 3,0218 0,5675 0,0000 0,0148 0,3164 0,5315 4,452 12% 4,4200

RJ 3,0688 0,5989 0,0000 0,0148 0,3164 0,5980 4,597 12% 4,9590

RN 2,8692 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,9309 4,749 18% 5,1320

RO 3,0415 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,8933 4,881 17% 5,2140

RR 3,0250 0,6151 0,0000 0,0148 0,3164 0,8941 4,865 17% 5,2140

RS 3,0048 0,5675 0,0000 0,0148 0,3164 0,5819 4,485 12% 4,8454

SC 3,0880 0,5685 0,0000 0,0148 0,3164 0,5560 4,544 12% 4,6200

SE 3,0056 0,6174 0,0000 0,0148 0,3164 0,9172 4,871 18% 5,0604

SP 3,0478 0,5939 0,0000 0,0148 0,3164 0,6634 4,636 13,3% 4,9760

TO 3,0008 0,6081 0,0000 0,0148 0,3164 0,6528 4,593 13,5% 4,8000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,685
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AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS
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Fonte: Petrobras
Nota: Os ajustes diários estão disponíveis no site da empresa, seção Produtos e Serviços, subseção Composição de preço de venda às distribuidoras  
( http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/ ).
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TABELAS
PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Período: 01/01/2020 à 01/10/2021 - (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 14/11/2021


