Quartz
9000 Xtra

traz rentabilidade
para seu negócio
e mais economia
para seu cliente

Escolha Quartz 9000 Xtra Future FGC 0W-20
para seu posto
Um lubrificante sintético de última geração formulado
com a Tecnologia Eco-Ciência que oferece economia de
combustível de até 4,01%*, excepcional proteção contra
desgaste e excelente limpeza do motor. Normatizado pelas
especificações mais modernas, como API SP e ILSAC
GF-6A e aprovado com homologações de excelência como
Dexos1® Gen2 (D10609HI070) e Ford WSS M2C962-A1.
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*Comparado ao padrão do mercado ACEA - M111 Fuel Economy.
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VIROU NOTÍCIA

Em 17 de maio, o presidente Jair Bolsonaro editou uma Medida Provisória (MP) que
altera a lei relativa à tabela do frete pago a
transportadores de carga.
Vale explicar que essa tabela apresenta aos
caminhoneiros os valores mínimos de referência
para o transporte de cargas, levando em consideração fatores que vão desde a remuneração do motorista até as despesas com seguro e
combustível. Desde 2018, a lei estabelecia a revisão do valor do combustível a cada seis meses,
além da revisão extraordinária desse componente do custo, sempre que identificado reajuste no
preço do diesel igual ou superior a 10%.
Segundo a nova MP, essa revisão extraordinária passará, agora, a ser feita sempre que
identificado aumento igual ou superior a 5%
no valor do diesel. A medida, de acordo com

Agência Brasil/Marcelo Camargo

Nova regra para fretes é baseada no preço do diesel

a Secretaria-Geral da Presidência da República, tem como objetivo “atenuar o impacto da alta dos combustíveis sobre o setor de
transporte rodoviário de cargas”.

Defasagem
continua

ICMS do diesel: STF
anula decisão do Confaz

Segundo a Associação Brasileira de Importadores de
Combustíveis (Abicom), mesmo com o último aumento do
diesel nas refinarias da Petrobras, em 8,8% (9 de maio), os
preços do produto continuam
defasados no mercado interno em relação ao mercado internacional, em média, 4%. Já
em relação à gasolina, que há
mais de dois meses não passa
por reajustes (considerando
17 de maio), a defasagem média gira em torno 18%.

Neste mês, o presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para solicitar a anulação do convênio do Confaz sobre o ICMS do diesel. Apesar de o Confaz
regulamentar a Lei Complementar 192/2022, que estabeleceu a monofasia tributária, com a definição de uma alíquota
única em reais para o diesel, os estados optaram pela alíquota mais alta do país e criaram um recurso com descontos para não haver aumento de preços do diesel. Na prática, a medida nada muda em relação ao que existe hoje, mantendo as
alíquotas diferentes entre os estados.
Em 13 de maio, o pedido do presidente foi atendido pelo ministro André Mendonça, do STF, que anulou a decisão
do Confaz. O ministro enfatizou que não irá admitir alíquotas diferentes de ICMS. Em sua visão, a decisão dos estados
representou uma violação à Constituição.
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O relatório Riscos e
Oportunidades da Transição para o Novo Mercado de Refino, publicado
em maio pelo Tribunal de
Contas da União (TCU),
destaca que a privatização das refinarias pode
levar, no curto prazo, ao
aumento dos preços dos
combustíveis e ao risco
de desabastecimento.
De acordo com a entidade, o risco maior não é
de um verdadeiro “apagão” no fornecimento
de combustíveis, mas o
surgimento de dificuldades pontuais, especialmente no caso do GLP.
O documento aponta que não são esperados ganhos de eficiência no curto prazo com
a privatização. Por isso,
o TCU alerta que a saída
da Petrobras pode resultar em baixa competitividade, com alta de preços para os consumidores. A mitigação desses
riscos depende de investimentos em dutos,
terminais e ferrovias.

Biogás em alta
A EVA Energia, do grupo Urca, inaugurou, em
maio, sua terceira
usina movida a biogás no município de
Mauá, na Grande
São Paulo. Dentro
do planejamento
de expansão da empresa, há três projetos de biogás envolvendo aterros sanitários, mais quatro de resíduos animais e outros envolvendo vinhaça e etanol de milho. A
empresa vê grande perspectiva de crescimento do biogás a partir
de rejeitos do agronegócio, que ela chama de “pré-sal caipira”. A
Associação Brasileira de Biogás (Abiogás) estima que o Brasil tem
matérias-primas de resíduos da agroindústria e saneamento para
atender a plantas com cerca de 19 gigawatts de capacidade instalada para a produção de energia elétrica a partir de 120 milhões
de metros cúbicos por dia de biometano.
Divulgação

Privatização
de refinarias
pode encarecer
combustíveis

Programa de estímulos
No final de março, inclusive, o governo federal lançou um pacote
de medidas para estimular o setor de biogás e biometano, com incentivo tributário aos produtores, por meio do Decreto 11.003/22.
Assim, os investimentos em biometano passam a integrar o
Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura (Reidi). Os projetos inseridos nesse regime serão isentos da cobrança de PIS/Cofins.
A expectativa do governo é contribuir para a construção de
novas plantas para produção do biometano, aumentando a
oferta do produto e a instalação de corredores verdes para o
abastecimento de veículos pesados.
Estão previstas 25 novas usinas de biogás, distribuídas em São
Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e
Mato Grosso do Sul, segundo o Ministério de Minas e Energia. A
produção deve saltar de 400 mil metros cúbicos por dia para 2,3
milhões de metros cúbicos diários em 2027, suficiente para abastecer mais de 900 mil veículos leves por ano.
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ADRIANO PIRES | SÓCIO-FUNDADOR E DIRETOR DO CBIE

Divulgação CBIE

ENTREVISTA

Privatizar para
não intervir nos
preços do refino
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POR MÔNICA SERRANO
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Em relação à política para o diesel, Pi-

sou a queda de presidentes da empresa

res defende, para uma situação emer-

por duas vezes e reverberou na troca do

gencial, a criação de um fundo de es-

ministro de Minas e Energia, Bento Albu-

tabilização sobre o preço do produto,

querque, por Adolfo Sachsida.

por meio de recursos do Tesouro, para

É fato que o governo tem o direito de

evitar o repasse ao consumidor das al-

fazer mudanças no Conselho e na presi-

tas de preços do petróleo no mercado

dência da Petrobras. “Porém, é importante

internacional. Confira os principais tre-

que, independentemente da gestão, os es-

chos da entrevista.

tatutos e a governança permaneçam sendo respeitados como limites para as ações

Combustíveis & Conveniência: Qual

da diretoria e do presidente”, disse Adria-

a sua análise sobre o presidente Jair

no Pires, sócio-fundador e diretor do Cen-

Bolsonaro promover mudanças em

tro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie). Inclu-

cargos de indicação do governo, com

sive, no final de março, Pires foi o primeiro

o apelo de combater a alta nos preços

indicado para substituir o então presidente

dos combustíveis, por exemplo, com a

Joaquim Silva e Luna, mas não pode assu-

troca do presidente da Petrobras (três

mir o cargo em função de conflito de inte-

vezes), do Conselho e, recentemente,

resses, decorrentes de sua atuação profis-

do ministro de Minas e Energia?

sional, como consultor deste mercado, para empresas do segmento.

Adriano Pires: A Petrobras é uma empresa de capital misto e de atuação e re-

Na entrevista exclusiva concedida à re-

levância global, sobretudo no setor de ex-

vista Combustíveis & Conveniência,

ploração e produção de óleo e gás. Por-

Pires destaca que a privatização da Petro-

tanto, independente do comando, o go-

bras não será a solução para a alta de pre-

verno precisa agir de forma a manter a

ços, porém poderá viabilizar o aumento

companhia eficiente e rentável, mantenCombustíveis & Conveniência
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do o respeito a todos os acionistas. Com

da Petrobras ao nível das grandes com-

relação à presidência da Petrobras, a

panhias multinacionais da indústria de

União, como acionista majoritária, tem o

óleo e gás.

direito de fazer mudanças no Conselho e
indicar o presidente da Petrobras a qualquer momento.

C&C: Faz sentido a discussão sobre
a privatização da Petrobras, na tenta-

Contudo, é importante que, indepen-

tiva de baixar ou estabilizar os preços

dentemente da gestão, os estatutos e a

dos combustíveis no Brasil, se sequer a

governança permaneçam sendo respeita-

privatização das refinarias aconteceu?

dos como limites para as ações da direto-

AP: A privatização da Petrobras viabili-

ria e do presidente. A política de preços

zará o aumento da concorrência no mer-

da companhia é uma das questões que

cado nacional de petróleo e gás. Com re-

devem ser respeitadas.

lação aos preços dos combustíveis, a pri-

A implantação da atual política de preços,

vatização garantiria a não intervenção do

adotada em 2016, representou um rompi-

governo no preço das refinarias, que re-

mento com a intervenção governamental,

presenta uma parte do preço ao consu-

que acometeu a companhia por anos. Com

midor final (38%, no caso da gasolina, e

a atual política, o preço dos combustíveis é

64%, no diesel), reduzindo o risco político

determinado conforme a paridade de im-

que afasta investidores externos.

portação (PPI) definida pela companhia.

Contudo, deve-se ter ciência de que a

Tal política considera os preços de re-

privatização da Petrobras não é, necessa-

ferência internacional dos combustíveis e

riamente, a solução para a alta dos preços.

a taxa de câmbio, além de incluir custos

Os combustíveis, tal como qualquer outra

de frete, transporte e taxas portuárias.

commodity, são regulados pelo mercado.

Portanto, os preços domésticos depen-

O preço dos combustíveis na refinaria de-

dem do cenário internacional, que deter-

pende do cenário internacional, que in-

mina a variação do valor do barril de pe-

fluencia o preço do barril de petróleo e o

tróleo e da taxa de câmbio. O PPI garan-

câmbio. A privatização das refinarias está

te um mercado competitivo aos importa-

em curso. O prazo para a concretização

dores e pequenos produtores, enquanto

da venda das refinarias foi postergado pa-

propulsiona a rentabilidade e a eficiência

ra que o processo possa ser efetivado.
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A privatização
da Petrobras não é,

A Petrobras, criada no início da década de 50, não conseguiu, nos primeiros anos, cumprir com a missão de dar a

necessariamente, a solução

tão sonhada autossuficiência de petró-

para a alta dos preços. Os

leo. Para justificar a existência do mo-

combustíveis, tal como
qualquer outra commodity,
são regulados pelo mercado

nopólio, no início dos anos 60, a missão
passou a ser a autossuficiência em refino. Isso foi feito e, durante as décadas
de 60 e 70, os maiores investimentos se
localizaram no refino.
Contudo, os grandes investimentos no

Mas, a venda das refinarias vai além da

setor param por aí. Assim sendo, a con-

questão dos preços. O fim do monopó-

centração da capacidade de refino no país

lio da Petrobras no refino tornará o setor

em apenas uma empresa não atende aos

atrativo a investimentos, o que viabilizará

interesses maiores da sociedade brasileira.

a ampliação do parque de refino nacional.

O estímulo à entrada de novos agentes econômicos no setor de refino atrai-

C&C: Vimos que a privatização do refi-

rá novos investimentos ao segmento e,

no no país não ocorreu conforme o pre-

por consequência, ampliará a oferta.

visto e a única refinaria privatizada em

Dessa forma, há a expectativa de au-

operação tornou-se um monopólio pri-

mento da competitividade no forneci-

vado regional (Mataripe/BA). Quais se-

mento primário de combustíveis e de-

riam as variáveis prioritárias para que as

mais derivados de petróleo, garantindo

vendas das refinarias pudessem, de fa-

um mercado capaz de atender o con-

to, promover a competitividade no país?

sumidor nacional em condições adequa-

AP: A dificuldade de privatização das

das de preço e qualidade.

refinarias já era esperada. Quando olha-

Até o momento, das oito refinarias

mos a história da Petrobras, fica claro

ofertadas pela Petrobras, três tiveram

que, no segmento de refino, o monopó-

contratos de venda assinados: a antiga

lio sempre esteve mais presente dentro

Refinaria Landulpho Alves (Rlam), atual

da corporação.

Mataripe; a Unidade de Industrialização
Combustíveis & Conveniência
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do Xisto (SIX); e a Refinaria Isaac Sabbá

AP: A função do Cade é zelar pela livre

(Reman), cuja operação foi recentemen-

concorrência no mercado, sendo a entida-

te aprovada pelo Conselho Administrati-

de responsável não só por investigar e de-

vo de Defesa Econômica (Cade). A Refi-

cidir, em última instância, sobre a matéria

naria Gabriel Passos (Regap), em Minas

concorrencial, como também fomentar e

Gerais, e a unidade de Lubrificantes e

disseminar a cultura da livre concorrência.

Derivados do Nordeste (Lubnor), no Cea-

Portanto, o inquérito do órgão se dá de

rá, estão em fase de negociação e aguar-

forma investigativa em defesa do merca-

dam a assinatura de contratos. Portanto,

do. Trata-se de uma averiguação impor-

vislumbra-se interesse nos ativos de refi-

tante para a manutenção de preços com-

no ofertados pela Petrobras.

petitivos, tanto para a Petrobras quanto
para os demais agentes.

C&C: Qual a sua opinião sobre o inquérito do Cade sobre o suposto abuso da
Petrobras no mercado de combustíveis?

C&C: E sobre a mudança na política de
preços da Petrobras, caberia a interrupção do PPI neste momento de turbulência decorrente da guerra entre Rússia e
Ucrânia? Não seria uma brecha para o

A criação de um
fundo de estabilização
sobre o preço do diesel,
por meio de recursos do
Tesouro, evitaria repasses
de preço ao consumidor
nos momentos de forte
alta da cotação
do petróleo
12 Combustíveis & Conveniência

governo voltar a interferir nos preços
dos combustíveis, causando os mesmos
problemas da gestão do PT?
AP: Acreditamos que não há espaço
para o retorno da intervenção governamental na política de preços da Petrobras,
a qual acometeu a companhia por anos e
trouxe grandes prejuízos. A adoção e manutenção da política atual foi uma grande conquista e não se deve cogitar um retrocesso. Pela lei brasileira, os preços no
mercado de combustíveis e derivados são
livres; portanto, as revisões feitas pela Pe-

trobras nas refinarias podem ou não se re-

o preço do diesel, por meio de recursos

fletir no preço final ao consumidor.

do Tesouro, evitaria repasses de preço

O preço de refinaria é apenas uma das

ao consumidor nos momentos de forte

variáveis que compõem o preço ao con-

alta da cotação do petróleo. Essa seria

sumidor (praticado na bomba). Cada li-

uma resposta temporária para acalmar a

tro de combustível vendido no Brasil tem

urgente necessidade de redução do pre-

seu valor composto por outras variáveis

ço do diesel.

como: tributos, custo do biocombustível
(no caso de gasolina e diesel, há a mistu-

C&C: No caso da gasolina, o senhor é

ra de etanol e biodiesel, respectivamen-

a favor de implementar políticas públi-

te), logística (fretes, armazenagem e ma-

cas para minimizar os custos do com-

nuseio) e remuneração dos distribuidores

bustível? Quais seriam as alternativas?

e dos revendedores.

