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Há luz no fim do túnel?
Chegamos ao final de mais um ano, com o país em crise e a 

sensação de que a retomada econômica está num futuro distan-
te. Os fundamentos econômicos sinalizam que não será em 2022 
que o país irá deslanchar. Temos uma campanha eleitoral que de-
verá trazer mais incertezas e volatilidade aos mercados. Hoje, te-
mos uma inflação próxima dos 10%, a taxa de juros já está em 
9,25%, o câmbio acima de R$ 5,60. Mesmo com a vacinação 
avançada e a pandemia um pouco mais controlada, o Brasil en-
trou em desaceleração. Agora, convivemos com a ameaça da no-
va variante Ômicron, que tem afetado vários países europeus.

O que esperar para 2022? Na realidade, é difícil prever. A cam-
panha eleitoral deverá ditar parte do cenário e trazer mais incerte-
zas econômicas até a definição do próximo presidente.

No âmbito da revenda, não se espera um panorama pro-
missor, uma vez que as mudanças das regras definidas em 
2021 irão refletir no dia a dia do setor em 2022. E, a depen-
der da motivação do governo atual, os postos deverão passar 
por mais mudanças. Em 2022, vamos ver na prática como se-
rá feita a fiscalização dos caminhões que passarão a atender o 
consumidor com o delivery de combustíveis, e também vamos 
perceber os efeitos sobre a competitividade, com a comercia-
lização de gasolina e etanol pelos TRRs. E ainda teremos mais 
clareza se a venda direta do etanol hidratado vai baixar os pre-
ços ao consumidor final e qual será o impacto sobre o recolhi-
mento de impostos. O ano de 2021 foi bastante intenso para 
a revenda. Para acompanhar tudo o que aconteceu no setor, 
vale a pena conferir a Reportagem de Capa desta edição.  

Juntamente com a reportagem principal da revista, trazemos 
cobertura da live Energy Talks, que discutiu precificação de com-
bustíveis e liberdade econômica, para complementar o assunto.

A mudança do sistema de comercialização dos leilões e todas 
as discussões sobre o novo patamar do teor de biodiesel em 10% 
na mistura ao diesel para 2022 é destaque da seção Mercado.

Para quem tem loja de conveniência, é importante observar o 
comportamento do consumidor, que passa por mudanças com o 
veganismo e vegetarianismo, especialmente das novas gerações. 
Aliado a isso, há os consumidores focados na saúde e bem-estar, 
que buscam produtos sem glúten, lactose e sem açúcar. Reflita se é 
hora de ampliar o mix de produtos. Veja a matéria Conveniência.

O destaque da Entrevista do mês é Adalberto Maluf, presi-
dente da Associação Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), que vai 
abordar o panorama nacional no contexto da mobilidade elétrica.

Feliz Natal!! Que 2022 traga mais saúde e dias melhores para 
a revenda e todos os brasileiros!!  

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora 
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SINDICATOS

ACRE
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www.sindepac.com.br
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Salas 93/94 Shopping Miramar
Maceió-AL
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
Conj. Vieiralves
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
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Fone: (61) 3274-2849
sindicato@sindicombustiveis-df.com.br
www.sindicombustiveis-df.com.br

ESPÍRITO SANTO
Sindipostos - ES
Eval Galazi     
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 / 21º - salas 
2101 e 2102
Ed. Global Tower - Enseada do Suá
Vitória - ES
Fone: (27) 3322-0104
sindipostos@sindipostos-es.com.br
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Fone: (98) 98740-1700 / 98453-7975
gerencia@sindcombustiveis-ma.com.br 
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

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

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

PARANÁ
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

PIAUÍ
Sindipetro - PI
Alexandre Cavalcanti Valença 
Av. Tancredo Neves 8570, Lourival Parente
Teresina-PI
Fone: (86) 3227-4996 
sindipostospi@gmail.com
www.sindipetropi.org.br

RIO DE JANEIRO
Sindestado
Ronald Barroso do Couto 
Av. Presidente Franklin Roosevelt, 296
São Francisco
Niterói–RJ
Fone: (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

Agentes não 
devem custear 
ações de 
fiscalização,  
diz CNC

A Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) está questio-
nando, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), a resolução que 
institui o PMQC e define os 
requisitos para credenciar la-
boratórios que irão coletar e 
transportar amostras de com-
bustíveis líquidos automotivos. 

A razão é que os artigos 4º, 
5º e 7º da Resolução 790/2019 
impõem aos agentes do mer-
cado a obrigação de custear 
os laboratórios que irão forne-
cer elementos para o PMQC. 
Contudo, segundo a CNC, a 
Lei 9478/1997, que dispõe so-
bre a política energética nacio-
nal, não autoriza que o órgão 
regulador transfira obrigações 
ao agente econômico.

Para a Confederação, os 
atos de fiscalização da ANP 
não podem criar obrigações 
que não tenham suporte na le-
gislação e a agência reguladora 
não pode delegar atos de afe-
rição de qualidade do produto 
aos produtores e aos revende-
dores de combustíveis. 

ANP cria Programa de 
Monitoramento da  
Qualidade do Biodiesel 

A ANP aprovou em 2 de dezembro a resolução que 
cria o Programa de Monitoramento da Qualidade do 
Biodiesel (PMQBio). O programa, que visa manter a 
qualidade dos combustíveis do ciclo diesel, irá moni-
torar o cumprimento das especificações de qualidade, 
com o objetivo de assegurar que o biodiesel e o óleo 
diesel A atendam aos critérios de qualidade conforme 
parâmetros físico-químicos.   

O PMQBio terá formato similar ao novo modelo do 
Programa de Monitoramento da Qualidade dos Com-
bustíveis (PMQC), em execução no estado de Goiás e 
no Distrito Federal. Está prevista a coleta de amostras de 
biodiesel e óleo diesel A nos produtores de biodiesel e 
distribuidores de combustíveis líquidos, seguida de aná-
lises laboratoriais, permitindo a produção continuada de 
dados estatísticos sobre a qualidade dos produtos e a 
identificação de eventuais não conformidades. O novo 
modelo prevê a realização de, no mínimo, duas coletas 
anuais aleatórias de amostras, através do financiamento 
privado dos agentes econômicos envolvidos, a exemplo 
do procedimento previsto no novo modelo do PMQC, 
regulamentado na Resolução ANP nº 790, de 2019. 

Divulgação Em
brapa
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Etanol: vendas recuam
A primeira quinzena de novembro não foi boa para o 

etanol comercializado pelas usinas da região Centro-Sul do 
país. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açú-
car (Unica), as vendas de etanol totalizaram 988,2 milhões 
de litros na primeira metade do mês, representando uma 
queda de 25,6% ante o mesmo período do ano passado. 

O menor desempenho nas vendas foi puxado pelo etanol 
hidratado, que somou 538,8 milhões de litros. Ou seja, uma 
queda de 32% ante igual período da safra do ano passado.

“A dinâmica de mercado observada nas últimas quinze-
nas já era esperada. A perda de competitividade econômi-
ca do etanol hidratado tem promovido redução no consu-
mo do renovável e já equacionou o equilíbrio de oferta e 
demanda. Essa condição, associada ao menor consumo de 
combustíveis leves, tem promovido quedas sucessivas no 
valor do hidratado recebido pelos produtores, que tem se 
reduzido nas últimas três semanas”, disse Antonio de Padua 
Rodrigues, diretor-técnico da Unica.

Já no acumulado desde o início da safra até a primeira 
quinzena de novembro, o volume de etanol sofreu recuo de 
6,37%, para 17,91 bilhões de litros vendidos. Desse total, 1,04 
bilhão de litros foram destinados à exportação e 16,87 bilhões 
ao mercado interno. No Brasil, a comercialização do etanol ani-
dro somou 6,40 bilhões de litros, uma elevação de 20,4%, en-
quanto que o etanol hidratado apresentou queda de 11,8%, 
com vendas de 10,48 bilhões de litros.

Projeto reduz 
burocracia 
para ferrovias

A Câmara dos Depu-
tados aprovou, em 14 
de dezembro, o Projeto 
de Lei 3754/21, que cria 
a Lei das Ferrovias. A 
proposta já passou pe-
lo Senado e segue para 
sanção presidencial.

O projeto poderá ser 
um incentivo aos inves-
timentos e ampliação 
da malha ferroviária, 
pois permite à União 
autorizar a exploração 
de serviços de transpor-
te ferroviário pelo setor 
privado sem necessida-
de de obter concessão 
ou permissão.

A expectativa do 
deputado Zé Vitor, 
relator do projeto, é 
que ao tornar o pro-
cesso menos burocrá-
tico, o aumento da 
oferta de ferrovias e 
novos investimentos 
em infraestrutura de  
até R$ 100 bilhões se-
rá estimulado. 

 
(com informações da 

Agência Câmara)

Agência Petrobras 
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ENTREVISTA ADALBERTO FELICIO MALUF FILHO | PRESIDENTE DA ABVE

‘Postos têm tudo 
para se consolidarem 
como players da 
eletromobilidade’
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POR ADRIANA CARDOSO

E nquanto na maior parte dos paí-

ses o fim da circulação dos veí-

culos de motor a combustão tem 

data para acontecer, o Brasil ainda engati-

nha. Na ausência de uma agenda governa-

mental que pavimente o caminho rumo à 

eletromobilidade, o setor automotivo tem si-

do impulsionado pela agenda ESG (Ambien-

tal, Social e Governança, na tradução pa-

ra o português) das empresas, um conjun-

to de políticas com práticas que visam os pi-

lares impostos pelas três letras, pois o apelo 

climático é urgente. Segundo Adalberto Fe-

licio Maluf Filho, presidente da Associação 

Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), além 

das empresas, no Brasil tem-se visto iniciati-

vas pontuais, de governos estaduais e muni-

cipais, como o de São Paulo, no sentido de 

dar incentivos fiscais para a compra de veícu-

los elétricos. “Em nível mundial, o crescimen-

to (do mercado de elétricos) teve muito a ver 

com agendas ambientalistas e políticas pú-

blicas de governos de reconstrução das eco-

nomias no pós-Covid. No Brasil, infelizmen-

te, não temos uma política pública integrada 

em âmbito nacional”, lamentou.

Em relação aos postos de combustíveis, 

Maluf, que é diretor de Sustentabilidade, 

Marketing e Novos Negócios no Brasil da chi-

nesa BYD, líder global na produção de ener-

gia limpa, acredita que eles “têm tudo pa-

ra se consolidarem como um dos principais  

players da eletromobilidade”. “A Rede Graal 

foi um exemplo por ser pioneira ao colocar 

pontos de recarga e hoje mantém-se atrativa 

para esse público (dos carros elétricos)”.

Confira abaixo os principais trechos da 

entrevista concedida à revista Combustí-

veis & Conveniência.

 

Combustíveis & Conveniência: Co-

mo está o mercado de veículos elétri-

cos no Brasil?

Adalberto Maluf Filho: A venda de veí-

culos a combustão vai ficar estável e é bem 

possível que tenha uma queda no fim deste 

ano (2021). Já o mercado de veículos eletri-

ficados, mais uma vez, teve crescimento es-

te ano. De janeiro a outubro, apontou cres-

cimento de 71%. Passamos de 30 mil veícu-

los vendidos, que é um pouco acima da meta 

que prevíamos (28 mil). Com o fechamento 

do último mês (dezembro), devemos passar 

de 33 mil, crescimento de 10% a 15% a mais 

do que esperávamos, o que é positivo.  Isso 

nos ajuda a pensar numa transição do parque 

produtivo que, este ano, praticamente tripli-

cou a venda de veículos elétricos a bateria. O 

Brasil está começando a engatinhar, mas, lá 
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fora, a velocidade é muito maior. O mundo 

vai sair de um patamar de 11% de híbridos 

elétricos em 2020, para 22%-25% este ano. 

Então, o mundo está acelerando a uma velo-

cidade muito mais rápida do que o Brasil.

C&C: O que impulsionou esse merca-

do? Foi a agenda ESG das empresas?

