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Isso mesmo! Com Quartz você oferece qualidade premium em óleo 
lubrificante, trabalhando com produtos sintéticos e semissintéticos,
com aditivos que agregam excepcional desempenho para os veículos
dos seus clientes e, lucro garantido para você, que investe e vende 
produtos com atributos superiores.
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A Fecombustíveis representa nacionalmente 33 
sindicatos, defendendo os interesses legítimos 
de mais de 42 mil postos de serviços, 453 TRRs 
e cerca de 61 mil revendedores de GLP, além da 
revenda de lubrificantes.

Nossa missão é acompanhar o mercado de 
revenda de combustíveis, com a meta de fomentar 
o desenvolvimento econômico e social do setor, 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida da nação.
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Revista celebra 20 anos  
Participar da edição 200 e celebrar 20 anos da revista Com-

bustíveis & Conveniência, para mim, é uma grande honra. 
Estou há nove anos acompanhando o setor de combustíveis e, 
quando entrei na redação da Fecombustíveis, este segmento 
era completamente desconhecido para mim.

Contei (e conto) com o apoio de jornalistas e de outros profis-
sionais competentes que passaram pela redação, equipe jurídica, 
conselho editorial e, principalmente, das fontes que entrevistei.

Ao longo desse período, participei de incontáveis audiên-
cias  públicas na ANP e, dentre as principais, estava presen-
te quando foram discutidas as mudanças nas regras da re-
venda em 2013, que resultou na Resolução 41/2013. Tam-
bém acompanhei todo processo de discussão entre a Fecom-
bustíveis e a agência reguladora para formatar a Resolução 
44/2013, que trouxe a obrigatoriedade de guarda e coleta de  
amostra-testemunha para as distribuidoras, quando o abaste-
cimento é feito nas bases de distribuição. 

Foram muitas reportagens, todas feitas com cuidado para le-
var informação de qualidade para a revenda e para fazer valer a 
pena cada leitura para o revendedor, nosso foco de atenção. 

Todo o trabalho de 20 anos conta com a participação espe-
cial da jornalista Rosemeire Guidoni, que está na equipe e co-
nhece a trajetória da revenda de trás para frente. Meu profun-
do agradecimento à equipe da revista, além de Rose, também a 
Ana Beatriz Leta (diagramadora) e Alexandre Bersot (ilustrador), 
que somam arte e criatividade à revista nessa parceria longeva. 
Acompanhem a Reportagem de Capa, que traz a história de 
duas décadas da revista, contadas em 200 edições.

Trazemos também como destaque desta edição a chegada 
do 5G (Mercado) e como esse novo padrão tecnológico possi-
bilitará novas soluções viáveis e integradas aos negócios.

Vale a pena conferir  a reportagem da seção Conveniência, 
que apresenta as lojas autônomas, que já estão chegando nos 
postos. Neste tipo de estabelecimento, o próprio consumidor 
entra, escolhe os produtos e paga por máquina de autoatendi-
mento ou aplicativo, sem funcionários.

A Entrevista do mês tem como entrevistado especial Abel 
Leitão, vice-presidente da Brasilcom, que mostra o que deverá 
ser revisado nos CBios, do RenovaBio. 

Infelizmente, às vésperas desta edição ficar pronta, o idea-
lizador da revista e ex-presidente da Fecombustíveis, Gil Siuffo 
faleceu. Destaco nosso profundo respeito e agradecimento a 
esse grande homem!

Boa Leitura!
Mônica Serrano
Editora  
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AGENDA

SETEMBRO 
PanShow

Data: 20 a 22

Local: Vitória (ES) 

Realização: Sindipostos - ES  

Fone: (27) 3322-0104

Expopetro 2022

Data: 22 e 23

Local: Porto Alegre (RS)

Realização: Sulpetro  

Fone: (51) 3930-3800

II Workshop Regional de Revendedores de 

Combustíveis do Mato Grosso 

Data: 22 e 23

Local: Cuiabá (MT)

Realização: Sindipetróleo - MT

Fone:  Fone: (65) 3621-6623

OUTUBRO 

NACS Show 2022

Data: 01 a 04

Local: Las Vegas - EUA  

Realização: NACS   

Informações: https://www.nacsshow.com/

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro

Data: 21

Local: Belo Horizonte (MG)

Realização: Minaspetro  

Informações: (31) 2108- 6500

Encontro de Revendedores do Norte do Brasil 

Data: 26 e 27 

Local: Belém (PA)    

Realização: Sindicombustíveis - PA 

Fone: (91) 3224-5742

NOVEMBRO 

Ciclo de Encontros Regionais de 

Revendedores da Bahia 

Data: 17

Local: Vitória da Conquista (BA) 

Realização: Sindicombustíveis Bahia 

Informações:  (71) 3342-9557

Encontro de Revendedores do Centro-Oeste

Data: 24 e 25 

Local: Brasília (DF)

Realização: Sindicombustíveis - DF e demais 

sindicatos do Centro-Oeste 

Fone: (61) 3274-2849

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro

Data: 25

Local: Juiz de Fora (MG) 

Realização: Minaspetro  

Informações: (31) 2108- 6500

https://www.nacsshow.com/
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SINDICATOS

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

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

AMAZONAS
Sindicombustíveis - AM
Eraldo de Souza Teles Filho  
Rua Rio Içá, 26 - quadra 35
Conj. Vieiralves
Manaus-AM
Fone: (92) 3584-3707/3728/99446-2261
sindicombustiveisam@gmail.com         

BAHIA
Sindicombustíveis - BA
Walter Tannus Freitas 
Rua Soldado Luís Gonzaga das Virgens, 111 / Sala 902
 Empresarial Liz Corporate - Bairro Caminho das Árvores 
Salvador – Bahia
Fone: (71) 3342-9557
Cel. (WatsApp): (71) 99905-9017
sindicombustiveis@sindicombustiveis.com.br
www.sindicombustiveis.com.br

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

ESPÍRITO SANTO
Sindipostos - ES
Maxwel Nunes Paula    
Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 955 / 21º - salas 
2101 e 2102
Ed. Global Tower - Enseada do Suá
Vitória - ES
Fone: (27) 3322-0104
sindipostos@sindipostos-es.com.br
www.sindipostos-es.com.br

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

MARANHÃO
Sindicombustíveis - MA
Domingos Sousa Lima Junior 
Av. dos Holandeses - Ed. Tech Office - sala 226 - 2o andar
Ponta D’Areia - São Luís-MA
Fone: (98) 98740-1700 / 98453-7975
gerencia@sindcombustiveis-ma.com.br

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

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

MINAS GERAIS
Minaspetro
Rafael Milagres Macedo Pereira 
Rua Amoroso Costa, 144
Bairro Santa Lúcia
Belo Horizonte-MG
Fone: (31) 2108- 6500/ 2108-6530
minaspetro@minaspetro.com.br
www.minaspetro.com.br

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

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

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

PERNAMBUCO
Sindicombustíveis - PE
Alfredo Pinheiro Ramos
Rua Desembargador Adolfo Ciriaco,15
Prado - Recife-PE
Fone: (81) 3227-1035
recepcao@sindicombustiveis-pe.org.br
www.sindicombustiveis-pe.org.br

PIAUÍ
Sindipostos-PI
Alexandre Cavalcanti Valença 
Av. Jóquei Clube, 299 - Jóquei
Teresina-PI
Fone: (86) 98179-4524 / 
(86) 98151-0103
sindipostospi@gmail.com
www.sindipostos-pi.com.br/