AP: A importância da gasolina na economia diverge da do diesel. A gasolina é

C&C: O senhor defendeu a criação

um combustível fóssil usado, principal-

do fundo de estabilização para o die-

mente, para locomoção privada (incluin-

sel. Por enquanto, esta alternativa não

do taxistas, motoristas de aplicativo, en-

evoluiu. Embora seja imprescindível

tregadores e outros trabalhadores autô-

uma política de preços exclusiva para

nomos) e tem, como substituto, o etanol,

o diesel, o que, em sua opinião, seria

um combustível renovável e amplamen-

ideal para o momento? Até que ponto

te produzido no Brasil. Portanto, no caso

esta política não “obrigaria” uma revi-

da gasolina, seria importante a adoção de

são da política de preços da Petrobras?

políticas públicas de incentivo ao trans-

AP: Como já dito, a intervenção na

porte coletivo e transporte ativo, para que

política de preços da Petrobras não de-

o impacto da alta dos preços fosse me-

ve ser considerada. Como a Petrobras é

nor. Além disso, seria importante investir

uma companhia de capital aberto, a so-

em educação, para que os usuários pas-

lução não passaria pela empresa, mas

sassem a privilegiar formas de locomoção

pela criação de políticas públicas sobre

mais eficientes no uso de energia. A re-

os impostos federais e estaduais. A cria-

dução dos efeitos da escalada dos preços

ção de um fundo de estabilização sobre

dos combustíveis exige um esforço conCombustíveis & Conveniência
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junto, que passe longe de intervenções na

a intenção de solucionar o impacto do

política de preços da Petrobras.

imposto no preço final dos combustíveis
derivados do petróleo, por meio da apli-

C&C: O governo federal recorreu

cação de uma sistemática mais eficiente

ao STF para suspender o convênio do

de tributação, no que diz respeito tan-

Confaz, que regulamentou a lei da

to à transparência quanto ao combate à

monofasia tributária para o diesel, ao

evasão fiscal, com a fixação de alíquo-

criar uma alíquota única em reais. Po-

tas específicas e relativamente estáveis.

rém, utilizou um recurso por meio de

O etanol anidro, por exemplo, por fazer

descontos para manter as diferentes

parte da composição (27%) da gasoli-

alíquotas cobradas pelos estados. Em

na comum, impactando seu preço final,

sua visão, o que podemos esperar so-

também foi incluído na lista de combus-

bre essa questão tributária do ICMS,

tíveis com tributação monofásica.

já que mesmo que essa lei seja cumprida (no caso da alíquota ad rem pa-

C&C: O senhor considera que a crise

ra a gasolina e o diesel), o etanol hi-

mundial no setor de energia, agrava-

dratado ficou de fora?

da pela guerra, potencializa a neces-

AP: A alteração da incidência do ICMS

sidade de buscar alternativas para os

sobre o diesel e a gasolina faz com que o

combustíveis fósseis, principalmente

imposto deixe de ser um fator pró-cíclico

com relação à transição energética no

na composição dos preços e se torne an-

Brasil no âmbito da mobilidade?

ticíclico. Dessa forma, o tributo não terá

AP: A participação e inserção dos com-

mais um efeito potencializador em perío-

bustíveis renováveis na matriz energéti-

dos de alta volatilidade e preços elevados,

ca é de grande importância para o país e

como o que vivenciamos atualmente.

vai ao encontro do compromisso assumi-

Apesar de ser substituto da gasolina

do pelo Brasil na 21ª Conferência das Par-

comum nos postos, a precificação e pro-

tes (COP21) das Nações Unidas sobre Mu-

dução do etanol hidratado estão atrela-

dança Climática, em Paris.

das à indústria do açúcar, e não do pe-

Apesar da proeminência dos discursos

tróleo, como é o caso dos derivados. A

ambientalistas em favor de uma transição

mudança na incidência do ICMS teve

rápida, nas últimas conferências internacio-

14 Combustíveis & Conveniência

nais, um conjunto de crises (climática, sa-

garantir o abastecimento energético de

nitária e geopolítica) ressaltou a fragilidade

seus complexos industriais, residenciais

ainda existente nos sistemas renováveis.

e comerciais. Inclusive, a União Euro-

Em 2021, diversos países voltaram a

peia, na tentativa de atrair mais inves-

recorrer aos combustíveis fósseis para

timentos para garantir suprimento de
Combustíveis & Conveniência
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energia e menor dependência do cli-

AP: O Brasil, que já foi considera-

ma, passou a considerar a energia nu-

do a Arábia Saudita Verde, hoje ocu-

clear e o gás natural como environmen-

pa a segunda posição no ranking dos

tal friendly energy.

maiores produtores mundiais de eta-

O setor de transporte não ficou de fora da crise. Ele é um dos maiores respon-

nol, com diferença significativa do líder, os Estados Unidos.

sáveis pela demanda de derivados e um

A produção nacional tem potencial,

dos que possuem maior interação com o

pois o país possui vantagens compara-

consumidor final. Por isso, é altamente

tivas como terra fértil, clima propício e

suscetível à pressão social e política. No

água. O mercado de etanol é consolida-

Brasil, temos a vantagem do etanol. O

do no Brasil, faltando apenas um marco

etanol hidratado é substituto da gasolina

regulatório estável para que o setor ga-

e trata-se de um combustível limpo, pro-

nhe previsibilidade.

duzido nacionalmente.

A recente instituição da Política Na-

Hoje, o Brasil é o segundo maior pro-

cional de Biocombustíveis (RenovaBio)

dutor desse combustível no mundo, atrás

vem se mostrando positiva, por ter co-

somente dos Estados Unidos. Para uma

mo objetivo o aumento da participação

transição bem-sucedida, precisa-se de po-

de biocombustíveis na matriz de trans-

líticas de longo prazo para que os com-

portes do país. O Brasil tem grande po-

bustíveis renováveis possam ampliar e fir-

tencial de geração de biogás, mas o se-

mar sua participação na matriz de trans-

tor, no país, ainda está em desenvolvi-

porte nacional.

mento. Há um caminho a ser percorrido pelo biogás para que o energético

C&C: Muito se fala em etanol co-

amplie sua participação na matriz. Uma

mo potencial do Brasil para a transição

ação recente do governo em prol do

energética. Porém, a produção de bio-

biogás foi o lançamento do Programa

gás ou biometano poderia ser uma so-

Metano Zero, voltado para o aprovei-

lução mais viável para geração de com-

tamento energético e como combustí-

bustível limpo para o país, uma vez que

vel de resíduos ou produtos orgânicos

a matéria-prima estaria disponível?

como fontes de biogás e biometano. n
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OPINIÃO

James Thorp Neto| Presidente da Fecombustíveis

Novo tempo
Estar à frente da Federação pelos próximos
quatro anos é motivo de grande orgulho para
mim, principalmente ao ser eleito por unanimidade pelos sindicatos filiados. Por consenso, achamos por bem lançar chapa única, com a finalidade de trazer união para este momento tão difícil
para o país. Nosso intuito é agregar, discutir os
diferentes pontos de vista com o nosso conselho
para se chegar em um consenso para o melhor
à revenda. Viramos uma página depois das eleições e agora é um momento de união.
Estamos vivenciando um período de muitos desafios. Como novo gestor da Federação, esses desafios servirão de combustível para minha motivação,
a fim de buscar os caminhos certos e trazer evolução ao nosso setor.
Todas as semanas, recorrentemente, os veículos
de comunicação trazem como foco os preços dos
combustíveis no Brasil. Na realidade, no mundo todo os preços estão altos. As elevações são consequência da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que
tem trazido um desequilíbrio para a economia mundial, principalmente com o aumento de preços das
commodities, entre elas, o petróleo. O aumento da
demanda por combustíveis, em virtude do aquecimento da economia pela redução da pandemia da
Covid-19, também é outro impacto dos aumentos.
Aqui no Brasil, temos passado por provas diárias. Somos nós, proprietários de postos, que mantemos contato direto com o consumidor. Assim como o nosso cliente está sofrendo com os aumentos, nós, revendedores, também passamos por dificuldades para manter nossos negócios. Os postos
necessitam de capital de giro, têm elevados custos
fixos, precisam fazer reposição de estoques e quando o consumo cai, todas as despesas são afetadas.
Entendemos, perfeitamente, que estamos diante
de um problema mundial, que afeta o Brasil e todo
mercado de combustíveis.
Porém, como estamos na ponta final da cadeia,
ainda temos que contornar a situação junto ao consumidor por desinformação. Foi assim no final de

maio, quando circulou um vídeo que espalhou fake
news sobre a cobrança dos impostos federais e ainda incentivava o consumidor a pedir ressarcimento
dos impostos dos combustíveis. Tivemos que explicar aos nossos clientes que somente o PIS/Cofins do
óleo diesel foi zerado, mas os impostos federais da
gasolina, do etanol e GNV continuam sendo cobrados. A Federação também divulgou uma nota com
o esclarecimento em seus veículos de comunicação.
Neste primeiro momento, não vamos tratar dos
problemas pontuais com relação aos preços dos
combustíveis. Temos antigos desafios, que precisam
ser superados e já estamos envolvidos nesta luta há
bastante tempo. Um deles é a Taxa de Controle e
Fiscalização Ambiental (TCFA), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), pois é um custo elevado que pesa
demais para a revenda. É possível suavizar o peso da
taxa, se for usado critério da proporcionalidade. Vamos solicitar mais equilíbrio para que cada agente
possa pagar pelo nível de risco proporcional ao seu
negócio. Também já estamos trabalhando com a
questão do benzeno e os prazos das bombas para
recuperação de vapores da gasolina.
Para um futuro próximo, vislumbramos a redução da carga tributária dos combustíveis. Inclusive,
foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto
de lei complementar (PLP 18/22) sobre a cobrança
do ICMS, que classifica energia, combustíveis, comunicações e transporte coletivo como itens essenciais. A proposta é que a cobrança desses serviços
deverá ter um teto de até 17%. A questão dos tributos dos combustíveis é bem complexa e fomentar a discussão para uma reforma ampla, de forma
a reduzir os custos dos combustíveis e ainda diminuir a sonegação fiscal, seria ideal.
Apesar de todos os problemas que enfrentamos,
estou muito animado para iniciar essa nova jornada
e conto com o apoio de todos os presidentes dos
sindicatos filiados para que, juntos, possamos superar as adversidades e colher muitas vitórias.
Combustíveis & Conveniência
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Evento on-line Summit Indústria Automotiva levou à discussão
questões atuais e tendências do setor automotivo

Divulgação

Divulgação

Setor automotivo
em lenta recuperação
Entre janeiro e abril, 65 mil veículos deixaram de ser produzidos por
falta de peças e a crise deve ainda perdurar por mais alguns anos. Para
2022, a previsão é de retração de 2% nas vendas em relação a 2021
POR ADRIANA CARDOSO

A

crise mundial de semicondutores

de que, só no Brasil, 65 mil automóveis dei-

e as consequências geradas pe-

xaram de ser produzidos no primeiro trimes-

la pandemia da Covid-19 afeta-

tre deste ano e a recuperação, segundo prog-

ram em cheio a indústria automotiva mun-

nósticos de especialistas, será bem gradual.

dial. Como a capacidade de produção des-

Para se ter uma ideia do impacto da crise sa-

ses componentes é restrita, as fábricas deci-

nitária no setor, nos primeiros três meses do ano

diram destiná-los a produtos mais lucrativos,

as vendas de veículos leves atingiram 373 mil

como os aparelhos eletrônicos. A conclusão é

unidades no país, as mais baixas já registradas

18 Combustíveis & Conveniência

desde 2005. A equação desemprego, inflação

“O Brasil vendeu 2 milhões de veículos pela

alta e queda na renda da população impac-

primeira vez em 2007. Desde então, por qua-

taram fortemente as vendas de veículos. Em

tro vezes o país não atingiu esse volume: em

2013, um dos anos mais fortes para o segmen-

2016, devido à crise econômica; e em 2020,

to, elas atingiram 800 mil no mesmo período.

2021 e agora, em 2022, pela falta de compo-

De modo geral, o mercado brasileiro au-

nentes para produção de veículos”, avaliou.

tomotivo encolheu 25% no primeiro tri-

Os primeiros meses do ano, segundo

mestre de 2022 e só não foi pior porque as

ele, foram os piores e, a partir de ago-

vendas de utilitários esportivos ajudaram.

ra, deve haver uma recuperação gradual

“As montadoras decidiram focar naquilo
que é mais lucrativo para elas, como no ca-

de mercado até o fim do ano, “principalmente no segundo semestre”.

so dos utilitários esportivos. Quem tinha pro-

Mas, para o Brasil chegar aos números

duto novo para vender também acabou se

anteriores à pandemia, vai levar tempo.

dando melhor”, disse José Augusto Amorim,

“A falta de componentes atrasará a recu-

analista de mercado automotivo da LMC Au-

peração das vendas de 2019 por seis anos.

tomotive, que realizou a palestra de abertura

Aquele foi um ano bom, quando 2,7 mi-

do Summit Indústria Automotiva promovido

lhões de unidades foram vendidas. A nos-

pelo jornal “O Estado de S.Paulo” e a Expo-

sa expectativa é de que as montadoras da-

nor Live Experiences (EXP), em abril.

qui voltem a produzir acima de 2 milhões

Com o tema “O futuro da indústria auto-

de veículos a partir de 2023”, pontuou.

motiva – cenário e tendências em toda a cadeia

Obviamente, a perda de renda das famí-

produtiva”, alguns dos principais representan-

lias brasileiras e o alto valor dos automóveis

tes do segmento – fabricantes em sua maioria

novos, cujo ticket médio atingiu R$ 144 mil

– debateram temas como impactos da crise sa-

em março passado, R$ 63 mil a mais que

nitária e da guerra na Ucrânia, mobilidade, des-

em R$ 2019, por conta dos custos de pro-

carbonização, eletrificação, entre outros.

dução, também impactaram e continuarão

As projeções de Amorim são de que, es-

impactando fortemente a recuperação.

te ano, a falta de componentes continuará
respingando no setor e, por isso, o país deve encerrar o ano com 1,95 milhão de unidades, 2% a menos que no ano passado.