AMF: Em nível mundial, o crescimento te-

ve muito a ver com as agendas ambienta-

listas, como as políticas públicas aprovadas 

nos pacotes de reconstrução das economias  

pós-Covid, o Green Deal na Europa e o pa-

cote de Joe Biden, nos Estados Unidos. São 

políticas públicas consistentes. Já no Brasil, 

infelizmente, não temos uma política pública 

integrada nacional. Vimos muita relutância 

do governo federal em assumir posições na 

COP 26 (Conferência do Clima de Glasgow, 

na Escócia, ocorrida em novembro) e, no ge-

ral, não há grandes políticas ambientais. Isso 

fez com que o setor privado brasileiro se mo-

vimentasse. Vimos também governos subna-

cionais — prefeitos e governadores —  apro-

vando incentivos à eletromobilidade, como o 

governo de São Paulo e a capital paulista. O 

crescimento do comércio eletrônico também 

fez com que grandes empresas de varejo, 

em especial nas áreas de logística de distri-

buição de produtos, investissem em veículos 

elétricos. Este ano, tivemos pedidos de 500 

caminhões elétricos e 300 furgões elétricos 

para entregas, mercado que deve mais do 

que dobrar em 2022. Então, vimos grandes 

empresas (como Magalu, Americanas) como 

alavancadoras desse processo.

C&C: Quais incentivos os governos 

de outros países dão para fomentar es-

se mercado que não vemos no Brasil?

AMF: Aqui no Brasil, é mesmo o setor 

privado (que está fomentando o mercado), 

diferentemente do que vemos ocorrer no 

Como os postos de 
gasolina têm pontos 
muito estratégicos nas 
cidades, acreditamos 
nessa consolidação 
deles como um local 
de serviços. A Rede 
Graal foi um exemplo 
por ser pioneira ao 
colocar pontos de 
recarga
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mundo, onde o poder público subsidia, in-

centiva, cria programas de parcerias público-

privadas, de diferentes níveis, e contribui pa-

ra que a agenda avance. No Brasil, destaco o 

setor de logística, porque este é o único em 

que não existe a distorção tributária. Um ca-

minhão a diesel paga zero de IPI e o elétrico 

idem. Um furgão a diesel paga zero e um 

elétrico paga zero. Então, não há distorção, 

o que é diferente do automóvel de passeio, 

em que um carro flex paga de 7% a 9% de 

IPI, o híbrido paga de 11% a 15% e o elétri-

co puro, entre 14% e 18%. Então, no veícu-

lo de passeio, em especial nos veículos mais 

de entrada, existe essa dificuldade. Por isso a 

agenda ESG avançou tanto no setor logísti-

co. Mas, por outro lado, nos veículos de pas-

seio só vemos o setor de luxo crescendo.

C&C: Quando o senhor fala em po-

lítica de governo, trata-se somente de 

incentivos fiscais, subsídios, como se 

vê na Europa e Estados Unidos, ou o 

tema é mais abrangente?

AMF: Não, o marco regulatório vai mui-

to além da questão fiscal. Estou falando de 

política de estímulo – a ciência, a tecnologia 

aplicada ajudando o setor privado e a indús-

tria a se aproximar do mundo acadêmico e 

poder pesquisar e reduzir custos e trazer me-

lhores soluções. Há políticas de incentivos 

não tributários, desde incentivos a estaciona-

mentos, incentivos ao rodízio, que avançou 

muito em São Paulo, por exemplo. A agenda 

ESG da logística evoluiu porque tem isenção 

de rodízio - o caminhãozinho e o furgão elé-

trico podem rodar todos os dias, enquanto 

os a diesel/gasolina não podem rodar um dia 

por semana. Então, este frotista precisa ter 

uma frota extra. Na Costa Rica, por exem-

plo, os carros elétricos têm uma placa verde, 

o que lhes dá benefícios como poder estacio-

nar em vários lugares. Além disso, têm isen-

ção de estacionamento. Na Noruega, come-

çou-se a dar isenções de pedágio, uso de fai-

xa de ônibus. Enfim, são políticas de estímu-

lo não necessariamente tributárias, mas que 

ajudam a alavancar o setor.

C&C: No balanço de fechamento 

do ano, a Associação Nacional dos Fa-

bricantes de Veículos Automotores  

(Anfavea) disse que a falta de insumos, 

como chips e semicondutores, impactou 

a produção de veículos a combustão. Es-

se gargalo, de algum modo, também 

prejudicou o setor de veículos elétricos?

AMF: Impacta também, mas como os veí-

culos elétricos têm valor agregado um pou-

co maior, as montadoras priorizam o uso dos 

semicondutores nos elétricos. Por exemplo: 

a Toyota previa vender 20% de todos os Co-
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rollas híbridos. No fim, vendeu 40%, o do-

bro. Nos elétricos, provavelmente, não faltou 

muito componente. A própria BYD, que é a 

segunda maior fabricante de carros elétricos 

do mundo, fabrica seus próprios chips e se-

micondutores. Então, para nós, não houve 

falta. Nem para a Tesla, que já tinha uma pre-

visão de venda muito grande e não cancelou 

contratos. O que acontece é que, em 2020, 

lá no início da pandemia, as montadoras 

tradicionais cancelaram contratos de semi-

condutores e chips, postergando a entrega 

com os fabricantes asiáticos e, obviamente, 

a pandemia demandou muito desses mes-

mos componentes para o setor de TI – celu-

lar e computador –, para a digitalização da 

vida das pessoas. A própria BYD transferiu a 

fabricação desses produtos, que iriam para o 

setor automotivo, para o de informática. En-

tão, quando o setor automotivo retomou a 

venda (de veículos), aí já não tinha o compo-

nente. Na minha opinião, foi uma falha mui-

to grande das montadoras, que, ao verem a 

crise, ficaram com medo de ter grandes esto-

ques e cancelaram as compras.

 

C&C: As baterias estavam entre os gar-

galos do segmento, principalmente em 

relação ao custo e à produção, que não 

era considerada sustentável. O senhor já 

disse em uma entrevista que o custo de-

las caiu. De quanto foi essa queda?

AMF: Foi de 89% nos últimos dez anos, 

encerrados em 2020. Mas ainda continua 

mais alto do que o custo operacional do mo-

tor a combustão. As projeções são de que, em 

2025, o preço das baterias caia mais 50%, e 

isso vai viabilizar os elétricos para todo mun-
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do. No entanto, hoje, já no patamar de preços 

das baterias atuais, segundo a Agência Inter-

nacional de Energia (IEA, na sigla em inglês), 

setores que rodam mais de 50km/ 70 km por 

dia, já têm a sua economicidade viável.

C&C: E a questão do descarte, co-

mo está?

AMF: Hoje, já existe um sistema de reutiliza-

ção dessas baterias. É possível reutilizar as ba-

terias depois de 10 anos no veículo por siste-

mas estacionários de energia, com painel solar. 

Depois, é possível também, fazendo a regula-

gem de frequência em subestação ou na rede 

de distribuição. Após 20, 30 anos, dependen-

do da química, pode haver uma reciclagem to-

tal. Inclusive, aqui no Brasil, já há empresas e fá-

bricas reciclando, o que significa não queimar, 

separar os minerais, os metais raros e tudo o 

que for possível. As baterias evoluíram muito 

na questão da sustentabilidade.

C&C: O senhor pode explicar a dife-

rença entre uma bateria de um veículo 

leve e a de um veículo mais pesado?

AMF: Já temos carros de passeio com au-

tonomia praticamente igual a de um veículo 

movido a etanol ou gasolina. Em termos mun-

diais, vemos a consolidação da química dife-

renciada para cada aplicação de produtos. Pro-

dutos que precisam de mais autonomia estão 

usando insumos com mais densidade energé-

tica. A Agência Internacional de Energia colo-

ca que, em 2022, teremos tanto carro de pas-

seio quanto caminhão, com promessas de  

1.000 km de autonomia a partir de 2022. En-

tão, em tese, se esses fabricantes entregarem 

esses produtos que estão prometendo, com 

1.000 km de autonomia, seja caminhão ou 

veículo leve, vamos superar o problema de au-

tonomia. Os ônibus continuarão com autono-

mia de 300 km, até porque é o necessário pa-

ra a operação urbana - ninguém precisa mais 

que isso. Já os caminhões estão evoluindo de 

200 km-300 km para 500 km, e vai ter cami-

nhão de 1.000 km. Isso sem falar que, em pou-

co tempo, o hidrogênio muito provavelmente 

vai se consolidar como uma fonte mais barata, 

além do que ele amplia muito a autonomia do 

veículo elétrico. O veículo a hidrogênio é um 

veículo elétrico, só que, ao invés de uma bate-

ria alimentando, tem-se o hidrogênio.

C&C: O que o senhor vislumbra para 

o mercado automotivo brasileiro? Tere-

mos o veículo a combustão ainda por 

um tempo? E a célula a combustível? Ela 

será a força-motriz desse mercado?

AMF: As projeções estão dizendo que, já 

em 2025, as vendas de híbridos elétricos vão 

ultrapassar 50% de toda venda nova no mun-

do. Fala-se que a China vai ter 69%, a Euro-



14   Combustíveis & Conveniência

ENTREVISTA ADALBERTO FELICIO MALUF FILHO | PRESIDENTE DA ABVE

pa 64%, a América do Norte, Japão e Coreia, 

na faixa de 40% a 50%. E a América do Sul 

teria só 6% nessa projeção. Outro estudo da  

Anfavea, feito em parceria com o Boston 

Consulting Group, chegou à conclusão tam-

bém que, em 2035, cerca de 70% de todos 

os veículos nos grandes mercados – China, Es-

tados Unidos e Europa – serão quase 70% de 

elétricos puros ou plug-ins. Ou seja, essas pro-

jeções vão nesse sentido, mas também dizem 

que o Brasil não, que vai estar no passado, só 

vendendo biocombustível. Pessoalmente, não 

acredito muito nessas projeções relacionadas 

ao Brasil, pois acho que a projeção da IEA é 

verdadeira, na relação de preço e custo-bene-

fício da tecnologia, de que a partir de 2025 

o elétrico vai ser muito mais barato em nível 

mundial. Por isso, não faz sentido achar que o 

Brasil vai ficar fechado vendendo biocombus-

tível e combustível fóssil, porque nossa voca-

ção é essa, porque o elétrico não é vocação 

no mercado brasileiro. O Brasil, na minha opi-

nião, vai ser atropelado pelos números inter-

nacionais, embora eu tenha preocupação em 

relação à própria sustentabilidade do ponto 

de vista programático das fábricas que estão 

aqui. Hoje, temos um mercado de produção 

de veículos no qual a tecnologia de combus-

tão é muito grande – é o quarto de pesados 

e o oitavo de leves –, e estamos vendo todas 

as grandes montadoras do mundo colocan-

do prazos e metas para deixar de produzir veí-

culos a combustão e focar nos elétricos, e eu 

não vejo como uma filial dessas matrizes fa-

larem: ‘ah, não, mas o Brasil é diferente! Vou 

pôr bilhões para pesquisar e melhorar o mo-

tor a etanol’. Não faz muito sentido quando 

penso do ponto de vista geopolítico e de eco-

nomia de escala.

C&C: O número de eletropostos su-

biu de 500 para 800. O que vocês con-

sideram, exatamente, eletropostos?

AMF: Eletropostos são pontos de re-

cargas públicos ou semipúblicos, os quais 

Crescimento do 
comércio eletrônico 
fez com que grandes 
empresas de varejo, 
em especial nas 
áreas de logística 
de distribuição de 
produtos, investissem 
em veículos elétricos
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qualquer pessoa pode utilizar. Os priva-

dos, de condomínios, não entram em 

nossas estatísticas. Provavelmente no co-

meço do ano que vem já vamos passar de 

1.000 eletropostos públicos ou semipú-

blicos em estradas e áreas coletivas. Cla-

ro que a maioria deles está no eixo RJ-SP; 

SP-Curitiba e SP-BH e no interior de São 

Paulo, mas estamos vendo um crescimen-

to no Nordeste também.

C&C: É fácil, para um posto de com-

bustível, incluir esse serviço?

