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Faça parte do time TotalEnergies.

Em nossos postos de serviços, sempre entregamos combustíveis de qualidade e, 
com a gasolina aditivada Excellium, você tem um produto que oferece mais 
limpeza para o motor dos veículos.

Com TotalEnergies você oferece um ambiente repleto de comodidades para que 
o seu cliente resolva tudo que precisar em um só lugar.
Na loja Bonjour, ele encontra um espaço aconchegante para trabalhar ou se 
reunir com amigos e também tomar um café com produtos que o levarão à 
França. Com o Quartz Auto Service, seu cliente faz a troca de óleo em uma 
experiência diferenciada: com produtos, atendimento e serviços de altíssima 
qualidade. Já com Wash, nossa exclusiva lavagem automotiva, você oferece um 
serviço personalizado que cuida do carro, com esponjas anti-risco e preserva o 
meio ambiente com produtos biodegradáveis e garantia de reutilização de 80% 
da água.

Tenha o mundo
TotalEnergies
na sua estação!

totalenergies.com.br totalenergies_brTotalEnergiesBrasil
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sindicatos, defendendo os interesses legítimos 
de mais de 41 mil postos de serviços, 407 TRRs 
e cerca de 71 mil revendedores de GLP, além da 
revenda de lubrificantes.

Nossa missão é acompanhar o mercado de 
revenda de combustíveis, com a meta de 
fomentar o desenvolvimento econômico e social 
do setor, contribuindo assim para melhorar a 
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Preços livres completam 20 anos
Até recentemente, alguns órgãos de defesa do consumidor que 

realizavam as ações de fiscalização nos postos de combustíveis não 
tinham um discernimento claro sobre o que são preços livres. Qual-
quer aumento fora dos reajustes da Petrobras, dependendo do ór-
gão, poderia ser considerado abusivo e o posto era autuado. Este 
era obrigado a provar que não houve excesso, mas que há diver-
sas despesas, que fazem parte da composição de preços, as quais 
são incluídas no preço de bomba após a gasolina e o diesel saírem 
das refinarias para as distribuidoras. Tirando os impostos e o preço 
da Petrobras, há também os custos do etanol anidro (gasolina), do 
biodiesel (diesel), dos fretes, das margens das distribuidoras e, por 
fim, dos postos.    

Parece recente, mas somente há 20 anos os preços dos combus-
tíveis, no Brasil, são totalmente livres. Foi um longo processo para 
que o empresário da revenda pudesse, ele próprio, administrar o 
seu negócio e calcular os preços dos combustíveis comercializados. 
Até meados da década de 1990, as margens eram determinadas 
pelo governo federal; nesse período, a primeira flexibilização dos 
preços foi apenas para menos — ou seja, o governo permaneceu 
tendo algum controle, com a determinação dos preços máximos.  

Muita coisa mudou no setor de combustíveis ao longo de du-
as décadas, mas o tema preços de combustíveis nunca esteve tão 
em evidência como hoje. A Reportagem de Capa é um resga-
te da história da revenda nacional, as conquistas e os problemas 
que decorreram desde então. A atuação da liderança sindical pa-
ra proteger a revenda da época contra a verticalização do setor, a 
permissão para operação de postos bandeira branca e o aumento 
das regras para controlar as irregularidades, que tiveram as portas 
abertas na ocasião, são temas detalhados na matéria.

Também trazemos como destaque a Entrevista do mês com 
Sérgio Araújo, presidente da Associação Brasileira dos Importado-
res de Combustíveis (Abicom), que aborda a defasagem de pre-
ços entre o mercado interno e os combustíveis importados, e as 
discussões sobre a cobrança do ICMS e o fundo de amortização 
dos combustíveis. Vale a pena conferir!

Como destaque de Conveniência trazemos uma matéria que 
aborda quais foram os aprendizados da revenda com a pande-
mia, que está completando dois anos. Em Na Prática mostramos 
como o revendedor tem sido impactado com a onda da variante 
Ômicron e quais são as possibilidades para administrar a equipe 
que está na linha de frente do abastecimento, com maior risco de 
contaminação pela Covid-19.

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora 
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SINDICATOS

ACRE
Sindepac
Karyenne Saraiva Machado  
Rua Pernambuco nº 599 - Sala 4
Bairro: Bosque
Rio Branco-AC
Fone: (68) 3226-1500
sindepac@hotmail.com
www.sindepac.com.br

ALAGOAS
Sindicombustíveis - AL
James Thorp Neto
Av. Jucá Sampaio, 2247, Barro Duro
Salas 93/94 Shopping Miramar
Maceió-AL
Fone: (82) 3320-2902/1761
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
Cel. (WatsApp): (71) 99905-9017
sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br
www.sindicombustiveis.com.br

DISTRITO FEDERAL
Sindicombustíveis - DF
Paulo Roberto Correa Tavares 
SHCGN-CR 704/705, Bloco E
Entrada 41, 3º andar, sala 301
Brasília-DF
Fone: (61) 3274-2849
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
www.sindipostos-es.com.br

GOIÁS
Sindiposto
Marcio Martins de Castro Andrade 
12ª Avenida, 302
Setor Leste Universitário
Goiânia-GO
Fone: (62) 3218-1100
sindiposto@sindiposto.com.br
www.sindiposto.com.br

MARANHÃO
Sindicombustíveis - MA
Lepoldo Correa Santos Neto 
Av. dos Holandeses - Ed. Tech Office - sala 226 - 2o 
andar
Ponta D’Areia - São Luís-MA
Fone: (98) 98740-1700 / 98453-7975
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
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VIROU NOTÍCIA

Entrega do RAPP  
até 31 de março 

Começou nesse mês (fevereiro) o período de 
entrega do Relatório Anual de Atividades Poten-
cialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos 
Ambientais (RAPP), do Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). A re-
venda de todo o país tem até 31 de março para 
entregar o relatório. 

Um ponto que merece destaque é o tipo 
de destinação de cada resíduo gerado. Além 
disso, é preciso que o profissional responsável 
seja vinculado ao Cadastro Técnico Federal de 
Atividades e Instrumentos de Defesa Ambien-
tal (CTF/AIDA) do empreendimento.  

Recomenda-se fazer a conferência de todos os 
dados antes de enviar o relatório. Se houver erros, 
detectados após o envio, o revendedor pode solici-
tar sua retificação junto a unidade estadual do Iba-
ma ou em Brasília. A retificação é feita no próprio 
sistema, online, por meio de declaração ao cancelar 
o envio das informações anteriores. Quando hou-
ver a retificação, uma nova chave eletrônica (uma 
espécie de protocolo) será gerada. É extremamen-
te recomendável que a retificação, se for realmente 
necessária, ocorra até 31 de março, para evitar dis-
cussões em relação à entrega fora do prazo. 

Quem entregar o relatório depois do prazo 
pode sofrer penalidades, além de gerar um 
inquérito civil e até mesmo criminal junto ao 
Ministério Público em função do disposto no 
Art. 60 da Lei 9.605/98.

“É importante alertar o revendedor que o 
Ibama vem se preparando para implementar a 
fiscalização eletrônica por cruzamento de da-
dos ambientais declarados nos estados, tendo 
inclusive publicado novas instruções normativas 
com essa finalidade, o que requer mais atenção 
e cuidado no preenchimento do relatório para 
evitar inconsistências ou problemas desneces-
sários”, disse Bernardo Souto, consultor jurídi-
co de meio ambiente da Fecombustíveis. 

Postos da marca BR 
terão recarga elétrica

A Vibra Energia deu mais um 
passo para se tornar uma empre-
sa do setor energético no sentido 
mais amplo da palavra. No início 
de fevereiro, a companhia anun-
ciou uma parceria com a startup 
Easy Volt (“EZVolt”), que é uma 
das maiores redes de recarga elé-
trica no país, com atuação em no-
ve estados. O aporte da Vibra no 
negócio foi de R$ 5 milhões, mon-
tante que pode se transformar em 
participação societária na startup 
no futuro. Além de recarregar seus 
veículos, os clientes podem realizar 
o pagamento diretamente em um 
aplicativo. Conforme comunica-
do da Vibra, a empresa, no futuro, 
pode oferecer o serviço em sua re-
de de postos, integrando operação 
de recarga, soluções digitais e for-
necendo energia por meio de fon-
tes renováveis, como eólica e solar.

Pixabay
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Vitória judicial em Tocantins
A assessoria jurídica do Sindiposto (TO), em defe-

sa dos associados, obteve êxito em julgamento ocor-
rido em dezembro de 2021 no estado do Tocantins, 
que reconheceu a não obrigatoriedade de o empre-
gador lavar os uniformes dos funcionários, aplican-
do-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

A Fecombustíveis contribuiu com a defesa do 
sindicato (Sindiposto-TO) no sentido de fornecer os 
laudos técnicos, elaborados pela Engenharia de Se-
gurança do Trabalho (Astec), que constataram, por 
meio de testes, que o teor de benzeno na gasolina 
foi de 0,76%. Somente acima de 1% a substância é 
nociva à saúde, conforme prevê a Convenção 136 da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Compra de botijão 
parcelado

Pegando carona na lei que criou 
o vale gás para as famílias de baixa 
renda, a Ultragaz, do Grupo Ultra, 
lançou em fevereiro o cartão “Va-
le Gás”, que permite aos consumi-
dores comprarem gás de cozinha 
com cartão de crédito, inclusive em 
parcelas, e de forma programada, 
aproveitando a baixa nos preços. 

Para a iniciativa, a Ultragaz con-
ta com parceria com a epay Brasil e 
com a rede de supermercados As-
saí. O consumidor vai poder adqui-
rir o vale em uma das lojas Assaí e 
trocá-lo por gás dentro de um pe-
ríodo de seis meses, com o benefí-
cio de pagar pelo botijão o preço 
do dia da compra — mesmo que o 
botijão de 13 quilos esteja mais ca-
ro no dia da aquisição. 

A entrega é feita por um reven-
dedor de botijão, contatado via 
WhatsApp. A expectativa é de que, 
por meio da parceria, sejam vendi-
das 600 mil unidades por ano.

De acordo com a ANP, o pre-
ço do botijão de 13 quilos subiu 
45% nos últimos dois anos, pas-
sando de R$ 72, em média, em 
janeiro de 2020, para valor mé-
dio de R$ 105, no mesmo mês 
deste ano. A alta de preços trou-
xe como reflexo o aumento do 
uso da lenha ou álcool por famí-
lias de baixa renda e a elevação 
da incidência de acidentes. 

Parceria na energia solar
Outra companhia do 

campo energético deu 
um passo para ampliar 
sua participação no setor 
rumo à transição energéti-
ca. A Shell e a Gerdau for-
maram uma joint ventu-
re para desenvolver um 
parque de energia solar em Minas Gerais. 

A construção começa no próximo ano e a me-
ta é ter capacidade instalada de aproximadamente 
260 megawatts, fornecendo metade desse volu-
me para as unidades de produção de aço da Ger-
dau no Brasil, enquanto a outra metade será ne-
gociada no mercado livre de energia pela Shell 
Energy Brasil, braço de energia da Shell. 

Em comunicado, a Shell disse que a iniciativa “está 
alinhada à estratégia global do Grupo Shell de ofere-
cer soluções de energia limpa a clientes e avançar na 
descarbonização”. Os dois grupos firmaram metas de 
redução de emissões de gases de efeito estufa.

Pixabay
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POR MÔNICA SERRANO 

D esde o ano passado, o assun-

to que mais se destacou foi o 

preço alto dos combustíveis 

no país. Neste ano, não será  diferente. Pa-

ra a Associação Brasileira dos Importadores 

de Combustíveis (Abicom), mesmo com os 

reajustes nas refinarias da Petrobras, sem-

pre há uma defasagem em relação aos cus-

tos dos combustíveis importados. De acor-

do com Sérgio Araújo, presidente da enti-

dade, no ano passado, “tivemos pouquís-

simos dias com janelas abertas para impor-

tações. As defasagens chegaram a valores 

bem elevados, superando R$ 0,50 por litro 

na gasolina e até R$ 0,60 por litro no óleo 

diesel, o que inviabilizou qualquer opera-

ção de importação”, disse.

Araújo também comentou o impacto da 

greve dos servidores da Receita Federal, que 

tem prejudicado a entrada de produtos im-

portados no país, com a operação padrão 

para pressionar o governo a reajustar os salá-

rios. Durante a paralisação, que até o fecha-

mento desta edição não havia se encerrado, 

o prazo médio tem sido de 20 dias para libe-

ração dos combustíveis - o que,  em um pe-

ríodo normal, demoraria até dois dias.  