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

RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO
Sindcomb
Manuel Fonseca da Costa  
Rua Alfredo Pinto, 76 - Tijuca
Rio de Janeiro-RJ
Fone: (21) 3544-6444
secretaria@sindcomb.org.br
www.sindcomb.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÃO PAULO – CAMPINAS
Recap
Emílio Roberto Chierighini Martins 
Rua José Augusto César, 233
Jardim Chapadão
Campinas-SP
Fone: (19) 3284-2450
recap@financeiro.com.br
www.recap.com.br

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

SERGIPE
Sindpese
Jose de Faro Rollemberg Nascimento
Rua Dep. Euclides Paes Mendonça, 871
Bairro Salgado Filho
Aracaju-SE
Fone: (79) 3214-4708
secretaria@sindpese.com.br    
www.sindpese.com.br

SINDILUB
José Victor Cordeiro Capelo
Rua Trípoli, 92, conj. 82
Vila Leopoldina
São Paulo-SP
Fone: (11) 3644-3439/ 3645-2640
sindilub@sindilub.org.br
www.sindilub.org.br

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

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

Entidade associada

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

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

As estações de recarga para veículos elé-
tricos já estão presentes em alguns postos, 
em diversas cidades e rodovias do país. Ape-
sar da frota de elétricos ainda ser pequena, 
na última semana de julho o Brasil alcançou 
a marca histórica de 100 mil veículos eletrifi-
cados em circulação, segundo dados da As-
sociação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

Em São Paulo, a Raízen inaugurou em ju-
nho o primeiro eletroposto com a solução 
Shell Recharge, que oferece aos usuários 
carregadores de 50kW e 150kW e podem 
recarregar veículos elétricos em até 35 mi-
nutos. As tomadas têm o formato padrão 
para as entradas de carros elétricos disponí-
veis no Brasil e a energia é proveniente de 
fontes renováveis certificadas.

Nesta unidade, a recarga é cobrada: 
R$1,90/kWh. Ou seja, a recarga completa 
de um carro com bateria de 50 kWh custa 
R$ 95. A tarifa é calculada automaticamen-

te e pode ser paga com cartão de crédito 
através do aplicativo Tupinambá, disponível 
para Android e iOS.

Segundo a Raízen, a meta é inaugurar 
mais 34 estações de carregamento em toda 
a região Sudeste até março de 2023. 

Recarga elétrica já tem cobrança

Apesar dos investimentos para a criação 
de uma infraestrutura de recarga elétrica no 
país, existe um consenso de que a eletrifica-
ção, no Brasil, deve passar pelo etanol. “A 
forma mais fácil e barata para chegar à ele-
trificação é usar o etanol”, afirmou ministro 
da Economia, Paulo Guedes, durante parti-
cipação no Automotive Business Experience 
(ABX22), referindo-se aos modelos híbridos.

Para o presidente da Anfavea, Márcio 
Leite, que também participou do pai-
nel, a indústria automotiva nacional tem 

uma “experiência bem-sucedida” com 
biocombustíveis, além da capacidade 
de produzir veículos e motores a com-
bustão de alta eficiência, inclusive pa-
ra exportação para países que ainda não 
avançaram na eletromobilidade.

Antonio Filosa, da Stellantis, também 
considera que o etanol é um trunfo para o 
país. “Ele nos permite desenvolver veículos 
híbridos que cumprem as metas de redução 
de emissões a um custo muito competitivo 
e acessível para o consumidor”.

Di
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Etanol é opção para os híbridos
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Por mais segurança
Completou um mês, em 4 de se-

tembro, que a ANP sofreu um ataque 
cibernético e deixou indisponíveis os 
Sistemas de Registro de Documentos 
dos Postos Revendedores (SRD-PR) e 
das revendas de GLP (SRD-GLP).

Até o fechamento desta edição, não 
havia previsão de retorno das operações. Conforme orientação da 
própria ANP, os revendedores deverão realizar os pedidos de no-
vas autorizações pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Já as 
atualizações de cadastros da revenda encontram-se represadas até 
o retorno dos sistemas.

Em agosto, após duas semanas completas em que os sistemas 
estavam fora do ar, a Fecombustíveis enviou um ofício à Agência 
manifestando sua preocupação sobre a ausência da pesquisa de 
preços e a inoperância dos sistemas. A Federação solicitou à ANP 
medidas alternativas para evitar prejuízos à revenda .

A pesquisa de preços retornou à divulgação ainda em agosto, 
mas o SRD-PR e o SRD-GLP voltarão à normalidade somente com a 
instalação de novo padrão de segurança.

LMC passa 
a ser 
eletrônico 

Com a gestão a 

cada dia mais digital, 

a ANP publicou, em 

5 de setembro, a Re-

solução 884/2022, 

que estabelece que 

o Livro de Movimen-

tação de Combustí-

veis (LMC), um do-

cumento obrigató-

rio para os postos, 

poderá ser gerado 

de forma eletrônica 

e impresso somen-

te em caso de ne-

cessidade, o que re-

presenta redução de 

custos para os agen-

tes econômicos.

A nova resolução 

atualiza a Portaria nº 

26/1992 do extinto 

Departamento Na-

cional de Combustí-

veis (DNC), mas não 

há mudanças quan-

to à obrigatoriedade 

de preenchimento 

diário dos estoques e 

das movimentações 

de compra e venda.

Etanol: empresários são condenados por fraudes 
A  Justiça Federal condenou, em 2 de setembro, Adriano Rossi e Si-

donio Vilela Gouveia às penas de 5 anos e dez meses e de 4 anos e 
dez meses, respectivamente, em regime semiaberto, por atuarem em 
um esquema de fraudes fiscais  dos combustíveis. Ambos foram inves-
tigados pela Operação Rosa dos Ventos desde 2017,  e acusados pela 
Procuradoria da República por fraudes no recolhimento de PIS e Cofins 
do etanol. Os desvios dos tributos foram cometidos por meio da Tux 
Distribuidora, uma empresa de fachada em Paulínia (SP), cuja sonega-
ção somou R$ 77 bilhões.

 “O uso de distribuidoras de fachada e testas de ferro foi a prática 
comum a todos os casos de sonegação apurados na Operação Rosa dos 
Ventos. De acordo com os investigadores, o esquema gerou um rombo 
superior a R$ 5 bilhões aos cofres públicos. O montante equivale a cer-
ca de 33% dos tributos que incidiram sobre as receitas geradas entre a 
compra de etanol nas usinas e a revenda aos postos”, informou o Mi-
nistério Público em nota.

Pixabay
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ENTREVISTA ABEL LEITÃO | VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO DA BRASILCOM

“Obrigações dos CBios 
são assimétricas e 
devem ser revistas”

Di
vu
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POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS

A 
Política Nacional dos Biocom-

bustiveis (RenovaBio) foi cria-

da pelo governo federal pa-

ra estimular o crescimento dos biocombus-

tíveis na matriz energética. Um de seus pi-

lares tem como proposta contribuir para o 

cumprimento das metas nacionais para re-

dução das emissões de gases de efeito es-

tufa, conforme adesão ao Acordo de Pa-

ris (COP 21). Para que o programa funcio-

ne adequadamente, é de fundamental im-

portância a participação dos CBios, que são 

créditos de descarbonização emitidos pelas 

empresas produtoras de biocombustíveis. 