AMF: Os postos de gasolina têm tudo 

para se consolidarem como um dos prin-

cipais players desse setor, pois o próprio 

posto já vem fazendo uma transição pa-

ra ser um posto de serviços. Um dono de 

posto ganha dinheiro vendendo combus-

tível? Muito pouco. Qual a porcentagem 

de lucro de um dono de posto de gasoli-

na vendendo combustível? É muito bai-

xa, são margens muito pequenas. Ele ga-

nha oferecendo serviço. Como os postos 

de gasolina têm pontos muito estratégi-

cos nas cidades, acreditamos nessa con-

solidação deles como um local de servi-

ços. A Rede Graal foi um exemplo por ser 

pioneira ao colocar pontos de recarga e 

hoje mantém-se atrativa para esse públi-

co (dos carros elétricos).

C&C: Mas o tempo de recarga ainda 

é um problema, não?

AMF: Veja, por exemplo, o carro que a 

BYD lançou recentemente, o Tan, que co-

meça a ser vendido no começo do ano que 

vem e tem autonomia de 500 km. Ele car-

rega de 30% a 80% em 30 minutos, com 

um carregador comum. Já em um carrega-

dor rápido, o tempo de carga seria de 15 

minutos. Então não vemos isso como um 

grande gargalo.

C&C: Este ano, no Brasil, enfrentamos 

a pior estiagem em 90 anos, o que enca-

receu a energia. O que o mundo tem dis-

cutido em termos de fontes energéticas 

para favorecer a eletromobilidade?

AMF: O mundo não vê isso como de-

safio. O relatório da IEA, que fala que, em 

2040, 60% da frota será 100% elétrica, 

destaca que isso vai representar um aumen-

to de 5,6% no consumo energético até essa 

data. Então, é um crescimento muito mar-

ginal. Lembrando que, no contexto brasilei-

ro, 80% a 90% das recargas são noturnas, 

porque os grandes frotistas e as pessoas vão 

carregar na sua casa, e isso vai gerar estí-

mulo de preços. Então, vai haver empresas 

oferecendo contratos de energia com eólica 

junto, pois o crescimento da eletromobilida-

de está muito associado às renováveis. n
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Fim dos leilões e 
teor fixo: biodiesel 
começa o ano com 
profundas mudanças  
Para 2022, o teor de biodiesel adicionado ao 

diesel fóssil foi fixado em 10% e novo modelo de 

comercialização entra em vigor, substituindo os leilões

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Teor do biodiesel fixado em 10%, na 
mistura com o diesel, estipulado pelo 
Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE), desagradou o setor produtivo  
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N a esteira das diversas ações do 

governo federal para controlar 

os preços dos combustíveis (ve-

ja mais na matéria de capa desta edição), 

duas mudanças de grande impacto para 

toda a cadeia de produção e comercializa-

ção foram definidas para o biodiesel.

Uma delas, que já vinha sendo discuti-

da há algum tempo, é a alteração no mo-

delo de comercialização do produto para 

as distribuidoras, o que na prática signifi-

ca o fim dos leilões. A outra, mais recen-

te, mas que também foi adotada sob o 

mesmo argumento (manter os preços sob 

controle), é a definição de que, ao longo 

de todo o ano de 2022, o B10 permane-

cerá como mistura vigente. 

Ambas decisões, claro, desagradaram 

aos produtores de biodiesel, que alegam 

que tais mudanças comprometem a pre-

visibilidade do mercado. Para Donizete 

Tokarski, diretor da União Brasileira do Bio-

diesel (Ubrabio), sem essa previsão o setor 

fica “no escuro” e a tendência é de que 

os produtores de soja optem por expor-

tar mais grãos do que reservá-los à fabri-

cação do biodiesel. Durante sua apresen-

tação no Congresso Biodiesel BR, realiza-

do em novembro (antes da decisão sobre o 

B10, mas após a divulgação do fim dos lei-

lões), ele defendeu o biocombustível e res-

saltou a sua importância para a redução do 

uso de diesel fóssil, responsável por grande 

parte das emissões de carbono. 

“A falta de previsibilidade nos deixa em 

descompasso com tudo o que está sendo 

discutido durante a COP 26 [cúpula das 

Nações Unidas que reuniu diversos países 

para reforçar os compromissos de redu-

ção de emissões]”, disse ele, na ocasião. 

Para Tokarski, o biodiesel é essencial para 

a descarbonização da matriz veicular na-

cional e, mais do que problemas em tan-

ques, bombas de abastecimento ou veí-

culos, o país “precisa olhar para a saúde 

da população”. Na mesma linha de pen-

samento, Miguel Ângelo Vedana, respon-

sável pela organização do Congresso Bio-

diesel BR, disse que o setor de biodiesel 

está “tomando paulada de todos os la-

O objetivo, ao manter 

o teor em 10%, 

segundo o CNPE é 

“proteger os interesses 

do consumidor quanto 

ao preço, qualidade e 

oferta dos produtos”
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dos, sem razão. É a pior fase que o mer-

cado está passando”, afirmou.  

Apesar das falas bastante contunden-

tes, as opiniões não encontram eco nos 

demais elos do mercado (transportadores, 

distribuidores e revendedores do produto, 

além de consumidores). Afinal, do ponto 

de vista exclusivamente ambiental, o bio-

diesel representa um risco de aumento de 

emissões com a entrada em vigor da no-

va fase do Programa de Controle de Emis-

sões Veiculares (Proconve) para veículos 

pesados (veja mais em Meio Ambiente). 

Além disso, como alternativa ao biodiesel 

e até ao diesel fóssil, vários elos do mercado, 

incluindo a revenda, defendem a introdução 

do HVO (ou diesel verde). No entanto, a pri-

meira biorrefinaria para a produção do pro-

duto, formalizada por meio de um contrato 

entre a Vibra (ex-BR Distribuidora) e a Brasil 

BioFuels (BBF), só deve entrar em operação 

em janeiro de 2025. A nova unidade terá ca-

pacidade para produzir inicialmente 500 mi-

lhões de litros de HVO por ano, o que re-

presenta 2% da demanda atual da Vibra — 

que ficará responsável pela comercialização 

— para vendas em todo o país.

PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Assim, enquanto o HVO não está dis-

ponível no mercado para contribuir com 

a questão ambiental, e com a necessida-

de urgente de minimizar os preços, o Go-

verno estabeleceu as novas medidas para 

o biodiesel. O objetivo, ao manter o teor 

em 10%, segundo o Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE), é “proteger 

os interesses do consumidor quanto ao 

preço, qualidade e oferta dos produtos”. 

Em nota à imprensa, o órgão esclareceu 

que, dada a relevância do modal rodoviá-

rio, com reflexos diretos no aumento da 

inflação, principalmente neste momento 

de retomada pós-pandemia, a elevação 

da mistura poderia ter forte impacto na 

economia nacional. Além disso, o CNPE 

deixou claro que o biodiesel manteve pre-

ços médios, ao longo de 2021, equivalen-

tes ao dobro do preço do diesel A.

O CNPE explicou, ainda, que embora 

a Lei 13.033/2014 determine o volume 

obrigatório do biodiesel no diesel, o dis-

positivo legal também autoriza o aumen-

to de teor até 15% ou a sua redução até 

6%, de acordo com o interesse público.

Para os diferentes agentes da cadeia, co-

mo revenda, Transportadores-Revendedo-

res-Retalhistas (TRRs), distribuidoras, trans-

portadoras e consumidores, a medida foi 

bastante bem-vinda. Afinal, como já noti-

ciado pela Combustíveis & Conveniên-

cia diversas vezes, teores acima de 10% 
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de biodiesel adicionados ao diesel fóssil 

acarretam uma série de problemas, como 

entupimento de bicos injetores dos veícu-

los, travamento de blocos medidores das 

bombas, formação de borras nos tanques, 

mau funcionamento de máquinas e equi-

pamentos intermitentes (como geradores 

a diesel ou veículos agrícolas, que operam 

somente durante a safra), entre outros. 

As dificuldades, inclusive, são relatadas 

com maior frequência no Norte do país, 

em decorrência da umidade do ar que 

compromete a qualidade do biodiesel, 

pelas características higroscópicas. No Sul 

e em localidades com baixa temperatura, 

o biodiesel também sofre alterações pelo 

clima, que propicia a formação de borras 

e congelamento, já que os ácidos graxos 

tendem a se solidificar no frio. 

Certamente, grande parte dos proble-

mas com o biodiesel pode ser soluciona-

da com a adoção de boas práticas, tan-

to por parte do posto quanto por parte 

do consumidor. Mas os desafios do setor 

ainda são muito grandes, pois incluem o 

transporte das usinas para as bases de 

distribuição e, destas, para a rede de 

postos. A intensificação de cuidados se 

reflete em elevação dos custos operacio-

nais, que vêm pesando cada vez mais so-

bre o negócio.

Para os transportadores, a situação 

também não é confortável. Uma pesqui-

sa realizada pela Confederação Nacional 

do Transportes (CNT) consultou 710 em-

presários, com frotas de até 500 veículos, 

e representantes de um segmento que já 

Novo modelo de negociação direta entre 
produtores e distribuidoras, por meio de 
acordos de compra e venda, começa  
em janeiro de 2022

Claudio Ferreira  



20   Combustíveis & Conveniência

MERCADO

investiu mais de R$ 169 bilhões na indús-

tria automotiva nos últimos sete anos. O 

resultado foi que 60,3% das empresas re-

latam problemas mecânicos relacionados 

ao teor de biodiesel no diesel, como en-

tupimentos, aumento da necessidade de 

troca de filtros e paradas repentinas, além 

de aumento de emissões. 

De acordo com Abel Leitão, vice-pre-

sidente da Brasilcom, o mercado precisa 

“deixar a emoção de lado” ao falar dos 

aspectos relacionados à qualidade do bio-

diesel. “Sempre defendemos nosso clien-

te e, com dados objetivos, sabemos que 

existem problemas na ponta final da ca-

deia”, afirmou, mencionando que as dis-

tribuidoras atendem a vários perfis de 

clientes, como grandes consumidores,  

TRRs e postos de combustíveis — e os 

problemas sempre são semelhantes. “Re-

cebemos, diariamente, reclamações de 

nossos clientes, e não podemos deixar is-

so embaixo do tapete”, comentou. Em 

sua avaliação, a questão exige soluções, 

mas o custo regulatório não pode ser ar-

cado pelos consumidores.

NOVO MODELO DE COMERCIALIZAÇÃO

Outra mudança do setor de biodiesel 

também visa proteger o consumidor da 

alta de preços, além de dar maior liber-

dade ao mercado. A partir de agora, não 

haverá mais leilões para aquisição do pro-

duto (modelo adotado desde 2005), mas, 

sim, negociação direta entre produtores 

e distribuidoras, por meio de acordos de 

compra e venda. 

Os produtores reclamam da nova mo-

dalidade de negociação, uma vez que o 

plantio da soja já havia sido iniciado nes-

te ano e não há certeza de sua compra ou 

forma de utilização — lembrando que o 

mercado previa, até então, a adoção do 

B14 em março de 2022. 

De qualquer maneira, vale ressaltar que 

a decisão sobre a mudança no processo 

de aquisição de biodiesel não ocorreu de 

forma repentina. Embora sua posterga-

ção tenha entrado em pauta, o CNPE não 

alterou a determinação da Resolução n° 

14/2020. A proposta de mudança no for-

mato de comercialização foi aprovada pe-

la ANP em abril de 2021. 

“Na sequência, a ANP deu início à Con-

sulta Pública n° 12/2021, que ficou aber-

ta no período de 14 de agosto a 28 de 

setembro de 2021. Já a Audiência Públi-

ca ocorreu no dia 8 de outubro de 2021. 

Todas as ações e cronograma de trabalho 

estabelecidos conferem previsibilidade e 

segurança regulatória e jurídica para a en-

trada em vigor do novo modelo de comer-
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cialização de biodiesel em 01/01/2022”, 

informou o CNPE, que também ressaltou 

que o novo modelo propiciará maior liber-

dade para os agentes e menor interven-

ção estatal, sendo mais aderente ao novo 

desenho do mercado de combustíveis. 

Assim, para atender a demandas fu-

turas, produtores e distribuidoras devem 

negociar diretamente.

No entanto, os produtores sugerem 

que a medida pode trazer desdobramen-

tos e causar, inclusive, aumento de preços 

de outros produtos. O biodiesel resulta do 

esmagamento da soja, que cria dois pro-

dutos ao mesmo tempo: o farelo e o óleo. 