O presidente da Abicom também apre-

sentou a visão da entidade sobre a possi-

bilidade de criação do fundo de amorti-

zação dos combustíveis e como uma re-

forma tributária seria bem-vinda, desde 

que fosse implantado um valor fixo para 

o ICMS sobre os combustíveis, em R$/litro 

e, se possível, de igual valor para todos os 

Estados do país. Confira os principais tre-

chos da entrevista exclusiva concedida à 

revista Combustíveis & Conveniência.

 

Combustíveis & Conveniência:  Inicia-

mos o ano com novos aumentos de pre-

ços dos combustíveis nas refinarias da 

Petrobras. Os custos da gasolina e do 

diesel vão nortear as discussões do setor 

neste ano. O que devemos esperar em 

relação aos preços dos combustíveis?

Sérgio Araújo: De fato, as refinarias da Pe-

trobras, bem como a da Acelen, na Bahia, anun-

ciaram aumentos nos preços dos combus-

tíveis, a partir de 12 de janeiro de 2022. 

Como estamos em um ano eleitoral, con-

cordo que a questão dos preços dos com-

bustíveis vai nortear as discussões do setor. 

Os especialistas falam que o preço do pe-

tróleo poderá chegar a US$100/barril nas 

próximas semanas. Tal previsão está supor-

tada pela baixa oferta de petróleo e gás e 

pelo risco de conflitos envolvendo países 

produtores. No caso do Brasil, ainda temos 
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o agravante da desvalorização cambial, 

que poderá ser acentuada com a elevação 

dos juros nos Estados Unidos.

C&C: Em várias ocasiões do ano pas-

sado, a Abicom reclamou da defasagem 

de preços dos produtos no mercado in-

ternacional e os vendidos no país pe-

la Petrobras, que fechava as janelas de 

importação. E hoje, com o último rea-

juste da Petrobras, qual é a defasagem?

SA: Nós, da Abicom, acompanhamos 

diariamente os preços no mercado interna-

cional e comparamos com os valores prati-

cados pelas refinarias nacionais, apontando 

as defasagens verificadas. Durante o ano de 

2021, tivemos pouquíssimos dias com jane-

las abertas para importações. Em torno de 

25 dias para gasolina e 30 dias para o óleo 

diesel, distribuídos ao longo do ano. As de-

fasagens chegaram a valores bem elevados, 

superando R$ 0,50 por litro na gasolina e até 

R$ 0,60 por litro no óleo diesel, o que inviabi-

lizou qualquer operação de importação.

Neste ano, mesmo após os reajustes da 

Petrobras, em 12 de janeiro, as defasa-

gens médias ainda eram de R$ 0,29 por 

litro para gasolina (-8%) e de R$ 0,34 por 

litro para o óleo diesel (-9%).

 

C&C: Qual é o impacto da greve da 

Receita Federal sobre os combustíveis 

importados? Há risco de possível de-

sabastecimento? Quais são os prejuí-

zos para os importadores?

SA: Os associados da Abicom estão sen-

do impactados, principalmente no Porto de 

Santos-SP, onde as Declarações de Importa-

ção (DIs), que eram liberadas em no máximo 

dois dias, estão demorando mais de 20 dias, 

devido à operação padrão estabelecida pe-

los auditores da Receita Federal. Mantida a 

operação padrão e considerando que a Pe-

trobras não acatou 100% dos pedidos de 

Durante o ano de 2021, 

tivemos em torno de 25 

dias de janelas abertas para 

importação para a gasolina 

e 30 dias para o óleo diesel, 

distribuídos ao longo do ano. 

As defasagens chegaram 

a valores bem elevados, 

superando R$ 0,50 por litro 

na gasolina e até R$ 0,60 

por litro no óleo diesel, o 

que inviabilizou qualquer 

operação de importação 
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cotas das distribuidoras de combustíveis, ve-

mos que existe, sim, o risco de desabasteci-

mento pontual. Lembrando que, aproxima-

damente, 25% do diesel consumido no país, 

necessariamente, é importado.

A retenção dos produtos nos tanques dos 

terminais marítimos, sem a liberação para co-

mercialização e entrega para as distribuido-

ras, aumenta o custo financeiro das opera-

ções, potencializa o aumento de custo com 

taxa de armazenagem e gera o risco de cus-

to extra com demurrages (penalidades) para 

próximos navios que poderão não encontrar 

espaços nos tanques para descarga de novos 

produtos. O custo médio diário de um navio 

parado é de US$ 22 mil.

C&C: Quais são as  principais variá-

veis que interferem nos preços dos 

combustíveis importados?

SA: Os preços dos combustíveis impor-

tados são impactados pelos (i) preços das 

commodities no mercado internacional, 

(ii) câmbio e (iii) custos logísticos para tra-

zer e internalizar os produtos. Entre eles, 

o mais importante é o frete marítimo.  

 C&C: Qual seria a melhor estraté-

gia na política de preços dos combus-

tíveis no país para incentivar a com-

petitividade com a importação?

SA: Sem dúvida, a melhor estratégia é a 

necessária prática de preços alinhada com 

o mercado internacional. Ou seja, que as 

refinarias brasileiras vendam seus produ-

tos considerando que são commodities e 

que, portanto, precisam seguir a parida-

de internacional (PPI). Somente com o es-

tabelecimento de um mercado competiti-

vo nós conseguiremos criar um ambiente 
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de negócios que favoreça e atraia investi-

mentos para o nosso país.

 

C&C: Qual a visão da Abicom so-

bre a possível criação de um fundo de 

amortização para as variações de pre-

ços dos combustíveis?

SA: Somos favoráveis ao mercado livre 

e competitivo. Entendemos que este é o 

melhor modelo para incentivar a realiza-

ção de investimentos e alavancar a eco-

nomia nacional, gerando empregos e ren-

da para os brasileiros. No entanto, consi-

derando o cenário atual de preço eleva-

do do petróleo e seus derivados e moeda 

muito desvalorizada, vemos que a criação 

de um fundo de amortização das varia-

ções dos preços pode ser uma boa alter-

nativa de política pública para aliviar o or-

çamento das famílias brasileiras.

 C&C: E sobre o sistema tributário, 

como a Abicom analisa que a estrutu-

ra tributária do país poderia ser me-

lhor tratada para minimizar os efeitos 

sobre os custos dos combustíveis?

SA: Nosso sistema tributário há muitos 

anos carece de uma boa reforma. A atual 

tributação dos combustíveis gera oportuni-

dades para sonegação, induz a ineficiência 

logística com aumento do custo Brasil, além 

de uma elevada complexidade operacional 

para as empresas. Somos favoráveis à im-

plantação de valor fixo para o ICMS sobre 

os combustíveis, em reais por litro e, se pos-

sível, de igual valor para todos os Estados 

do país. Com isto, esperamos ter maior efi-

ciência logística para distribuição dos com-

bustíveis, com redução de custos e mitiga-

ção do risco de sonegação.

Acho que por ser um ano eleitoral, dificil-

mente vamos chegar a um acordo ou avan-

çar na discussão da reforma, principalmente 

com a proposta do valor único do ICMS, já 

que depende de um consenso entre as Se-

cretarias de Fazenda. Já o fundo de estabi-

lização de preços é algo mais palpável, bas-

ta conseguir uma boa articulação na Câma-

ra e no Senado. Apesar de o governo fede-

ral ter se pronunciado contra a criação desse 

fundo, seria muito bom que esse tema fosse 

pautado e avançasse no Congresso. n

Somos favoráveis à 

implantação de valor 

fixo para o ICMS sobre 

os combustíveis, em reais 

por litro e, se possível, 

de igual valor para todos 

os Estados do país
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Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis

A queda de preços dos combustíveis no Bra-
sil se transformou em um tema obsessivo para o 
presidente Jair Bolsonaro, que tentará se reeleger, 
provavelmente, ancorando a Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) dos Combustíveis - que 
ingressou recentemente na Câmara dos Deputa-
dos - entre seus principais feitos (se for aprovada).  

Para nós, da Fecombustíveis, os esforços do 
governo podem dar um alívio, mas não vão im-
pedir a continuidade de altas de preços do bar-
ril do petróleo no mercado internacional e a vo-
latilidade do câmbio, que refletem em aumento 
de custos no Brasil. Além disso, temos que consi-
derar as fragilidades da PEC, como o fato de ela 
dispensar o cumprimento da Lei de Responsabi-
lidade Fiscal (LRF), que exige a compensação da 
perda de arrecadação, tendo como contraparti-
da a elevação de outros. Outro aspecto é que em 
ano eleitoral não se permite fazer concessão de 
benefícios. É uma medida populista, já que o go-
verno pretende abrir mão de R$ 54 bilhões, caso 
zere os impostos federais da gasolina e do diesel. 
Se fosse só do diesel, o impacto seria menor, em 
torno de  R$ 18 bilhões. A meu ver, seria mais 
coerente se a PEC considerasse só o diesel, como 
sugeriu o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Esta PEC precisa contar com o apoio de 171 
deputados para iniciar a tramitação na Câmara. 
A outra PEC do Senado é pior ainda, pois pode 
afundar o Brasil de vez, podendo trazer um rom-
bo nas contas públicas de R$ 100 bilhões. Não à 
toa que a apelidaram de kamikaze. Só que esta 
PEC suicida precisa contar com a assinatura de 
apenas 27 senadores.  

Outra proposta para baixar o preço dos com-
bustíveis é a criação do fundo de estabilização de 
preços, que seria formado com os dividendos da 
Petrobras e a taxação da exportação do petróleo. 
Seria interessante se não criasse um problema adi-
cional para a Petrobras, porque pode afastar inves-
tidores. Qualquer iniciativa do governo para baixar 
o preço dos combustíveis funciona como uma en-

grenagem fina. Quando se mexe em um ponto, 
há reflexos negativos em duas ou mais áreas. Os 
benefícios de um lado refletem malefícios do ou-
tro, com isso, a conta não fecha redonda.  

O caminho mais sensato é botar o pé no 
chão e assumir a realidade. O mundo inteiro es-
tá passando pelo mesmo problema: alta de pre-
ços dos combustíveis. Temos um cartel reconhe-
cido globalmente, a OPEP, que controla os preços 
internacionais. O barril do petróleo passou dos  
US$ 90. Temos o conflito entre Ucrânia e Rússia, 
que também influencia na cotação internacional. 
Sem contar que estamos numa pandemia, que 
traz reflexos econômicos globais.

No caso do Brasil, o problema ficou um pouco 
mais grave porque se tornou político. De um la-
do, há os governadores, que ganham com a alta 
de preços da gasolina e do diesel, pois arrecadam 
mais ICMS. De outro, temos o presidente Bolsona-
ro, cujo governo causa instabilidade com sua fa-
la sem filtro, resultando na desvalorização do real.

Se o câmbio voltasse para o patamar de  
R$ 4,50, a gasolina baixaria 14%, segundo Adriano 
Pires. Mas, dificilmente, veremos o real valoriza-
do com as inconstâncias e ações desconectadas 
dentro do próprio governo. 

Uma medida paliativa, que vejo como solução 
menos danosa no curto prazo, seria tentar con-
vencer o Conselho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz), que reúne os 27 estados da Federação 
mais o Distrito Federal, a tornar o congelamento 
do ICMS permanente por seis meses ou mais.

Para nós, a solução mais coerente no longo 
prazo seria alterar a cobrança do ICMS para um 
valor único para cada combustível no sistema ad 
rem (em reais). Isso, sim, faria a diferença. Não 
para os preços dos combustíveis caírem, mas pa-
ra diminuir os possíveis reajustes, a cada 15 dias, 
do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final 
(PMPF - base de cálculo do ICMS), eliminar as di-
ferentes alíquotas entre os estados e combater as 
fraudes tributárias. 