Nos últimos meses, estes créditos chama-

ram a atenção pela volatilidade dos preços, 

a ponto de o Ministério de Minas e Energia 

buscar a revisão do RenovaBio. A intenção é 

criar um Grupo de Trabalho específico sobre 

os créditos de descarbonização (CBios), com 

a participação dos agentes do setor, e publi-

car uma Medida Provisória após as eleições. 

Nesta entrevista exclusiva da revista 

Combustíveis & Conveniência, o vice-

presidente executivo da Associação das 

Distribuidoras de Combustíveis (Brasilcom), 

Abel Leitão, explica o cenário dos CBios e 

detalha como ele pode ser melhorado, em 

prol da descarbonização. Ele também mos-

tra de que maneira a volatilidade de preços 

pode impactar nos custos de bomba, na 

ponta final da cadeia. Confira a seguir os 

principais trechos da entrevista.

Combustíveis & Conveniência: O 

que são CBios e qual sua importância 

no cenário nacional de combustíveis?

Abel Leitão: Os CBios são créditos de 

descarbonização, que fazem parte da Polí-

tica Nacional de Biocombustíveis (Renova-

Bio), estabelecida em 2017. A emissão des-

ses créditos é feita pelos produtores de eta-

nol e, em menor escala, pelos de biodiesel. 

Há também a possibilidade de emissão por 

parte das usinas de biogás e biometano, 

mas o volume atual ainda é inexpressivo. As 

partes obrigadas a comprar os CBios são as 

distribuidoras de combustíveis. 

C&C: Como os CBios são quantificados?

AL: Cada CBio equivale a 1 tonelada de 

CO2 que deixa de ser lançada na atmosfe-

ra e, como parte do RenovaBio, integra o 

compromisso assumido pelo Brasil na Con-

ferência das Nações Unidas sobre as Mu-

danças Climáticas de 2015 (COP 21), o cha-

mado Acordo de Paris, para reduzir as emis-

sões de gases do efeito estufa.

C&C: Como os CBios são comercializados?

AL: Eles são comercializados no mercado 

de balcão da B3, a bolsa de valores oficial do 
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Brasil. O Conselho Nacional de Política Ener-

gética (CNPE) estabelece as metas de CBios 

a serem emitidos anualmente. Depois, a ANP 

rateia a obrigação de compra desses títulos 

entre os distribuidores de combustíveis, le-

vando-se em conta o volume de gasolina e 

diesel vendido no período anterior.

C&C: Recentemente, o governo fede-

ral disse que pretende fazer modifica-

ções no RenovaBio, entre elas a inclu-

são de novos combustíveis renováveis. 

Qual é a sua expectativa a respeito?

AL: A expectativa é positiva e acreditamos 

que essas mudanças são necessárias. O Go-

verno está promovendo discussões com to-

dos os setores envolvidos e espera-se que o 

resultado de tais conversas seja publicado em 

poucas semanas. Os CBios foram concebidos 

de forma que o mercado regulasse seu preço, 

mas ao ser classificado como bem ambiental, 

uma nova categoria de ativo criada exclusiva-

mente para isso, e comercializado no balcão 

da B3, não está sujeito à fiscalização usual da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou 

do Banco Central (BC). Esse tem sido um dos 

pontos causadores da maioria das disfunções 

nesse mercado. Consideramos que o Renova-

Bio traz vários problemas desde a sua origem, 

conforme apontado pelo primeiro estudo fei-

to pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC/RJ), liderado pelo professor 

Márcio Thomé, com apoio da Brasilcom, em 

2020. Uma atualização desse trabalho, divul-

gada em julho deste ano, provou que, depois 

de quase três anos, é necessária uma revisão. 

O governo entendeu isso e está agindo, tam-

bém em função da volatilidade dos preços 

dos CBios nos últimos meses, o que acarreta 

um incremento importante de custo no preço 

do diesel e da gasolina.

C&C: Como foi a volatilidade de 

preços e o que isso representa?

AL: O preço de cada CBio, que vinha na 

faixa de R$ 50, em 2020, disparou para mais 

de R$ 200 em junho deste ano. Isso confir-

mou que esse mercado tem distorções, co-

mo o fato de a parte obrigada a comprar os 

CBios ter volume e data estabelecidos para 

a compra, enquanto o emissor não tem as 

mesmas obrigações, podendo registrar os 

CBios em até 60 dias e depois colocá-los à 

venda quando quiser, determinando o vo-

lume e timing da oferta. Assim, existe uma 

enorme assimetria com uma demanda obri-

gada e uma oferta não obrigada de CBios.

C&C: Existem outros problemas que 

influenciam os preços dos CBios?

AL: Outro problema que pode pressio-

nar para cima os preços é a concentração 
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de mercado, que ocorre na demanda e na 

oferta. Na distribuição, há três empresas que 

concentram mais de dois terços do mercado 

e, entre os produtores, também há poucos 

grupos dominantes. Além disso, falta trans-

parência nas informações à sociedade com 

relação ao uso e destinação dos recursos dos 

CBios por parte dos produtores.

C&C: Como isso acontece?

AL: Não há determinação de destinação, 

nem fiscalização, sobre os lucros obtidos 

com os CBios. Os valores são altos. Somente 

neste ano, a meta era de emissão de 36 mi-

lhões de CBios. Fazendo a conta de quando 

o certificado estava sendo vendido a R$ 200, 

chegamos à quantia de R$ 7,2 bilhões por 

ano. É muito dinheiro, para o qual não há 

fiscalização nem prestação de contas à socie-

dade. É preciso ficar claro que esse dinheiro 

pertence à sociedade brasileira, consumidora 

final dos combustíveis, e que pagou por isso.

C&C: Quem fica com esse lucro atualmente?

AL: Basicamente as usinas produtoras 

de etanol e de biodiesel. Na revisão do Re-

novaBio, esperamos que seja estabelecido 

um processo de prestação de contas de pa-

ra onde vai e como é utilizado esse lucro.

C&C: A assimetria entre obrigações 

dos produtores e distribuidores tam-

bém deve ser revista? 

AL: Acreditamos que sim, pois ela é um dos 

grandes pontos de distorção desse mercado, 

influenciando, inclusive, na questão do lucro 

comentado anteriormente. Avaliamos que o 

erro conceitual no processo está na obriga-

toriedade de compra ser da distribuição en-

quanto as refinarias (produtoras de combus-

tíveis), que são as grandes emissoras de gases 

de efeito estufa, estão desobrigadas.  

C&C: Pode explicar melhor o que 

denominou como “erro conceitual”?

AL: Recentemente, nós pedimos à PUC/

RJ, por meio do seu Departamento de En-

genharia Industrial, uma atualização do es-

tudo de 2020, sobre o contexto e a evolução 

O preço de cada 

CBio, que vinha na faixa 

de R$ 50, em 2020, 

disparou para mais de 

R$ 200 em junho deste 

ano. Isso confirmou  

que esse mercado  

tem distorções
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do RenovaBio entre 2020 e 2022. Nesse tra-

balho, uma das coisas que salta aos olhos é 

que, em outros países, essa obrigatoriedade 

de compra recai sobre o refino, e não sobre a 

distribuição, como acontece no Brasil. E isso 

é o mais lógico, pois o setor de refino, ou de 

importação, é o setor primário da cadeia, on-

de, naturalmente, são feitas as maiores emis-

sões de gases de efeito estufa. A distribuição 

tem pouquíssima participação nas emissões 

na cadeia dos combustíveis. 

C&C: Como você avalia a possibilida-

de de os CBios serem atrelados a ou-

tros títulos verdes (green bonds), co-

mo ocorre com os créditos de carbono 

para combustíveis em outros países?