O farelo é usado para fabricação de ra-

ção para aves, gado, porcos e até peixes. 

“Se a oferta diminuir, os preços tendem 

a subir e impactar os alimentos”, disse  

Tokarski, da Ubrabio. 

MODELO INTERMEDIÁRIO  

É ALVO DE PREOCUPAÇÃO

Para André Nassar, presidente execu-

tivo da Associação Brasileira da Indústria 

de Óleos Vegetais (Abiove), o novo mo-

delo de comercialização criará conflitos e 

dificuldades aos produtores. “Não há pro-

blema no esmagamento de soja ou pro-

dução de sebo bovino, não há risco de 

desabastecimento”, disse, em referência 

às exigências previstas pela ANP, a partir 

da vigência do novo formato de comer-

cialização, sem leilões. “Isso acaba com a 

atratividade do negócio”, destacou.

Nassar se referiu à regra estabelecida 

pela agência reguladora, que determi-

na que as distribuidoras são obrigadas a 

comprar 80% do que venderam no ano 

anterior e as usinas também devem seguir 

a mesma norma, vendendo 80% daqui-

lo que comercializaram no mesmo perío-

do. A penalidade para quem não atender 

à regra é não poder participar do merca-

do spot. “Ou seja, se o produtor vendeu 

70%, não atingindo a meta, não pode 

comercializar mais nenhuma quantida-

de”, explicou Vedana. 

Para Abel Leitão, da Brasilcom, esse 

modelo que estabelece os 80% é, de cer-

ta forma, “tutelado”. “Nos leilões, havia 

controle total do governo sobre volumes 

e preço mínimo. Apesar da interferência, 

era bom para o produtor, em função das 

garantias, mas também era bom para dis-

tribuidoras, inclusive para as pequenas e 

médias, pois permitia o acesso democrá-

tico”, frisou. 

Segundo Leitão, embora o modelo dos 

80% ainda não seja o ideal, trata-se de uma 

forma intermediária de caminhar para o li-

vre mercado. “O que preocupa é a restrição 
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de acesso às pequenas distribuidoras. Hoje, 

três grandes empresas de distribuição do-

minam o mercado, com mais de 65% de 

participação, e o restante está distribuído 

entre mais de 100 companhias”, apontou.

Segundo ele, o que pode ocorrer — e 

que representaria um risco — é, em uma 

determinada região, a produção total de 

uma usina ser adquirida por uma única 

distribuidora, que dominaria o mercado. 

“É importante lembrar, também, que pa-

ra o pequeno e médio empresário, quan-

to maior a burocracia, maiores os custos”, 

destacou, mencionando que a regulação 

pesada pode criar assimetrias no setor.

De qualquer forma, no início de de-

zembro, a Datagro e a Bolsa Brasileira de 

Mercadorias (BBM) anunciaram, em con-

junto, uma joint venture que tem por ob-

jetivo criar uma plataforma de comercia-

lização de biodiesel, além de outros pro-

dutos, como grãos secos de destilaria, ba-

gaço de cana, etanol e ativos ambientais.

“Nosso objetivo é proporcionar um 

ambiente de segurança e de transparên-

cia na formação de preços destes produ-

tos. Especialmente no caso do biodiesel, 

essa medida será muito importante, uma 

vez que o mercado passa a ser livre daqui 

para frente”, destacou Cesar Henrique 

Bernardes Costa, diretor-geral da BBM. n

Mudança no  
teor não é 
exclusividade 
nacional

Um relatório recente da Agência In-
ternacional de Energia (IEA, na sigla em 
inglês) mostra uma tendência na redu-
ção do biocombustível produzido a par-
tir da esterificação de óleos vegetais por 
dois motivos principais: o custo das ma-
térias-primas e a disputa com o diesel re-
novável. Vários estudos apontam que o 
HVO pode ser misturado ao diesel fós-
sil em teores mais elevados, com maior 
segurança do que o biodiesel tradicional. 

Além do Brasil, que recuou com o au-
mento do teor, para conter os preços, ou-
tros países latino-americanos adotaram a 
mesma medida, em função do custo ele-
vado das matérias-primas. A Argentina, 
por exemplo, voltou ao B5 em agosto de 
2021. No Uruguai, o teor também per-
manece em 5%. Já no Paraguai, os 2% 
obrigatórios sequer são cumpridos, em-
bora existam discussões para elevação 
para o B5.

Fora da América Latina, a Indonésia, 
que já utilizava o B30 e caminhava para o 
B40 (sendo 30% de biodiesel e 10% de 
diesel renovável), adiou a mudança pa-
ra 2025, por questões econômicas. Pela 
mesma razão, a Tailândia anunciou a sus-
pensão temporária das vendas de B10 e 
B20 entre dezembro de 2021 e março 
de 2022, conforme relatório da S&P Glo-
bal Platts Analytics.
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Precificação dos 
combustíveis é 
tema de live 
Preços dos combustíveis, competitividade e abertura de 

mercado no setor de refino foram tema de bate-papo 

entre governo, Petrobras  e academia

POR MÔNICA SERRANO

A precificação dos combustíveis 

no mercado nacional foi o te-

ma que mais gerou discussões 

em 2021. Para esclarecer melhor o assun-

to, em novembro, o site de notícias EPBR 

promoveu o webinar  Energy Talks, sobre 

Liberdade Econômica e Formação de Pre-

ços dos Combustíveis, que contou com a 

participação de Marisa Barros, diretora do 

Departamento de Combustíveis Derivados 

de Petróleo da Secretaria de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis do Ministério 

Do alto e da esq. 
para dir. Marisa 
Barros, Claudio 
Mastella, Felipe 
Maciel (EPBR) e 

Fernanda Delgado

Divulgação
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de Minas e Energia (MME), Claudio Mas-

tella, diretor de Comercialização e Logísti-

ca da Petrobras e Fernanda Delgado, pro-

fessora e pesquisadora da Fundação Ge-

túlio Vargas (FGV) Energia.

Os participantes defenderam o livre 

mercado e a ampla competitividade como 

parâmetro de equilíbrio de preços. “No 

Brasil, os preços dos combustíveis são li-

vres e definidos pelos agentes econômi-

cos. Tais fundamentos estão na Lei do Pe-

tróleo e na Lei de Liberdade Econômica. 

Portanto, não há qualquer tipo de tabela-

mento ou exigência de autorização prévia 

do governo para reajustes dos combustí-

veis”, destacou Marisa.

Segundo a diretora, no mercado aber-

to sempre há competitividade entre os pro-

dutores locais e os internacionais. Se o país 

é importador de derivados, ou seja, se é 

deficitário para suprir a demanda de ga-

solina e diesel no mercado interno, a refe-

rência é o preço de paridade de importa-

ção (PPI). “Se os preços dos combustíveis 

fossem abaixo do PPI, não haveria impor-

tações, pois não seria possível os importa-

dores venderem abaixo do preço de refe-

rência no mercado doméstico. Esta prática 

de preços de mercado garante a saúde fi-

nanceira dos agentes econômicos e, con-

sequentemente, permite  a continuidade 

de suprimento por diferentes atores, além 

da Petrobras”, disse.

De acordo com Marisa Barros, desde 

2016, quando houve abertura do merca-

do de importação de derivados, com o in-

gresso de diferentes agentes, 21% de to-

do diesel importado foi  fornecido por ou-

tras empresas que não a Petrobras. No ca-

so da gasolina, a importação fora do sis-

tema Petrobras foi de 23% do total.

Claudio Mastella, da Petrobras, refor-

çou a importância da competitividade e 

a busca pela eficiência no setor de refino. 

Segundo ele, para o refino ser bem remu-

nerado, é necessário ser eficiente e com-

petitivo em relação aos refinadores glo-

bais. “Na medida em que se tenham pre-

“Se os preços dos 
combustíveis fossem 
abaixo do PPI, não 
haveria importações, 
pois não seria possível 
os importadores 
venderem abaixo do 
preço de referência no 
mercado doméstico”
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ços defasados do mercado interno com o 

mercado internacional, o primeiro efeito é 

o risco de desabastecimento e o segundo 

é o desestímulo da indústria de refino no 

país”, destacou.

Em relação à alta de preços dos 

combustíveis ao consumidor final nes-

te ano, Fernanda Delgado analisa que 

o problema não é o custo, mas, sim, as 

questões econômicas.

“Passamos por um desequilíbrio enor-

me na economia. Temos um índice de 

desemprego muito alto, câmbio desva-

lorizado e o país está desindustrializado. 

Nos anos 80, 32% do PIB do Brasil vinha 

da indústria. Hoje, esse percentual é de 

12%. A indústria é que gera emprego. 

Passamos por ausência de crédito, falta 

de consumo, ausência de políticas pú-

blicas, vivemos num ambiente pandêmi-

co recessivo e ainda estamos num perío-

do transacional energético, que torna 

os custos dos combustíveis fósseis mais 

altos”, disse.

A solução para a questão de preços dos 

combustíveis não é simples. “Existe a ne-

cessidade de se discutir reforma tributá-

ria, a reorganização dos recursos públi-

cos. Se há recursos para o fundo eleito-

ral, também tem que ter recursos para as 

famílias fragilizadas pela pandemia. O in-

cremento do consumo destas famílias po-

deria agilizar a saída da pandemia. Temos 

que falar de taxação para grandes fortu-

nas, criar emprego e gerar a reindustria-

lização nacional. Estes, sim, deveriam ser 

os focos da pauta dos tomadores de deci-

são, e não a Petrobras”, enfatizou.

Sobre as medidas para amortização de 

preços em relação à volatilidade da co-

tação internacional para conter os cus-

tos dos combustíveis no mercado inter-

no, Fernanda disse que não existe solução 

fácil. Uma das propostas foi aprovada na 

Comissão dos Assuntos Econômicos do 

Senado em 7 de dezembro, que agora se-

gue para votação no Plenário do Senado. 

O projeto de lei pretende alterar a política 

de preços de combustíveis da Petrobras, 

para criar um imposto sobre a exportação 

de petróleo bruto e um fundo para esta-

bilizar os preços dos combustíveis no mer-

cado interno.

“Imposto de exportação no Brasil nun-

ca funcionou direito. Se a ideia é inibir 

as exportações e deixar esse óleo aqui, é 

bom lembrar que a gente exporta o que 

não consome. O que vamos fazer com es-

se óleo internamente? Não faz o menor 

sentido”, opinou Fernanda.

Até o fechamento desta edição, o pro-

jeto no Plenário não tinha sido votado. n
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Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis

Tivemos um ano bastante tumultuado, com 
muita tensão, confusões, dúvidas e transtornos 
com relação às decisões do governo que im-
pactaram o nosso setor. No primeiro semestre 
de 2021 tivemos dois decretos do presidente 
Jair Bolsonaro, o 10.634, que obrigou a reven-
da a exibir as placas com o valor dos impostos 
e as condições promocionais dos programas de 
fidelidade das distribuidoras  e o 10.638, que 
zerou o PIS/Cofins do óleo diesel por 60 dias, 
somente nas refinarias.

O decreto das placas tirou o sono de mui-
tos revendedores. Realizamos reuniões com 
os órgãos do governo, enviamos ofícios para 
mostrar que haveria dificuldade dos postos exi-
birem as informações da placa, já que somos 
substituídos tributariamente e não temos aces-
so às informações dos elos anteriores, que são 
os que recolhem os tributos. Como não fomos 
ouvidos, entramos com uma ação de anula-
ção da medida, mas, até o momento, o Supre-
mo Tribunal Federal ainda não julgou o méri-
to! Contratamos então uma consultoria, que 
faz o cálculo dos impostos e divulgamos aos 
sindicatos filiados toda vez que é necessário 
atualizar a placa. Pergunto: o consumidor per-
cebe este esforço? Será que ele olha a placa to-
da vez que vai abastecer seu veículo para con-
ferir o valor dos tributos?

Chegamos no meio do ano com a audiên-
cia pública da ANP, que expôs aos agentes re-
gulados as propostas de mudança nas regras 
da revenda, da distribuição e dos Transporta-
dores-Revendedores-Retalhistas (TRRs) . E logo 
na sequência, em agosto e setembro, foram di-
vulgadas as Medidas Provisórias 1.063 e 1.069 
do presidente Jair Bolsonaro.