COMPETITIVIDADE
Durante o evento, os participantes também cobraram a falta de políticas públicas
Combustíveis & Conveniência
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titivo para as indústrias. Antonio Filosa, presidente para a América do Sul da Stellantis, gigante oriunda da fusão entre a ítalo-americana Fiat Chrysler e o grupo francês
PSA (Peugeot e Citroën), disse que o “gap

Divulgação

no sentido de melhorar o ambiente compe-

Luiz Carlos Moraes destacou que a pandemia e
a guerra trouxeram questões geopolíticas que
estão afetando os negócios do setor

de competitividade no Brasil acontece da
portaria (das fábricas) para fora”, pois elas

“A gente precisa melhorar o ambiente de

usam os mesmos equipamentos, a mesma

negócios para poder atrair empresas. A de

tecnologia e o mesmo tipo de mão de obra

semicondutores, por exemplo, é uma cadeia

para produzir onde quer que estejam.

longa, de investimentos muito altos. Se o am-

“Temos três carências básicas (no Brasil). A

biente de negócios não melhorar, isso (elas in-

primeira é a tributária, com os desafios para

vestirem no Brasil) não vai acontecer”, alertou.

aprovar a reforma tributária, pois a carga de

Além disso, o presidente do Sindipeças

impostos aqui é mais relevante que em ou-

disse que a entidade tem pleiteado com o

tros países; a segunda é a carência de infraes-

governo a redução da burocracia. “Não é

trutura física, com portos, aeroportos e estra-

possível que uma empresa brasileira gas-

das, e também de dados, problema que deve

te dez vezes mais tempo para apurar im-

ser melhorado com a implantação do 5G. Por

postos do que uma empresa europeia ou

fim, temos a terceira carência, que é a desi-

americana. Isso é custo direto! Precisamos

gualdade entre os territórios brasileiros. Para o

ter igualdade de condições”, disse.

Brasil aumentar a competitividade, a resposta
é equalizar seu território, atraindo investimentos para todos eles”, pontuou.

OPORTUNIDADE
As consequências geradas pela pandemia,

Em concordância com Filosa, o presi-

pela crise de semicondutores e, mais recente-

dente do Sindicato Nacional da Indústria

mente, pela guerra da Ucrânia têm pautado

de Componentes para Veículos Automo-

novos direcionamentos dentro da indústria.

tores (Sindipeças), Claudio Sahad, comen-

Luiz Carlos Moraes, que ainda presidia

tou que de nada adianta o governo brasi-

a Associação Nacional dos Fabricantes de

leiro dar isenção fiscal se não melhorar o

Veículos Automotores (Anfavea) à época

ambiente de negócios.

do evento, disse que as sequelas da pan-
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demia mostraram para vários setores “o

“Também temos dentro disso os efeitos

quão frágil é o sistema de logística global”.

climáticos, que não contavam tanto anti-

“Faltou navio, faltou contêiner. Acho que

gamente. Vimos que incêndios e nevascas

tudo isso é uma oportunidade para revisitar-

podem afetar a nossa produção. Por isso é

mos o tema globalização. Veja bem: não sou

importante revisitarmos aquilo que nos faz

contra a globalização, mas acho que devemos

sentido economicamente, remodelando a

revisitá-lo para determinados itens estratégi-

cadeia para atrairmos novos players. China,

cos. Deveríamos repensar do que poderíamos

Estados Unidos e Europa já estão fazendo

nos tornar menos dependentes, como temos

mudanças nesse sentido”, comentou.

feito com os semicondutores”, observou.
Moraes disse que a pandemia e a guerra

DESCARBONIZAÇÃO

trouxeram questões geopolíticas que estão

No painel que debateu o tema da descar-

afetando os negócios, principalmente do

bonização, Francisco Scroffa, presidente da

setor automotivo, que é tão dependente

Enel X Brasil, disse que a eletrificação é um

de importação e exportação de insumos.

dos caminhos para se reduzir as emissões

Combustíveis & Conveniência
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de gás carbônico na atmosfera, embora esse mercado no Brasil ainda seja pequeno.
Conforme dados apresentados por Amorim, o mercado brasileiro possui 170 mil

“Quando falamos em descarbonizar,
não é importante somente falarmos dos
carros, mas descarbonizar a matriz de
transportes em geral”, falou.

unidades de elétricos emplacadas, um cres-

A Enel X, segundo ele, tem a maior fro-

cimento ainda bastante lento em compa-

ta de ônibus elétricos operando no mun-

ração a outros mercados, devido principal-

do fora da China, com 3 mil unidades em

mente à falta de políticas públicas e incen-

países como Chile e Colômbia.

tivos, que tornam proibitivos os preços para
a maioria da população.

“O transporte público representará um
dos maiores impactos na descarbonização

Scroffa salientou ainda a falta de in-

nos próximos anos, pois este segmento

fraestrutura necessária, principalmente

representa 30% da poluição das grandes

nas estradas, que demandam uma estru-

cidades”, disse.

tura mais robusta para atender de modo

Para veículos de passeio, a Enel X tem

mais rápido a quem necessitar de uma re-

feito parceria com montadoras para ven-

carga. Por isso, ele acredita que o cami-

da de carregadores, que já vêm acoplados

nho passa pelos transportes públicos.

nos veículos vendidos. n

Desenvolvimento de semicondutores
Em 2 de maio, Marcio de Lima Leite assumiu o cargo de presidente da Anfavea
para o período 2022-2025. A nova gestão tem como um dos focos o incentivo
para a retomada de investimentos com
relação à industrialização e ao desenvolvimento de fornecedores. Segundo Leite,
há um estudo para que o Brasil passe a
produzir semicondutores.
Em declarações à imprensa, ele destacou que o estudo está sendo conduzido por governo federal, iniciativa
privada, universidades e associações,
como a Anfavea.  
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Os investimentos para as novas unidades voltadas à produção de semicondutores ao setor automotivo no país seriam da
ordem de US$ 2 bilhões, o que representaria cerca de R$ 10 bilhões.
Segundo o novo presidente da Anfavea, a crise dos semicondutores deve ser
amenizada a partir do segundo semestre
deste ano, com a abertura de duas novas
fábricas no mundo – uma na Alemanha e
outra na Ásia. No entanto, ele destacou
que é importante o Brasil se inserir nesse
contexto para atrair investimentos para o
seu desenvolvimento econômico.

MERCADO

Agência Petrobras/ Geraldo Falcão

Petrobras em foco
Em série de debates, especialistas abordam temas como a
responsabilidade da política da estatal na formação de preços dos
combustíveis, seu papel como agente social e, também, o futuro
energético sem a presença dessa gigante do petróleo
POR ADRIANA CARDOSO

H

á meses a Petrobras está no cen-

somente no governo de Jair Bolsonaro,

tro do debate nacional. Sempre

houve três trocas de presidentes da em-

que os preços dos combustíveis

presa, cujo maior acionista é o governo fe-

disparam e a economia soluça, a respon-

deral. Mas, afinal, dá para colocar na con-

sabilidade da estatal sobre os indicadores

ta dessa gigante do petróleo o ônus do

que impactam a vida de milhões de brasi-

atual estado de coisas? Poderia ela influir

leiros é colocada em discussão. Tanto que,

para reduzir os preços dos combustíveis?
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A Petrobras foi tema de várias lives

de capital aberto no país. Desse montan-

produzidas pela TV/site “Outras Pala-

te, R$ 72,7 bilhões foram distribuídos em

vras”. Ao longo de alguns dias, espe-

dividendos a seus acionistas, muitos deles

cialistas foram convidados a debater as-

estrangeiros. E não para por aí. No primei-

suntos como o papel da estatal na polí-

ro trimestre deste ano, o lucro líquido da

tica de preços, a redistribuição da rique-

estatal foi R$ 44,5 bilhões.

za produzida por ela e como essa gigan-

Costa Pinto não vê problemas em a Pe-

te poderia contribuir na jornada para um

trobras dar lucro. A questão passa pelo

futuro pós-fóssil.

fato de que a empresa, cujo valor de mer-

Para o economista Eduardo Costa Pin-

cado atingiu mais de R$ 430 bilhões em

to, vice-diretor do Instituto de Economia

março passado, não devolve a riqueza ge-

da Universidade Federal do Rio de Janei-

rada para a sociedade brasileira.

ro (IE/UFRJ) e pesquisador do Instituto de

Além disso, a estatal não estaria uti-

Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Na-

lizando seus ganhos para realizar inves-

tural e Biocombustíveis (Ineep), a situação

timentos estratégicos, como a maioria

mudou a partir de 2016, quando a Petro-

das petroleiras no exterior, que têm in-

bras passou a operar como uma empresa

vestido em energias renováveis para a

privada, vendendo ativos e reduzindo in-

transição energética.

vestimentos, focando mais na maximização de seus lucros.
“Hoje, a rentabilidade do pré-sal é
enorme. Então, qual é o sentido de rea-

“Se ela não conseguir fazer os investimentos necessários para fazer a transição, daqui a 50 anos ela não vai valer nada!”, sentenciou.

lizar investimentos em outras atividades

Dentro dessa lógica, segundo ele, a em-

que não a exploração e produção no pré-

presa realizou pouquíssimos investimen-

-sal?”, questionou.

tos nos últimos anos, como em refinarias,

Ao menos, por enquanto, a estratégia

que seriam muito importantes para que o

tem funcionado. Tanto que, no ano pas-

país fosse autossuficiente na produção de

sado, o lucro da estatal foi de R$ 106,6

derivados. “Hoje somos autossuficientes

bilhões, o maior registrado por empresas

em exploração e produção, mas não soCombustíveis & Conveniência
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mos no mercado de derivados”, disse, sa-

a realização da renda do petróleo tem a

lientando que, hoje, o país importa 30%

ver com essa política de preços de im-

deles para suprir a demanda nacional.

portação”, disse.
Fernando Siqueira, presidente da Asso-

PPI

ciação dos Engenheiros da Petrobras (AE-

E qual seria a relação da atual política de

PET), enfatizou que a estratégia por de-

preços na maximização de lucros da esta-

trás do PPI é prejudicar a imagem da esta-

tal? Seria total, na opinião do economista.

tal para depois privatizá-la.

“O preço de venda do diesel nas refina-

“A estrutura de preços da Petrobras

rias aumentou 58% no primeiro trimestre

é imoral, porque penaliza a população,

deste ano (sem impostos) ante o primei-

principalmente no GLP, pois prejudica os

ro trimestre de 2021; o da gasolina, 49%;

mais pobres”, disse.

o do óleo combustível, 58%; da nafta,

Para ilustrar, ele citou que o custo de

62%; do gás LP, 40%; do querosene de

produção do barril de diesel é de R$ 1,30

aviação, 67%”, expôs.

por litro para estatal, e ela o revende a

Como isso é possível? Além da queda

R$ 4,07. “É um ganho extremamente al-

no custo de produção do pré-sal, de cer-

to, que não condiz com a condição de

ca de US$ 30 o barril, a resposta estaria

uma empresa estatal com fins sociais pa-

na política de preços, com base no Preço

ra os quais ela foi criada. Hoje, ela es-

de Paridade Internacional (PPI), adotada

tá basicamente transferindo seus lucros

em 2016, durante o governo de Michel

para acionistas os privados, majoritaria-

Temer. O índice é baseado nos custos de

mente estrangeiros. É um crime de lesa-

importação, incluindo transporte e taxas

-pátria”, criticou.

portuárias como principais referências.

Então, quais caminhos poderiam contri-

“O que seria o PPI? É como se a Pe-

buir para reduzir os preços dos combustíveis

trobras produzisse zero derivados aqui e

no país? Entre as soluções apontadas pe-

estivesse importando tudo. Seria como

lo professor da UFRJ está a volta dos inves-

dizer que ela não estivesse produzindo

timentos por parte da Petrobras, para que o

nada. Mas, hoje, a Petrobras vende pa-

Brasil fosse mais autossuficiente em refino.

ra ela mesma aqui dentro (a área de ex-

“Hoje, importamos de 25% a 30% da

ploração vende para a de refino). Então,

necessidade dos derivados, mas o PPI é
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Série de lives incentivou o debate sobre
a política de preços da Petrobras, seu
papel social e a transição energética

usado como se importássemos tudo, e não

seus acionistas, ela abandonou os princí-

é bem assim. Para mexer na questão do

pios que nortearam a sua fundação.

preço é necessário investimento em refina-

“A Constituição diz que as riquezas

rias no país, só que essa é medida de mé-

da nação são as riquezas minerais, in-

dio prazo. E, sim, é possível tecnicamente

cluindo o petróleo, e os potenciais hi-

reduzir preços de forma linear, mantendo,

dráulicos. Portanto, a nação tem que ser

ainda assim, a lucratividade acima da mé-

remunerada”, defendeu.

dia”, disse Costa Pinto, reforçando que es-

Por essa razão, ele é contra a distribui-

ta é uma decisão menos técnica e mais de

ção dos royalties do pré-sal somente aos

economia política, em que prevalecem os

estados e municípios onde essa riqueza,

interesses dos acionistas.

ainda não devidamente quantificada, está
localizada. Na opinião de Sauer, a distri-

SOCIAL
Ildo Sauer, professor do Instituto de
Energia e Ambiente da Universidade de

buição deve ser igualitária, a exemplo do
que ocorre em países como a Noruega e
no estado americano do Alasca.