AL: Esse é um ponto importante e que 

também precisa ser revisto. E nem precisa-

mos sair do Brasil para ampliar a questão, 

pois temos aqui o programa Combustível 

do Futuro, que é uma iniciativa muito boa 

envolvendo hidrogênio combustível, eletrifi-

cação e outras frentes. Elas também têm as 

suas questões de descarbonização e, portan-

to, poderiam ter intercambiabilidade com os 

CBios, mas os créditos de descarbonização 

não são fungíveis. Estamos deixando de usar 

o potencial do RenovaBio, integrando-o a 

outras frentes de descarbonização e trazen-

do outros investidores para o país.

C&C: Essas distorções apontadas influen-

ciam no preço do combustível na bomba?

AL: Todos esses problemas fizeram com que 

o valor do CBio chegasse a ultrapassar a mar-

ca de R$ 200, como comentado, e isso acarre-

tou em um aumento aproximado de R$ 0,15 

no preço médio por litro dos combustíveis na 

bomba. Isso, aliás, foi mais um argumento im-

portante para que o governo considerasse a re-

visão e uma correção de rumo do RenovaBio. 

C&C: Enquanto a revisão do Renova-

Bio não acontece, o governo tem toma-

do medidas para mitigar o cenário atual?

AL: Sim. A principal medida até o momen-

to foi o adiamento do prazo de cumprimen-

to das metas de 2022 dos CBios. Isso fez com 

que o preço do certificado caísse da faixa de 

R$ 200 para aproximadamente R$ 60 (no fe-

chamento desta entrevista). Essa é uma de-

monstração clara de que esse mercado está à 

mercê da especulação.

C&C: Mas esse modelo não teria 

a função de estimular o consumo 

de biocombustíveis?

AL: Teria, mas não foi o que aconteceu, se-

gundo o estudo da PUC/RJ. As distribuidoras 

são obrigadas a cumprir metas determinadas 

pelo governo, mas os emissores do título não 

são obrigados a ofertar CBios na quantidade 
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demandada. Dessa forma, frequentemente, 

ocorrem desequilíbrios no mercado, com ele-

vações substanciais do preço do CBio. Esse 

valor alto, que beneficia os emissores, é re-

passado aos preços e quem paga é toda a 

sociedade brasileira.

Em teoria, esse valor baratearia o custo 

do etanol e, assim, estimularia o aumento 

do etanol hidratado no mix de consumo 

do Ciclo Otto, substituindo a gasolina. 

Ocorre que, nos três anos avaliados pela 

PUC/RJ, aconteceu exatamente o contrá-

rio: a proporção de gasolina aumentou no 

mix dos combustíveis do Ciclo Otto.

C&C: Os CBios são parte da contri-

buição do setor de combustíveis pa-

ra a transição energética. Que outras 

ações você destaca nesse sentido?

AL: Destaco o programa Combustível do 

Futuro, do Ministério de Minas e Energia. Ele 

é um convite à reflexão e uma resposta à in-

quietação mundial por soluções mais ecoló-

gicas, e já está gerando frutos, mas pode am-

pliá-los ainda mais, com o desenvolvimento 

das atuais e de novas tecnologias.  No diesel, 

por exemplo, temos caminhado para moto-

res mais eficientes e menos poluentes (Euro 

6). Também há o HVO (Hydrotreated Vege-

table Oil), o chamado diesel verde, que é um 

biodiesel mais adaptável e eficiente, que po-

de ser produzido nas refinarias, eliminando 

um grande gargalo de logística do biodiesel 

atual e ainda aumentando a concorrência e 

o mercado dos CBios. 

C&C: Então as refinarias podem 

passar a figurar no cenário dos CBios?

AL: Exatamente. Sem detalhar muito a 

parte técnica, onde há hidrogênio com óleo 

vegetal se pode produzir biodiesel. E as refi-

narias produzem e usam hidrogênio. Ou se-

ja, veremos a produção de biodiesel em refi-

narias, de maneira muito mais econômica e 

gerando um produto mais compatível com o 

diesel. Sendo compatível, pode-se aumentar 

o percentual de mistura sem causar proble-

mas de entupimentos de motores, além de 

trazer mais uma opção de biocombustível, 

promovendo a concorrência.n 
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A vida nos surpreende a todo momen-
to, às vezes, com fatos inesperados e tris-
tes perdas. Assim recebi a notícia do faleci-
mento de Gil Siuffo, que representou uma 
referência na liderança da Fecombustíveis.

Se hoje chegamos até aqui, na condi-
ção de empresários, com um setor bem re-
gulamentado, foi graças ao caminho aber-
to por Gil Siuffo.  

 Estamos, nesta edição, celebrando os 
20 anos e 200 edições da nossa revista, 
mais uma herança deste líder de vanguar-
da, que teve visão além do seu tempo e 
muita determinação para  desenvolver a 
nossa atividade. Que seu espírito de lide-
rança nos sirva de inspiração. Minha pro-
funda admiração por toda sua trajetória!

 Muitos dos temas da revenda foram pau-
ta da reportagem e mostraram as dificulda-
des para se chegar a uma conclusão, en-
quanto outros demoram anos e anos e ain-
da estão sem  definição. A Taxa  de Controle 
e Fiscalização Ambiental (TCFA), do Ibama, 
é um dos exemplos de tema que ainda per-
manece sendo foco dos nossos pleitos.  

Celebramos a primeira vitória em 5 de 
julho, com a aprovação do Projeto de Lei 
10.273/2018, de autoria do deputado Je-
rônimo Goergen, na Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(CMDS), da Câmara dos Deputados. O PL 
deve passar pela Comissão de Finanças e 
Tributação (CFT) e Comissão de Constitui-
ção e Justiça e Cidadania (CCJC).

Este pleito antigo da revenda visa trazer 
uma taxa mais justa e proporcional ao por-
te do empreendimento. Atualmente, a re-

venda paga o mesmo valor de uma refina-
ria e de uma distribuidora, o que não pare-
ce uma medida equilibrada, já que coloca 
empresas distintas no mesmo grau de risco 
ambiental e porte.

Acreditamos que este PL deverá ser en-
caminhado às demais Comissões e chegar 
ao Senado no ano que vem. A nossa expec-
tativa é a redução dos custos para um valor 
mais justo, pois ajudará não só os postos, 
como todo setor produtivo.

Neste mês, tivemos uma importante vi-
tória para a revenda com a publicação da 
Portaria 2.776, do Ministério de Trabalho e 
Previdência, que alinhou a data do prazo da 
instalação dos sistemas de recuperação de 
vapores ao novo Regulamento Técnico Me-
trológico do Inmetro, o qual exige alterações 
nos equipamentos para bombas mais segu-
ras. Com isso, o prazo foi estendido para 31 
de dezembro de 2024, no caso de bombas 
fabricadas anteriormente a 2004.

A nossa missão é árdua, mas quando 
conseguimos dar um passo adiante temos 
mais ânimo e isso nos encoraja a seguirmos 
o trabalho em prol de melhorias para a nos-
sa categoria.

Estamos vivendo um período mais tran-
quilo em relação aos preços dos combus-
tíveis, mas chamo a atenção do setor para 
o ano que vem, sobre a questão da carga 
tributária nos estados. Pedimos, cada vez 
mais, que a revenda seja participativa e es-
teja alinhada ao seu sindicato revendedor. 
Unidos somos mais fortes e temos mais 
chance de obtermos novas conquistas para 
o bem do setor e perpetuação do negócio. 