Como vocês podem ver, foi um ano de tra-
balho duro. Cada proposta do governo teria 
que ser debatida antes com os agentes im-
pactados. O ano inteiro tivemos que articu-
lar negociações políticas, tentando contrapor 

algumas medidas, buscando diálogo nas di-
ferentes esferas do governo, para apontar a 
realidade do setor, que nem sempre condizia 
com as expectativas do governo. Boa parte 
das nossas intervenções não foram considera-
das, no caso das novas regras aprovadas pe-
la ANP, mais uma vez, frustraram nossas ex-
pectativas e ficamos mais vulneráveis aos efei-
tos deletérios das mudanças. A ANP perdeu o 
papel de agência reguladora, para o qual foi 
criada, e virou uma agência executora. Ou se-
ja, o governo manda e ela obedece. 

O  delivery de combustíveis, por exemplo, foi 
um erro. Vamos ver na prática como será o abas-
tecimento em caminhões pelo Brasil afora sem 
fiscalização. Temos 5.570 municípios no país e 
somente 65 fiscais da ANP. Se a agência não fis-
calizou nem o Rio de Janeiro (cidade), podemos 
prever um desastre. O problema é que um erro 
grave, de grandes dimensões, poderá demorar 
anos para ser consertado.

Por este e outros motivos, no balanço do ano, 
nós, revenda, perdemos em termos de regulação 
e legislação. Em termos de vendas, os postos não 
conseguiram voltar ao patamar pré-pandemia. 
Pelo menos, os postos localizados próximos às re-
giões metropolitanas, que sobrevivem da venda 
da gasolina. Também não sabemos se consegui-
remos retomar o crescimento em 2022, em meio 
ao cenário de incertezas, com campanha eleito-
ral, recessão da economia, inflação, desemprego 
alto e perda de renda da população. A boa notí-
cia é o retorno da ExpoPostos, em março. Nossa 
expectativa é de que seja mais um ano de recor-
de de vendas. Pelo menos, será uma injeção de 
ânimo e um fôlego em meio à pandemia.

Vamos seguir em frente, acreditando em dias 
melhores para a revenda!!

Feliz Natal!! Que 2022 seja um ano melhor, 
com mais união e prosperidade para todos!!

Mais um ano difícil que chega ao fim

OPINIÃO
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As sucessivas altas de preços dos combustíveis, ao longo de 

todo o ano, levaram o governo federal a adotar medidas 

bastante controversas para controle — as quais, inclusive, não 

surtiram o efeito desejado. Com economia em crise e incertezas 

do processo eleitoral em 2022, o que vem pela frente, para o 

mercado de revenda, é uma verdadeira incógnita

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Preços dos 
combustíveis: no 
centro dos holofotes 
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M ais um ano de crise para o 

mercado de revenda. Além 

dos reflexos da pandemia, 

que só começou a ser minimamente con-

trolada com o avanço da vacinação, o se-

tor conviveu, ao longo dos 12 meses, com 

acusações relacionadas à alta de preços e 

um processo de abertura de mercado que, 

na avaliação de Paulo Miranda Soares, pre-

sidente da Fecombustíveis, está sendo fei-

to de maneira equivocada. “As ações pa-

ra abertura e o aumento da competitivida-

de deveriam incidir nos elos mais concen-

trados da cadeia de produção, comerciali-

zação e distribuição, e não na ponta final, 

na qual há concorrência de mais de 41 mil 

postos”, disse ele. 

Na visão do presidente da Fecombus-

tíveis, esse processo deveria começar pelo 

ponto em que há menos competição: as re-

finarias da Petrobras. “Tem muita coisa a ser 

feita neste elo, como melhorar a infraestru-

tura para importação e os portos, além de 

ampliar os modais logísticos”, destacou ele, 

em maio, quando várias mudanças do seg-

mento entraram em pauta pela ANP.

Para o professor Helder Queiroz, da Univer-

sidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), todas 

as medidas definidas pelo governo federal fo-

ram “soluções improvisadas”. “A preocupa-

Agência Brasil/M
arcello Casal
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ção com os preços é legítima, mas as ações 

propostas não têm a capacidade de reordenar 

o mercado. Vejo muita desordem em 2022, o 

que afetará os investimentos, inclusive para o 

mercado de revenda”, destacou.

De fato, a alta de preços dos combustí-

veis (e seus desdobramentos) esteve pre-

sente por todo o ano, com a adoção de vá-

rias iniciativas que procuraram resolver o 

problema — mas que, na avaliação de ana-

listas do mercado, miraram no alvo errado.

É fundamental entender que a atual po-

lítica de preços adotada pela Petrobras  se-

gue a paridade internacional e o câmbio. 

Isso significa que qualquer alta na cota-

ção do petróleo no mercado internacio-

nal se reflete em âmbito nacional. Além 

disso, com a desvalorização do real frente 

ao dólar, o câmbio fica ainda mais desfa-

vorecido, o que afeta os preços internos. 

Por conta da alta de preços dos combus-

tíveis, a política de paridade internacional 

também está passando por mudanças por 

meio de projeto de lei. 

BIOCOMBUSTÍVEIS E INFLUÊNCIA  

NOS PREÇOS 

Sobre a questão de custos, o mercado 

nacional de combustíveis tem particulari-

dades únicas, que refletem na composição 

de preços. A nossa gasolina contém 27% 

de etanol; assim, se o biocombustível tem 

uma alta ou se há aumento de sua tributa-

ção, o valor se reflete diretamente no preço 

de bomba. O mesmo ocorre com o diesel, 

que, no momento, contém 10% de biodie-

sel, produto não somente mais caro, mas 

que também eleva custos operacionais, da-

das as necessidades específicas de controle 

de qualidade, as quais encarecem a distri-

buição, transporte e revenda.

ANO TURBINADO 

O ano iniciou sob ameaça de uma nova 

greve dos caminhoneiros, motivada por cus-

tos elevados, e isso se transformou em uma 

verdadeira avalanche, que passou por várias 

medidas estabelecidas pelo governo federal, 

sob o argumento de aumentar a concorrên-

cia, e terminou com a apresentação de um 

projeto, de autoria do senador Rogério Car-

valho (PT-SE), que propôs a alteração da polí-

tica de preços de combustíveis da Petrobras. 

Na prática, se aprovada, a proposta cria-

ria um imposto sobre a exportação de pe-

tróleo bruto e um fundo para estabilização 

de preços no mercado interno. O projeto já 

passou pela aprovação da Comissão de As-

suntos Econômicos (CAE) do Senado e se-

gue para o plenário do Senado. 

De qualquer forma, na visão de Helder 

Queiroz, manter a paridade internacional é 
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importante, inclusive para viabilizar a ativi-

dade dos importadores. Mas, internamente, 

seria fundamental ter uma política diferen-

ciada para o diesel e a gasolina — afinal, o 

diesel entra na estrutura de custos de vários 

produtos (quase todos, aliás), que depen-

dem do modal rodoviário para transporte.

CULPA DO ICMS

Neste ano também nunca se falou tan-

to sobre tributos dos combustíveis. O pre-

sidente Jair Bolsonaro repetiu constante-

mente que a culpa pelos preços altos dos 

combustíveis era em função da cobrança 

do ICMS pelos governos estaduais. As di-

ferentes alíquotas entre os estados ocasio-

nam uma série de distorções e irregularida-

des. Quanto maior a carga tributária, maior 

o atrativo para o chamado devedor con-

tumaz. “Como o ‘lucro’ dos irregulares é 

atraente, muitos agentes optam por estra-

tégias erradas, na promessa de ganho fá-

cil”, disse Carlo Rodrigo Faccio, diretor do 

Instituto Combustível Legal. Segundo ele, 

um estudo realizado pela Faculdade Getú-

lio Vargas, em parceria com o ICL, apontou 

que as perdas dos cofres públicos decorren-

tes de sonegação no setor chegam a R$ 14 

bilhões. “Além disso, invariavelmente elas 

estão associadas a outros problemas, como 

fraudes nas bombas ou nos combustíveis, 

irregularidades que chamamos de ‘opera-

cionais’, e que respondem por, ao menos,  

R$ 15 bilhões de perdas. Como algumas das 

fraudes se sobrepõem, estimamos, no míni-

mo, R$ 26 bilhões de perdas nesse merca-

do”, afirmou.

Para o setor, a solução seria uma reforma 

tributária ampla, com mudanças na forma 

de cobrança do ICMS sobre os combustí-

veis, o que também não ocorreu em 2021.

A solução proposta pelo Conselho Na-

cional de Política Fazendária (Confaz) foi 

uma medida paliativa, com o congelamen-

to do Preço Médio Ponderado ao Con-

sumidor Final (PMPF), base de cálculo do 

Senadores aprovaram projeto de lei que altera a política de preços 
da Petrobras na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado 

Stock
Agência Senado
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ICMS, de 1º de novembro de 2021 a 31 de 

janeiro de 2022 em todos os estados e no 

Distrito Federal. 

Para a Fecombustíveis, a medida mais efi-

caz do ponto de vista do tributo estadual 

seria a mudança do sistema de cobrança 

do ICMS. “Defendemos que a tributação 

do ICMS sobre os combustíveis deveria ser  

ad rem, com um valor único em reais em to-

do o país. Sabemos que há muitos interes-

ses e dificuldades para uma mudança des-

te porte, mas essa medida praticamente re-

solveria as fraudes tributárias  de fronteiras, 

que são estimuladas pela cobrança de di-

ferentes alíquotas nas divisas dos estados”, 

disse Soares, da Fecombustíveis. 

MEDIDAS EQUIVOCADAS  

Entre as diversas mudanças do setor, as 

mais relevantes constam na Resolução ANP 

858/2021, que permitiu a venda de gasoli-

na e etanol pelos  Revendedores-Transpor-

tadores-Retalhistas, além de alterar a di-

vulgação de preços dos combustíveis para 

duas casas decimais no painel de preços e 

nas bombas medidoras. 

Mas a mais significativa mudança foi a 

permissão para a venda de combustíveis 

fora do posto, na modalidade delivery. A 

grande questão remete à dificuldade de 

a ANP fiscalizar o país inteiro, com a li-

mitação da equipe de fiscais, que atual-

mente é composta por cerca de 65 pro-

fissionais. Mesmo com as parcerias e for-

ças-tarefas da agência reguladora com 

os demais órgãos públicos, com os ca-

minhões em circulação será difícil moni-

torar, de forma eficiente, a quantidade 

de produtos comercializados, qualidade 

e procedência. 

Além das possíveis fraudes, há também 

as questões de segurança e risco de acidente 

ambiental, amplamente exposto na edição 

191 da Combustíveis & Conveniência. 

VENDA DIRETA DE ETANOL 

Após muitos debates, a MP 1.063, divul-

gada em agosto, que autorizou a venda di-

reta de etanol por produtores e importado-

res aos postos de combustíveis e também 

permitiu a venda de combustíveis de outros 

fornecedores, com uma bomba segrega-

da, em um posto com bandeira, passou por 

análise do Congresso Nacional. 

Após apreciação da Câmara dos De-

putados, os parlamentares não autori-

zaram a venda de combustíveis de ou-

tra bandeira em bomba/tanque segre-

gados, distinta da ostentada pelo posto. 

Mas, em 8 de dezembro, a MP foi apro-

vada pelo Senado, e será convertida em 

lei após sanção presidencial.

https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/3188/files/Fec191-Site.pdf
https://www.galaxcms.com.br/imgs_redactor/3188/files/Fec191-Site.pdf
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Além da venda direta de etanol, a mes-

ma MP também permite o delivery de com-

bustíveis de gasolina e etanol hidratado, 

desde que limitado à cidade de atuação do 

estabelecimento revendedor. Um dos gran-

des receios do mercado referente à venda 

direta de etanol é, justamente, a questão 

da tributação, pois o produto terá duas for-

mas de incidência de impostos — uma para 

o etanol vendido diretamente pelas usinas 

aos postos e outra para o comercializado 

via distribuidora.