São Paulo (IEE/USP) e ex-diretor-executi-

Em relação à política de preços, ele vê

vo da Petrobras, que participou do deba-

como saída o Brasil aumentar o seu po-

te “A redistribuição social da riqueza pe-

der de influência no âmbito da Organiza-

trolífera”, é um dos críticos dos rumos to-

ção dos Países Exportadores de Petróleo

mados pela estatal. Segundo ele, a partir

(Opep), responsável por 40% do petró-

do momento em que a estatal virou uma

leo consumido no mundo. O Brasil rece-

empresa que visa meramente o lucro para

beu dois convites para integrar a organiCombustíveis & Conveniência
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zação, segundo Sauer, um deles partindo

Em entrevista à edição 196 da revista

da Arábia Saudita para o governo de Jair

Combustíveis & Conveniência, Sauer

Bolsonaro, em 2019, os quais não teriam

também defendeu a revisão da Lei do Pe-

sido respondidos.

tróleo, que entrou em vigor em 2001, a

“Enquanto vigorar o oligopólio da
Opep... enquanto o petróleo for domi-

qual conteria entraves que permitissem
influir na política de preços atual.

nante com as reservas controladas por

Para Ronaldo Pagotto, advogado fun-

esses países... enquanto o gás de xis-

dador do movimento Brasil Popular, “o

to americano não se popularizar para

tema do petróleo está no coração do de-

ameaçar a Opep, essa será a lógica (de

bate da soberania nacional”, seja por-

domínio da Opep). Portanto, o Brasil tem

que ele é essencial para prover a ener-

que se associar à Opep”, enfatizou.

gia necessária ao processo de desenvol-

Coelho deixa a presidência da Petrobras após 40 dias
A celeuma em torno dos preços dos
combustíveis provocou a queda do ter-

(PPSA), e próximo do ministro da economia, Paulo Guedes.

ceiro presidente da Petrobras duran-

Durante o governo Bolsonaro, a Petro-

te o governo de Jair Bolsonaro. Após

bras já foi presidida por Roberto Castello

40 dias no cargo, José Mauro Coelho

Branco e pelo general Joaquim Silva e Lu-

foi demitido pelo presidente em 23

na. Antes de Coelho, o governo havia in-

de maio. Para o seu lugar, foi indica-

dicado o economista Adriano Pires, sócio-

do Caio Mario Paes de Andrade, se-

-fundador e diretor do Centro Brasileiro

cretário especial de Desburocratização,

de Infraestrutura (Cbie), entrevistado desta

Gestão e Governo Digital no Ministé-

edição da revista C&C (leia na página 08).

rio da Economia, que também é mem-

Até o fechamento deste texto, o no-

bro dos conselhos de administração da

me de Andrade ainda não havia passa-

Empresa Brasileira de Pesquisa Agrope-

do pelo crivo do Conselho de Adminis-

cuária (Embrapa) e da Pré-Sal Petróleo

tração da estatal.
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“O petróleo
está no
coração do
debate da

dade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),
que participaram do debate “Do petróleo à transição energética”, acreditam
que a Petrobras não terá papel central
em um futuro que clama por uma matriz energética mais limpa, mas defendem que o capital da empresa seja utilizado nesse processo.
“Estamos há três anos do limite para

soberania

o pico das emissões de gases de efeito

nacional”

opção de não fazer nada. E se não en-

estufa ser invertido. Não temos mais a
frentarmos as resistências daqueles que
querem ver a Petrobras tão pujante como já foi e fazemos essa transição de

vimento nacional, seja pelo seu poten-

modo gradual, esse processo não vai

cial de gerar riqueza.

acontecer”, disse Clarice.

Ele defendeu que se amplie o debate

Ela defendeu que se evite a derrocada

de forma clara de modo a conscientizar a

e a desvalorização da Petrobras, a fim de

população sobre o que está em jogo. “O

que a renda do petróleo possa ser utiliza-

petróleo gera uma renda elevada, é obje-

da nesse processo de transição.

to de cobiça no mundo pois está na base

Leão, do Ineep, apontou a importância

da indústria moderna, não só como fonte

da Petrobras para o desenvolvimento eco-

de energia”, pontuou.

nômico, social e cultural do país, e que podemos aprender com todas essas conquis-

TRANSIÇÃO ENERGÉTICA

tas para melhorar o ambiente de negócios

Os economistas Rodrigo Leão, coor-

do setor de biocombustíveis, por exemplo.

denador do Instituto de Estudos Estra-

“Temos que ter o envolvimento da Pe-

tégicos de Petróleo, Gás Natural e Bio-

trobras nesse processo de transição para

combustíveis Zé Eduardo Dutra (Ineep),

não perdermos essas conquistas relevan-

e Clarice Ferraz, professora da Universi-

tes para a sociedade”, disse. n
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Redes sociais podem
ser aliadas dos postos,
mas é preciso cautela
Reforçar a marca perante os clientes, aproximar-se do consumidor
e promover a venda de diversos produtos, da pista à loja. Essas são
algumas vantagens de investir em redes sociais. Porém, é necessário
ter uma estratégia de comunicação adequada para evitar que a rede
se transforme em um portal de reclamações
POR ROSEMEIRE GUIDONI

A

frase “se não está na internet,

ço de delivery) ou indireta (quando a mar-

não existe” é cada vez mais

ca se torna conhecida pelos clientes).

atual e verdadeira. Hoje, todo ti-

Isso vale também para os postos de ser-

po de negócio tem presença digital, o que

viços, embora seja um negócio frequente-

garante o aumento das vendas de forma

mente atacado por consumidores, que re-

direta (por meio de e-commerces ou servi-

clamam desde questões como preço do
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combustível até falhas no atendimento.

COMBUSTÍVEL TAMBÉM

“É nesse momento que a empresa preci-

SE VENDE PELA INTERNET

sa estar presente e oferecer respostas rá-

Na visão do especialista, as redes so-

pidas ao cliente. Muitas vezes, a pessoa só

ciais não servem somente para divulgar

quer um pedido de desculpas, mas é pos-

itens da loja de conveniência ou produtos

sível também oferecer um voucher, um ca-

como lubrificantes e aditivos. “Combustí-

fé ou uma explicação”, disse Marx Furta-

vel também se vende pela internet, a par-

do da Costa, o especialista em marketing

tir do momento que sua marca se torna

e responsável pelas ações de comunicação

conhecida e é reconhecida pelos consu-

do Grupo São Domingos, que conta com

midores como confiável. A reputação faz

16 postos (e 16 lojas de conveniência), en-

muita diferença”, destacou, mencionan-

tre outras atividade, nas cidades de Forta-

do que de novembro (quando assumiu a

leza e Sobral (Ceará) e em Terezina (Piauí).

área) para cá o engajamento cresceu 26%

Segundo Costa, nenhum cliente fica

— e as vendas também.

mais de dez minutos sem resposta. “Um

Até então, de acordo com Costa, o tra-

comentário não respondido pode levar a

balho de divulgação em redes sociais era

uma sequência de reclamações. Então, o

feito pelo feeling dos gestores — aliás, a

que procuramos fazer é entender o que

própria Combustíveis & Conveniência

aconteceu, conversar com o consumidor,

destacou, na edição 182, no auge da pan-

dar atenção, pois ele pode estar em um

demia, a iniciativa da empresa em divulgar

dia ruim. As redes sociais existem para is-

os serviços de delivery. “Isso já dava um

so, para relacionamento”, afirmou.

grande resultado. Mas, com as estratégias

Segundo ele, além dessa atenção, a

adequadas, o retorno é ainda maior”.

empresa tem algumas respostas prontas,

Que o diga a revendedora Jamilly Pink,

para agilizar determinados comentários.

que se tornou a influencer de sua própria

“Temos um vídeo, explicando a formação

empresa, depois de assumir os negócios da

de preços dos combustíveis, e também

família, que tem postos em Feira de San-

divulgamos sempre os testes de qualida-

tana (BA) e em Santa Bárbara (BA), sendo

de feitos semanalmente nos postos, mos-

dois urbanos e um de rodovia. Formada em

trando que os produtos atendem às espe-

turismo e com uma visão de empreendedo-

cificações”, ressaltou.

rismo, a empresária oferece mentoria para
Combustíveis & Conveniência
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outros profissionais da área, montou uma

combustíveis estão mais próximos e, cli-

loja de bijuterias em um dos postos e tam-

cando no endereço, pode ter acesso a vá-

bém desenvolve trabalhos com turismo.

rias informações, inclusive avaliações de

Segundo ela, o relacionamento com o

outros usuários. E, muitas vezes, não foi o

cliente é o ponto-chave para conquistar a

revendedor, proprietário do negócio, que

confiança e as redes sociais são, sim, um im-

o cadastrou.

portante instrumento para isso. “Uso mui-

É o caso da empresária Maurícia Lo-

to as redes sociais, mas não falo só do pos-

pes Vieira, proprietária do posto Vip,

to. Trago também conteúdo sobre o negó-

de Belo Horizonte (MG). Ela, que man-

cio, por exemplo, equipamentos, gestão de

tém as redes sociais do posto supera-

pessoas, entre outros assuntos”, afirmou.

tuante, afirma que o perfil no Google

Jamilly destacou que não tem proble-

foi feito pela BR Distribuidora (atual Vi-

mas com críticas negativas nem com a

bra) e, por isso, ela não consegue ter

questão de preço. “Já tivemos, sim, clien-

acesso para se comunicar com aqueles

tes reclamando sobre algumas questões

que fazem as avaliações.

relacionadas a atendimento. Por exemplo,

Embora o consultor jurídico da Fecom-

eu divulgo uma promoção nas redes e o

bustíveis, Arthur Villamil, afirme não ter

frentista não a oferece. Isso pode acon-

conhecimento de reclamações dessa natu-

tecer em momentos de muito movimen-

reza, ele alerta os empresários do setor pa-

to. Neste caso, respondemos, convida-

ra os riscos. “Pela legislação de proprieda-

mos o cliente para retornar e oferecemos

de intelectual, marcas e patentes e regis-

uma cortesia”, contou. Em sua avaliação,

tro e domínio, quem registra um domínio

o mais importante, em casos como es-

é dono dele, mesmo que esse domínio te-

se, é entender o que aconteceu. Afinal, o

nha o nome da empresa de outra pessoa.

feedback do cliente, mesmo negativo, é

Então, é algo que merece atenção. O ideal

importante para definir as estratégias do

é o posto fazer o registro com seu nome,

negócio e corrigir eventuais problemas.

não se identificando como ‘posto Petrobras’, ou ‘posto Ipiranga’, como muitas ve-

SEU NEGÓCIO ESTÁ NA INTERNET

zes aparece no Google”, orientou.

Em aplicativos como Waze ou Maps, o

Costa, do Grupo São Domingos, afir-

usuário pode verificar quais os postos de

ma que a rede, inclusive, faz anúncio pa-
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Divulgação extraída de redes sociais
Divulgação extraída de redes sociais

go no Google para que o perfil dos pos-

está por trás da empresa antes de consu-

tos apareça com destaque. E, da mesma

mir seus produtos.

forma que redes como Facebook e Instagram são monitoradas e os comentários respondidos, as avaliações do Google também.

PERSONALIDADE DA MARCA
A opinião é um consenso entre os revendedores que optaram por usar redes

Maurícia, no entanto, conta que já rei-

sociais como estratégia de marketing. “Is-

vindicou ao Google o perfil, mas não con-

so faz parte de um movimento para o con-

seguiu, e isso continua sendo um proble-

sumo consciente, que está crescendo”,

ma em sua estratégia digital, ao contrá-

afirmou Maurícia, do posto Vip. Ou se-

rio de suas redes sociais, que são bem-

ja, quando o consumidor conhece os va-

-sucedidas. “Não dá para falar de redes

lores do empreendimento, a chance de se

sociais ou marketing digital sem falar dos

tornar fiel é maior. “Funciona melhor em

motivos que levam o posto a iniciar essa

microrregiões, como cidades menores ou

estratégia. Esse é um caminho sem vol-

bairros de cidades maiores”, explicou.

ta, que faz parte do marketing e do po-

Costa, do São Domingos, faz a mesma

sicionamento da marca. É uma tendên-

observação. “Temos maior engajamento

cia”, ressaltou. Em sua análise, as pes-

entre os clientes da cidade de Sobral, me-

soas, cada vez mais, querem saber quem

nor do que Fortaleza e Teresina. Mas em
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todas elas as postagens são vistas pelos

tou Costa. Em sua avaliação, os dados são

nossos clientes, pois o posto acaba sendo

essenciais para o negócio.

um ponto de referência em alguns bairros
ou regiões”, disse.

“Por meio da quantidade de acessos,
passamos a conhecer que tipo de tema

Segundo ele, mostrar a filosofia da

tem mais curtidas, que promoção atrai

marca é fundamental. “Todo posto tem

mais clientes, quais as reclamações fre-

uma história, alguém que o criou, muitas

quentes, e dessa forma começamos a

vezes, o negócio está passando para uma

entender melhor quem é o nosso público

segunda geração que tem ali uma histó-

e quais são as melhores estratégias pa-

ria. Quando o público conhece, fica mais

ra o negócio. Então, as redes sociais vão

fácil para criar uma relação de proximida-

muito além de uma vitrine para mostrar

de”, exemplificou.

o que a empresa tem. O mais interessante é a análise que pode ser feita a partir

NÃO É SÓ POSTAR

dos resultados das ações”, explicou.

Embora as redes sociais sejam utiliza-

Maurícia, do posto Vip, destaca que

das pela maioria das pessoas, os entre-

também aposta em estratégia com uma

vistados para essa reportagem são unâ-

agência terceirizada, que cria um calen-

nimes em afirmar que não é uma coisa

dário de postagens e mantém uma linha

simples e é necessário ter uma estraté-

editorial clara. “No caso de crise, quan-

gia por trás. Todas as revendas contam

do ocorrem críticas, é preciso ter respos-

com uma agência terceirizada que faz

tas rápidas e, para tanto, é necessário ter

esse trabalho — inclusive o Grupo São

um profissional acompanhando, que não

Domingos, que tem uma equipe própria.

deixe o ‘fogo se alastrar’”, observou.

“É interessante terceirizar esse servi-

A empresária, assim como os demais

ço porque saímos um pouco do univer-

entrevistados, prefere inserir postagens

so e do pensamento interno, podemos

mais leves, que mostrem ações positivas

ter acesso a ideias diferentes. Além disso,

do negócio. “Não quero que minha mar-

precisamos de um profissional de criação

ca fique associada a questões negativas,

para as artes, de alguém que faça os tex-

mas quando elas ocorrem, precisamos ter

tos e acompanhe a postagem e de profis-

agilidade nas respostas e um olhar bas-

sionais que verifiquem métricas”, comen-

tante atento”, disse. n
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PLATAFORMA ONLINE DE

CONCILIAÇÃO
Conciliamos todas as suas vendas com cartão,
vouchers e vale-combustível, integrado diretamente
ao seu sistema de gestão
Gestão de vendas por turno;
Elimine fraudes e furtos;

Facilite o seu fechamento de caixa;
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Redução de tempo e custo operacional.
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Conciliando seu posto com o sucesso!