Aos poucos, rumo a novas conquistas  

Além de emitir 86% menos gases 
de efeito estufa, o nosso biodiesel é 
feito a partir de um processo 
produtivo limpo. Isso significa que 
quando um motorista abastece seu 
veículo, ele leva um produto que 
reaproveita 100% a água e não gera 
efluentes. Não há descarte no meio 
ambiente sobre a forma de líquidos 
ou gases, o que garante a 
preservação do nosso planeta e 
uma grande economia dos recursos 
hídricos disponíveis. É energia boa 
a serviço do meio ambiente.
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Após muitas discussões entre os agentes do setor, três Medidas 

Provisórias do governo federal e a regulamentação pela ANP, a 

liberação da venda direta das usinas para os postos tem pouca 

adesão e não trouxe diferença competitiva

POR MÔNICA SERRANO

Venda direta de etanol 
hidratado não avança

P ouca coisa mudou no setor após a 

liberação da venda direta de eta-

nol hidratado das usinas aos pos-

tos. Do total das vendas nacionais, que re-

presentaram 10,1 milhões de metros cúbi-

cos, somente 0,6% foram vendas diretas, 

no período de novembro de 2021 a julho de 

2022, conforme os dados da ANP.

A venda direta pelos produtores e importa-

dores de etanol hidratado à revenda de com-

bustíveis é permitida pela agência reguladora 

desde 8 de outubro do ano passado, quan-

Ag
ên

ci
a 

Pe
tr

ob
ra

s 



Combustíveis & Conveniência  19

do foi publicada a Resolução ANP 855. An-

teriormente à resolução, o governo federal 

permitiu a venda direta pela Medida Provi-

sória 1.063, em agosto do ano passado, que 

foi alterada pela MP 1.069 em setembro de 

2021. Em fevereiro deste ano, o governo fe-

deral produziu a terceira, a MP 1.100 para 

disciplinar a cobrança do PIS/Cofins inciden-

tes sobre a cadeia de produção do etanol, 

entre outras alterações.

Após as três MPs que trataram do as-

sunto, em 14 de junho foi promulgada a 

Lei 14.367, de 2022, com texto aprovado 

e sem alterações da MP 1.100/2022 pe-

lo Congresso Nacional. De acordo com a 

legislação, é permitida a comercialização 

pelo produtor, empresa comercializadora 

e importador de etanol com distribuido-

res, revendedor varejista de combustíveis, 

Transportadores-Revendedores-Retalhis-

tas (TRRs) e com o mercado externo. A lei 

também permitiu às cooperativas a op-

ção pelo regime especial, e com isso elas 

foram equiparadas a produtores. A co-

brança do PIS/ Cofins foi alterada, para 

evitar um desequilíbrio entre a operação 

realizada pelas distribuidoras e a venda 

direta, mantendo a mesma carga tribu-

tária  para ambos os elos.

De acordo com os dados do setor dis-

ponibilizados pela Unica, a região Cen-

tro-Sul do país representou 95% da pro-

dução de etanol hidratado no país, com 

20,6 milhões de m3, enquanto que a re-

gião Nordeste contribuiu com 5% da pro-

dução nacional, ou seja 1,1 milhão de m3, 

na safra 2020/2021.

A poucas semanas de a Resolução ANP 

855/2021 completar um ano, o tema ainda 

não evoluiu nem mesmo na região Nordes-

te, cujo pleito foi amplamente defendido 

em alguns estados. Foi o caso de Pernam-

buco, que levantou a bandeira da venda di-

reta. No entanto, das 11 usinas produtoras, 

somente duas comercializam etanol direta-

mente para os postos. “As vendas aqui es-

tão bem abaixo do esperado. As grandes 

usinas têm feito muito pouco ou quase na-

da. O custo de logística não compensa para 

os postos”, destacou Alfredo Pinheiro, pre-

sidente do Sindicombustíveis-PE.

Entre os pontos que fazem com que a ven-

da direta do etanol hidratado não decole, Pi-

nheiro citou algumas situações do mercado, 

como o preço do etanol acompanhar a gaso-

lina e também se balizar ao dólar, sendo difí-

cil obter paridade com a gasolina na região. 

Além disso, dependendo das condições co-
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merciais no mercado externo, os usineiros 

preferem produzir açúcar e exportar em fun-

ção do câmbio mais alto do que produzir eta-

nol e vender internamente no país.

Outro fator é que a venda direta fica restri-

ta aos postos bandeira branca, uma vez que 

os embandeirados continuam comprando 

das distribuidoras para cumprir o contrato.

“Para quem tem postos de menor por-

te, que compram pequenos volumes e es-

tão no interior, não é interessante porque a 

logística fica mais cara. Na base da distribui-

dora, ele carrega os três combustíveis (gaso-

lina, diesel e etanol). Quando vai para usina, 

só encontra o etanol”, explicou.

Na visão de Pinheiro, se não for uma 

compra maior de produto, o custo de logís-

tica não compensa para ir até a usina. Além 

disso, ele citou que as usinas não têm in-

teresse em vender a prazo e o pagamento 

tem que ser antecipado, o que impacta o 

fluxo de caixa do negócio para o revende-

dor de menor porte. Atualmente, Pernam-

buco detém participação de 4% do total 

mercado da venda direta no país.

Já no Rio Grande do Norte, um dos pri-

meiros estados a oferecer a venda direta, a 

logística é o principal ponto de dificuldade, 

principalmente para os pequenos postos. 

Maxwell Flor, presidente do Sindipostos-RN, 

apesar de apoiar a comercialização dire-

ta, reconhece que o período de safra entre 

agosto e fevereiro é o mais competitivo em 

relação aos preços, com cerca de R$ 0,10 e 

R$ 0,15 centavos de diferença, o que não é 

muito. Nos meses de entressafra, a deman-

da por etanol no estado é suprida por ou-

tros estados e o preço se eleva.

“Passado um ano da nova possibilidade 

que permite ao posto comprar o etanol di-

reto da usina, houve uma pequena quanti-

dade de revendas aqui na região que ade-

riram, porque ao fazer a compra direta de 

etanol é preciso desviar um caminhão para 

a usina e o revendedor acaba deixando de 

Logística é um dos complicadores da compra direta 
para a revenda, quando comparada às distribuidoras, 
pelos custos mais vantajosos e o carregamento dos 
três combustíveis no mesmo local

Rogério Capela
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levar o veículo para a base da distribuidora 

para carregar com gasolina e diesel. A logís-

tica das distribuidoras acaba compensando 

mais. Apesar disso, acredito que o cenário 

vai melhorar, porque tem usina que passou 

a oferecer o frete CIF (quando o caminhão 

do fornecedor faz entrega do combustível 

no posto)”, disse.

Na Paraíba, que tem o triplo de usinas do 

Rio Grande do Norte (nove empresas ante 

três no RN), a venda direta não teve adesão 

pelos produtores.

“Eu fui defensor da venda direta, mas 

foi frustrante. Os usineiros da Paraíba fo-

ram contra e até agora, na prática, aqui 

não funcionou. A produção de etanol 

não tem volume expressivo e o preço 

não chega a ser atrativo para o revende-

dor ir buscar o produto. Tivemos apenas 

duas usinas que montaram as suas pró-

prias distribuidoras, mas não venda dire-

ta. Até agora nenhuma usina ofertou o 

novo modelo”, declarou Omar Hamad 

Filho, presidente do Sindipetro-PB.