Na avaliação do professor Helder Queiroz, 
da UFRJ, as ações definidas pelo governo fe-
deral não devem solucionar os problemas do 
mercado. “Muitas destas medidas são pro-
visórias e, como o próprio nome diz, não te-
rão perenidade nem ajudarão o mercado a 
se restabelecer”, destacou, frisando que elas 
“atropelaram” o processo da ANP.

Assim, a Agência acabou antecipando as 
regras para determinadas mudanças sem ter 
concluído os estudos necessários para o pro-
cesso regulatório.

Para Queiroz, faltou uma política energética 
de longo prazo, contemplando a competição 
entre as diversas fontes de energia e definindo 
prioridades. “Precisamos ter uma política ener-
gética mais articulada. Reduzir a participação 
da Petrobras é bom, mas para tanto são neces-
sários estudos que mostrem os impactos e re-
flexos na competitividade dos demais agentes, 
além da observação sobre a possibilidade de al-
teração de oferta”, pontuou. 

Segundo o professor, 2022 ainda será um 
ano de muita desordem no mercado, para 
que todos os agentes se readequem às mu-
danças, e isso deve se refletir na queda de in-
vestimentos. Sendo um ano eleitoral, as pers-

pectivas são ainda mais desanimadoras, uma 
vez que ele considera que a atual gestão ado-
tou somente “soluções improvisadas”.

Conforme Paulo Miranda, da Fecombustí-
veis, embora os resultados das ações definidas 
pelo governo não tenham trazido alívio ao re-
vendedor, “não foram piores”. Segundo ele, 
questões como o self-service e a verticalização 
do mercado de revenda ficaram de fora das 
medidas provisórias, o que, ao final, representa 
um alívio ao mercado já tão estrangulado com 
problemas oriundos de diversas áreas. 

Segundo ele, dentre as ações no radar da 
Fecombustíveis, estão a definição de um en-
quadramento mais justo da revenda em rela-
ção à cobrança de taxas pelo Instituto Brasilei-
ro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
(Ibama), por meio de um projeto de lei pro-
posto pelo deputado federal Jerônimo Goer-
gen; a atualização de normas regulamenta-
doras referentes às emissões de benzeno; e 
o acompanhamento dos debates relaciona-
dos às mudanças/adequações nas bombas de 
abastecimento, a serem definidas pelo Institu-
to Nacional de Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro), com o intuito de coibir as 
irregularidades do mercado.

2022: PONTOS DE ATENÇÃO
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22 DE FEVEREIRO
Decreto 10.634, ou Decreto 
da Transparência, determi-
nou que os postos divulgas-
sem os preços dos impostos 
federais e estaduais em pai-
nel visível e destacado, além 
de informarem os descontos 
e cashbacks dos aplicativos 
das distribuidoras.

16 DE MARÇO
Com a pressão sobre os pre-
ços, o governo federal optou 
por mudar a gestão da Pe-
trobras, indicando o gene-
ral Joaquim Silva e Luna para 
substituir o então presidente 
da empresa, Roberto Castel-
lo Branco. 

8 DE ABRIL
A Lei do Gás (nº 14.134) foi 
sancionada, com a promessa 
de formar um novo mercado 
de gás natural aberto, mais 
competitivo e desverticali-
zado, com preços mais bai-
xos para o consumidor final 
e tendo como principal pilar 
a exploração das reservas do 
pré-sal. 

9 DE ABRIL
MME reduz a mistura obri-
gatória do biodiesel ao diesel 
de 13% para 10%. A deci-
são foi para conter os preços 
do diesel B, já que no leilão 
79 o biocombustível chegou 
a ser ofertado por R$ 7,60. 

4 DE MAIO
Fecombustíveis obtém 
parecer favorável da 
Ação Civil Pública que 
solicitou a suspensão do 
projeto-piloto do serviço 
de combustível delivery 
da GOfit, que havia sido 
autorizado pela ANP.

13 DE MAIO
Fecombustíveis e mais oi-
to entidades divulgam um 
posicionamento conjunto 
para demonstrar a preocu-
pação sobre a evolução do 
teor de biodiesel na mis-
tura ao diesel, em virtude 
dos problemas de qualida-
de do diesel B. 17 DE MAIO

Governo lança Programa 
Combustíveis do Futuro, 
que havia sido aprovado em 
abril pelo CNPE, mas publi-
cado apenas em 17 de maio 
no Diário Oficial da União 
(DOU). Iniciativa visa reduzir 
as emissões e fomentar o uso 
de energias renováveis.

21 DE MAIO
ANP coloca em consulta pú-
blica a revisão da Resolução 
41, que propõe mudanças 
na tutela regulatória de fide-
lidade à bandeira, permissão 
para o delivery, mudanças 
na exibição dos preços nas 
bombas e autorização para 
TRRs comercializarem gaso-
lina e etanol.

1º DE MARÇO
O Decreto 10.638 zerou o 
PIS/Cofins do diesel A nas 
refinarias, mas não os tribu-
tos do biodiesel (cujo teor, na 
ocasião, era de 13%). Com 
isso, o preço não caiu pro-
porcionalmente nas bombas. 
Fake news se espalharam no 
mercado e, como sempre, 
prejudicaram o revendedor. 

LINHA DO TEMPO
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JULHO
Petrobras sai definitivamente do 
capital social da BR, com a venda 
da fatia de 37,5% da empresa por 
R$ 11,4 bilhões. Agora, a empre-
sa se chama Vibra Energia e está 
ampliando sua atuação no setor 
de energia. 

31 DE JULHO
ANP deu início ao novo Programa de 
Monitoramento da Qualidade dos 
Combustíveis (PMQC), começando por 
Goiás e Distrito Federal. No novo mo-
delo, cada posto participante paga  
R$ 1.929,93 ao ano para o laboratório.

11 DE AGOSTO
Jair Bolsonaro assinou a Medida 
Provisória 1.063, que visa imple-
mentar a venda direta do etanol 
das usinas aos postos e flexibiliza 
a tutela regulatória da fidelidade à 
bandeira. Medidas causam dúvidas 
ao setor, que considera que elas 
podem fomentar irregularidades.

1º DE SETEMBRO 
Mistura obrigatória do biodiesel ao 
diesel retorna a 12%, estendendo-
-se até o final de outubro. Apesar de 
o preço do biodiesel ter baixado um 
pouco, o aumento no custo do die-
sel B ficou em R$ 0,07. Na ocasião, 
já ficou definido que em novembro o 
mercado retornaria ao B10.

25 DE NOVEMBRO 
Câmara dos Deputados aprovou 
a MP 1063, que possibilita a ven-
da direta de etanol de usinas dire-
tamente aos postos de combustí-
veis, mas excluiu a parte do pos-
to multibandeiras. A MP teria que 
ser apreciada até 9 de dezembro.

8 DE DEZEMBRO
O senador Rogério Carvalho (PT-SE) 
apresenta projeto que altera a políti-
ca de preços de combustíveis da Pe-
trobras, criando um imposto sobre a 
exportação de petróleo bruto e um 
fundo para estabilização de preços no 
mercado interno.

8 DE DEZEMBRO 
Plenário do Senado aprovou a Me-
dida Provisória 1.063/2021, que 
autoriza a venda direta de etanol 
de produtores e importadores aos 
postos de combustíveis por 71 vo-
tos a favor e nenhum contra. O 
texto seguiu para sanção do pre-
sidente Jair Bolsonaro. 

15 DE DEZEMBRO
Petrobras reduz o preço da gasolina em 
dez centavos (R$ 3,09), para as distribui-
doras. Considerando a mistura obrigatória 
de 27% de etanol anidro, a parcela da Pe-
trobras, no preço de bomba,  passará a ser 
de R$ 2,26 a cada litro em média, o que 
representa redução de R$ 0,07.
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A alta dos combustíveis e a pressão pa-

ra que a revenda pudesse reduzir o preço de 

bomba foi só uma das pontas do iceberg dos 

problemas que rondaram o setor em 2021. 

Sofrendo ainda com reflexos da pandemia, o 

mercado de revenda amarga resultados 7,5% 

abaixo dos níveis pré-Covid, de acordo com 

dados da Confederação Nacional do Comér-

cio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entida-

de que estima que a economia nacional deve 

permanecer em marcha lenta em 2022.

“O varejo de combustíveis só deverá se 

recuperar de forma mais significativa quan-

do a circulação de consumidores se norma-

lizar e os reajustes nas refinarias se torna-

rem menos frequentes. Nossa previsão pa-

ra este ano é de alta de cerca de 3%. Para 

o ano que vem, ainda não temos previsão 

em razão das incertezas no cenário econô-

mico brasileiro e mundial”, disse Fábio Ben-

tes, economista da entidade, em entrevista 

realizada em novembro.

“O cenário é de estagnação”, afirmou 

afirmou Silvia Matos, coordenadora do Bo-

letim Macro Ibre, durante o IV Seminário de 

Análise Conjuntural, organizado pelo insti-

tuto FGV em 9 de dezembro. “Tivemos uma 

recessão muito aguda (com a pandemia em 

2020), saímos dela, mas não se pode di-

zer que não vamos entrar em outra. Ago-

ra, estamos em estagnação. Numa reces-

são, todos os setores se retraem. Agora, a 

desaceleração foi maior por causa da agro-

pecuária, bastante afetada pela crise hídri-

ca”, disse ela. As grandes preocupações, no 

momento em que esta reportagem foi es-

crita, eram os reflexos da variante ômicron 

da saúde (e, consequentemente, na econo-

mia) e a forma como o processo eleitoral se-

rá conduzido no Brasil em 2022.

“A questão maior em 2022 é a incerteza. 

Não temos ideia de para onde estamos indo, 

Economia não decola  
e afunda na crise 

“A preocupação com 

os preços é legítima, 

mas as ações propostas 

não têm a capacidade 

de reordenar o 

mercado”, destacou 

Helder Queiroz
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se é que vamos pra algum lugar. A percepção é de 

que vamos ficar parados com inflação alta, desem-

prego alto e uma economia que não cresce. O que 

está mexendo com as ações dos agentes econô-

micos é 2023. Enquanto não houver clareza sobre 

2023, não muda o quadro de estagnação”, disse 

o pesquisador e professor da UFRJ, Armando Cas-

telar, que também participou do debate. “O que é 

notável é a falta de rumo”, lamentou.

De acordo com os economistas, o Produto In-

terno Bruto (PIB) registrou dois trimestres segui-

dos de retração, no segundo (-0,4%) e no terceiro 

(-0,1%), o que pode ser caracterizado como uma 

recessão técnica. Segundo eles, o ano de 2021 

iniciou com estimativa de inflação de 3,5% e vai 

fechar acima de 10,6%. 

Em coletiva à imprensa para análise e perspecti-

vas para economia e negócios em 2022, economis-

tas do Ibmec também apontaram a volta da inflação 

como um “pesadelo”, fazendo com que a meta de 

2022 seja retomar o patamar de 2019, pré-pande-

mia – isso se não houver nenhuma surpresa desa-

gradável, como novas restrições devido às variantes 

da Covid-19, somadas à volatilidade natural de um 

ano eleitoral.

Com base no relatório Focus, do Banco Cen-

tral, o país deve continuar patinando. A proje-

ção para o final de 2021 é de crescimento do PIB 

em 4,65%. Já para 2022, a expectativa é que o 

PIB brasileiro cresça 0,50%, em 2023 sobe para 

1,90% e em 2024, 2%.

Um dos grandes problemas que 
afetou o Brasil, em 2021, foi a cri-
se hídrica, com reflexos diretos no 
setor energético, mas que parece 
controlado — porém, isso signi-
fica que mais recursos serão ne-
cessários para o desenvolvimento 
de novas fontes de energia, para 
além das hidrelétricas, que ainda 
respondem por 60% da matriz. 

No entanto, o aumento do uso 
de termelétricas é alvo de questio-
namentos, uma vez que o mundo 
caminha para a descarbonização 
e, durante a COP26 (Conferência 
das Nações Unidas para debater 
as mudanças climáticas), realizada 
na primeira quinzena de novem-
bro, em Glasgow, na Escócia, to-
dos os países se comprometeram 
a reduzir o uso de combustíveis 
fósseis até 2035. O Brasil também 
fez parte deste compromisso e, 
por isso, novas fontes energéticas 
precisam ser estimuladas. No lon-
go prazo, tais mudanças devem 
afetar também os postos, visto 
que a frota veicular também de-
ve passar por mudanças, que in-
cluem o aumento da eletrificação. 
Assim, a diversificação do negócio 
é cada vez mais importante.