Difícil tarefa: baixar os preços dos combustíveis

OPINIÃO
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Embora o processo de desregulamentação do setor de 

combustíveis tenha se iniciado em meados da década de 1990, 

foi somente no início de 2002 que passou a vigorar o regime de 

preços livres. De lá para cá, muitas dificuldades surgiram, trazendo 

a necessidade de modernização para o posto revendedor

POR ROSEMEIRE GUIDONI

20 ANOS DE PREÇOS LIVRES: 
apesar das vitórias, muitos 
problemas permanecem 

Da esquerda para a direita, 
Gil Siuffo, Roberto Nogueira 
(autor do livro Na Trilha do 
Sucesso) e Aldo Guarda

Gil Siuffo, presidente 
da Fecombustíveis, 

defendeu a 
moralização do setor 
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E m meados da década de 1990, 

depois de cerca de meio século de 

controle do Estado sobre os pre-

ços dos combustíveis, o setor iniciou o pro-

cesso de abertura gradual. A flexibilização 

começou com a desequalização dos fretes 

de transferência e de entrega, liberação pa-

ra a construção de novos postos de com-

bustíveis e a permissão para a entrada de 

distribuidoras no mercado. 

Nesse período, passou a vigorar o regi-

me de preços máximos dos combustíveis 

— ou seja, o governo ainda estabelecia 

um teto para os valores cobrados na bom-

ba, mas se o revendedor quisesse praticar 

preços inferiores, havia permissão. 

Esse processo de abertura se encerrou 

em 31 de dezembro de 2001, com a li-

beração dos preços dos derivados de pe-

tróleo nas refinarias, que, anteriormente, 

eram estabelecidos em conjunto pelos Mi-

nistérios da Fazenda e de Minas e Ener-

gia. Assim, conforme previsto pela Lei nº 

9.478/1997, e com redação alterada pela 

Lei nº 9.990, de 21 de julho de 2000, a 

partir de janeiro de 2002 os preços foram 

totalmente liberados no Brasil. 

O modelo brasileiro de abertura, de acor-

do com Aldo Guarda, que na época era vi-

ce-presidente e diretor-técnico da Fecom-

Em 1998, representantes 
da revenda vão a Brasília 
negociar a abertura com o 
então presidente Fernando 
Henrique Cardoso

Gil Siuffo 
assina o protocolo  

contra o self-service,  
em 1999

ar
qu

iv
o 

pe
ss

oa
l/ 

G
il 

Si
uf

fo

Reprodução/ livro N
a Trilha do Sucesso



16   Combustíveis & Conveniência

REPORTAGEM DE CAPA

bustíveis, foi o único no mundo a prever ga-

rantias para o revendedor. “Em outros paí-

ses, a abertura resultou na verticalização do 

mercado”, explicou. Na época, a Federação 

conseguiu algumas garantias para a reven-

da, como a proibição de as distribuidoras 

operarem no varejo e a isonomia de preços 

(por bandeira e base de distribuição), com a 

permissão para desconto máximo de 3%.

No entanto, apesar de todos os cuidados, 

a abertura trouxe também muitos proble-

mas. “Quando se abre uma janela, entra ar 

puro, mas também impurezas”, dizia o en-

tão presidente da Fecombustíveis, Luiz Gil 

Siuffo Pereira, referindo-se a diversas distor-

ções que surgiram no mercado de combus-

tíveis. Apesar disso, ele enxergava a mudan-

ça como uma verdadeira evolução, já que, 

com as novas regras, o revendedor deixava 

de ser um preposto das companhias distri-

buidoras para se tornar um empresário de 

fato, com liberdade para gerir seu negócio. 

“E é preciso reiterar que, ainda hoje, no 

mundo, somente o revendedor brasileiro é 

um empresário”, disse Siuffo, ressaltando 

nunca ter sido contrário às distribuidoras, 

desde que cada categoria ocupasse o seu 

espaço. “Essa foi uma das grandes vitórias 

da Fecombustíveis, que só foi possível gra-

ças à união dos sindicatos”, afirmou.

IRREGULARIDADES

Para a revenda que tinha, até então, os 

preços tabelados pelo governo, a liberdade 

também incluiu o ônus de aprender a cal-

cular o próprio preço, administrar despesas 

operacionais diversas e os custos com ade-

quações e novas obrigações (como as am-

bientais) dentro de uma margem que man-

tivesse o negócio viável. 

Com o início do regime de preços máxi-

mos para a gasolina e etanol, surgiram as 

primeiras dificuldades. Na tentativa de ven-

der mais e ganhar pelo volume, muitos pos-

tos reduziram seus preços e desequilibra-

ram a concorrência. 

Este foi um dos primeiros “atrativos” para 

os agentes irregulares, que, para conseguir 

praticar preços inferiores, compravam produ-

tos sem nota de distribuidoras criadas com a 

“Ainda hoje, no

mundo, somente 

o revendedor 

brasileiro é

um empresário”, 

disse Luiz Gil Siuffo
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finalidade de obter lucros ilícitos com o não 

pagamento de impostos ou mesmo adulte-

ravam o combustível. As distorções se proli-

feraram tanto que, em 1998, a ANP precisou 

editar uma resolução para instituir a obriga-

toriedade de corante na gasolina e no diesel 

oriundos dos estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro, nas operações interestaduais de 

distribuidoras que obtiveram liminares libe-

rando-as da retenção do Imposto Sobre Cir-

culação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O aumento das liminares e a adulteração 

da gasolina com solventes — produto cuja 

tributação era inferior à do combustível fós-

sil — causaram inúmeros problemas e leva-

ram o Congresso a criar uma CPI para inves-

tigar a origem das irregularidades. 

“Mercados altamente tributados costu-

mam ser alvo de muitas fraudes e, na épo-

ca, a abertura acabou sendo um prato cheio 

para irregularidades. Mas os problemas fo-

ram sendo corrigidos, surgiram processos de 

controle, análise, fiscalização e inteligência, 

e o setor se acomodou”, relembrou David  

Zylbersztajn, que na época era diretor-geral da 

recém-criada ANP, a qual substituiu o Depar-

tamento Nacional de Combustíveis (DNC). 

Neste período, até a conclusão do proces-

so de liberação total de preços, várias trans-

formações aconteceram. Uma delas, consi-

derada ainda hoje a mais importante para 

Gil Siuffo (Fecombustíveis) 
discursa ao lado do 
presidente da República, 
Fernando Henrique Cardoso, 
e do Ministro Francisco 
Dornelles, em 1998

Movimento pela 
moralização do comércio de 

combustíveis em Brasília, 
em 1999
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preservar a revenda, foi a edição da Portaria 

116 da ANP, que regulamentou a atividade 

da revenda de combustíveis e a diferenciou 

da distribuição. Esta foi, inclusive, uma das 

grandes vitórias da Fecombustíveis. 

Além disso, foi também nesse período 

(1993) que surgiu o posto independente, 

ou bandeira branca. Na época, havia ape-

nas cinco distribuidoras de combustíveis 

no Brasil e o revendedor insatisfeito com 

o relacionamento não podia mudar de 

bandeira. Mesmo com o fim do contra-

to, havia um acordo velado entre as em-

presas para evitar o rompimento com a 

companhia. “Foi por essa razão que luta-

mos para a permissão do bandeira bran-

ca. Nós criamos condições para que os re-

vendedores não precisassem aceitar acor-

dos. Bandeira branca não é para comprar 

produtos que resultam de sonegação, fo-

mentar falcatruas. Tem que ter a mes-

ma credibilidade que postos embandeira-

dos”, frisou Siuffo.

“A distinção entre revenda e distribuição 

foi um marco muito importante na história 

da categoria. Sem isso, possivelmente, as dis-

tribuidoras teriam dominado o segmento”, 

afirmou Paulo Miranda Soares, presidente 

da Fecombustíveis. Além disso, ele ressal-

tou a importância das lideranças sindicais no 

Após a conquista 
da revenda 
independente, hoje, 
os postos bandeira 
branca representam 
cerca de 45% do total 

 
Preços do barril de petróleo no mercado 

internacional e o câmbio são componentes 
atuais, que afetam os preços dos combustíveis 

importados e os refinados no país 
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combate às irregularidades 

que surgiram no momento  

pós-abertura. 

Porém, com os ape-

los da revenda para am-

pliar a fiscalização a fim de 

controlar as fraudes, hou-

ve também aumento das 

regras e obrigações des-

te segmento para com os 

órgãos do governo. Ho-

je, o posto é fiscalizado, 

além da ANP, pelos Pro-

cons, Ipems, Secretarias de 

Fazenda, Corpo de Bom-

beiros, Ibama, órgãos am-

bientais estaduais e muni-

cipais, entre outros. “So-

mos o setor mais fiscaliza-

do do país. Não há outra 

atividade comercial que te-

nha uma fiscalização tão ri-

gorosa quanto os postos”, 

enfatizou Miranda. 

Confira, nesta e nas pró-

ximas páginas, como foi a 

abertura do mercado de 

combustíveis, os principais 

acontecimentos e a impor-

tância da liderança sindical 

neste processo. 

Apesar dos preços controlados pelo governo, a Consti-
tuição de 1988 permitiu aos municípios um novo tributo, 
que vigorou somente até 1993, o Imposto Sobre Venda 
a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC). Por 
se tratar de um imposto municipal, com alíquota máxima 
de 3% (na prática, os municípios que o adotaram cobra-
vam 3%), na divisa de algumas cidades os preços finais fi-
caram diferentes — levando o consumidor a percorrer al-
guns quilômetros a mais e abastecer no município vizinho. 

“Foi a primeira experiência do revendedor com preços 
diferenciados, quando ele percebeu que, além de vender 
combustível, era preciso ter bom atendimento e, se possí-
vel, oferecer outros serviços para garantir a preferência do 
consumidor”, disse Guarda. 

O tributo foi extinto, mas o aprendizado não. Na visão 
do ex-líder sindical, essa experiência deveria ser encarada 
como uma lição. “A abertura de mercado trouxe o concei-
to de competitividade, que não significa apenas preço bai-
xo. O empresário precisou aprender a calcular seus custos, 
com todas as exigências que surgiram ao longo do tempo. 
A concorrência, claro, se intensificou. Mas isso faz parte 
de qualquer modelo de negócios”, afirmou. 

No princípio da abertura, a concorrência foi considerada 
predatória, em função de todas as irregularidades do mer-
cado. Hoje, apesar de ainda ocorrerem fraudes — especial-
mente tributárias — a principal questão é o preço elevado 
dos combustíveis e a necessidade de contê-lo. “Mas isso 
não cabe ao revendedor. O empresário é livre para estabe-
lecer seus preços e a concorrência acaba sendo uma forma 
de mantê-los sob controle. Ninguém vai cobrar valores mui-
to mais altos que seus vizinhos, sem oferecer nada em tro-
ca, pois perderá clientes. Esse é um ponto pacificado. O pre-
ço dos combustíveis, que hoje é considerado elevado e fo-
menta muitas discussões, não é responsabilidade da reven-
da, mas sim da atual política econômica”, afirmou Guarda. 



A frase é de Aldo Guarda, que parti-
cipou ativamente do processo de desre-
gulamentação do setor. Em sua avalia-
ção, o governo, na época, de fato cami-
nhava para a liberação total de preços. 
Assim, segundo ele, ou a revenda par-
ticipava — e poderia negociar um mo-
delo de abertura que preservasse seus 
direitos — ou apenas teria que aceitar 
decisões impostas. 

“Tenho plena convicção de que o 
melhor negócio, para o setor, foi par-
ticipar da abertura de mercado. Já que 
era inevitável, nos reunimos com o go-
verno, mostrando a visão da revenda 
e negociando o que era possível para 
uma transição mais tranquila. E isso, de 
fato, ocorreu. A abertura do setor no 
Brasil foi melhor para a revenda do que 
na Argentina ou no Chile, por exem-
plo”, destacou. 

Guarda, com olhar técnico e visão de 
futuro, ressalta que a revenda, na oca-
sião, não tinha escolha. “Uma vitória im-
portante, na época, foi barrar a entrada 
das distribuidoras no mercado de reven-
da, e impedir o sistema self-service nos 
postos — coisa que, pessoalmente, nun-
ca achei que fosse ocorrer”, contou. 

Segundo o ex-vice-presidente da Fe-
combustíveis, as distribuidoras, na oca-
sião, não tinham estrutura para lidar 
com as questões trabalhistas dos pos-
tos revendedores — e nem têm agora. 
“Acreditava-se que o self-service seria 

uma porta de entrada para que as distri-
buidoras pudessem atuar na ponta final 
da cadeia. Mas a medida não foi apro-
vada na época, nem deve ser agora. No 
contexto econômico atual, quem vai der-
rubar uma legislação que protege traba-
lhadores?”, questionou. 