ESTADOS QUE SE DESTACARAM

Dos dez estados que iniciaram a comer-

cialização de etanol hidratado diretamente 

dos produtores, os que mais se destacaram 

foram Goiás e Mato Grosso, no período de 

novembro de 2021 a julho de 2022 (confi-

ra a tabela acima). Mesmo assim, para Már-

cio Andrade, presidente do Sindiposto-GO, 

o volume é pouco expressivo. “Não tivemos 

uma alteração significativa no mercado, há 

poucas usinas que praticaram a venda di-

reta, cerca de três ou quatro no máximo. 

Outra questão é que elas (usinas) estão ba-

lizando os seus preços próximos às distribui-

doras e isso tira a competitividade do pro-

duto. A atratividade é somente para os pos-

tos mais próximos das produções”, disse.

No Mato Grosso, Nelson Soares, geren-

te-executivo do Sindipetróleo-MT, também 

afirmou que as vendas não são significativas. 

“O volume vendido de etanol hidratado pe-

las usinas aos postos é pouco expressivo. Elas 

preferem vender para outros estados. Tive-

mos poucos postos que aderiram”, disse. 

Mês
Volume de venda direta por estado (m3) Volume consumido 

de etanol hidratado 
no Brasil (m3)

Percentual 
do total 

(%)AL BA GO MG MT PE PR RN SE SP TOTAL

Nov-21 0 0 0 0 438 0 0 857 194 0 1.489 1.079.482 0,1%
Dez-21 0 0 1.232 163 1.811 0 0 708 128 0 4.041 1.271.075 0,3%
Jan-22 268 0 2.280 122 528 150 0 391 0 0 3.739 1.008.386 0,4%
Fev-22 321 0 3.782 249 665 250 0 1.491 272 43 7.073 1.167.449 0,6%
Mar-22 1.853 0 7.988 312 1.664 1.081 0 2.784 435 2.869 18.985 1.531.707 1,2%
Abr-22 3.419 0 6.956 423 1.675 437 0 953 57 0 13.920 1.403.614 1,0%
Mai-22 806 0 4.797 504 1.523 208 15 0 90 0 7.943 1.306.350 0,6%
Jun-22 1.750 208 396 374 242 5 0 0 10 20 3.004 1.349.452 0,2%
TOTAL 8.418 208 27.431 2.146 8.547 2.130 15 7.183 1.185 2.931 60.194 10.117.514 0,6%
Fontes: Unica/ANP
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SÃO PAULO

No maior estado produtor de etanol do 

país, as vendas diretas  também não evo-

luíram, o que não foi surpresa para Emílio 

Martins, presidente do Recap, sindicato 

que representa a revenda de combustíveis 

de Campinas e região. “A grande maio-

ria das usinas nunca quis fazer venda di-

reta, com exceção de algumas do Nordes-

te. Não faz parte do business delas ven-

der para o varejo”, destacou. “Tem usina 

que só aceita carregar o produto em ca-

minhões bitrens. Se chegar um caminhão 

com cinco compartimentos, por exemplo, 

tem que encher boca por boca, isso to-

ma tempo. Não estamos vendo a logística 

da venda direta acontecer porque há pro-

dutores que não estão dispostos a vender 

neste modelo “, observou.

PRODUTORES 

Para a União da Indústria de Cana-de-

Açúcar (Unica), que representa os produ-

tores da região Centro-Sul, a venda direta 

representa um nicho de mercado e cada 

produtor vai fazer a sua avaliação de ir ou 

não para o varejo, mas o atacado deverá 

permanecer no foco do negócio para as 

usinas. “É uma característica do setor tra-

balhar com grandes volumes, com a ne-

cessidade de receita para manter o caixa. 

O custo mensal para processar a cana-de-

açúcar é muito grande. Tomar a decisão 

de ir para o varejo tem uma série de variá-

veis. A questão é fazer milhões para man-

ter a mesma arrecadação, com o mesmo 

custo”, destacou.

Pádua afirmou que a Unica nunca foi 

contra a venda direta, mas quando inicia-

ram as discussões sobre o tema, a entida-

de não aceitava criar uma monofasia tribu-

tária para o elo produtor só para viabilizar 

a venda direta. Segundo ele, essa questão 

foi ajustada mantendo o compartilhamen-

to tributário entre produtores e distribuido-

ras (no caso da venda intermediária com as 

distribuidoras), com a separação da cobran-

ça dos tributos somente na produção para 

a venda direta.

Na visão de Pádua, a venda direta tem 

muito para avançar no país. As usinas deve-

rão adaptar os custos de sua estrutura para 

viabilizar o atendimento ao varejo, e mes-

mo assim este sistema só deve funcionar 

em locais próximos à produção. “Vamos ver 

se no futuro esta modalidade de varejo che-

ga a 2%. Por enquanto é muito incipiente”.

Procurada, a Associação de Produtores 

de Açúcar, Etanol e Bioenergia – NovaBio, 

que representa as usinas das regiões Nor-

te e Nordeste, não retornou até o fecha-

mento desta edição. n 
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Já há anos a gestão virtual se 

tornou uma realidade para a 

revenda de combustíveis, com 

a necessidade de digitalização 

de todos os dados, envio de 

informações para órgãos 

diversos, integração de 

operações etc. Com o avanço 

do 5G, cada vez mais os 

revendedores poderão utilizar 

novas tecnologias para melhorar 

a administração do negócio 

POR ROSEMEIRE GUIDONI 

5G avança no Brasil, 
trazendo novas 
oportunidades  
para a revenda

T odo empresário do setor de com-

bustíveis conhece a importância 

de acompanhar de perto as opera-

ções de seu negócio, de forma integrada. Is-

so significa saber exatamente a quantidade U
np
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de estoque em cada tanque, o melhor mo-

mento para fazer novo pedido à distribui-

dora, a integração dos dados da pista com 

os da loja ou outros negócios associados, 

assim como a consolidação de informações 

sobre a movimentação de combustíveis, de 

acordo com regras da ANP, entre outras inú-

meras demandas que fazem parte do dia a 

dia do revendedor.

Por isso, as soluções de tecnologia evo-

luíram tanto no setor — na última edição 

do mais tradicional evento do mercado, a  

ExpoPostos & Conveniência, o grande 

destaque foi justamente o avanço tecno-

lógico. Softwares integrados, meios para 

atendimento autônomo, bombas já prepa-

radas para a adaptação para o self-service 

(caso seja autorizado no futuro) e diversas 

ferramentas que permitem a administração 

do posto (ou de uma rede de postos) a par-

tir de um único dispositivo, que pode ser 

um smartphone, chamaram a atenção do 

público. A gestão do negócio passou a ser 

feita, literalmente, na palma da mão. 

Mas, e se as possibilidades puderem ser 

ampliadas? Tecnologias como Inteligência 

Artificial (IA) e Internet das Coisas (IoT) não 

estão tão distantes da revenda de combus-

tíveis. Com o avanço do 5G no Brasil (de 

acordo com o cronograma da Agência Na-

cional de Telecomunicações, até 29 de se-
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tembro todas as capitais do país devem ser 

contempladas com novo padrão de conec-

tividade), novas soluções serão cada vez 

mais viáveis e integradas aos negócios. 

“As aplicações atreladas ao 5G, IA e IoT 

estão ainda no começo e muitos casos de 

uso para os postos e lojas de conveniên-

cia irão surgir nos próximos anos, com o  

advento dos veículos elétricos autônomos 

e da comunicação destes com o ambiente 

ao redor”, disse o professor Samuel Baraldi 

Mafra, coordenador do IoT Lab do Instituto 

Nacional de Telecomunicações (Inatel). Em 

sua visão, os postos deixarão de ser esta-

belecimentos voltados à funções relaciona-

das aos veículos para passarem a atender às 

mais diversas demandas dos consumidores.