ENERGIA EM FOCO
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Há um ano, falávamos (mais uma vez) so-
bre os prejuízos causados pela sonegação fis-
cal para toda a sociedade brasileira. No final 
de 2020, havia esperança de ver andar a Re-
forma Tributária no Congresso Nacional. Ago-
ra, após um ano, o que mudou? O que foi fei-
to no país para combater esse crime que esti-
mula a concorrência desleal?

Infelizmente, nada! E essa apatia do governo 
federal podemos sentir diuturnamente nos nos-
sos negócios. Os números também não men-
tem: para 2021, o Sonegômetro indica que o 
Brasil já perdeu em torno de R$ 549 bilhões em 
sonegação de impostos, de acordo com o Fisco. 
O estudo, que já dura um ano, é feito pela Recei-
ta Federal e mostra quanto deixou de ser pago 
nos tributos federais - PIS/Cofins.

Vale ressaltar que o mercado de combustíveis 
é um dos mais afetados com a sonegação: de 
acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), cerca de R$ 14 bilhões deixam de ser pa-
gos por ano.

E como se não bastasse não fazer nada, o fa-
to é que o ano termina com mudanças impostas 
pela ANP que poderão intensificar a sonegação 
de tributos.

Teme-se que a venda direta de etanol, por 
exemplo, autorizada pela publicação da Reso-
lução ANP 858, estimule ainda mais a sonega-
ção. Segundo a MP 1.063/2021, que originou 
a proposta, o produto vai ter duas formas de 
ser tributado. A criação de um modelo dual de 
tributação — uma para o etanol vendido dire-
tamente e outra para o comercializado via dis-
tribuidora aos postos — tem sido vista como 
um estímulo aos oportunistas.

Além disso, mudanças impostas pela ANP 
permitiram a instalação de uma ‘bomba branca’ 
no posto embandeirado (regra que foi rejeitada 
na Câmara de Deputados  e no Senado Federal) 
e também o delivery de combustíveis (gasolina e 

etanol). No entanto, ao contrário do que espera 
o governo federal, tais medidas não garantem 
que haverá uma redução abrangente dos preços 
dos combustíveis, conforme já divulgado por es-
pecialistas de mercado.

Vejam, enquanto não resolvermos o proble-
ma da concorrência desleal, que cresce devido à 
inércia das autoridades diante da Reforma Tribu-
tária, não terá relevância decidirmos se investire-
mos no delivery ou não. Ou se brigaremos por 
uma ‘bomba branca’. Ou se compraremos o eta-
nol diretamente do produtor. Não importa o es-
forço que façamos para levar adiante os nossos 
negócios. O devedor contumaz e o sonegador 
de impostos estarão sempre à frente, comercia-
lizando os mesmos produtos de forma desleal.  

Que 2022 seja de muita luta, união e reflexão 
a todos! Feliz Ano Novo!

Um ano perdido

A criação de um 
modelo dual de 
tributação — uma 
para o etanol vendido 
diretamente e outra 
para o comercializado 
via distribuidora aos 
postos — tem sido vista 
como um estímulo aos 
oportunistas.

 José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis
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CONVENIÊNCIA

Novas gerações mostram que o aumento da consciência sobre as 

questões ambientais do planeta e o processo industrial da carne 

são bons motivos para deixar de consumir produtos derivados de 

animais. Ao lado disso, as pessoas preocupadas com saúde e bem-

estar  passaram a buscar produtos sem glúten, lactose e açúcar 

POR MÔNICA SERRANO

Vegano ou saudável: é 
hora de repensar o mix  

Pixabay

A lguém que entra em uma loja 

de conveniência e compra um 

salgado ou hambúrguer dificil-

mente vai  refletir sobre a cadeia produtiva 

e o impacto daquele alimento na susten-

tabilidade do planeta, certo? Nem sempre. 

A resposta depende do cliente. Apesar de 

a maioria da população brasileira consu-

mir carnes e não prestar atenção ao aque-

cimento global, tem crescido o número de 

consumidores mais conscientes, que op-

taram pelo vegetarianismo ou veganismo, 
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ou de pessoas preocupadas com a saúde, 

que buscam produtos livres de glúten, lac-

tose e açúcar. 

Um estudo realizado pela consulto-

ria Inteligência em Pesquisa e Consulto-

ria (IPEC), antigo Ibope Inteligência, enco-

mendado pela Sociedade Vegetariana Bra-

sileira (SVB), mostra que um terço dos bra-

sileiros já escolhe opções veganas nos car-

dápios de restaurantes e lanchonetes. 

A mesma pesquisa mostra que 46% 

dos brasileiros também já deixaram de co-

mer carne, por vontade própria, uma vez 

por semana. Este comportamento é esti-

mulado pelo movimento “Segunda Sem 

Carne”, presente no Brasil desde 2009, 

que incentiva as pessoas a trocarem a pro-

teína animal pela vegetal, ao menos uma 

vez por semana.  

Em 2018, outro estudo do Ibope mos-

trou que 14% dos brasileiros se declara-

ram vegetarianos. Já outra pesquisa do 

Datafolha, de 2017, apontou que 63% 

dos entrevistados gostariam de reduzir o 

consumo de carne. 

Todos os levantamentos mostram que a 

população tem inserido novos hábitos de 

consumo na alimentação, e este movimen-

to ganha força com as novas gerações. A 

chamada geração Y ou Millennials, pessoas 

que nasceram entre 1980 e 1994, no boom 

da internet, são mais preocupadas com as 

escolhas que fazem de consumo, com a 

origem dos alimentos, buscam produtos 

certificados, processo produtivo sem testes 

ou sofrimento animal e avaliam o impacto 

das suas escolhas, no caso da alimentação, 

na sustentabilidade do planeta. A geração 

Z - nascidos entre 1995 e 2005 - também é 

mais consciente ambientalmente e tende a 

aderir ao veganismo. 

Segundo o Sistema de Estimativas de 

Emissões e Remoções de Gases de Efei-

to Estufa (SEEG), a agropecuária brasi-

leira é responsável por cerca de 30% 

das emissões líquidas de gases de efei-

to estufa no país, das quais 69% vêm 

da criação de gado bovino. No caso do 

veganismo, a questão vai além da sus-

tentabilidade para ser um estilo de vida, 

cujo consumo livre de crueldade animal 

vai para além dos alimentos. Ou seja, 

abrange todo e qualquer processo in-

dustrial derivado de animais.  

A consultora de lojas de conveniên-

cia Giselle Valderez, sócia-fundado-

ra da Valsa Consultoria, observa que 

a preocupação em oferecer itens ve-

getarianos e veganos ainda é peque-

na na conveniência, porém o setor já 

se mobiliza para atender o consumi-

dor que procura esses produtos. “A 



42   Combustíveis & Conveniência

CONVENIÊNCIA

BR Mania lançou um hambúrguer ve-

gano. Dar novas opções ao consumi-

dor nessa linha é muito importante. 

No momento, vejo somente algumas 

ações pontuais”, destacou. 

BR MANIA  TEM HAMBÚRGUER VEGANO 

As lojas BR Mania lançaram em ju-

lho deste ano o Vegano Burguer, que é 

um passo além do vegetariano, pois ve-

ganos não consomem queijo. A Vibra 

Energia (Ex-BR) resolveu criar uma mar-

ca própria de hambúrguer com todos 

os ingredientes veganos. “Temos acom-

panhado as tendências e o aumento de 

consumidores buscando alternativas e 

lançamos o Vegano Burguer, um san-

duíche com todos os ingredientes ve-

ganos, super saboroso e que tem feito 

muito sucesso nas nossas lojas”, disse 

Marcia Nunes, especialista de food ser-

vice na BR Mania. 

De olho nas tendências, a Vibra tam-

bém ampliou o leque de produtos volta-

dos para alimentação saudável.  “Em no-

vembro, lançamos uma linha de pão de 

queijo sem glúten, conservantes e aro-

matizantes, com muito mais queijo. Para 

2022, teremos mais novidades nessa li-

nha”, contou Marcia. 

Aumenta o 
número de pessoas 
que trocam os 
hambúrgueres 
de carne pelos a 
base de plantas 
e a indústria de 
alimentos está de 
olho neste mercado
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ONDA DO SAUDÁVEL 

De fato, boa parte da população tem 

buscado opções mais saudáveis na par-

te da alimentação, tanto pela preocu-

pação com o corpo quanto por uma 

condição restritiva de saúde, como in-

tolerância a glúten, lactose ou açúcar. 

Diante deste contexto, a dica para a re-

venda é acompanhar as tendências de 

consumo e fazer as adaptações no mix 

de produtos. 

“Já há algum tempo se fala nessa on-

da de saudabilidade e as lojas de con-

veniência têm se preocupado com isso. 

É possível ampliar a oferta, com uma 

parte dedicada a produtos sem glúten 

e sem lactose, ou ainda ter uma área 

com produtos frescos, como saladas 

prontas para levar, frutas cortadas e sa-

lada de fruta. O operador da loja tem 

que estar antenado com as mudan-

ças”, disse Giselle. Segundo ela, a pan-

demia acentuou a preocupação com a 

saúde e as pessoas buscam produtos 

saudáveis para fortalecer a imunidade. 

A consultora recomenda que todo es-

te movimento tem que ser acompanha-

do de perto pelo setor, uma vez que se 

torna mais uma oportunidade para am-

pliar as vendas da loja. n

Negócio  
vegano 

Demorou mais ou menos cinco 
anos para que Fabio Zukerman, fun-
dador e CEO do Grupo Planta, fizes-
se a transição para o veganismo. A 
opção deste novo estilo de vida ul-
trapassou a principal motivação de 
controle da obesidade para se tor-
nar um novo modelo de negócios. 
“Decidi investir em projetos de ali-
mentação a base de plantas, alian-
do o sabor”. Zukerman e sua mu-
lher, Juliana, que também é vega-
na, construíram o Grupo Planta, um 
hub de negócios de alimentação  
based-plant (tudo 100% vegano), 
que conta com cinco marcas, incluin-
do restaurante físico e online,  pro-
dução de queijos veganos, hambúr-
gueres e pizzas. Uma das marcas, in-
clusive, tem mais de  130 itens, dos 
quais 50 já são distribuídos em esca-
la industrial para o varejo. O Grupo 
também tem como braço de negó-
cios o primeiro empório vegano, si-
milar à conveniência, em São Paulo.  
Até o momento, Zukerman não for-
nece seus produtos para as lojas de 
conveniência, mas a meta é ampliar 
os negócios para este mercado. 
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ATUAÇÃO SINDICAL
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Sindicato realiza 
encontro presencial 
em Feira de Santana

BAHIA

D epois de quase dois anos sem 

encontros presenciais, devido 

à pandemia, os revendedores 

baianos voltaram a se reunir, presencial-

mente, no Encontro de Revendedores de 

Combustíveis da Bahia, realizado em Feira 

de Santana (BA), no final de novembro. O 

evento reuniu mais de 350 participantes 

para discutir sobre o mercado, fiscalização 

e as mudanças recentes propostas na le-

gislação para o setor de distribuição e re-

venda, como venda direta de etanol para 

posto revendedor, fim da tutela da ANP 

por uso de marca e sistema self-service.

Encontro de 
Revendedores de 
Combustíveis da Bahia 
contou com a presença 
de autoridades do setor 
e 350 participantes

Divulgação Sindicombustíveis Bahia
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 O presidente do Sindicombustíveis 

Bahia, Walter Tannus Freitas, declarou 

que “é preciso discutir o futuro, sem es-

quecer do passado e dos cuidados pre-

ventivos contra a Covid-19. Ainda es-

tamos vivendo a pandemia, mas vamos 

superar essa fase”.

Estiveram presentes revendedores de 

toda a Bahia, além de representantes do 

governo do estado, da prefeitura de Fei-

ra de Santana, Sindicom Nacional, Bra-

silcom, Sindicom BA, ANP, Ibametro, 

Procon e Polícia Rodoviária Federal, que 

recebeu homenagens pela forte atua-

ção contra as irregularidades do merca-

do de combustíveis.