REPORTAGEM DE CAPA

Fecombustíveis
elege nova diretoria
Após 15 anos da gestão de Paulo Miranda Soares, um
novo período inicia-se com a eleição de James Thorp
Neto, em meio a um cenário com muitos desafios
POR MÔNICA SERRANO

A

Fecombustíveis iniciou um no-

2022/2026. Ao seu lado, no cargo de 1o vi-

vo ciclo, com a mudança de sua

ce-presidente, Carlos Eduardo Mendes Gui-

diretoria em 16 de maio. James

marães Júnior, ex-presidente do Minaspetro.

Thorp Neto é o novo presidente da entida-

“É um grande desafio e uma grande

de, eleito por unanimidade pelos 33 sindica-

responsabilidade estar à frente da Fede-

tos filiados à Federação, para o período de

ração, principalmente neste momento de
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Fotos: Mônica Serrano

James Thorp Neto assumiu a presidência da
Fecombustíveis em 16 de maio, na sede da
entidade. O novo presidente está empenhado em
focar nos temas prioritários do setor

crise mundial e, no caso do Brasil, de preo-

em 1999. Dois anos mais tarde, em 2001,

cupação do setor, assim como da popula-

foi convidado para integrar a diretoria do

ção, com relação aos preços dos combus-

Sindicombustíveis-AL, como 1º Secretário

tíveis. Estou empenhado para conduzir

da entidade; em seguida, como 1º vice-pre-

os temas prioritários de nosso setor, bus-

sidente, em 2010; sendo escolhido, em

cando sempre o caminho mais equilibra-

2014, para assumir o cargo de presiden-

do para atender às expectativas da reven-

te do sindicato, conquistando a reeleição

da”, destacou Thorp.

nas gestões posteriores.

Natural de Pernambuco, James Thorp Neto

No discurso de posse, Thorp agradeceu

é graduado em Ciências Contábeis, pelo

aos principais sindicatos apoiadores da sua

Centro Universitário CESMAC (AL), no ano

chapa e todo apoio recebido por seu ante-

de 1997.

cessor, Paulo Miranda Soares, que presidiu

Iniciou cedo a sua atuação como empre-

a Fecombustíveis desde 2007. “Quero re-

sário e revendedor, com apenas 19 anos,

gistrar meu respeito e admiração ao Paulo
Combustíveis & Conveniência
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Miranda, pois em nenhum momento ele se

par mais das discussões para que o merca-

esquivou em me dar apoio para fazermos a

do entenda a visão da ponta final da cadeia.

transição da melhor forma possível”, disse.

São os postos que mantêm contato com
o consumidor e são cobrados pelos preços

TRABALHO, UNIÃO E ENGAJAMENTO

altos. Só que nós, revendedores, sofremos

O dia a dia da Fecombustíveis exige bas-

tanto quanto a população com essa situa-

tante trabalho e dedicação. Como entidade

ção. Ressalto que a revenda precisa voltar a

nacional, a aproximação com os órgãos pú-

ter esse protagonismo para que as mudan-

blicos, reguladores e políticos, principalmen-

ças que ocorrerem no mercado de combus-

te do Congresso Nacional, faz parte da roti-

tíveis sejam com a nossa participação. Va-

na. O setor é dinâmico e a todo momento

mos dar mais voz à revenda! Esse é o princi-

surgem mudanças nas regras, novas obriga-

pal objetivo da minha gestão”, disse.

toriedades e adequações que demandam o
envolvimento do presidente da entidade.

Ao atuar como líder da Fecombustíveis,
com 33 sindicatos filiados, não é incomum

Thorp chega à presidência da Fecom-

ocorrerem contratempos e situações diver-

bustíveis em um momento turbulento,

gentes. No entanto, a opinião do grupo deve-

em que o tema principal são os elevados

rá sempre se sobrepor à opinião pessoal. Es-

preços dos combustíveis no país e quais

te foi mais um alerta de Thorp para manter

medidas poderão ser tomadas para mi-

o grupo unido. “Vou agir com democracia,

nimizar os repasses de custos internacio-

sempre. Meu papel é seguir a maioria, mes-

nais. Também está em pauta a monofa-

mo que não represente a minha opinião. Tão

sia tributária do ICMS dos combustíveis,

importante quanto aceitar a decisão do grupo

a privatização da Petrobras, a ampliação

é a minoria acatar a decisão da maioria. Se,

das vendas das refinarias, a implantação

por questão de concepção, não puder traba-

do self-service nos postos, entre outros.

lhar a favor, que fique neutro”, enfatizou.

No dia da posse, Thorp destacou que pre-

Mais conhecido como Cadu, o 1o vice-

tende dar voz à revenda, aproximando mais

presidente enalteceu a composição da cha-

a ponta final da cadeia das decisões que im-

pa, enfatizou a importância da união da re-

pactam o setor e das possíveis transforma-

venda e de toda a indústria. “Nosso mer-

ções que estão por vir. “Estamos na iminên-

cado está atravessando um momento de

cia de muitas mudanças. Precisamos partici-

grandes transformações e turbulência:
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pressão inflacionária, monofasia do ICMS,
self-service, eletrificação da frota, irregularidades, aumento das taxas dos cartões. Somente com a força da união teremos condições de sermos os protagonistas das tão
necessárias mudanças.”
TEMAS EMERGENCIAIS EM FOCO
Dos temas prioritários, o novo presidente reconhece a relevância da privatização
da Petrobras. Porém, nesse primeiro momento, os temas emergenciais ganharão
a atenção de Thorp, como a implantação
das bombas de gasolina equipadas com o
Sistema de Recuperação de Vapores, que
trata da questão do benzeno, e a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA),
uma luta de muito tempo. “Vamos tentar

“O meu
compromisso
é que a minha
vontade de
acertar será
sempre maior
do que o receio
de errar”
James Thorp Neto

equalizar essa situação”, destacou.
A TCFA está prevista pela Lei 6.938/81,

ção e o grau de utilização de recursos na-

que trata da Política Nacional do Meio Am-

turais, se pequeno, médio ou alto. No caso

biente, e é cobrada a cada três meses pelo

dos postos, o critério de cobrança está no

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

mesmo nível dos agentes que oferecem al-

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para

to risco. Por exemplo, um posto de gasoli-

controle e fiscalização das atividades poten-

na consegue armazenar, em média, 60 mil

cialmente poluidoras e utilizadoras de recur-

litros. Já uma refinaria da Petrobras arma-

sos naturais. No entanto, é tida como muito

zena de 20 milhões a 30 milhões de litros.

pesada para os postos, já que são conside-

A Fecombustíveis já tentou, por diferentes

rados com o mesmo risco de uma refinaria.

formas, minimizar os custos para o reven-

O critério de cobrança varia conforme o
tamanho da empresa, o potencial de polui-

dedor na gestão anterior. Agora, o tema está na lista de prioridades de Thorp.
Combustíveis & Conveniência

39

REPORTAGEM DE CAPA

Muitos pleitos da Fecombustíveis

união seremos mais fortes”, disse. “O

demoram bastante tempo para terem

meu compromisso é que a minha von-

uma definição. Em assuntos de maior

tade de acertar será sempre maior do

complexidade, mesmo com todo em-

que o receio de errar”, complementou.

penho da liderança sindical, nem sem-

Os problemas com as irregularidades no

pre a decisão é favorável ao setor. Ten-

setor de combustíveis é outro assunto que

do em vista os altos e baixos do seg-

demanda muita atuação da Fecombustí-

mento, Thorp passou uma mensagem à

veis. Assim como Paulo Miranda apoiou

nova diretoria. “No momento de acer-

as iniciativas e se envolveu com as ações

tos, as vitórias não serão minhas, mas

de combate às ilegalidades, Thorp afirmou

nossas. Nas derrotas, que eu espero

que “estaremos ativos e participativos”.

que sejam poucas, mas elas existirão

“As fraudes e a sonegação trazem co-

em nosso caminho, quando, porven-

mo consequência o desequilíbrio do mer-

tura ocorrerem, terei a hombridade de

cado e a competição desleal. Vamos apoiar

assumi-las, mas quem perde somos to-

um mercado legal e justo para todos. As-

dos nós. Então, reforço a necessidade

sim como vamos apoiar e contribuir com

de estarmos sempre juntos porque com

as iniciativas de combate”, disse. n

Carlos Eduardo Guimarães Jr. (dir.), vicepresidente, enfatizou a importância da união da
categoria na posse de James Thorp Neto (esq.)
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Gestão de Paulo Miranda

A

o longo de 15 anos, a história
da revenda se entrelaçou com as
ações da Fecombustíveis que fo-

ram conduzidas por Paulo Miranda Soares,
na figura de presidente. Podemos acompanhar neste período as mudanças nas regras
da revenda e conquistas importantes para a
categoria. Nem sempre as decisões foram
favoráveis, porém o trabalho de interlocução foi intenso junto à ANP, Ministério de
Minas e Energia, Congresso Nacional, entre
outros, para discutir com os órgãos quaisquer regras em andamento.
gisladores ou aos órgãos do governo as
peculiaridades do setor, prevendo impactos que poderiam afetar o negócio da re-

Paulo Pereira

Ou ainda no sentido de informar aos le-

venda, solicitando alterações e ajustes nas
futuras regulações.

panhamento de projetos de lei que possam,

“Ao criar um projeto de lei, muitos par-

de alguma forma, afetar a revenda. Esse tra-

lamentares desconhecem o funcionamento

balho é feito em conjunto com a Confedera-

de nosso setor e sequer imaginam o impacto

ção Nacional do Comércio de Bens, Serviços

que possa gerar à revenda. E nessa hora que

e Turismo (CNC). A Fecombustíveis também

a Federação se faz presente para defender o

mantinha os serviços de uma empresa parti-

posicionamento dos revendedores do país”,

cular para monitorar projetos no Congresso.

disse Paulo Miranda.

Alguns projetos de lei se fossem leva-

Para monitorar as diversas propostas legis-

dos adiante poderiam levar à bancarrota

lativas, há uma rotina importante de acom-

muitos postos. “O verdadeiro trabalho de
Combustíveis & Conveniência
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um líder sindical é árduo. Não adianta ir a

bastava apenas trocar os filtros para ser resol-

Brasília tirar foto com ministro ou senador

vido. O problema da borra chegou aos con-

e achar que o assunto está resolvido. De-

sumidores, que a interpretavam como má

fender os legítimos interesses da revenda

qualidade do diesel e pediam ressarcimento

é um trabalho muito mais amplo e pro-

das despesas com abastecimento.

fundo”, destacou Miranda.

Os problemas decorrentes do biodiesel fo-

Quando assumiu a presidência da Fecom-

ram analisados e a Fecombustíveis contratou

bustíveis, em 2007, Paulo Miranda comple-

um engenheiro químico para fazer um estu-

tou os dois últimos anos da gestão inicia-

do sobre a qualidade do biodiesel. A partir da

da por Gil Siuffo. Nos três mandatos subse-

investigação, foi detectada a natureza higros-

quentes foi eleito por chapa única, encer-

cópica do biocombustível, que é afetado pela

rando o último em maio de 2022.

presença da água e umidade, condições que

Fatos importantes foram acompanhados
de perto por Paulo Miranda. Em 2009, por

levam à proliferação de micro-organismos,
ocasionando as borras e depósitos.

exemplo, foi intensa a atividade da Fecom-

O resultado do trabalho veio, em 2011,

bustíveis no envolvimento de grupos técni-

com o lançamento do Manual de Manu-

cos da ANP e demais elos da cadeia para

seio e Armazenamento do Óleo Diesel B

elaborar o Plano de Abastecimento para a

pela ANP.

chegada do diesel S10 de baixo teor de enxofre no mercado nacional.

Por algum tempo, a situação das não
conformidades do diesel melhorou. Po-

Ele acompanhou o Lançamento do Pro-

rém, com o passar dos anos e a Resolução

grama Nacional do Biodiesel, mas foi com o

16/2018, do Conselho Nacional de Política

aumento da adição compulsória do biodie-

Energética (CNPE), que autorizou a eleva-

sel no diesel, em 2010, quando o B4 passou

ção dos aumentos compulsórios do biodie-

para B5, que começaram os problemas gera-

sel no diesel até chegar a 15% em 2023,

dos nos postos com as formações de borras

os problemas retornaram, principalmente

nos tanques e filtros. Naquele ano, além dos

após o B10. Por esta razão, em 2021, Pau-

revendedores, os TRRs tiveram os primeiros

lo Miranda, representando a Fecombustí-

contatos com a mudança no diesel, que pas-

veis, também atuou em conjunto com os

sou a apresentar um material escuro, pegajo-

demais representantes da cadeia, como o

so e mal cheiroso, problema para o qual não

SindTRRs, representantes dos Transporta-
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Paulo Miranda participou de eventos em todo
o país. Em Rondônia, ele está entre George
Vidor, jornalista e palestrante, e de Rafael
Gomes, ex-presidente do Sindipetro-RO

dores-Revendedores-Retalhistas (TRRs), da

o teor de biodiesel no diesel, para evitar

Associação Nacional dos Fabricantes de

impacto no preço do diesel, diante do cus-

Veículos Automotores (Anfavea), da Con-

to mais alto do biocombustível.

federação Nacional do Transporte (CNT) e
demais entidades para alertar as autorida-

MEDIDA REPARADORA DE CONDUTA

des, com a divulgação de um manifesto

Uma das conquistas importantes da

apontando as diversas dificuldades que o

Federação para a revenda nacional foi

biodiesel traz em toda a cadeia. O teor no

a Resolução ANP 53/2011 sobre a ado-

ano passado passou a ser 13%, em mar-

ção da Medida Reparadora de Conduta

ço de 2021, mas havia incompatibilidade

(MRC) para a revenda, que estabelece

com as metas da próxima fase do Progra-

notificações para casos de infrações le-

ma de Controle da Poluição do Ar por Veí-

ves em que os agentes econômicos po-

culos Automotores (Proconve). Já para este

derão ajustar sua conduta à legislação e

ano, o governo brasileiro adotou em 10%

evitar a aplicação das penalidades. VaCombustíveis & Conveniência
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le lembrar que a segunda reincidência

concedesse prazo de dois anos aos reven-

causava a cassação do registro de fun-

dedores, em função da morosidade e bu-

cionamento do posto. Com o bom re-

rocracia para obter tais documentos junto

sultado da resolução no ano seguinte, a

aos órgãos responsáveis. Porém, ao publi-

ANP ampliou a abrangência da regula-

car a Resolução 57/2014, a Agência con-

mentação da MRC, incluindo mais itens

cedeu um ano aos postos para pressiona-

e novos agentes.