“A implantação do 5G no Brasil trará várias 

oportunidades ao nosso cotidiano, principal-

mente ligadas à melhoria da conexão de dispo-

sitivos móveis com maior velocidade, menor la-

tência e mais estabilidade. Esses benefícios vão 

permitir que soluções inovadoras sejam cria-

das, principalmente, ligadas a IoT e a IA, trazen-

do ganhos não só para o dono do posto, mas 

também para o consumidor final, que poderá 

ter uma experiência de consumo mais eficien-

te”, completou Thiago Piccinini, gerente de 

portfólio e ofertas da vertical de postos da Linx.

Nesta reportagem, citamos a seguir al-

guns exemplos de como o 5G pode ser um 

divisor de águas em vários segmentos, in-

clusive no setor de revenda combustíveis. 

PRECIFICAÇÃO

Segundo Piccinini, da Linx, um grande 

exemplo de uso da inteligência artificial 

no setor será relacionado à precificação 

dos combustíveis. 

“Esse tema é uma das grandes dores e di-

ficuldades do posto de combustíveis. Sabe-

mos que uma decisão errada pode colocar 

em risco a saúde do negócio. A inteligência 

artificial torna esse processo mais simples, fá-

cil e seguro, pois, com a solução ideal, é pos-

sível entender o comportamento do merca-

do levando em consideração diversos fatores 

e, principalmente, aprendendo com os erros 

e acertos para se fazer os ajustes necessários 

e garantir os resultados esperados e a saúde 

do negócio”, destacou.

CÂMERAS INTELIGENTES E INTERLIGADAS

Poucas cidades brasileiras podem ser 

consideradas verdadeiramente inteligen-

tes, no sentido amplo do termo (que in-

clui um controle conjunto dos mais diver-

sos dados urbanos, para a gestão integra-

da). Mas, um dos pontos relevantes do 

conceito das smart cities diz respeito ao 

monitoramento, seja do trânsito, seja da 

segurança urbana. 



Combustíveis & Conveniência  27

E as câmeras de segurança dos postos 

têm papel muito relevante nisso. Com o 5G, 

a tecnologia IoT, que permite que diversos 

dispositivos “conversem entre si”, será viá-

vel, o que significa que além de monitorar o 

seu estabelecimento de forma remota, o re-

vendedor poderá contribuir com a seguran-

ça urbana e até com a melhoria do trânsito. 

Este é um exemplo de parceria público-pri-

vada, que inclusive já acontece na cidade de 

Campinas (SP), com apoio do Recap. 

“Câmeras com uso de visão compu-

tacional podem identificar, por exemplo, 

pessoas fumando no posto, possíveis de-

litos e outras situações de risco nos arre-

dores, gerando alertas automáticos para 

funcionários do empreendimento e para 

as autoridades, em caso de emergências. 

O sistema pode ser conectado com a po-

lícia e, em caso da identificação de uma 

pessoa procurada pela Justiça, um alarme 

pode ser disparado na delegacia e uma 

viatura ser enviada até o local”, exemplifi-

cou Mafra, do Inatel.

Na avaliação do professor, o 5G per-

mitirá que informações mais detalhadas 

U
nplash



28   Combustíveis & Conveniência

MERCADO

possam ser armazenadas e analisadas 

previamente, com uso de inteligência 

artificial, trazendo novas formas de ge-

renciamento a distância. “Dentre estas 

informações, as imagens do posto po-

dem ser utilizadas juntamente com al-

goritmos de visão computacional para 

identificação de objetos e ações na área 

do estabelecimento”, citou.

USO DE DADOS E  

PERSONALIZAÇÃO DE CONSUMO

Entender o comportamento de seu con-

sumidor é algo que o revendedor já faz 

mesmo, algumas vezes, sem o uso de tec-

nologias, de maneira informal. Qual o ho-

rário de maior fluxo de clientes, que tipo de 

produto é mais vendido na loja de conveni-

ência de acordo com o dia da semana ou 

período, qual o combustível preferido, entre 

tantas outras variáveis. 

Com o 5G, a inteligência artificial per-

mitirá que o revendedor deixe de fazer is-

so com base em suas próprias observa-

ções e planilhas. Os dados consolidados 

poderão nortear suas futuras estratégias 

de negócio, contribuindo, inclusive, para 

a personalização do consumo. A tecno-

logia analytics vai viabilizar uma série de 

decisões estratégicas para o posto — va-

le mais a pena ter uma loja de conveniên-

cia ou uma farmácia? Que tipo de produ-

to o cliente compra mais em meu negó-

cio? Do total de pessoas que abastecem, 

quantas também entram na loja de con-

veniência ou fazem troca de óleo? Estas e 

muitas outras questões poderão ser res-

pondidas com base em dados coletados 

e analisados (de forma anonimizada, de 

acordo com os fundamentos da Lei Geral 

de Proteção de Dados Pessoais) a partir do 

comportamento dos clientes. 

Segundo Piccinini, a coleta e análise dos 

dados praticamente em tempo real permi-

tirá que os postos sejam mais assertivos na 

interação com seus clientes e, principalmen-

te, que essa comunicação seja mais ágil, 

elevando o ticket médio do consumo. “Em 

um cenário corriqueiro, o consumidor vai 

ao posto de combustíveis para abastecer, 

mas com IoT é possível identificá-lo e suge-

rir ofertas e promoções de acordo com o 

seu hábito de consumo e suas necessidades 

(utilizando IA), o que aumentará as chances 

de vender mais. Essa velocidade na identi-

ficação e sugestão será viabilizada com o 

5G”, explicou o gerente da Linx.

MANUTENÇÃO PREDITIVA

O monitoramento de todos os equipa-

mentos do posto, de forma remota, já é 

possível, o que permite a interrupção para 
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manutenção programada. Mas a manuten-

ção preditiva, capaz de antecipar futuras fa-

lhas, também será possível com o 5G, evi-

tando erros não previstos, que possam com-

prometer a operação.

“Com uso de sensores, é possível obter 

informações prévias de possíveis problemas 

nas bombas de combustíveis. Um exemplo 

prático seria ter uma rede sensores de fu-

maça, calor e câmeras, cada qual interligada 

via tecnologia IoT. Dessa forma, seria possí-

vel acionar com maior precisão medidas de 

segurança, como dutos de extintores de in-

cêndio”, disse Mafra.

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS

Na avaliação de Piccinini, a inteligência 

artificial vem para automatizar processos e 

apoiar os gestores das revendas na toma-

da de decisão, com agilidade e rapidez no 

dia a dia. 

“Nas lojas de conveniência, a IA poderá 

ajudar a resolver um grande problema da 

operação: o controle de estoque. Hoje, uma 

das grandes dificuldades é saber quais pro-

dutos comprar e em qual quantidade. Mas, 

quando juntamos IA com machine learning 

[aprendizado de máquina], tudo isso se tor-

na mais fácil”, ressaltou. 