No início da abertura de mercado, 
Guarda chegou a elaborar planilhas de 
custos para orientar a categoria no no-
vo modelo de gestão de negócios. Hoje, 
ele entende que o setor está mais pre-
parado e que os empresários que per-
maneceram no mercado se moderniza-
ram. “Muitos questionam e dizem que, 
no passado, o cenário era melhor para a 
revenda. A verdade é que, embora os re-
vendedores tivessem uma margem me-
nor, seus custos também eram meno-
res e não havia tantas obrigações, como 
demandas ambientais e trabalhistas. As 
distribuidoras concediam financiamen-
tos com juros quase zero — mas eram 
proprietárias dos equipamentos. Hoje, é 
preciso ter capital para conseguir traba-
lhar”, afirmou. 

“A única coisa que diferenciava as 
margens da revenda, na época dos pre-
ços controlados, eram os acordos sala-
riais com os trabalhadores. Assim, on-
de os salários eram maiores, a margem 
também era proporcionalmente maior. 
Já as questões burocráticas não chega-
vam a 10% do que são hoje”, comple-
mentou Paulo Miranda.
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“LIBERAÇÃO IA OCORRER COM OU SEM A REVENDA”
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Apesar de muitos empresários do mercado 
ainda repercutirem essa frase, existe um certo 
consenso de que as mudanças, apesar de terem 
trazido novas obrigações e problemas, foram 
favoráveis. “No passado, havia uma certa pro-
teção a quem já estava no mercado, mas o se-
tor era muito fechado, sem oportunidades para 
quem queria ingressar nele”, disse Zylberszajn.

Na ocasião, inclusive, Gil Siuffo já considerava 
que a interferência do Estado era uma moeda 
de duas faces. “Para alguns, é como um grande 
guarda-chuva, que poupa o ônus de empresa-
riar o negócio. Para outros, o Estado é um em-
pecilho, uma pedra no caminho, sempre a ditar 
regras”, escreveu ele, na época. E previu: “ain-
da parece distante o dia em que o revendedor 
de combustíveis se verá livre como o dono da 
mercearia. Afinal, a burocracia tem mais de se-
te vidas”. 

Para ele, as mudanças que viriam seriam de-
terminantes para a sobrevivência do negócio. 20 
anos depois, vemos que algumas empresas, de 
fato, não conseguiram permanecer no mercado, 
enquanto outras se desenvolveram e se destaca-
ram. “É bastante complexo dizer o que diferen-
ciou as revendas que cresceram nesse período. A 
área em que estavam localizadas, com maior ou 
menor incidência de irregularidades, fez muita 
diferença, pois empresários honestos tiveram di-
ficuldades de competir com agentes irregulares. 
Mas, para além disso, outras iniciativas foram re-
levantes, como a diversificação do negócio, ofer-
ta de novos serviços, negociações favoráveis com 
as distribuidoras ou opção pela independência, 
por exemplo”, disse Guarda.

“ÉRAMOS FELIZES E NÃO SABÍAMOS”
A liberação de preços entre os diferen-

tes elos da cadeia foi feita por etapas. Em 
1996, os preços de distribuição e revenda 
de gasolina e etanol já estavam liberados 
em algumas regiões do Brasil. Já na última 
fase, a partir de janeiro de 2002, foram li-
berados os preços do diesel. 

Houve um tumulto inicial, mas, con-
forme dados apurados pela Fecombustí-
veis na ocasião, os preços para um mes-
mo combustível e região, não ultrapas-
saram R$ 0,025 por litro. Porém, claro, 
o cenário econômico era outro. Na oca-
sião, Gil Siuffo ressaltou acreditar que a 
concorrência deveria se dar entre forças 
iguais — ou seja, postos competindo en-
tre si e distribuidoras idem, concorrendo 
entre seus pares no mercado. “Isso é tão 
básico quanto simples, mas nem sempre 
aceito pelos membros do mercado”, dis-
se ele, em editorial da revista Posto de 
Observação em 1996. 

Na ocasião, Siuffo alertou os revendedo-
res a assumirem a gestão de seu negócio, 
sem permanecerem sob as decisões das dis-
tribuidoras, as quais, em suas palavras, tra-
tavam o dono do posto como alguém que 
“pertencia aos seus quadros funcionais, 
desprezando a noção de parceria”.

“Até hoje, muitos revendedores recla-
mam do relacionamento com as distribui-
doras. Mas é preciso também que eles te-
nham atenção ao assinar contratos. Há 
quem aceite antecipação da companhia e 
depois questione os preços cobrados, es-
quecendo-se da dívida”, pontuou Siuffo.

CONCORRÊNCIA ENTRE FORÇAS IGUAIS
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1997
Estabelecimento do prazo de 36 
meses para conclusão do pro-
cesso de liberação dos preços, 
em agosto de 2000 (Lei do Pe-
tróleo), e liberalização das mar-
gens de distribuição e de reven-
da de óleo diesel em todo o ter-
ritório nacional (Portaria Intermi-
nisterial MF/MME nº 293/1997). 

Os incisos XX e XXI do artigo 6 
da Lei do Petróleo trazem expli-
citamente a definição do que é 
revenda e distribuição, diferen-
ciando as duas categorias eco-
nômicas. Na ocasião, Gil Siuf-
fo, então presidente da Fecom-
bustíveis, comemorou, mencio-
nando que “os proprietários de 
postos de serviços foram reco-
nhecidos por lei como empre-
sários”.

Neste ano, também foi edita-
da a Resolução 238 do Conse-
lho Nacional de Meio Ambien-
te (Conama), que trouxe novas 
obrigações à revenda, para pro-
teção ambiental. Dentre elas, a 
necessidade de substituição dos 
tanques e equipamentos, para 
conter vazamentos. 

1999
Liberação dos preços de gasoli-
na automotiva e etanol hidratado 
combustível, bem como as mar-
gens de comercialização dos pos-
tos revendedores e das distribuido-
ras nas localidades não contempla-
das anteriormente (Portaria Inter-
ministerial MF/MME nº 28/1999).

O então presidente Fernando Hen-
rique Cardoso suspende a implan-
tação de postos self-service.

1996
Liberação dos preços de gasolina automotiva 
e etanol hidratado nas unidades de comér-
cio atacadista e varejista, bem como das mar-
gens de comercialização dos postos revende-
dores e das distribuidoras nas regiões Sul, Su-
deste e Nordeste, nos estados de Goiás e do 
Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal e na 
Base de Barra do Garça (MT) – (Portaria MF nº 
59/1996). Extensão dessas medidas aos esta-
dos de Tocantins e do Mato Grosso e aos mu-
nicípios de Porto Velho (RO), Manaus (AM) e 
Belém (PA) - (Portaria MF nº 292/1996).
Neste ano, o gás natural foi autorizado como 
combustível automotivo.

1993
Com a revogação da Portaria 7/75 
do extinto Conselho Nacional de 
Petróleo (CNP), a partir de 3 de no-
vembro os postos bandeira branca 
foram autorizados. 
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2000
A Lei nº 9.990, de 21 de julho, 
estende o prazo estipulado pe-
la Lei do Petróleo e estabelece 
nova data para que se finalize 
o processo de liberalização de 
preços de combustíveis: 31 de 
dezembro de 2001.

2001
A Portaria Interministerial MF/MME nº 240, de 27 de julho de 
2001, libera os preços de venda, em todo o país, de óleo diesel 
nas unidades de comércio atacadista e varejista. O processo de 
abertura do mercado brasileiro de combustíveis é finalizado na 
data prevista, 31 de dezembro de 2001, com a liberação dos 
preços nas unidades produtoras onde ainda vigorava controle.

A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) 
foi instituída pela Lei 10.336/2001, com a finalidade de asse-
gurar recursos para investimento em infraestrutura de trans-
porte, em projetos ambientais relacionados à indústria de pe-
tróleo e gás, e em subsídios ao mercado de combustíveis, 
funcionando como um colchão amortecedor das oscilações. 
Atualmente, ela só incide sobre a gasolina, mas os recursos 
são divididos entre estados e municípios.

2002
De 1º de janeiro em 
diante vigora o regime 
de liberdade de preços 
no mercado de com-
bustíveis automotivos.
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De lá para cá, nestas duas décadas, mui-

ta coisa aconteceu no mercado. A quali-

dade do combustível melhorou, mas frau-

des do setor, principalmente tributárias, 

ainda continuam ocorrendo — segun-

do dados do Instituto Combustível Legal 

(ICL), a sonegação no mercado de com-

bustíveis alcança mais de R$ 14 bilhões ao 

ano. Ao mesmo tempo, os biocombustí-

veis aumentaram sua participação na ma-

triz veicular, com a elevação do percen-

tual de etanol anidro na gasolina e do bio-

diesel no diesel. Porém, a mistura com o 

biodiesel, até hoje, permanece trazendo 

dor de cabeça aos postos, Transportado-

res-Revendedores-Retalhistas (TRRs), setor 

automotivo e consumidores.

Desde a liberação de preços, os ques-

tionamentos de custos na bomba passa-

ram a ser foco dos órgãos fiscalizadores 

e da imprensa em defesa dos consumido-

res, que criaram a falsa imagem de que os 

postos eram os culpados pelos preços al-

tos. Inclusive, hoje, é um dos temas que 

domina o mercado: o alto preço dos com-

bustíveis. Só que agora, com o acesso à in-

formação sobre a composição de custos, 

sabe-se que o peso dos preços altos têm 

diferentes fatores. Se no passado a Petro-

bras absorvia as variações, desde 2016 a 

empresa passou a adotar o Preço de Pari-

dade de Importação (PPI) e o câmbio para 

a composição de preços. 

Embora o barril de petróleo já tenha 

atingido preços muito mais elevados do 

que o atual no mercado internacional, 

chegando a algo em torno de US$ 120, 

o câmbio nunca esteve tão desfavorável 

no país, e isso impacta diretamente o pre-

ço de bomba. “Se o dólar estivesse mais 

Mercado permanece  
em fase de ajustes 

“O atual preço dos 

combustíveis se deve ao 

cenário econômico e à 

desvalorização do real

perante o dólar”, disse Paulo 

Miranda Soares, presidente 

da Fecombustíveis
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baixo, os preços não estariam tão eleva-

dos”, destacou Adriano Pires, diretor do 

Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie). 

“Por exemplo, se hoje o dólar estivesse 

cotado a R$ 4,50, haveria redução de cer-

ca de 14% no preço do diesel e da gaso-

lina”, calculou. 

No entanto, o governo federal insiste em 

medidas (muitas delas controversas) para 

supostamente aumentar a concorrência e 

reduzir preços. No ano passado, por exem-

plo, foi aprovado o delivery de combustíveis 

e a venda direta de etanol das usinas aos 

postos. O ICMS incidente sobre os combus-

tíveis foi congelado (medida prorrogada até 

31 de março) e agora, a tentativa é a PEC 

dos Combustíveis. 

“O pior dos mundos seria uma interven-

ção do governo agora”, considerou Paulo 

Miranda. “A PEC, no caso do diesel, até se 

justifica, mas na gasolina e etanol não. O 

atual preço dos combustíveis se deve ao ce-

nário econômico e à desvalorização do real 

perante o dólar”, disse.

“O petróleo teria que cair e o câmbio 

idem”, apontou Pires. “Porém, em um 

ano eleitoral, a insegurança econômica 

é grande e isso dificilmente vai ocorrer”, 

completou. O especialista sustenta que a 

resolução do problema de preços eleva-

dos passa por três pilares: uma mudança 

na forma de cobrança do ICMS, que pas-

saria a ser ad rem; a melhoria da credibi-

lidade econômica do Brasil, que resultaria 

em um câmbio mais favorável; e a criação 

de um fundo de estabilização.

“No passado, tivemos a criação da Con-

tribuição de Intervenção no Domínio Eco-

nômico (Cide), que funcionava como um 

amortecedor de preços. Quando o preço 

do petróleo estava elevado, a Cide era re-

duzida; quando baixava, ela aumentava, 

provendo recursos para formar esse ‘col-

chão’”, explicou. No entanto, a Cide, que 

era um tributo regulatório, se tornou ar-

recadatório e, hoje, seus recursos são divi-

didos entre estados e municípios. 

Em sua visão, a criação de um novo 

fundo de estabilização, ou mesmo o re-

torno da Cide ao seus fundamentos origi-

nais, seria uma das alternativas para equi-

librar o mercado. 

PROJETO DE LEI PREVÊ FUNDO  

DE ESTABILIZAÇÃO

O Projeto de Lei (PL 576/2021), de au-

toria do senador Rogério Carvalho (PT-SE), 

pretende, justamente, criar um fundo de 

estabilização para minimizar as oscilações 

de preços. No entanto, ele seria custeado 

por dividendos da Petrobras, além de um 

imposto de importação.