rem os órgãos a fim de obterem licenças,
antes de dar início às fiscalizações. O pra-

ATUALIZAÇÃO DAS REGRAS DA REVENDA

zo venceu em 19 de outubro de 2015. Foi

Em 2013, a Federação participou da

uma verdadeira corrida contra o tempo,

consulta e audiência públicas que antece-

para a revenda nacional se adequar às re-

deram a discussão da atualização da Porta-

gras, o que demandou esforço da Fecom-

ria 116/2000, que teve novas regras com a

bustíveis e dos sindicatos filiados junto às

publicação da Resolução 41/2013. Dois as-

entidades responsáveis pelos licenciamen-

suntos mereceram mais esforço da gestão

tos, mas que também contou com o apoio

Paulo Miranda. O primeiro sobre a exigên-

total da ANP para rever os estados que ti-

cia para recipientes com fins de comercia-

nham uma situação mais comprometedo-

lização de combustível fora do tanque pe-

ra com o prazo.

los revendedores certificados pelo Inmetro,
medida difícil de ser cumprida devido à di-

AMOSTRA-TESTEMUNHA: VITÓRIA

ficuldade para a revenda encontrar forne-

A Resolução 44/2013 foi considerada

cedores de embalagens que atendessem

uma vitória para a revenda, pois trouxe a

aos pedidos de compra em todo território

obrigatoriedade de coleta da amostra-tes-

nacional, segundo os critérios exigidos pela

temunha pela distribuidora na modalidade

Resolução. O segundo assunto da Resolu-

FOB. A partir desta Resolução, o revende-

ção 41/2013 foi a exigência de apresenta-

dor deixou de ser penalizado pelas não con-

ção da Licença de Operação (LO) ambien-

formidades detectadas nos postos. A amos-

tal e do certificado de vistoria do Corpo de

tra-testemunha é a única prova para isentar

Bombeiros, tanto para os novos estabele-

o revendedor de culpa, caso o produto des-

cimentos quanto para postos já em opera-

carregado no posto não esteja dentro das

ção. A Fecombustíveis sugeriu que a ANP

especificações de qualidade da Agência. A
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obrigatoriedade da amostra-testemunha foi
um pleito muito batalhado pela Fecombustíveis, conquistado com diálogo e negociação direta com a ex-diretora-geral da ANP,
Magda Chambriard.
NR 20
Na área trabalhista, a implementação
da NR 20, do Ministério do Trabalho e
Emprego, estabeleceu requisitos mínimos
para gestão da segurança e saúde no trabalho, para prevenção aos fatores de risco
provenientes das atividades com o manuseio de líquidos combustíveis e inflamá-

Gestão de Paulo Miranda criou a ExpoPostos
& Conveniência, que se tornou o maior
evento da revenda da América Latina

veis, o que requer uma série de procedimentos técnicos e de treinamento de pessoal. Para dar suporte à implantação e esclarecer as principais dúvidas, em 2013, a

te Educacional, ofereceram o curso NR 20

Fecombustíveis elaborou materiais infor-

a distância para a revenda de todo o Bra-

mativos, como o Guia de Referência pa-

sil, devido ao curto espaço de tempo para

ra Implementação da NR 20 em Postos de

treinar 500 mil funcionários, principalmente

Serviços, nas versões impressa e online,

pelo interior do país.

e um vídeo, disponibilizado pelo site da
entidade (www.fecombustiveis.org.br). A

BENZENO

Federação também realizou treinamento

Ainda sobre as NRs, a Fecombustíveis

técnico para capacitação de instrutores e

teve um árduo trabalho com os novos

preparou um kit de treinamento para os

procedimentos para prevenção à saúde

sindicatos filiados, o qual foi distribuído

do funcionário do posto com exposição

nas cinco regiões do país.

ao benzeno. Mesmo a gasolina nacional

Em 2017, a Fecombustíveis e seus sin-

tendo menos de 1% de benzeno, que é

dicatos filiados, em parceria com a Phor-

um dos índices mais baixos do mundo, foCombustíveis & Conveniência
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ram criadas diversas obrigações aos em-

silhame aferidor. A Fecombustíveis tenta

presários, como a lavagem dos uniformes

retornar ao que era antes, em 100 ml pa-

dos frentistas, adoção de EPIs e a troca de

ra mais ou para menos.

bombas de gasolina com sistemas de captação de vapores.

ALE E IPIRANGA

A Fecombustíveis contratou uma em-

Outro fato marcante foi a proibição da

presa para realizar estudos técnicos a res-

venda da Ale para a Ipiranga, por decisão

peito do benzeno e a possibilidade de fi-

do Tribunal do Conselho Administrativo de

xação nos uniformes. O estudo compro-

Defesa Econômica (Cade), no dia 2 de agos-

vou que o benzeno não deixa vestígios

to de 2017. A Fecombustíveis, preocupada

na vestimenta por ser volátil. Após mui-

com a concentração de mercado, contra-

tas reuniões e anos de batalha, a Funda-

tou a LCA Consultores para fazer um estu-

centro, órgão do governo envolvido com

do sobre os efeitos da venda da Ale para a

pesquisas e medicina do trabalho, vai ini-

Ipiranga no mercado da revenda e ingres-

ciar um novo levantamento em postos

sou como terceira interessada no processo,

de cinco capitais brasileiras. “Tivemos

recomendando alguns remédios no intuito

um trabalho iniciado há quase dez anos,

de proteger os revendedores. “Nosso obje-

que agora depende do resultado dos tes-

tivo, ao contratar a LCA, foi demonstrar a

tes da Fundacentro. Acredito que essa

real situação do setor e alertar sobre o ris-

questão do benzeno deverá ser solucio-

co que o oligopólio das distribuidoras po-

nada neste ano ou no próximo ano”, dis-

de causar à ponta final da cadeia, inclusive

se Paulo Miranda.

ao consumidor”, disse Paulo Miranda Soares na ocasião.

TOLERÂNCIA MÍNIMA

De acordo com o Cade, o “colegiado

Na área metrológica, outro tema foi a

entendeu que há mercados de distribui-

Portaria do Inmetro 294/2018, que esta-

ção regionais que seriam afetados pelo

beleceu tolerância mínima para aferição

ato de concentração” e que “não hou-

das bombas, para um volume de 20 litros

ve acordo entre as partes no sentido de

indicado no mostrador, os limites de er-

adotar remédios capazes de neutralizar

ro foram estabelecidos entre menos 60 ml

os riscos identificados durante a análise

e mais 100 ml no volume padrão do va-

da operação”.
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TCFA

EVENTOS: INFORMAÇÃO E PROXIMIDADE

Alguns pleitos da revenda demandam

Uma das principais ações de Paulo Mi-

anos, muitas reuniões e negociações, e

randa foi dar suporte aos sindicatos com

nem sempre chegam à solução. É o ca-

pouca estrutura para realizar as feiras e en-

so da Taxa de Controle e Fiscalização Am-

contros regionais, possibilitando aos reven-

biental (TCFA), que provocou polêmica

dedores de cada região o acesso às infor-

desde sua criação em dezembro de 2000.

mações, bem como acompanhamento das

De acordo com a Lei 10.165, a cobran-

tendências do segmento, ampliação do ne-

ça da taxa destina-se ao Instituto Brasi-

tworking e maior possibilidade de contato

leiro do Meio Ambiente e dos Recursos

com as entidades que fiscalizam e regula-

Naturais Renováveis (Ibama), para con-

mentam o setor.

trolar e fiscalizar as atividades potencial-

“No início do meu mandato, eu abri as

mente poluidoras. Mas, na prática, o Iba-

portas da Federação para estimular todos

ma não licencia nem fiscaliza os postos

os sindicatos a fazerem eventos, congres-

revendedores de combustíveis.

sos e feiras porque, pela experiência obtida

Paulo Miranda lutou durante anos para
mudar o enquadramento do valor fixado

com o Minaspetro, a mobilização da categoria fortalece os sindicatos”, disse.

aos postos revendedores para pagamento

Com este apoio institucional, todos os

da TCFA. Isto porque a taxa leva em conta

anos, os sindicatos filiados passaram a rea-

o potencial poluidor da atividade e o fatu-

lizar os encontros regionais da revenda nas

ramento bruto anual da empresa, para en-

cinco regiões do país. A Federação ofereceu

quadrar a faixa de valor a ser pago, o que

todo suporte profissional para organização

onera sobremaneira os postos.

dos eventos para boa parte dos sindicatos.

Apesar de todas as tentativas da Fede-

Outro fato que agregou valor aos encontros

ração, a questão da TCFA continua sendo

de revendedores foi a realização das reuni-

trabalhada. Atualmente, há um projeto

ões do Conselho de Representantes da Fe-

de lei do deputado federal Jerônimo Go-

combustíveis, que passaram a ocorrer jun-

ergen, que atualiza o faturamento bruto

tamente com os eventos regionais.

anual das empresas e reclassifica o grau

Vale destacar que a ExpoPostos & Con-

de risco ambiental dos postos, criando

veniência foi criada e desenvolvida pela

justiça tributária.

Fecombustíveis, e também tornou-se marca
Combustíveis & Conveniência
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da gestão de Paulo Miranda. Além de ser a

nos de melhorias e inserir práticas de gestão

maior feira da América Latina do downstre-

de excelência, a fim de trazer mais eficiência

an, a inserção do fórum agregou palestran-

às administrações dos sindicatos.

tes renomados, promoveu debates e inseriu
o painel internacional que contou com a li-

RELATÓRIOS ANUAIS

derança sindical da revenda da América La-

O Relatório Anual da Revenda de Com-

tina e da NACS. Em 2019, a última edição

bustíveis foi outra iniciativa da gestão Pau-

da feira realizada sob sua gestão, foi neces-

lo Miranda, que nasceu em 2009, e tinha a

sário ampliar o espaço físico, pois o evento

missão de levar a informação consolidada

reuniu 200 marcas nacionais e internacio-

para a revenda varejista e se estendia a pes-

nais e recebeu 23 mil visitantes. Foram re-

quisadores, autoridades e demais agentes

alizadas 14 palestras e 23 painéis na Are-

que desejassem conhecer um pouco mais

na do Conhecimento, espaço menor dentro

da realidades dos postos de serviços no Bra-

da feira, que ampliou as informações para o

sil. A divulgação compilada dos números

dia a dia do revendedor.

oficiais do setor mostraram o cenário com-

Ao longo de 15 anos, Paulo Miranda
marcou presença em cerimônias de abertura e palestras em mais de 130 eventos de
Norte a Sul do país.

pleto da relevância deste segmento para a
economia do país.
No total, foram produzidas nove edições,
encerrando o ciclo com a última publicação
em 2017.

SEGS - GESTÃO DE QUALIDADE
Outro apoio oferecido aos sindicatos filia-

DUAS CASAS DECIMAIS

dos em sua gestão foi a parceria com a Con-

A última conquista da gestão de Paulo

federação Nacional do Comércio de Bens,

Miranda para a revenda envolveu a mudan-

Serviços e Turismo (CNC) para participação

ça da regra da exibição de preços para du-

dos associados ao Sistema de Excelência em

as casas decimais. No caso das bombas de

Gestão Sindical (SEGS), que iniciou em abril

combustíveis, em função das diferentes tec-

de 2008. O programa era realizado todos os

nologias, a Federação solicitou à ANP zerar a

anos e permitia traçar um amplo diagnóstico

terceira casa decimal nos displays dos equi-

gerencial às entidades participantes, trazen-

pamentos para evitar custos à revenda para

do novas possibilidades para se construir pla-

atender à regra. n
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Quer fazer seu
posto acelerar?
Descomplique com o Mapa Log da Ticket Log.
Só a Ticket Log tem o MapaLog:

Você acessa dados completos sobre seu

o painel de indicadores inteligentes

desempenho, avaliação dos clientes e

para o seu posto inovar e estar

da concorrência de um jeito fácil e

sempre à frente.

descomplicado no Portal Sou Parceiro.