Tannus aproveitou a presença de Luís 

Gugé, chefe de gabinete da Secretaria 

de Desenvolvimento Econômico do Es-

tado da Bahia (SDE), e do vice-prefeito 

de Feira de Santana, Fernando de Fabi-

nho, para falar sobre o ICMS do diesel. 

“A Bahia tem o ICMS do diesel mais 

alto do Nordeste e já perdeu mais de 

10% do market share do produto. Os 

postos de rodovia estão perdendo mer-

cado para postos dos Estados vizinhos. 

É importante discutirmos sobre isso. 

Perdem os revendedores e o Estado, 

que também deixa de arrecadar com a 

redução do consumo do diesel”.

 MUDANÇAS NAS REGRAS

As principais mudanças na legislação 

do setor de distribuição e revenda, como 

a venda direta de etanol para posto re-

vendedor, fim da tutela da ANP por uso 

de marca e self-service, também rende-

ram importantes discussões.

 A diretora da Petrobahia, Iara  

Schimmelpfeng, disse que a venda dire-

ta de etanol para posto revendedor é um 

passo importante, mas é uma pena que 

não caminha junto com um processo de 

fiscalização mais eficiente e uma Justiça 

mais célere. Isso pode trazer mais um mo-

mento de grande turbulência dentro da 

legalidade, pois vai mudar o fluxo logísti-

co das operações”.

Walter Tannus diz comungar com es-

ta preocupação ao falar da fiscalização 

e sobre o recolhimento dos tributos. 

Ele também vê como uma evolução, 

mas cabe aos gestores públicos fiscali-

zarem a legalidade.

Milena Sales, chefe adjunta do Nú-

cleo de Fiscalização da ANP no Nordes-

te, informou que a Medida Provisória 
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1069/21 possibilitou a compra imedia-

ta direta do posto com a distribuidora 

e comentou que a questão tributária 

também é preocupante, mencionando 

que tudo vai depender da aplicação da 

MP.  O presidente do Conselho do Sin-

dicom Nacional, Guido Silveira, também 

expressa a sua preocupação com a sis-

temática do recolhimento dos tributos, 

considerada muito complicada.

Sobre o sistema self-service, Iara e Mi-

lena comentam que é uma evolução ne-

cessária. Já Walter Tannus disse ser con-

tra a implantação por conta do desem-

prego que vai gerar e da possibilidade de 

provocar a verticalização do setor. “Dou 

como exemplo os Estados Unidos, que 

tem três Estados que não quiseram o  

self-service. Quando o autoatendimento 

for implantado no Brasil, quem tem 400, 

500 postos vai fechar, quanto mais quem 

tiver um ou dois. Uma grande compa-

nhia americana comprou recentemente 

85% dos postos que ostentam sua bandei-

ra. Fez isso porque tinham self-service. Nin-

guém consegue operar uma rede de pos-

tos com 400 funcionários. Agora, qual-

quer empresa consegue operar uma rede 

de postos se ela não tiver funcionários. 

Defender o self-service é defender o fim 

da revenda”, alertou. 

 FISCALIZAÇÃO E ECONOMIA

Outro painel abordou a fiscalização do 

setor dos postos, dos Pontos de Abaste-

cimento (PAs) e do delivery de combustí-

veis. O superintendente de Fiscalização 

de Abastecimento da ANP, Francisco Nel-

son Neves, disse que é possível melhorar 

a fiscalização dos PAs, acrescentando que 

as ações de fiscalização do órgão são con-

tínuas e permanentes. “Realizamos mais 

de 15 mil ações de fiscalização em 2020 

e neste ano de 2021 já passam de 16 mil. 

Podemos melhorar e ampliar a fiscalização 

aos PAs, mas é necessário que a ANP rece-

ba a denúncia de irregularidade”. Questio-

nado sobre a fiscalização do delivery, ele 

afirmou: “quem vai fazer o delivery é o 

posto de gasolina. A revenda que aceitar 

fazer esse serviço vai assinar um termo de 

obrigações, maior do que é exigido daque-

les que não optarem pela modalidade de 

abastecimento fora do posto”.

O evento foi encerrado com palestra 

do jornalista e economista André Men-

donça de Barros. Ele falou sobre “Econo-

mia e Política – Análise macroeconômi-

ca e política do processo de retomada da 

economia brasileira”, com informações 

importantes para as empresas entende-

rem os impactos da pandemia na ativida-

de. (Najara Sousa) 
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Ao falar-se em salários e benefícios, alguns 
assuntos são bem polêmicos. A legislação em 
vários pontos não é suficiente para sanar as 
dúvidas, principalmente quando se trata do 
princípio da isonomia salarial e também da 
isonomia de benefícios, conceitos amplamen-
te discutidos jurídica e administrativamente.

O princípio da isonomia salarial parte do 
princípio da moral e da dignidade humana, 
o qual determina que todas as pessoas mere-
cem ser respeitadas e tratadas sem discrimina-
ção de qualquer espécie.

No âmbito do Direito do Trabalho, entende- 
se que quaisquer pessoas que ocupem o mes-
mo cargo, exercendo as mesmas funções, mere-
cem receber salário iguais. Dessa forma, o prin-
cípio da isonomia salarial busca garantir que al-
guns trabalhadores não sejam privilegiados em 
detrimento de outros, por motivos como idade, 
cor, sexo, nacionalidade ou estado civil.

O princípio da isonomia exige que o trata-
mento igualitário seja oferecido aos que são 
iguais de fato. Por isso, é de suma importân-
cia que o verdadeiro teor das funções de um 
cargo/atividade seja conhecido.

Todos os trabalhadores que prestam serviço 
a um mesmo empregador, ainda que em esta-
belecimentos diferentes do mesmo grupo eco-
nômico, devem ser tratados de forma igualitária

Para que os salários sejam isonômicos, é pre-
ciso que os colaboradores tenham exercido fun-
ções consideradas idênticas simultaneamente.

Quando o empregador não se preocupa 
em garantir que seus colaboradores sejam 
tratados com a isonomia que a lei determi-
na, ele corre o risco de ser alvo de repercus-
sões na esfera judiciária trabalhista, já que to-

do trabalhador que se sinta prejudicado pode 
recorrer à Justiça para reivindicar que a dife-
rença de salários seja reparada.

A palavra isonomia significa um princípio 
em que as pessoas estão sujeitas às mesmas 
regras. Quando se fala em isonomia salarial, 
por exemplo, quer dizer que os profissionais 
que ocupam a mesma função, estão na mes-
ma localidade e em condições iguais devem 
receber o mesmo salário.

Em respeito à isonomia de benefícios, os 
colaboradores devem perceber os mesmos 
benefícios gratuitos, sem tratamento discrimi-
natório. Ou seja, alimentação, plano de saú-
de e odontológico, cesta básica, entre outros.

Esta matéria é sobejamente debatida, so-
bretudo pelo fato de não ter leis claras a res-
peito. Enquanto a isonomia salarial é coberta 
pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 
tendo sido alterada pela Reforma Trabalhista 
recentemente, a de benefícios ainda não está 
muito bem definida.

A principal norma sobre o assunto é mes-
mo a Constituição Federal, que no artigo 5º 
institui a igualdade de direitos e no 7º re-
ge as condições de trabalho e remuneração 
dos trabalhadores.

Algumas resoluções da Justiça do Trabalho 
também reafirmam o princípio de igualdade 
de vantagens para a mesma categoria.

A verdade é que a isonomia de salários e 
benefícios é usada para proteger os emprega-
dos contra possíveis discriminações.

Sendo assim, o melhor é que a empre-
sa crie um programa de salários e benefícios 
bem detalhado, claro e que contemple to-
das essas questões.

Princípio da isonomia salarial e de benefícios
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TABELAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

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

15/11/2021 - 19/11/2021 4,503 4,295

22/11/2021 - 26/11/2021 4,243 4,187

29/11/2021 - 03/12/2021 4,131 4,118

06/12/2021 - 10/12/2021 3,970 3,959

novembro de 2020 2,551 2,603

novembro de 2021 4,493 4,241

Variação 08/11/2021 - 
10/12/2021

-13,0% N/D

Variação novembro/2021 
- novembro/2020

76,1% 62,9%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

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

15/11/2021 - 19/11/2021 3,787 3,820

22/11/2021 - 26/11/2021 3,666 3,647

29/11/2021 - 03/12/2021 3,590 3,569

06/12/2021 - 10/12/2021 3,451 3,398

novembro de 2020 2,196 2,137

novembro de 2021 3,854 3,841

Variação 08/11/2021 - 
10/12/2021

-12,4% -13,3%

Variação novembro/2021 
- novembro/2020

75,5% 79,7%

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 (Atualizados reajuste Petrobras 15/12/2021)

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 2,3006 1,0987 0,0353 0,0730 0,5785 1,7132 5,799 25% 6,7959
AL 2,2262 1,0798 0,0353 0,0730 0,5785 1,7599 5,753 29% 6,0151
AM 2,2108 1,1014 0,0353 0,0730 0,5785 1,6013 5,600 25% 6,3346
AP 2,2783 1,1095 0,0353 0,0730 0,5785 1,3931 5,468 25% 5,5140
BA 2,3034 1,0852 0,0353 0,0730 0,5785 1,7065 5,782 28% 6,0440
CE 2,2003 1,0960 0,0353 0,0730 0,5785 1,8013 5,784 29% 6,1500
DF 2,3621 1,0417 0,0353 0,0730 0,5785 1,8792 5,970 28% 6,6820
ES 2,2601 1,0555 0,0353 0,0730 0,5785 1,6500 5,652 27% 6,0640
GO 2,3590 1,0390 0,0353 0,0730 0,5785 1,9809 6,066 30% 6,5553
MA 2,1768 1,0906 0,0353 0,0730 0,5785 1,8257 5,780 30,5% 5,9200
MG 2,3157 1,0501 0,0353 0,0730 0,5785 2,0812 6,134 31% 6,6840
MS 2,3375 1,0552 0,0353 0,0730 0,5785 1,7072 5,787 30% 5,6434
MT 2,4090 1,0606 0,0353 0,0730 0,5785 1,5708 5,727 25% 6,2240
PA 2,2056 1,0933 0,0353 0,0730 0,5785 1,7788 5,764 28% 6,2898
PB 2,1832 1,0757 0,0353 0,0730 0,5785 1,7863 5,732 29% 6,1056
PE 2,2113 1,0757 0,0353 0,0730 0,5785 1,8099 5,784 29% 6,1860
PI 2,2005 1,0811 0,0353 0,0730 0,5785 2,0343 6,003 31% 6,4900
PR 2,2576 1,0501 0,0353 0,0730 0,5785 1,6342 5,629 29% 5,6200
RJ 2,3072 1,0501 0,0353 0,0730 0,5785 2,3222 6,366 34% 6,7850
RN 2,1882 1,0798 0,0353 0,0730 0,5785 1,9422 5,897 29% 6,6270
RO 2,2592 1,0987 0,0353 0,0730 0,5785 1,6740 5,719 26% 6,3710
RR 2,2458 1,1014 0,0353 0,0730 0,5785 1,5077 5,542 25% 5,9610
RS 2,2753 1,0686 0,0353 0,0730 0,5785 1,9885 6,019 30% 6,6210
SC 2,2916 1,0582 0,0353 0,0730 0,5785 1,4480 5,485 25% 5,7700
SE 2,2844 1,0798 0,0353 0,0730 0,5785 1,8678 5,919 29% 6,3800
SP 2,2867 1,0420 0,0353 0,0730 0,5785 1,5025 5,518 25% 5,9900
TO 2,2452 1,0525 0,0353 0,0730 0,5785 1,8746 5,859 29% 6,4000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,788

Di
es

el
 S

50
0

UF
90% Diesel A 

S500

10% 
Biocombustível 

(6)

90%  
CIDE (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS  
Diesel (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

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 0,7107 4,727 14% 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) 4,645 
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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 de 15/12/2021 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 0,7181 4,764 14% 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) 4,679



Combustíveis & Conveniência  51

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