26   Combustíveis & Conveniência

REPORTAGEM DE CAPA

“Nossa proposta é uma espécie de ‘pou-

pança’, ou um sistema de amortização dos 

preços, que ajudará a conter as altas nos 

preços do combustível no mercado nacio-

nal e minimizará os impactos da política de 

preço de paridade de importação (PPI), im-

plantada no Brasil, desde 2017, no gover-

no de Temer, e que atrelou o custo do com-

bustível brasileiro ao valor do dólar”, expli-

cou o relator do projeto, senador Jean Paul 

Prates (PT/RN). Assim, segundo ele, quan-

do os preços estiverem baixos, os recursos 

correspondentes à diferença entre o preço 

de mercado e o limite inferior da banda são 

acumulados. Na situação contrária, quando 

os preços ficarem acima do limite superior 

da banda, os recursos são utilizados de for-

ma a manter os preços dentro da banda. “A 

lógica subjacente é: economizar na baixa, 

retardando a queda dos preços, para pos-

teriormente retardar a alta dos preços, con-

tendo variações de curto prazo”, disse.

Prates explicou que no texto aprovado na 

Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), 

prioritariamente o programa vai usar re-

cursos economizados pelas próprias faixas. 

“Caso não seja suficiente, há outras fontes 

adicionais. Por exemplo, caso os valores do 

barril estejam em alta no mercado, entra 

em campo o Imposto de Exportação, para 

subsidiar a estabilização dos preços e incen-

tivar o atendimento ao mercado domésti-

co”, afirmou. Para tanto, ele propõe a cria-

ção de uma alíquota máxima de impostos 

de exportação sobre o petróleo bruto, que 

deverá ser zerada até que o valor do barril 

de petróleo bruto atinja US$ 45. Aplica-se 

uma alíquota mínima de 2,5% e de no má-

ximo 7,5% quando o petróleo bruto estiver 

acima de US$ 45 e abaixo de US$ 85.

“Na prática, isso quer dizer que caso o bar-

ril seja negociado entre US$ 80 e US$ 100, se-

rá aplicada uma alíquota mínima de 7,5% e 

12,5%. Acima de US$ 100, o valor mínimo 

será de 12,5% e máximo de 20%”, com-

pletou. O governo, porém, já se manifestou 

contra a criação do fundo de estabilização, 

e pretende enviar ao Congresso uma propos-

ta para reduzir impostos federais e IPI cobra-

dos sobre o diesel, via PEC dos Combustíveis. 

PECs DOS COMBUSTÍVEIS

No dia 3 de fevereiro, o deputado Christino 

Áureo apresentou a Proposta de Emenda 

à Constituição (PEC) na Câmara dos De-

putados. O texto permite zerar os impos-

tos federais e autoriza estados e muni-

cípios a reduzirem total ou parcialmente 

as alíquotas de tributos em 2022 e 2023 

sem a necessidade de compensação fis-

cal, conforme exige a Lei de Responsabili-

dade Fiscal (LRF).
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Ao mesmo tempo, outra PEC foi protoco-

lada no Senado Federal, que também per-

mite reduzir ou zerar os impostos sobre os 

combustíveis e inclui também energia elétri-

ca, sem contrapartida da compensação fis-

cal, para os anos de 2022 e 2023. E ainda 

inclui auxílio-diesel para caminhoneiros au-

tônomos, por até dois anos, no valor de até 

R$ 1.200 por mês e propõe que a cobertu-

ra do vale-gás destinado a famílias de bai-

xa renda seja de 100% do valor do botijão, 

e não mais de 50% como é hoje. Esta PEC 

foi apelidada de kamicaze, pois terá impac-

to estimado em cerca de R$ 100 bilhões. 

ICMS TAMBÉM EM DISCUSSÃO

O congelamento do ICMS, que esta-

va previsto para terminar em 31 de janei-

ro, após reuniões do Conselho Nacional 

dos Secretários de Fazenda (Comsefaz) aca-

bou sendo prorrogado por mais dois meses. 

Existe uma proposta, cuja relatoria recen-

temente foi atribuída também a Prates, de 

mudança na forma de cobrança do tributo. 

Mas, nas palavras do senador, o tema ainda 

precisa amadurecer.

Segundo ele, o modelo ad rem (valores 

em reais) para cobrança de impostos é o 

melhor caminho. “Assim, teremos maior 

estabilidade na alíquota, contribuindo a 

reboque para a estabilidade dos preços. 

O momento atual, inclusive, nos permiti-

ria fazer essa conversão e a unificação sem 

perda substancial de receita. Para remediar 

os estados mais prejudicados acredito que 

possa ser discutida a criação de uma câma-

ra de compensação, mas isso é assunto a 

ser tratado no âmbito do Confaz”, expli-

cou, acrescentando que a implantação do 

sistema de monofasia é uma demanda an-

tiga do setor, prevista na Constituição de 

1988, mas nunca implantada. “Com sua 

efetivação, certamente haverá ganho de 

eficiência, desburocratização e combate à 

sonegação”, pontuou.

Para o ex-diretor da ANP, David Zylbersztajn, 

tais medidas, nesse momento, não têm chan-

ce de serem aprovadas. Além disso, ele as con-

sidera com caráter “populista”. “Ao reduzir o 

ICMS, se reduz o Tesouro dos estados, diminuin-

do o dinheiro que poderia ser utilizado em ou-

tras áreas, como educação e saúde. Da mesma 

forma, os dividendos da Petrobras fazem par-

te do Tesouro Nacional. Não faz sentido reduzir 

tais fundos para conter preços de combustíveis 

fósseis — os quais, aliás, não deveriam ser esti-

mulados em um momento em que o mundo 

inteiro caminha para a descarbonização”, res-

saltou. “Não seria mais razoável subsidiar o GLP 

para a população de baixa renda com tais recur-

sos, ou investir em melhorias nas estradas, por 

exemplo?”, questionou. n
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O setor de combustíveis iniciou o ano de 2022 
movimentado. Como nova garota-propaganda 
do governo federal, a PEC dos Combustíveis tem 
sido apresentada como uma tentativa para conter 
a subida de preços, zerando as alíquotas de PIS/
Cofins sobre o diesel, gasolina e gás de cozinha 
para ajudar a derrubar o valor final ao consumidor.

Aparentemente, após ser considerada inviável 
por economistas (por representar R$ 69 bilhões 
em renúncia fiscal), essa proposta está perdendo 
força, mas em ano eleitoral muitas surpresas ain-
da podem acontecer.

Para complicar ainda mais o cenário, o preço 
do barril de petróleo não para de subir no mer-
cado internacional e isso deve atrapalhar bastan-
te os planos de derrubar valores dos derivados 
no curto e médio prazos.

Com o barril do Brent cotado acima de  
US$ 88, a Associação Brasileira dos Importado-
res de Combustíveis (Abicom) avalia que a Petro-
bras já tem defasagem de 9% na gasolina em 
relação ao mercado internacional, o que signifi-
caria a necessidade de um reajuste de R$ 0,29, 
em média, por litro na refinaria.

Para os especialistas, nem mesmo a iniciativa 
dos governadores, que decidiram congelar por 
mais dois meses o valor de referência do ICMS, 
será capaz de impedir novos aumentos. Além 
disso, para nós, empresários, as exigências não 
param. O cronograma para instalação dos siste-
mas de recuperação de vapores nas bombas já 
está valendo e os postos precisam verificar o ano 
de fabricação dos seus equipamentos para reali-
zar o procedimento.

O fato é que o empresariado, em geral, vem 
enfrentando novas regras desde o início do ano, 
principalmente no que diz respeito à área de Se-
gurança do Trabalho. Alguns exemplos são o Pro-
grama de Gerenciamento de Riscos (PGR), o novo 
sistema de envios de eventos ao e-Social e as no-

vas regras sanitárias e de afastamento em caso de 
doenças. Os órgãos governamentais têm traba-
lhado duro para impor cada vez mais obrigações 
aos empresários. Será que a opinião pública sabe 
que atos dessa natureza, apesar de importantes, 
podem refletir nas finanças de todo o setor?

E tudo isso em meio a um cenário econômico 
não muito animador para 2022. De acordo com 
economistas, a projeção de inflação para este ano 
é de 4,96%, trazendo dificuldade para o comércio 
e o setor de serviços. Segundo o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), em outubro, os 
serviços sofreram uma retração de 1,2%. Já o co-
mércio passou por redução de 0,1%. Para 2022, 
o setor de serviços terá um crescimento modesto 
de 1,3%, frente a uma taxa de 4,5% em 2021.

Cautela nunca foi tão importante. Um ano de 
muito trabalho e perseverança a todos. Até mês 
que vem!

Começo de ano movimentado

O fato é que o empresariado, 
em geral, vem enfrentando 
novas regras desde o início 
do ano, principalmente no 
que diz respeito à área de 
Segurança do Trabalho. 
Alguns exemplos são o 
Programa de Gerenciamento 
de Riscos (PGR), o novo 
sistema de envios de eventos 
ao e-Social e as novas regras 
sanitárias e de afastamento 
em caso de doenças

 José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis
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O Brasil entrou em mais um ano 

da pandemia da Covid-19 com 

o avanço da variante Ômicron, 

mais transmissível que suas antecessoras, 

a qual, a despeito do avanço da vacina-

ção, tem feito o Brasil voltar à marca das 

mais de mil mortes diárias pela doença. O 

aumento do número de casos trouxe no-

vos desafios ao revendedor a respeito da 

gestão das equipes. 

Para ordenar o assunto, as pastas do 

Trabalho e Previdência e da Saúde publi-

caram nova portaria (Portaria Interminis-

terial nº 14, de 20 de janeiro), dando se-

gurança jurídica aos casos de afastamen-

tos de trabalhadores. Grosso modo, os 

funcionários que tenham confirmado a 

contaminação deverão ser afastados das 

atividades laborais por dez dias, sendo 

considerado como primeiro dia de afasta-

Em janeiro, os ministérios 

da Saúde e do Trabalho e 

Previdência publicaram portaria 

conjunta com orientações 

para empregadores, devido 

ao avanço da Covid-19 em 

decorrência da variante Ômicron

POR ADRIANA CARDOSO

Covid-19:  
desafios  
da nova 
onda

NA PRÁTICA
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mento aquele em que tenham começado 

os sintomas ou o dia da coleta do teste. 

Caso o empregado esteja sem febre pelo 

período de 24 horas, sem uso de medica-

mentos antitérmicos e com remissão dos 

sinais e sintomas respiratórios, esse perío-

do pode ser reduzido para sete dias.

Aos revendedores que, porventura, te-

nham muitos casos de funcionários doen-

tes, o advogado especialista em direito 

do trabalho e consultor jurídico do Resan, 

Rodrigo Julião, recomenda a “utilização 

de escalas de trabalho com maior jornada 

e a redução do efetivo por período, usan-

do banco de horas para compensação”. 

Além disso, ele sugere a contratação de 

funcionários por prazo determinado, caso 

isso seja mesmo necessário.

De acordo com Julião, a Portaria In-

terministerial nº 14 trouxe mudanças no 

Agência Brasil/ M
arcelo Cam

argo 

Com a nova variante 
Ômicron, que é mais 
contaminante, pode-se 
ampliar o rodízio dos 
frentistas para reduzir o 
risco de contaminação
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teor da Portaria nº 20, de 18 de junho de 

2020. “Não é mais necessário que o tra-

balhador apresente atestado médico às 

empresas em razão dos sintomas da Co-

vid-19, mas ressalto que é preciso apre-

sentar o atestado se esse afastamento for 

superior a dez dias”, explicou.

 A Portaria também determina, segun-

do o advogado, que devem ser afastados 

do trabalho presencial os funcionários 

com casos confirmados da doença, assim 

como “os contatantes próximos (quem 

teve contato com o doente) e os casos 

suspeitos pelo período de dez dias”.

COMO A ESCALA PODE SER FEITA?

Na opinião do especialista, cada posto 

tem a sua realidade e, portanto, o reven-

dedor deve avaliar o cenário. “Depende do 

número de funcionários, mas friso que de-

ve-se tentar diminuir o efetivo por turno, 

para diminuir os riscos de contaminação”.

Uma alternativa é utilizar o banco de 

horas, fazendo com que um funcionário 

trabalhe mais em uma semana e, na se-

guinte, reduza a sua jornada.