Aponte sua câmera para o
QR Code e assista à websérie
no nosso canal do YouTube.
Siga a Ticket Log nas redes:
4002.4090

ticketlog.com.br/tamo-junto

OPINIÃO

Carlos Eduardo Guimarães Júnior | Vice-Presidente da Fecombustíveis

Os quatro Ps: preços, postos, público e política
Os preços dos combustíveis afetam diretamente a vida de toda a sociedade, especialmente no Brasil, cujo modal rodoviário é responsável
por mais de 75% do transporte de carga de produtos, segundo a pesquisa Custos Logísticos no
Brasil, da Fundação Dom Cabral. Cada reajuste de preços é sentido no bolso do consumidor,
com os custos elevados dos alimentos, dos produtos, passagens de ônibus, entre outros.
Mas não é só isso. Semanalmente, promotores, juízes, médicos, policiais civis, militares, e
uma considerável parcela da população abastecem seus carros em um de nossos postos. E esse
contato semanal, associado à falta de clareza do
funcionamento da indústria nacional, geralmente imputa, ao dono do posto, a fama de aproveitador e bandido.
A cada aumento anunciado – e, diga-se, divulgado de forma sensacionalista pela mídia –,
lá estamos nós, sendo aviltados, chamados de
aproveitadores, acusados de promover aumentos “abusivos”, ou feitos “antes da hora”. Mas
eu pergunto: tem hora para aumentar? Alguém
sabe o que é custo de reposição de estoque?
Como posso vender meu estoque por um preço
inferior ao que comprarei no dia seguinte? Aumentos de 2% são abusivos? Margens BRUTAS
de 10% são abusivas?
Pois bem, tenho certeza de que todos os revendedores que estão lendo este artigo agora,
assim como eu, já foram alvos de fiscalizações
vexatórias nos últimos meses. Inclusive, já tive
que lidar com Polícia Civil, Polícia Militar e Procons visitando os meus postos e exigindo explicações sobre o porquê dos reajustes. Mas, e a
inflação que assolou nossos custos nos últimos
meses? E o reajuste dos aluguéis dos imóveis,
que muitas vezes superaram 30%?
Em 5 de maio, foram divulgados os resultados do primeiro trimestre da Petrobras. Simplesmente foi o maior lucro líquido da história da empresa: R$ 44.500.000.000,00. Sim,
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é esse número mesmo, não tem zero a mais,
não! O lucro foi de R$ 44 bilhões e 500 milhões de reais! Este foi o LUCRO líquido registrado, apenas nos três primeiros meses do ano
de uma única empresa. Devo salientar que não
sou contra o lucro, muito pelo contrário. Acredito fortemente que somente o lucro tem o
poder de gerar mais riqueza, elevar a arrecadação de impostos e abrir novas vagas de empregos. O problema é que eu, particularmente,
estou cansado de ser acusado de ser o vilão da
história.
Fazendo um comparativo do lucro líquido da
Petrobras com o de todos os postos instalados
no país, se, hipoteticamente, dividirmos esse resultado por, aproximadamente, 41.000 postos,
teremos um lucro de mais de R$ 1 milhão por
posto, somente no primeiro trimestre do ano, algo impensável para 99% da revenda brasileira.
Precisamos falar também com os verdadeiros
donos do dinheiro: os estados. Estes, sim, não
investiram, não produziram, não empregaram,
mas ficaram com a maior parte do dinheiro da
venda dos combustíveis.
Nos primeiros três meses deste ano, os estados brasileiros arrecadaram R$ 32,76 bilhões
com os tributos sobre o petróleo, alta de 40,5%
em relação ao mesmo período de 2021, de acordo com o Boletim de Arrecadação de Tributos
Estaduais, publicado no site “Poder 360”.   
Mas se a Petrobras, sozinha, lucrou R$ 45 bilhões com os combustíveis e os estados brasileiros
arrecadaram R$ 33 bilhões, por que os postos levam a culpa? Bom, aí entra a desinformação sobre
a revenda, que representa o lado mais frágil da cadeia e fica com o ônus de explicar o porquê dos altos preços dos combustíveis para o consumidor.
Na minha opinião, a revenda precisa se unir,
lutar por uma tributação mais justa e, sobretudo,
informar a população a respeito dos que são os
verdadeiros responsáveis pelos altos custos dos
combustíveis no Brasil.

Rede Oxxo conta com
mais de 100 unidades em
São Paulo e busca adequar
o mix de produtos ao
perfil do consumidor

CONVENIÊNCIA

Wikimédia Commons

Lições do varejo de
proximidade para as
lojas de conveniência
O comportamento do consumidor mudou durante a pandemia
e, cada vez mais, os pequenos varejos de bairro se tornam
atrativos para compras rápidas. O que as lojas conveniência
podem aprender com os mercados de vizinhança?
POR ROSEMEIRE GUIDONI

C

om cerca de um ano e meio de

nho menor, também vêm crescendo. Um

operação no Brasil, a rede Oxxo,

exemplo disso é a Rede Enxuto Aqui, com

marca de lojas conveniência mexi-

unidades de até 30 metros quadrados, ins-

cana, fruto de parceria entre a Raízen e a Fem-

taladas em condomínios.

sa Comércio, já inaugurou mais de 100 unida-

Lojas autônomas, como as da rede Onii,

des no estado de São Paulo (na capital e no in-

também começam a se multiplicar em di-

terior, especialmente na região de Campinas).

versos pontos, inclusive em condomínios

Outros formatos de varejo similares,

— assim como a Enxuto Aqui. De acordo

com modelo de loja de bairro e tama-

com o fundador da marca, Tom Ricetti (que
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também foi criador da Pão to Go), desde

tos de combustíveis, muitas vezes instala-

a inauguração da primeira unidade, em

dos em áreas privilegiadas e de grande cir-

2019, até o final de 2021, já haviam sido

culação, com espaço para estacionamen-

abertas 260 lojas e há planos para a inau-

to e segurança para o consumidor, conti-

guração de mais 1,6 mil delas, em um ho-

nuam com o pensamento de que o mode-

rizonte de três anos.

lo de conveniência não é rentável. Certa-

“Tínhamos uma única loja no início da

mente, o engessamento do mix proposto

pandemia e o negócio se multiplicou jus-

pelas franquias e suas taxas, consideradas

tamente neste cenário”, comentou, du-

elevadas, são componentes importantes

rante live promovida pela Fundação Getu-

da insatisfação.

lio Vargas (FGV) para discutir o crescimento do varejo de proximidade.

Porém, esse perfil de compra de conveniência está, cada vez mais, interessando aos consumidores — e o crescimen-

SUPER PROXIMIDADE

to dos mercados de vizinhança, especial-

A Geofusion, empresa especializada em

mente durante o período de pandemia, é

estudos geomercadológicos, divulgou re-

um exemplo claro disso. Então, por que os

centemente os resultados de um levanta-

postos não conseguem rentabilizar suas

mento, no qual destaca um salto de 40%

lojas e aproveitar a tendência?

de negócios com esse perfil em 2021, em
comparação com 2020.

ESCOLHAS BASEADAS NO PERFIL DO PÚBLICO

“Esse conceito, do varejo de bairro, não

Existe uma estratégia por trás das redes

é uma novidade. A loja de proximidade já

que estão crescendo com base na ofer-

existia, eram as pequenas mercearias, os

ta de conveniência e comodidade para o

armazéns ‘de secos e molhados’ das pe-

consumidor, que compra em lojas perto

quenas cidades. Agora, estamos falando

de sua casa ou trabalho.

de super proximidade e maior comodidade”, disse Ricetti.

Esse é o caso da rede Oxxo, que procura adequar o seu sortimento de produ-

Mas, enquanto esse movimento de con-

tos ao perfil de público. Ou seja, em re-

sumo se transforma em tendência, os pos-

giões com menor poder aquisitivo, o mix
Combustíveis & Conveniência
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oferecido pelos pequenos mercados conta
com itens básicos e também oferece frutas e verduras. Em locais próximos a universidades, com circulação predominante
de público mais jovem, a aposta é em produtos embalados, bebidas geladas e itens
prontos para consumo. Em ambientes comerciais, com maior presença de funcionários de empresas, os produtos com maior
oferta são lanches, saladas prontas e frutas cortadas e embaladas. Além disso, as
unidades divulgam também terem “pão
sempre fresquinho” — que na verdade é

TEMPO, AGILIDADE E PRATICIDADE

pré-assado e congelado, o que agiliza ca-

SÃO NOVAS “MOEDAS”

da fornada.

“O varejo de proximidade está crescen-

Vale destacar que as marcas Oxxo e as

do, pois, cada vez mais, os clientes valo-

lojas de conveniência Shell Select perten-

rizam o seu tempo. Então, a compra per-

cem ao Grupo Nós, joint venture entre a

to de casa é uma solução nesse sentido,

Raízen (Shell) e Femsa Comércio.

já que permite que as pessoas façam mais

Porém, o perfil de ambas (Oxxo e Se-

coisas em um menor espaço de tempo,

lect) é distinto, a começar pelo espaço pa-

com maior agilidade. Mesmo com o des-

ra estacionamento — existente nos pos-

confinamento e abrandamento da pande-

tos, mas não na maioria das lojas Oxxo.

mia, a comodidade tornou-se um hábito e

Diferentemente do ambiente dos postos,

grande parte dos clientes querem compras

onde grande parte do público chega de

rápidas, perto de onde moram ou traba-

carro, a Oxxo prefere instalar unidades em

lham”, afirmou Roberto Barbera Rincon,

ruas centrais, regiões próximas a estações

diretor comercial do Grupo Nós.

de metrô e terminais urbanos e vias de

No entanto, Rincon destacou que, além

grande circulação de pedestres, para su-

da proximidade, existem outras caracterís-

prir a necessidade deste público, que bus-

ticas que fazem com que o consumidor re-

ca compras rápidas e de conveniência.

torne ao ponto de venda, como seguran-
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Consumidor de varejo
de vizinhança busca
praticidade, aliando
compras rápidas e
proximidade

exemplo, três vezes por semana ao mercado, encontram pão fresco, açougue, mercearia, bebida gelada, o que facilita suas
vidas e rotinas. Fora o fato de que não há
fila para pagamento, pois todas as compras são rápidas”, elencou Moraes.
De acordo com Fábio Ferraz de Oliveira, diretor de Operações do Carrefour ExPixabay

press, o varejo de proximidade ganha importância nesse contexto. “Não é somente
um ponto de venda para abastecer as pessoas. Hoje existem apartamentos bastante

ça, limpeza, ambiente aconchegante, en-

pequenos, do tipo studio, sem espaço pa-

tre outros aspectos.

ra armazenamento de mercadorias. O con-

“Um viés interessante do varejo de vizi-

sumidor passa por aquele ponto, lembra

nhança é de que as pessoas não precisam ter

que precisa comprar algo e aproveita para

espaço em casa para estoques, pois, quando

tomar um café, comprar um lanche. Esse é

precisarem de um determinado item, pode-

o conceito”, disse ele.

rão encontrá-lo em um comércio próximo”,
disse Dacio Andrade Moraes, diretor de Ope-

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

rações da rede de supermercados Dia Brasil,

O varejo de proximidade também traz

que integra o grupo Carrefour. Em sua ava-

um grande diferencial, que pode — deve,

liação, isso é muito interessante para deter-

conforme os especialistas — ser replicado

minados perfis de clientes, como casais que

em lojas de conveniência: o relacionamen-

trabalham fora e fazem poucas refeições em

to com o cliente. “Quando o consumidor

casa, pessoas que moram sozinhas ou mes-

frequenta sua loja várias vezes por sema-

mo famílias com pouco espaço em casa para

na, você já conhece as suas preferências,

uma despensa maior.

entende o que ele procura e até sabe o

“As pessoas percebem que isso evi-

seu nome. Isso é muito importante para o

ta o desperdício e, quando deixam de fa-

relacionamento”, destacou Moraes. “Isso,

zer uma compra maior e passam a ir, por

aliás, é a alma da proximidade”, pontuou.
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CONVENIÊNCIA

Uma das barreiras do varejo de proximi-

Assim, mesmo em lojas franqueadas, o

dade é o fato de que os itens tendem a ser

ideal é negociar com a bandeira uma certa

um pouco mais caros do que em outras lojas

flexibilidade no mix e incluir produtos de in-

maiores, como atacados ou hipermercados.

teresse local, como itens regionais e/ou sa-

De fato, um pequeno comércio — caso de

zonais. Embora existam algumas dificulda-

muitas lojas de conveniência — não tem o

des em negociar junto às distribuidoras, as

mesmo poder de negociação de preços com

áreas de marketing dessas companhias são

os fornecedores e fabricantes dos produtos.

estruturadas, com capacidade de enten-

“Essa visão é equivocada, pois quando

der o que vende mais em cada região. Para

o consumidor faz a conta do tempo que

quem tem um contrato de fidelidade, a re-

economiza e do custo do deslocamento,

comendação dos especialistas é entrar em

o preço pouca coisa mais elevado prova-

contato, buscar negociação e encontrar ex-

velmente nem é tão relevante quanto seria

ceções. Afinal, o aumento das vendas tam-

em uma compra maior”, afirmou Oliveira,

bém interessa à distribuidora.

do Carrefour Express.

Além disso, as ações voltadas ao perfil
de seu público podem funcionar como um

POR QUE AS LOJAS DE POSTOS NÃO DECOLAM?

atrativo para voltarem à sua loja e se tor-

Então, qual a diferença de uma loja de

narem clientes fiéis, tanto da conveniência

proximidade e de uma loja de conveniência

quanto do posto.

e por que o varejo de vizinhança está em
franco crescimento e as conveniências dos

PERSONALIZAÇÃO DO

postos não apresentam o mesmo ritmo?

CONSUMO E PRATICIDADE

Na visão dos especialistas, falta conhecer o

Os especialistas destacam que a análise

perfil e os hábitos do consumidor. “Muitas

de dados (data analytics) relacionados ao

vezes, um produto campeão de vendas em

comportamento de compra dos clientes é

uma determinada localidade não tem saída

uma ferramenta essencial para entender

em outras regiões, pois não faz parte dos

quem é o consumidor e o que ele busca

hábitos de consumo daquele cliente. Por is-

em sua loja — ou em seus concorrentes.

so, é essencial conhecer o consumidor, as

“O consumidor, hoje, quer do varejo

suas preferências, o que ele gosta e conso-

de vizinhança, principalmente, praticida-

me”, orientou Oliveira.

de. Ou seja, esse tipo de varejo é o que o
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cliente procura quando falta algo que não

mais conveniente próxima. Então, segun-

dá para esperar a próxima compra progra-

do os especialistas, é preciso focar nesse

mada ou quando a conveniência de um

tipo de oferta, dentro de um preço con-

item semi-pronto resolve uma necessida-

siderado adequado, com melhor atendi-

de de consumo naquele momento espe-

mento e bom sortimento.

cífico”, destacou Letícia Guilhermino, di-

“É, sem dúvida, um grande desafio pa-

retora de Marketing e Novos Negócios do

ra os pequenos negócios, mas quando co-

Grupo Enxuto. “Esses ambientes menores

meçamos a entender os interesses e pre-

e mais próximos, como o próprio nome já

ferências de nossos consumidores e ade-

diz, resolvem uma barreira que, muitas ve-

quamos o estoque para essas compras

zes, existe no pensamento do consumidor,

de emergência, o movimento tende a au-

de que não compensa ir a um hipermerca-

mentar e os clientes se tornam fiéis. Por

do para buscar um item apenas, ou pou-

exemplo, se a pessoa que foi comprar o

cos produtos”.

leite encontrar também frios em porções

Ricetti, da Onii, comentou que o univer-

menores, pão, bebida gelada, entre outros

so de clientes de um varejo de proximidade

itens, pode achar essa oferta mais interes-

é pequeno. “São aqueles clientes do bairro,

sante do que se deslocar até um hipermer-

da cidade pequena ou mesmo do condomí-

cado, enfrentando trânsito e percorrendo

nio onde a loja está instalada. Então, quan-

uma loja maior, o que significa mais tem-

to melhor entendermos suas preferências,

po gasto”, disse Letícia.

maior a chance de atendermos adequada-

“A ideia é do one-stop-shop (fazer as

mente essa necessidade de compras emer-

compras rapidamente em um só local)’’,

genciais ou pulverizadas”, afirmou.