Contudo, diferentemente do que acon-

teceu nos períodos mais críticos da pan-

demia, não há muitos casos de afasta-

mentos de trabalhadores nas revendas. 

A reportagem conversou com revende-

dores da região Sul e Sudeste, que disse-

Não há muitos 
casos de 
afastamento 
por Covid-19 na 
revenda



ram haver casos bastante pontuais, com 

períodos de afastamento muito curtos. 

Julião também disse desconhecer casos 

de postos que podem ter ficado parados 

devido à pandemia.

Os advogados João Paulo Braune Guer-

ra e Bruna Gärner, especialistas em direito 

do trabalho do escritório PGLaw, salien-

taram que não há legislação federal atual 

sobre a necessidade de se fechar estabe-

lecimentos durante a pandemia para os 

casos de contaminação de empregados.

“Seria preciso analisar de forma tópi-

ca os estados e municípios respectivos. 

Em nossa avaliação das práticas de mer-

cado, o ideal é, dentro das limitações le-

gais, analisar as condições econômicas da 

empresa e de saúde da equipe. O médi-

co coordenador de programa de controle 

médico de saúde ocupacional deverá ser 

consultado. O mesmo vale para o caso de 

haver necessidade de implementação de 

rodízio de colaboradores para se reduzir o 

contato físico”, explicaram.

Após cada atendimento, 
os cuidados com a higiene 
das mãos devem ser 
redobrados  

Pixabay
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VACINAÇÃO

Como parte dos casos graves de Co-

vid-19 atualmente estão atingindo, prin-

cipalmente, a população não vacinada 

ou não completamente imunizada com 

as doses necessárias, os advogados da 

PGLaw esclarecem que o empregador po-

de solicitar o comprovante de vacinação 

de seus colaboradores.

“Sim (podem exigir o comprovante), 

exceto para empregados que tenham ex-

pressa contraindicação médica à vacina-

ção, fundada no Plano Nacional de Vaci-

nação contra a Covid-19 ou em consenso 

científico. Ainda nesses casos, contudo, o 

empregador poderá exigir a testagem pe-

riódica, para coibir a disseminação do ví-

rus”, enfatizam.

Eles citam que, em 12 de novembro 

de 2021, por decisão em medida caute-

lar do Supremo Tribunal Federal na ADPF 

898, na qual alguns partidos questiona-

ram a constitucionalidade de uma por-

taria no Ministério do Trabalho (Portaria 

MTP nº 620/2021), que proíbe as empre-

sas de exigirem documentos comproba-

tórios de vacinação para a contratação 

ou manutenção da relação de emprego, 

equiparando a medida a práticas discrimi-

natórias em razão de sexo, origem, raça, 

entre outros, o relator, ministro Roberto 

Barroso, disse que a exigência de vacina-

ção não é equiparável às referidas práti-

cas, uma vez que se volta à proteção da 

saúde e da vida dos demais empregados 

e do público em geral.

Por essa razão, segundo os advogados 

da PGLaw, o STF considerou legítima a va-

cinação compulsória, não por sua aplica-

ção forçada, mas pela adoção de medidas 

de coerção indiretas. 

 “O ministro Barroso enfatizou que 

constitui direito dos empregados e dever 

do empregador a garantia de um ambien-

te de trabalho seguro e saudável, e que, 

caso o empregado recuse a vacinar-se, ha-

vendo regra expressa do empregador nes-

se sentido, é possível a aplicação de medi-

das disciplinares (advertência, suspensão 

e demissão), podendo ensejar, inclusive, a 

demissão por justa causa”. n

O empregador 
pode solicitar o 
comprovante de 
vacinação, exceto 
em situações de 
contraindicação 
médica
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Indústria automotiva já se debruça sobre os novos projetos de 

veículos pesados que estarão circulando no país a partir de janeiro 

de 2023. Biodiesel, testes de rodovias e crise dos semicondutores - 

para veículos leves - são os entraves da vez

POR ADRIANA CARDOSO

Stock

Proconve: problemas à 
vista nas novas fases

A indústria automotiva começou a 

produzir, em janeiro deste ano, os 

novos projetos de caminhões, ôni-

bus e vans que estarão em circulação a partir 

de janeiro de 2023, dentro das especificações 

da fase P8 do Programa de Controle da Polui-

ção do Ar por Veículos Automotores (Procon-

ve). A nova fase já começa cercada de polê-

micas, tendo o biodiesel sob os holofotes, a 

exemplo do que ocorreu na fase anterior. 
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 Tanto a fase L7 (veículos leves), quanto 

a P8 (veículos pesados) são equivalentes à 

norma Euro 6 da Europa. A P8 prevê o uso 

da mistura de 15% do biodiesel adiciona-

do ao diesel, para os caminhões e demais 

veículos pesados, que entrarão no merca-

do brasileiro, teor que já vem causando 

polêmica desde que o Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (Conama) publicou a 

resolução da nova fase em 2018.

A P8 estabelece reduções de emissões 

veiculares, como óxido de nitrogênio, hidro-

carbonetos e monóxido de carbono, que 

são produzidos pela queima de óleo diesel.

Há anos, a indústria automotiva vem 

alertando que os testes de bancada fei-

tos pelas empresas já mostraram que os 

componentes automotivos sofrem muito 

com biodiesel acima dos 10% na questão 

do pós-tratamento, que é o aspecto que 

os novos veículos devem atender na nova 

fase. Como consequência, podem ocorrer 

entupimento do filtro de combustível, do 

bico injetor, formação de borras e depósi-

tos dentro do motor, aumentando os cus-

tos de manutenção do veículo e compro-

metendo até mesmo a durabilidade dele.

De acordo com Paulo Jorge Santo An-

tonio, diretor de emissões de veículos pe-

sados da Associação Brasileira de Enge-

nharia Automotiva (AEA), que representa 

a entidade nas discussões do programa, 

além dos testes realizados pela indústria 

automotiva terem sido muito prejudica-

dos pela pandemia, os ensaios mais bem 

feitos até hoje foram os com o B7.

 Testes anteriores feitos com percen-

tuais acima dos atuais 10% já haviam se 

mostrado prejudiciais aos motores de veí-

culos pesados. Com a política do biodie-

sel, que se propõe a aumentar o teor do 

biocombustível adicionado ao diesel em 

1% ao ano, até chegar a 15% em 2023, 

os problemas que ocorreram no início do 

programa voltaram, principalmente para 

percentuais acima de 10%. Além do tra-

vamento de bombas de postos de com-

bustíveis, as características do biodiesel 

têm gerado muitas dores de cabeça aos 

revendedores, com os problemas de qua-

lidade do produto, que é mais sensível à 

umidade e ao clima quente ou frio.  

No caso dos ensaios, o diretor da AEA 

frisou que essas provas têm um compo-

nente ainda mais complicado. “Não é só 

testar o motor, temos que testar o veículo 

em trecho de rodovia. Para que o veículo 

seja homologado, ele tem que rodar esse 

trecho e mostrar que está dentro dos li-

mites de emissões estabelecidos pelo Pro-

conve, além de garantir as emissões aci-

ma de 700 mil quilômetros”, disse.
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Em suma, antes que ele vá para o merca-

do, é necessário testar em um ambiente real, 

levando-se em conta aspectos como sobrepe-

so e qualidade do combustível durante a vida 

útil do veículo, de modo a comprovar que ele 

está dentro dos parâmetros da norma — o 

que, levando-se em conta os desafios rodo-

viários do Brasil, é um entrave e tanto.

 E não para por aí. “18 meses depois 

da primeira venda daquele modelo, deve-

se testá-lo novamente para aferir se está 

dentro dos padrões”, disse Paulo Jorge.

ARLA 32

 A nova fase do Proconve para veícu-

los pesados não prevê nenhuma alteração 

em relação ao Arla 32, outro aditivo im-

plementado pelo programa para reduzir 

as emissões veiculares, mas que tem sido 

fruto de bastante polêmica desde então, 

principalmente pelas fraudes utilizadas pa-

ra burlar o seu uso.

O diretor explicou que, na P8, os veícu-

los contarão com um sistema OBD (on board 

diagnostics) mais robusto, com sensores com 

critérios adicionais para verificar o tanque de 

Arla, se está vazio ou com interrupções.

 “A partir dessa checagem, há redução 

de torque do motor e, consequentemente, 

de velocidade. Apesar disso, é difícil garantir 

que não vai haver fraudes. No entanto, esse 

sistema grava códigos de falhas com mais 

detalhes, o que facilita a fiscalização (pelo 

Ibama e Polícia Federal)”, pontuou. n

Ensaios da indústria 
automotiva, para 

homologar os veículos 
pesados para a fase P8, 

envolvem testes em 
rodovias e a garantia de 
menores emissões acima 

de 700 mil quilômetros
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Ao longo da pandemia, a produção 
de automóveis foi duramente afetada 
pela crise mundial de semicondutores, 
problema que deve impactar também a 
entrada em vigor da fase L7 (veículos le-
ves) do Proconve, que passou a vigorar 
em janeiro deste ano.

Os investimentos na nova fase são da 
ordem de R$ 10 bilhões, conforme dados 
da Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores (Anfavea).

 Com mudanças importantes para re-
duzir o volume de emissões de gases po-
luentes à atmosfera, que trazem pro-
blemas para a qualidade do ar e, con-
sequentemente, para a saúde humana, 
as tecnologias veiculares da L7 são mais 
robustas e, portanto, os semicondutores 
são ainda mais importantes para os no-
vos sistemas de pós-tratamento em rela-
ção aos modelos atuais (L6).

A falta de semicondutores e queda 
nas vendas gerada pela crise sanitária le-
vou as montadoras a solicitarem ao go-
verno o postergamento da nova fase de 
implementação da L7. O pedido foi ne-
gado e o caso foi parar no Ministério Pú-
blico Federal (MPF), que também não 
atendeu às solicitações.

 No pedido, a Anfavea argumentou 
que, em novembro de 2020, havia um 
estoque de 93 mil veículos L6 novos no 
país e as montadoras tinham até 31 de 
dezembro de 2021, conforme a Resolu-

ção 492 de 2018 do Conama, para cum-
prir o cronograma.

 O MPF alegou que os prazos já esta-
vam previstos havia mais de três anos e 
as montadoras poderiam ter-se anteci-
pado ao atendimento da fase L7.

 O presidente da Anfavea, Luiz Carlos 
Moraes, chegou a dizer no fim do ano 
passado, durante uma coletiva de im-
prensa, que alguns atrasos poderiam 
ocorrer para atender aos requisitos pre-
vistos, “porque faltam semicondutores”, 
e esta nova fase exige mais desses com-
ponentes, “pois o sistema de pós-trata-
mento da fase atual (L6) não pode ser 
usado na nova fase”.

Para Vanderlei Borsari, gerente da divi-
são de emissões veiculares da Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Ce-
tesb), a resistência da indústria automo-
tiva está menos ligada a uma dificuldade 
técnica, uma vez que as resoluções 492 
(L7) e 490 (P8) do Conama foram publi-
cadas em 2018, e mais ao fato de que “a 
venda de veículos da fase atual (L6) repre-
senta uma vantagem econômica”.

“A legislação é de 2018, portanto, 
anterior à pandemia da Covid-19. No 
momento em que essas resoluções es-
tão implementadas, elas traduzem o 
desejo de toda a sociedade. Por isso, 
o que temos de fazer é cumprir aquilo 
que foi acordado e disso não abrimos 
mão”, disse.

L7 e a crise de semicondutores
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Proprietários de lojas reconhecem que a pandemia foi 

um aprendizado e tanto e pretendem, mesmo quando 

a crise passar, manter algumas medidas adotadas 

POR ADRIANA CARDOSO

Lições da pandemia:  
quando menos é mais

M
im

e

C omo parte do setor de serviços 

que não parou durante a crise 

sanitária da Covid-19, donos de 

lojas de conveniência tiveram que arrega-

çar as mangas para não deixar o negócio 

morrer. Em uma verdadeira lição de resi-

liência, muitos se aproveitaram do período 

para adotar medidas, ainda que forçadas, 

as quais, no fim das contas, deram resul-

tado positivo. Alguns deles, inclusive, pre-

tendem manter as mudanças implementa-

das mesmo depois que tudo passar.

Do que se pode depreender quando 

se fala com os donos de lojas é que al-

guns tiveram que finalmente incorporar 

o significado da palavra conveniência. 

Com a pandemia sem data para acabar, 
parte da revenda se adaptou à crise, 
cortou gastos e implementou mudanças, 
tornando a gestão mais eficiente



Combustíveis & Conveniência  41

Ou seja, ainda que determinado servi-

ço ou produto não infle o caixa, é preci-

so exercitar o cuidado com o consumi-

dor, especialmente devido à concorrên-

cia cada vez maior dos mercadinhos de 

bairro e/ou lojas de rua.

“O principal ponto da conveniência é 

a facilidade. O consumidor vai querer en-

contrar o produto mais rápido, comprar 

próximo da casa dele, pois, especialmen-

te nesse período de pandemia, ele vai que-

rer se deslocar menos. Como ele está mais 

em casa, acaba vivenciando a sua região”, 

explicou Alexandre Machado, sócio-diretor 

da Gouvêa Consulting.

O consultor avalia que esse comporta-

mento, impulsionado pelas lojas de proxi-

midade, “veio para ficar”, assim como os 

serviços de delivery. “Ele (consumidor) se 

acostumou a comprar parte da alimenta-

ção em aplicativos como iFood”, disse.

Porém, Machado avalia que as lojas de 

conveniências das bandeiras das grandes 

distribuidoras, muitas vezes, ficam enges-

sadas por conta das cláusulas contratuais. 

“Elas não conseguiram fazer nada orques-

trado na pandemia, por ser um modelo de 

negócio pulverizado, com realidades dis-

tintas. Então, sinceramente, não consegui 

ver nada de muito diferente do que era no 

passado”, observou.

RECOMEÇO

A revista Combustíveis & Conveniên-

cia já abordou a questão do delivery em 

lojas e esse sistema até então não demons-

trava apelo aos revendedores por uma sé-

rie de fatores, entre os quais as taxas co-

bradas pelos administradores dos Apps, a 

falta de espaço no estacionamento para 

comportar as motocicletas de entrega, de-

manda baixa, entre outros aspectos.

Contudo, com o aumento de consu-

midores em home office ou que evitavam 

sair de casa, alguns revendedores viram no 

delivery uma forma de fidelizar o cliente 

em um momento tão complicado.

O revendedor Fabrício Braz, que tem 

duas lojas embandeiradas, sendo uma em 

Porto Alegre e outra em Gramado, no Rio 

Grande do Sul, incluiu um serviço de en-

trega próprio no começo da pandemia, 

mas depois optou por fazer parceria com 

aplicativos. Segundo ele, não houve em-

pecilhos por parte da distribuidora.

“Não dá para dizer que o delivery cor-

responde a uma boa parte do ganho. Ain-

da é pequeno, mas é significativo, além do 

que está dentro do conceito da conveniên-

cia. Nós fomos trabalhando (a entrega) ao 

longo da pandemia, mostrando ao consu-

midor que tínhamos na loja o produto que 

ele queria”, disse, enfatizando que o ge-
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renciamento do estoque é ponto-chave pa-

ra o sucesso e manutenção desse sistema.

Além desse serviço, cujos carros-che-

fes são bebidas, itens de bomboniere e 

lanches, Braz aproveitou a pandemia pa-

ra enxugar a estrutura, fazendo mais com 

menos, como uma volta ao princípio. “Ti-

ve que reduzir custos, enxugar a equipe 

quando a demanda diminuiu, rever contas 

e gastos desnecessários com alguns mate-

riais de limpeza, de escritório, energia elé-

trica”, enumerou.

Das medidas necessárias para reduzir 

a infecção por coronavírus, ele pretende 

manter o atual número de mesas, que bai-

xou de 20 para 15 para aumentar o distan-

ciamento, e manter frascos de álcool em 

gel disponíveis em todas as partes da lo-

ja. “Acredito que as pessoas vão continuar 

com esses hábitos de segurança por al-

gum tempo ainda. Então, nós vamos man-

ter enquanto houver necessidade”, disse.

Para ele, a grande lição que fica da pan-

demia é ter se tornado um melhor gestor. 

“Quando as coisas vão bem, a gente rela-

xa. Entendi que eu não precisava ter a es-

trutura que tinha, que podia trabalhar co-

mo trabalhava quando iniciei”, afirmou.

A mesma sensação tem Charles Mon-

teiro, gerente comercial da Aghora Con-

veniência. Ele percebe que, além dos pro-

tocolos sanitários, os licenciados da marca 

estão mais atentos a questões gerenciais.

Segundo ele, os revendedores parceiros 

optaram por focar no melhor desempenho 

do mix de produtos, buscando priorizar 

aqueles que os clientes procuraram mais. 

Somado a isso, também viram a necessida-

de de passar a atendê-los dentro do am-

biente digital.

“Tenho notado que algumas coisas vão 

continuar, para além das boas práticas de 

questões de higiene. Eles tiveram que fa-

zer um trabalho de enxugar o mix de pro-

dutos e gostaram disso. De certa forma, 

as lojas venderam menos, mas estão ren-

táveis, embora vendam menos que no ápi-

ce da pandemia. Então, eu vejo que essas 

boas práticas financeiras que a pandemia 

ensinou vão ficar”, disse, enfatizando que, 

hoje, os licenciados da marca estão mais 

focados ao que tem mais giro na loja.

REVIRAVOLTA

Pode-se dizer que o revendedor Felipe 

Cerutti, de Primavera do Leste, no Mato 

Grosso, viveu um verdadeiro looping nos 

negócios durante a pandemia. Ele abriu, 

fechou e estava para reabrir uma nova loja 

de conveniência.

Em consonância com o que disse o con-

sultor Alexandre Machado a respeito das 
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bandeiras, Cerutti também desistiu de 

duas lojas em dois postos embandeirados 

por encontrar muitas dificuldades em “de-

pender do gosto dos outros”. “Prefiro to-

car as coisas do meu jeito”, disse. Há dois 

anos, decidiu terceirizar as lojas.

Os postos com lojas são um negócio de 

família, que existe desde 1975, quando ele 

ainda sequer era nascido (ele nasceu em 

1979). A família saiu de Porto Alegre para 

o Mato Grosso, os pais voltaram para o es-

tado de origem e Cerutti decidiu ficar.

Depois, alugou dois postos bandeiras 

brancas por conta própria, com duas lojas, 

mas também não gostou do modelo e de-

volveu ao proprietário. Agora, ele tem um 

posto bandeira branca para chamar de seu.

A grande lição aprendida por ele na 

pandemia é que a crise é uma oportuni-

dade de negócios. “É nessas horas que as 

boas oportunidades aparecem, enquanto 

tem muita gente querendo sair”, avaliou.

Ademais, ele acredita que a loja agre-

ga muito valor ao posto, tanto que ele 

quer uma volta às origens no novo ne-

gócio. “Primavera do Leste é uma cida-

de pequena, onde não há uma vida no-

turna. Mas há alguns negócios surgin-

do”, contou.

Pensando nisso, ele pretende relançar, 

na loja, salgados da época em que seu pai 

vendia na loja do posto, em 1975. “Era 

uma coxa mesmo, não essas coxinhas que 

existem por aí”, brincou.

Para isso, vai contar com a ajuda do mes-

mo funcionário que as fazia no negócio ori-

ginal. “Ele trabalha comigo até hoje!”. n

G
etty Im

ages O delivery foi 
incorporado 
em algumas 
conveniências, 
com parcerias com 
aplicativos, como 
uma mudança que 
veio para ficar
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Da união entre Vibra e Americanas, nasce uma nova gestora, que 

trará um novo modelo de operação às lojas de conveniência. O 

objetivo é tornar a operação mais rentável, rápida e eficiente, 

aliando a experiência digital para o consumidor  

POR MÔNICA SERRANO

Vem Conveniência traz 
renovação à BR Mania

D esde 1º de fevereiro começaram as 

operações da Vem Conveniência, 

joint venture entre a Vibra e 

Americanas, focada no varejo de conve-

niência e proximidade. A nova empresa já 

nasceu com 1.257 lojas, pois reúne as lojas 

de conveniência BR Mania e a Local. A par-

ceria conta com 50% de participação de 

cada empresa.

As melhorias para a revenda das lojas 

BR Mania estão focadas em duas ala-

vancas de crescimento: cadeia logística, 

que agrega um novo modelo de abas-

tecimento centralizado, e maior digi-

talização, aproveitando a expertise das 

Americanas para integrar a loja física 

com a tecnologia do varejo voltada ao 

consumidor final.
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“Esta parceria é a junção de duas gi-

gantes do mercado brasileiro, que se uni-

ram com competências complementares: 

de um lado a Americanas, com expertise 

na operação do varejo e uma forte estru-

tura de supply (cadeia de suprimentos) e 

digital; do outro, a Vibra, com uma ca-

pilaridade diferenciada e experiência em 

franquias”, disse Natália Cid, CEO da 

Vem Conveniência.

Segundo ela, esta complementarida-

de ajudará a destravar alguns entraves da 

operação na BR Mania, o que irá fortale-

cer a base/ estrutura e expertise da Vem,  

melhorando a proposta de valor ao fran-

queado. A ideia é aproveitar a malha lo-

gística das Americanas com 26 Centros de 

Distribuição, juntamente com a área digi-

tal da Americanas, que contempla, princi-

palmente, americanas.com e AME.

A vantagem desta nova operação de 

abastecimento centralizada será “gerar 

mais valor ao franqueado, que hoje opera 

com uma margem justa, sortimento varia-

do e custos altos de operação, e ao consu-

midor final, que hoje tem uma percepção 

de preços altos na rede de conveniência 

de postos, limitando suas compras apenas 

ao consumido imediato”, destacou.

A expectativa é mudar o conceito 

de conveniência para um negócio mais 

atraente e rentável. “A meta é crescer em 

número de lojas e também fazer cada lo-

ja vender mais e melhor, com aumento da 

rentabilidade”, relatou a CEO.

Apesar de não definir o número de novas 

lojas que poderão ser instaladas neste ano, a 

CEO da Vem destacou que foi feito mapea-

mento de  viabilidade comercial de 2 mil lo-

jas adicionais, excluindo os pontos em rodo-

vias, cidades do interior ou áreas sem fluxo 

ou demanda para esse tipo de serviço.

A Vibra possui em torno de 8 mil pos-

tos da marca BR em todo o Brasil, mas so-

mente 15% do total da rede conta com 

as lojas BR Mania. Apesar do elevado po-

tencial de crescimento, Natália informa 

que a Vem não pretende instalar lojas em 

qualquer ponto.  

“Temos um modelo estatístico que ava-

lia o potencial de consumo de diferentes 

categorias no entorno de cada ponto ava-

liado e usaremos essa ciência de dados na 

tomada de decisão. Também temos dife-

rentes formatos de loja, que nos dão uma 

vantagem competitiva grande para entrar 

da forma correta”,  enfatizou.

Apesar da nova gestora Vem, nada mu-

da em relação ao contrato, aos royalties 

e à identidade visual das lojas BR Mania, 

que passaram por uma reformulação do 

design em 2020. n
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OPINIÃO OPINIÃOKlaiston Soares D’Miranda | Consultor jurídico da Fecombustíveis 

Com a regulamentação da Emenda Consti-
tucional no 103, de 13 de Novembro de 2019, 
as alterações do Decreto no 3.048/1999 (Regula-
mento da Previdência Social), impostas pelo no-
vo Decreto no 10.410/2020, criaram importantes 
modificações para a área de Segurança e Saúde 
do Trabalhador.

A partir das alterações das normas previden-
ciárias, o envio do Perfil Profissiográfico Previden-
ciário (PPP) passou a ser eletrônico, por meio do 
eSocial. Desta forma, o “PPP eletrônico” exigirá 
maior qualidade das informações e assertividade 
na elaboração do Laudo Técnico das Condições 
Ambientais de Trabalho (LTCAT).

Veja o destaque do parágrafo 1o do Artigo 64, 
do Decreto 10.410/2020:

“A efetiva exposição a agente prejudicial à 
saúde configura-se quando, mesmo após a ado-
ção das medidas de controle previstas na legisla-
ção trabalhista, a nocividade não seja eliminada 
ou neutralizada”.

Por outro lado, verifica-se a clareza do pará-
grafo 2º do mesmo Artigo 64, quando este fala 
sobre a prioridade do levantamento quantitativo 
dos agentes prejudiciais à saúde: 

“Para fins do disposto no caput, a exposição 
aos agentes químicos, físicos e biológicos preju-
diciais à saúde, ou a associação desses agentes, 
deverá superar os limites de tolerância estabele-
cidos segundo critérios quantitativos ou estar ca-
racterizada de acordo com os critérios da avalia-
ção qualitativa de que trata o § 2º do art. 68”.