resumiu Rincon. Segundo ele, para ofe-

Assim, embora diante da perda do po-

recer essa praticidade ao cliente e, as-

der aquisitivo do brasileiro o preço ainda

sim, fidelizá-lo, é necessário ter atenção

seja determinante para suas decisões de

aos seus hábitos de compra e produtos de

compras, existem inúmeras situações em

preferência — que diferem de acordo com

que a conveniência se sobressai. Ninguém

região, horário e perfil de público. Exata-

vai a um hipermercado maior e mais dis-

mente o que a Oxxo está fazendo em suas

tante para comprar, por exemplo, uma

lojas, nos diversos pontos já instalados em

embalagem de leite, se tem uma opção

São Paulo e em toda a América Latina. n
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OPINIÃO

Klaiston Soares D’Miranda | Consultor jurídico da Fecombustíveis

Qual a diferença entre prêmio e gratificação?
Os prêmios concedidos aos empregados estão diretamente ligados a fatores de ordem
pessoal, como produção ou assiduidade, sendo assim uma espécie de salário vinculado a
certa condição. Ou seja, é considerado salário-condição, da mesma forma que os adicionais,
que dependem de certas circunstâncias, subjetivas ou objetivas.
Por estarem vinculados a uma certa condição,
os prêmios não podem ser suprimidos unilateralmente pelo empregador. Entretanto, se não houver a condição que dá direito ao prêmio, ele não
será devido.
A título de exemplo, se o prêmio depende do
fator produção, que em determinado período deixa de existir, não há, obviamente, como cogitar o
seu pagamento.
Não há na legislação trabalhista previsão expressa quanto ao pagamento de prêmio nem
tampouco regras para a sua aquisição. Isso significa que o empregador pode, no intuito de estimular e/ou incrementar sua produção, instituir a premiação de acordo com a oportunidade e os critérios definidos, os quais poderão ser em dinheiro
ou em produtos, como computador, televisão, geladeira e outros.
Os prêmios podem ser concedidos como um
estímulo ao trabalhador:
• por assiduidade, como incentivo à pontualidade;
• por produção para aumentar as vendas;
• e por qualidade, em virtude da excelência dos
serviços prestados.
Já a gratificação caracteriza-se como uma forma de agradecimento ou reconhecimento pelos
serviços prestados pelo empregado (metas ou vendas) ou como recompensa pelo respectivo tempo
de serviço na empresa.
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Ela pode ser concedida por liberalidade, como ato da vontade do empregador, ou ajustada, tendo como origem a própria lei ou o documento coletivo sindical que obrigue o empregador ao seu pagamento.
A legislação trabalhista em vigor não estabelece
limites mínimos ou máximos com relação aos valores correspondentes às gratificações pagas pelo
empregador a seus empregados, bem como não
estabelece os procedimentos que devem ser adotados pela empresa, para efetuar tal pagamento.
A gratificação e o prêmio não se confundem.
Enquanto a gratificação independe de fatores ligados ao empregado, o prêmio, para que o colaborador tenha direito ao recebimento, depende do
seu próprio e exclusivo esforço.
Apesar de estar prevista no art. 457, § 1º, da
CLT, a gratificação pode ser considerada parcela
salarial, o que tem causado polêmica na doutrina
e na jurisprudência.
Com relação à natureza jurídica do instituto,
para uma corrente, o ajuste contratual deve ser
expresso. Para outra, basta que o instituto seja pago regularmente (ajuste tácito). Assim, se a gratificação é paga de forma habitual ou não, pactuada
formalmente, é considerada parcela salarial.
Conclui-se que, sendo o prêmio ou a gratificação pago uma única vez, não há que se falar
em integração ao salário. Porém, caso o empregador efetue o pagamento mais de uma vez, ou
seja, de forma habitual, o benefício se integra
ao salário para todos os efeitos legais, inclusive
encargos fiscais.
Destacamos que existe o entendimento de que
as verbas de prêmios e gratificações pagas de forma eventual não se integram ao salário, ficando a
decisão final por conta do Poder Judiciário.

TABELAS
em R$/L

Período

São Paulo

Goiás

Período

São Paulo

Goiás

18/04/2022 - 22/04/2022

4,360

3,884

18/04/2022 - 22/04/2022

3,971

3,882

25/04/2022 - 29/04/2022

4,197

3,734

25/04/2022 - 29/04/2022

3,627

3,517

02/05/2022 - 06/05/2022

4,035

3,655

02/05/2022 - 06/05/2022

3,451

3,338

09/05/2022 - 13/05/2022

3,988

3,815

09/05/2022 - 13/05/2022

3,490

3,426

16/05/2022 - 20/05/2022

4,012

3,882

16/05/2022 - 20/05/2022

3,478

3,448

abril de 2021

3,022

3,050

abril de 2021

2,704

2,736

abril de 2022

4,220

3,808

abril de 2022

3,812

3,709

Variação 18/04/2022 20/05/2022

-8,0%

-0,1%

Variação 18/04/2022 20/05/2022

-12,4%

-11,2%

Variação abril 2022 x
abril 2021

39,6%

24,9%

Variação abril 2022 x
abril 2021

41,0%

35,6%

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

HIDRATADO

ANIDRO

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

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

Fonte: CEPEA/Esalq
Nota 1: Incluso Pis/Cofins, correspondente a R$ 0,1309.
Nota 2: Preço para vendas interestaduais.
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TABELAS
FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ato Cotepe/PMPF n° 38 de 22/10/2021 - DOU 25/10/2021 - Vigência 01/11/2021 (Preços referência Maio/2022)

Gasolina

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

Diesel S500

UF

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

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)

0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785

1,7132
1,7599
1,6013
1,3931
1,7065
1,8013
1,8121
1,6500
1,9809
1,8257
2,0812
1,7072
1,4451
1,7788
1,7863
1,8099
2,0343
1,6342
2,3222
1,9422
1,6740
1,5077
1,5466
1,4480
1,8678
1,5025
1,8746
6,381

6,354
6,307
6,155
6,046
6,645
6,339
6,440
6,315
6,603
6,334
6,797
6,341
6,156
6,319
6,287
6,338
6,565
6,292
7,029
6,451
6,289
6,108
6,240
6,148
6,493
6,181
6,419

25%
29%
25%
25%
28%
29%
27%
27%
30%
30,5%
31%
30%
23%
28%
29%
29%
31%
29%
34%
29%
26%
25%
25%
25%
29%
25%
29%

6,7959
6,0151
6,3346
5,5140
6,0440
6,1500
6,6820
6,0640
6,5553
5,9200
6,6840
5,6434
6,2240
6,2898
6,1056
6,1860
6,4900
5,6200
6,7850
6,6270
6,3710
5,9610
6,1796
5,7700
6,3800
5,9900
6,4000

Carga
ICMS

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

1,0047
0,8738
0,9053
1,2587
0,8705
0,8806
0,7180
0,5900
0,8069
0,8930
0,7615
0,6071
0,8520
0,8717
0,8937
0,7780
0,8768
0,5905
0,5975
0,9030
0,8934
0,8738
0,5865
0,5983
0,9130
0,6580
0,6681

6,181
5,930
5,970
6,428
5,929
5,985
5,939
5,718
6,028
5,935
5,994
5,839
6,156
5,921
5,926
5,859
5,958
5,742
5,787
5,891
6,038
5,997
5,714
5,806
6,065
5,825
5,781

17%
18%
18%
25%
18%
18%
14%
12%
16%
18,5%
15%
12%
16%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
13,3%
13,5%

5,8740
4,8229
4,9883
4,9960
4,6330
4,5681
5,1120
4,5059
4,9876
4,5830
5,0596
4,1679
5,2880
5,0904
4,9328
4,3730
4,8300
4,3900
4,8810
4,9780
5,2150
5,0960
4,8110
4,5500
5,0370
4,9040
4,7600

2,8582
1,0954
0,0353
0,0730
2,7838
1,0765
0,0353
0,0730
2,7684
1,0981
0,0353
0,0730
2,8602
1,1062
0,0353
0,0730
3,1701
1,0819
0,0353
0,0730
2,7579
1,0927
0,0353
0,0730
2,9197
1,0214
0,0353
0,0730
2,8178
1,1608
0,0353
0,0730
2,9167
1,0187
0,0353
0,0730
2,7345
1,0873
0,0353
0,0730
2,8734
1,1554
0,0353
0,0730
2,9121
1,0349
0,0353
0,0730
2,9833
1,0403
0,0353
0,0730
2,7632
1,0900
0,0353
0,0730
2,7409
1,0725
0,0353
0,0730
2,7689
1,0725
0,0353
0,0730
2,7660
1,0779
0,0353
0,0730
2,8152
1,1554
0,0353
0,0730
2,8648
1,1554
0,0353
0,0730
2,7459
1,0765
0,0353
0,0730
2,8330
1,0954
0,0353
0,0730
2,8151
1,0981
0,0353
0,0730
2,8329
1,1739
0,0353
0,0730
2,8492
1,1635
0,0353
0,0730
2,8615
1,0765
0,0353
0,0730
2,8443
1,1473
0,0353
0,0730
2,8256
1,0322
0,0353
0,0730
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

10%

90% Diesel A
Biocombustível
S500
(6)

90%
CIDE (2)

4,4778
0,6981
0,0000
4,3235
0,7331
0,0000
4,3671
0,6981
0,0000
4,4709
0,6981
0,0000
4,3259
0,7331
0,0000
4,3709
0,7331
0,0000
4,5131
0,7077
0,0000
4,3998
0,7277
0,0000
4,5145
0,7067
0,0000
4,3089
0,7331
0,0000
4,5044
0,7277
0,0000
4,5253
0,7067
0,0000
4,5967
0,7077
0,0000
4,3514
0,6981
0,0000
4,2995
0,7331
0,0000
4,3481
0,7331
0,0000
4,3478
0,7331
0,0000
4,4197
0,7322
0,0000
4,4590
0,7307
0,0000
4,2545
0,7331
0,0000
4,4467
0,6981
0,0000
4,4247
0,6981
0,0000
4,3950
0,7322
0,0000
4,4742
0,7332
0,0000
4,4193
0,7331
0,0000
4,4418
0,7257
0,0000
4,4213
0,6911
0,0000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)
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10% PIS/
COFINS
Biodiesel (7)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

90% PIS/
COFINS
Diesel (3)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,882

em R$/L

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Diesel S10

UF

90%
Diesel A
S10

10%
Biocombustível (6)

90%
10% PIS/ 90% PIS/
Carga ICMS Custo da
CIDE
COFINS
COFINS
(8)
distribuição
Diesel (2) Biodiesel (7) Diesel (3)

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

AC

4,5119

0,6981

0,0000

0,0000

0,0000

1,0121

6,222

17%

5,9174

AL

4,3450

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,8925

5,971

18%

4,9263

AM

4,3877

0,6981

0,0000

0,0000

0,0000

0,9232

6,009

18%

5,0870

AP

4,4924

0,6981

0,0000

0,0000

0,0000

1,2862

6,477

25%

5,1050

BA

4,3574

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,8768

5,967

18%

4,7310

CE

4,3915

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,9335

6,058

18%

5,1480

DF

4,5429

0,7077

0,0000

0,0000

0,0000

0,7321

5,983

14%

5,2120

ES

4,4208

0,7277

0,0000

0,0000

0,0000

0,5928

5,741

12%

4,6356

GO

4,5352

0,7067

0,0000

0,0000

0,0000

0,8128

6,055

16%

5,0533

MA

4,3519

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,9019

5,987

18,5%

4,6380

MG

4,5337

0,7277

0,0000

0,0000

0,0000

0,7694

6,031

15%

5,1126

MS

4,5468

0,7067

0,0000

0,0000

0,0000

0,6100

5,863

12%

4,2421

MT

4,6182

0,7077

0,0000

0,0000

0,0000

0,8684

6,194

16%

5,3902

PA

4,3769

0,6981

0,0000

0,0000

0,0000

0,8665

5,941

17%

5,0598

PB

4,3246

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,9093

5,967

18%

5,0187

PE

4,3696

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,7819

5,885

16%

4,7060

PI

4,3729

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,8857

5,992

18%

4,8800

PR

4,4367

0,7322

0,0000

0,0000

0,0000

0,5927

5,762

12%

4,4200

RJ

4,4837

0,7307

0,0000

0,0000

0,0000

0,6008

5,815

12%

4,9590

RN

4,2841

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,9309

5,948

18%

5,1320

RO

4,4763

0,6981

0,0000

0,0000

0,0000

0,8933

6,068

17%

5,2140

RR

4,4543

0,6981

0,0000

0,0000

0,0000

0,8941

6,046

17%

5,2140

RS

4,4197

0,7322

0,0000

0,0000

0,0000

0,5898

5,742

12%

4,8454

SC

4,5029

0,7332

0,0000

0,0000

0,0000

0,6021

5,838

12%

4,6200

SE

4,4444

0,7331

0,0000

0,0000

0,0000

0,9172

6,095

18%

5,0604

SP

4,4627

0,7257

0,0000

0,0000

0,0000

0,6634

5,852

13,3%

4,9760

TO

4,4438

0,6911

0,0000

0,0000

0,0000

0,6715

5,806

13,5%

4,8000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

5,913

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): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (7): Aplicado sobre o PMPF do fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinarias) de 11/03/2022 para a Gasolina e 10/05/2022 para o Óleo Diesel - Ato Cotepe PMPF 38/2021
DOU 25/10/2021
PMPF è valores “congelados” de 01/11/21 a 30/06/2022, conforme DESPACHOS CONFAZ: Nºs 76, DOU 29/10/2021 - 4, DOU 28/01/2022 – 14,
25/03/2022 + atualização Lei Complementar 192 de 11/03/2022 – zerando PIS/COFINS sobre o óleo Diesel/Biodiesel
Preços para o Estado da Bahia (São Francisco do Conde, Candeias, Jequié e Itabuna) - Refinaria Mataripe/ Acelen - ref. 21/05/2022
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.
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TABELAS

DIESEL

GASOLINA

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

Fonte: Petrobras
Nota: As tabelas e informações sobre a composição de preços estão disponíveis no site da empresa, seção Nossas Atividades/ Preços de Vendas de Combustíveis
(https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/)
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PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Período: 01/01/2020 à 01/04/2022 - (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 24/05/2022.
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