O parágrafo 3o do artigo 68 do Decreto desta-
ca de forma clara que a comprovação da efetiva 
exposição do segurado aos agentes prejudiciais 
à saúde deverá ser realizada por meio do LTCAT, 
que deverá ser elaborado por Engenheiro de Se-
gurança do Trabalho ou Médico do Trabalho, 
emitido através de documento físico ou digital.

Além disso, regulamenta também o PPP na 
forma eletrônica e não deixa dúvidas sobre a fon-

te de extração das informações para preenchi-
mento deste formulário.

Quanto aos agentes cancerígenos para huma-
nos, dá nova tratativa e prevê que, quando com-
provada a presença através do LTCAT, porém, 
com efetiva proteção decorrente de tecnologia 
de proteção coletiva ou individual, a concessão 
do direito à aposentadoria especial deixará de ser 
simplesmente presumida:

“Artigo 68, parágrafo 4º: “[…] caso sejam 
adotadas as medidas de controle previstas na le-
gislação trabalhista que eliminem a nocividade, 
será descaracterizada a efetiva exposição.”

Acerca deste parágrafo, gostaria de esclare-
cer que a exposição, em postos revendedores de 
combustíveis, cujo levantamento agora prioriza 
o critério quantitativo, de acordo com o proces-
so de proteções implementadas, “pode ou não” 
apresentar resultados satisfatórios comprovados, 
o que, repita-se, deverá obrigatoriamente ser 
comprovado pelo LTCAT.

Em minha avaliação, novas oportunidades 
surgem a partir da redação contida no atual De-
creto, pois os laudos (LTCAT) atuais poderão ser 
revistos, adotando-se metodologias de avaliação 
e comprovação científica sobre os achados, que, 
certamente, eliminarão inúmeras concessões in-
devidas referentes à aposentadoria especial.

Dessa forma, ressalto que para fins de aposen-
tadoria especial, deve ser obrigatoriamente ela-
borado  o LTCAT. A partir de agora, o Programa 
de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA) não 
será mais aceito com suas demonstrações am-
bientais para estes fins. Portanto, para efetuar o 
preenchimento do documento laboral do traba-
lhador, o PPP terá como base de informações so-
mente o LTCAT.

Ressaltando que, para os agentes que pos-
suem Limite de Tolerância, de acordo com a NR 
15, devem ser realizadas preferencialmente as 
suas avaliações quantitativas.

O Decreto nº 10.410/2020 e seu reflexos no LTCAT
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

10/01/2022 - 14/01/2022 3,961 3,706

17/01/2022 - 21/01/2022 3,959 3,656

24/01/2022 - 28/01/2022 3,866 3,525

28/01/2022 - 04/02/2022 3,618 3,293

07/02/2022 - 11/02/2022 3,337 3,077

janeiro de 2021 2,546 2,487

janeiro de 2022 3,938 3,679

Variação 10/01/2022 - 
11/02/2022

-15,7% -17,0%

Variação janeiro 2022 - 
janeiro 2021

54,7% 47,9%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

10/01/2022 - 14/01/2022 3,483 3,403

17/01/2022 - 21/01/2022 3,435 3,392

24/01/2022 - 28/01/2022 3,296 3,271

28/01/2022 - 04/02/2022 3,038 2,938

07/02/2022 - 11/02/2022 2,969 2,832

janeiro de 2021 2,224 2,192

janeiro de 2022 3,424 3,375

Variação 10/01/2022 - 
11/02/2022

-14,7% -16,8%

Variação janeiro 2022 - 
janeiro 2021

54,0% 54,0%

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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TABELAS

Ato Cotepe/PMPF n° 38 de 22/10/2021 - DOU 25/10/2021 - Vigência 01/11/2021 (Preços referência Fevereiro/22)

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 2,4134 1,0312 0,0353 0,0730 0,5785 1,7132 5,845 25% 6,7959
AL 2,3390 1,0123 0,0353 0,0730 0,5785 1,7599 5,798 29% 6,0151
AM 2,3236 1,0339 0,0353 0,0730 0,5785 1,6013 5,646 25% 6,3346
AP 2,3912 1,0420 0,0353 0,0730 0,5785 1,3931 5,513 25% 5,5140
BA 2,3657 1,0177 0,0353 0,0730 0,5785 1,7065 5,777 28% 6,0440
CE 2,3131 1,0285 0,0353 0,0730 0,5785 1,8013 5,830 29% 6,1500
DF 2,4750 0,8619 0,0353 0,0730 0,5785 1,8121 5,836 27% 6,6820
ES 2,3730 0,9604 0,0353 0,0730 0,5785 1,6500 5,670 27% 6,0640
GO 2,4719 0,8592 0,0353 0,0730 0,5785 1,9809 5,999 30% 6,5553
MA 2,2897 1,0231 0,0353 0,0730 0,5785 1,8257 5,825 30,5% 5,9200
MG 2,4286 0,9550 0,0353 0,0730 0,5785 2,0812 6,152 31% 6,6840
MS 2,4504 0,8754 0,0353 0,0730 0,5785 1,7072 5,720 30% 5,6434
MT 2,5219 0,8808 0,0353 0,0730 0,5785 1,4451 5,535 23% 6,2240
PA 2,3184 1,0258 0,0353 0,0730 0,5785 1,7788 5,810 28% 6,2898
PB 2,2961 1,0082 0,0353 0,0730 0,5785 1,7863 5,778 29% 6,1056
PE 2,3241 1,0082 0,0353 0,0730 0,5785 1,8099 5,829 29% 6,1860
PI 2,3133 1,0136 0,0353 0,0730 0,5785 2,0343 6,048 31% 6,4900
PR 2,3704 0,9550 0,0353 0,0730 0,5785 1,6342 5,647 29% 5,6200
RJ 2,4201 0,9550 0,0353 0,0730 0,5785 2,3222 6,384 34% 6,7850
RN 2,3011 1,0123 0,0353 0,0730 0,5785 1,9422 5,942 29% 6,6270
RO 2,3721 1,0312 0,0353 0,0730 0,5785 1,6740 5,764 26% 6,3710
RR 2,3587 1,0339 0,0353 0,0730 0,5785 1,5077 5,587 25% 5,9610
RS 2,3882 0,9736 0,0353 0,0730 0,5785 1,5466 5,595 25% 6,1796
SC 2,4044 0,9631 0,0353 0,0730 0,5785 1,4480 5,502 25% 5,7700
SE 2,3973 1,0123 0,0353 0,0730 0,5785 1,8678 5,964 29% 6,3800
SP 2,3995 0,9469 0,0353 0,0730 0,5785 1,5025 5,536 25% 5,9900
TO 2,3581 0,8727 0,0353 0,0730 0,5785 1,8746 5,792 29% 6,4000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,758

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 3,3034 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 1,0047 5,281 17% 5,8740
AL 3,1492 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8738 5,006 18% 4,8229
AM 3,1928 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,9053 5,085 18% 4,9883
AP 3,2667 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 1,2587 5,513 25% 4,9960
BA 3,2310 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8391 5,053 18% 4,6330
CE 3,1965 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8283 5,008 18% 4,5681
DF 3,3387 0,6554 0,0000 0,0148 0,3164 0,7180 5,043 14% 5,1120
ES 3,2255 0,6412 0,0000 0,0148 0,3164 0,5438 4,742 12% 4,5059
GO 3,3402 0,6544 0,0000 0,0148 0,3164 0,8023 5,128 16% 4,9876
MA 3,1346 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8549 4,973 18,5% 4,5830
MG 3,3301 0,6412 0,0000 0,0148 0,3164 0,7107 5,013 14% 5,0596
MS 3,3301 0,6544 0,0000 0,0148 0,3164 0,5032 4,819 12% 4,1679
MT 3,4018 0,6554 0,0000 0,0148 0,3164 0,8520 5,240 16% 5,2880
PA 3,1771 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,8717 5,036 17% 5,0904
PB 3,1252 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8937 5,002 18% 4,9328
PE 3,1616 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,7043 4,849 16% 4,3730
PI 3,1638 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8766 5,024 18% 4,8300
PR 3,2454 0,6402 0,0000 0,0148 0,3164 0,5279 4,745 12% 4,3900
RJ 3,2846 0,6442 0,0000 0,0148 0,3164 0,5886 4,849 12% 4,8810
RN 3,0802 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,9030 4,966 18% 4,9780
RO 3,2525 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,8934 5,133 17% 5,2150
RR 3,2360 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,8738 5,097 17% 5,0960
RS 3,2207 0,6402 0,0000 0,0148 0,3164 0,5778 4,770 12% 4,8110
SC 3,2999 0,6412 0,0000 0,0148 0,3164 0,5476 4,820 12% 4,5500
SE 3,2210 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,9130 5,117 18% 5,0370
SP 3,2675 0,6392 0,0000 0,0148 0,3164 0,6538 4,892 13,3% 4,9040
TO 3,2189 0,6491 0,0000 0,0148 0,3164 0,6473 4,846 13,5% 4,7600

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,937 
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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 12/01/2022 para óleo Diesel e Gasolina  -  Ato Cotepe PMPF 38/2021 DOU 25/10/2021
(PMPF => valores “congelados ” de 01/11/21 a 31/01/2022, conforme DESPACHO CONFAZ Nº 76, DOU 29/10/2021 e 4, DOU 28/01/2022)
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq).A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos 
dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a colaborar com a transparência do mercado e com a 
efetivação da competitividade do setor.

em R$/L
Di

es
el

 S
10

UF
90% Diesel 

A S10
10% 

Biocombustível (6)

90%  
CIDE 

Diesel (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS 
Diesel (3)

Carga ICMS  
(8)

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 3,3376 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 1,0121 5,322 17% 5,9174

AL 3,1707 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8925 5,046 18% 4,9263

AM 3,2134 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,9232 5,124 18% 5,0870

AP 3,2882 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 1,2862 5,562 25% 5,1050

BA 3,2490 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8568 5,089 18% 4,7310

CE 3,2171 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,9335 5,134 18% 5,1480

DF 3,3686 0,6554 0,0000 0,0148 0,3164 0,7321 5,087 14% 5,2120

ES 3,2465 0,6412 0,0000 0,0148 0,3164 0,5595 4,778 12% 4,6356

GO 3,3609 0,6544 0,0000 0,0148 0,3164 0,8128 5,159 16% 5,0533

MA 3,1775 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8651 5,026 18,5% 4,6380

MG 3,3593 0,6412 0,0000 0,0148 0,3164 0,7181 5,050 14% 5,1126

MS 3,3516 0,6544 0,0000 0,0148 0,3164 0,5122 4,849 12% 4,2421

MT 3,4233 0,6554 0,0000 0,0148 0,3164 0,8684 5,278 16% 5,3902

PA 3,2026 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,8665 5,056 17% 5,0598

PB 3,1503 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,9093 5,043 18% 5,0187

PE 3,1831 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,7579 4,924 16% 4,7060

PI 3,1889 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,8857 5,058 18% 4,8800

PR 3,2624 0,6402 0,0000 0,0148 0,3164 0,5315 4,765 12% 4,4200

RJ 3,3094 0,6442 0,0000 0,0148 0,3164 0,5980 4,883 12% 4,9590

RN 3,1098 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,9309 5,024 18% 5,1320

RO 3,2821 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,8933 5,163 17% 5,2140

RR 3,2656 0,6561 0,0000 0,0148 0,3164 0,8941 5,147 17% 5,2140

RS 3,2454 0,6402 0,0000 0,0148 0,3164 0,5819 4,799 12% 4,8454

SC 3,3286 0,6412 0,0000 0,0148 0,3164 0,5560 4,857 12% 4,6200

SE 3,2461 0,6520 0,0000 0,0148 0,3164 0,9172 5,146 18% 5,0604

SP 3,2883 0,6392 0,0000 0,0148 0,3164 0,6634 4,922 13,3% 4,9760

TO 3,2414 0,6491 0,0000 0,0148 0,3164 0,6528 4,874 13,5% 4,8000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,972
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TABELAS
AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

D
IE

SE
L

G
A

SO
LI

N
A

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

Período: 01/01/2020 à 01/12/2021  - (Preço Médio Brasil)*

Gasolina comum:

Óleo Diesel S10:

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 10/02/2022