Equipamentos apresentados na ExpoPostos têm tela interativa, na qual o consumidor (em alguns casos, 
identificado por biometria) pode fazer várias escolhas, desde produtos adicionais a meios de pagamento

Paulo Pepe
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Segundo ele, soluções baseadas nessas 

tecnologias têm o potencial de sugerir o 

momento certo de realizar a compra, bem 

como a quantidade ideal a ser comprada 

para um período específico, diminuindo, as-

sim, o alto valor investido em estoque e as 

rupturas (falta de produto em estoque com 

demanda de compra do consumidor). “O 

machine learning faz com que as soluções 

aprendam com as decisões e sugestões rea-

lizadas e se adaptem”, acrescentou.

AUTOATENDIMENTO 

O self-service voltou a ser discutido no 

Brasil e os postos revendedores devem ava-

liar se essa mudança é viável, seja do pon-

to de vista de infraestrutura, seja em função 

do comportamento do consumidor. Caso a 

medida seja permitida por lei em um futuro 

próximo, os dados (analytics) permitirão ao 

posto identificar se os clientes de fato que-

rem essa mudança. 

Além disso, caso o autoatendimento 

seja liberado legalmente, vários recursos 

de tecnologia possibilitam maior seguran-

ça. Na ExpoPostos & Conveniência, a 

Wayne, por exemplo, expôs um modelo 

de bomba utilizado nos Estados Unidos, 

no qual o cliente é identificado por bio-

metria. Isso permite às empresas não ape-

nas maior segurança em relação ao paga-

mento, mas também a possibilidade de 

ofertas personalizadas. 

A Wayne e Gilbarco apresentaram, no 

evento, equipamentos com tela interativa, na 

qual o consumidor pode fazer várias escolhas, 

incluindo a opção por diferentes meios de 

pagamento, apresentação de mídia, que pode 

ser direcionada, de acordo com identificação ou 

código do cliente, entre outras funcionalidades. 

Ao mesmo tempo, quando o posto identifi-

ca o perfil de seu cliente, propagandas especí-

ficas podem ser exibidas, com o intuito de me-

lhorar a experiência de consumo e, claro, ren-

tabilizar melhor o negócio. Por exemplo, os da-

dos sobre comportamento de consumo, rota, 

veículo, valor de abastecimento, entre outros, 

podem determinar se para o consumidor “A” 

vale mais a pena mostrar um anúncio de um 

café/lanche, enquanto para o cliente “B” o ide-

al é lembrar a necessidade de troca de óleo. Na-

da diferente do que já estamos habituados no 

ambiente virtual, quando compramos algo em 

um e-commerce e a loja “entende” que temos 

interesse em determinados produtos e mostra 

ofertas específicas neste sentido — a diferença, 

no caso, é que agora o 5G viabilizará essa mes-

ma experiência em um ambiente físico. 

“Em uma aplicação um pouco mais fu-

turista, mas ainda possível, o 5G pode via-

bilizar a comunicação em tempo real entre 

o veículo e a bomba, na qual a quantidade 
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de combustível é informada. O posto pode 

oferecer também a possibilidade de o cliente 

selecionar a quantidade de combustível por 

meio de aplicativo e fazer o pagamento an-

tecipado com cartão”, ilustrou Mafra. 

CONVENIÊNCIA INTELIGENTE

De acordo com o professor do Ina-

tel, em uma loja de conveniência as 

aplicações de IA podem ser determi-

nantes para a melhoria dos resultados. 

Elas podem, por exemplo, serem utili-

zadas para obter informações de pa-

drões de compra dos clientes de forma 

a melhorar a disposição dos produtos 

nas prateleiras ou mesmo viabilizar lo-

jas autônomas, nas quais o cliente faz 

sua compra e pagamento sem intera-
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O maior uso de tecnologia traz uma no-

va preocupação para o setor, a segurança — 

e isso não diz respeito somente à seguran-

ça dos dados dos clientes, colaboradores e 

fornecedores, mas também de informações 

estratégicas para o negócio, como senhas e 

mensagens privadas. 

Um crime que se tornou comum no mer-

cado é o chamado ransomware, ou seques-

tro de dados. O criminoso invade o sistema 

por meio de iscas digitais (phishing), como 

e-mails com conteúdos atrativos, que cha-

mam a atenção do usuário que, ao clicar, 

instala um programa no sistema. E, com is-

so, muitos dados vitais para o negócio po-

dem ser “sequestrados”. 

Por isso, além do investimento em ferra-

mentas de proteção, o treinamento dos co-

laboradores é fundamental. É preciso alertar 

sobre o uso responsável da internet, especial-

mente para aqueles que têm acesso remoto 

aos bancos de dados e senhas da empresa (in-

cluindo acessos bancários). Além disso, exis-

tem ferramentas que fazem a autenticação de 

cada usuário, evitando que pessoas não auto-

rizadas acessem indevidamente a rede da em-

presa. Com a maior digitalização dos negócios 

e a gestão a cada dia mais virtual, a adoção de 

tais controles é imprescindível. 

Todo o cuidado é pouco e vale redobrar a 

atenção com a proteção de informações vi-

tais para os negócios. Os ataques são cada vez 

mais comuns e a própria ANP, recentemente, 

passou por isso, ficando com vários serviços 

fora do ar. Em agosto, a pesquisa de preços da 

agência reguladora ficou indisponível por qua-

se duas semanas, após uma invasão hacker.

Cibersegurança
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ção com um funcionário (veja mais na 

seção Conveniência desta edição).

A tecnologia simplifica não somente a 

compra, mas também a gestão de esto-

ques — afinal, uma vez que o cliente re-

tirou o produto da prateleira e pagou por 

ele, o estoque precisa ser atualizado em 

tempo real, para que a reposição seja feita.

MEIOS DE PAGAMENTO E SEGURANÇA

Qualquer estabelecimento comercial já 

enfrentou dificuldades com meios de paga-

mento, decorrentes da falta de conexão.

“O 5G vai ofertar pagamentos com velo-

cidades altas, diminuindo o tempo entre o 

pagamento e a confirmação de recebimen-

to por parte da empresa”, frisou Mafra. 

Na visão de Piccinini, o 5G deixará as so-

luções de pagamento mais fluidas e rápidas, 

visto que um dos grandes benefícios da tec-

nologia é a velocidade de conexão e redu-

ção da latência. Principalmente os terminais 

POS – o que conhecemos como maquini-

nhas de cartão –, que dependem da conec-

tividade para aprovar as transações junto às 

adquirentes.

PRESERVAÇÃO DA PRIVACIDADE

“Com as novas tecnologias, a privacidade 

do usuário deve ser respeitada. Isso significa 

que o uso de dados deve ser aprovado pelo 

cliente e o estabelecimento precisa dar ciên-

cia como as informações vão ser utilizadas e 

de que forma vão ser exploradas”, lembrou 

Mafra. 

Por isso, os termos de consentimento são 

cada vez mais essenciais para a segurança 

dos negócios. E isso não precisa ser nada tão 

complexo; em um aplicativo ou site, o pró-

prio provedor de serviços deve incluir esse 

campo de autorização. Na prática do aten-

dimento diário, o ideal é oferecer um formu-

lário no qual o cliente autorize o uso de suas 

informações para as finalidades especifica-

das pelo estabelecimento. 

Vale esclarecer que, em aplicações rela-

cionadas à segurança pública ou do estabe-

lecimento privado (como no caso de câme-

ras de monitoramento), de acordo com Ma-

fra, não há a necessidade de consentimento 

do usuário quanto ao uso de imagens. “Em 

alguns casos, é quase impossível conseguir 

o consentimento de todas as pessoas”, lem-

brou o professor.  

Piccinini também destaca que o aces-

so aos dados do cliente se tornou um dos 

grandes pontos de atenção – e preocupa-

ção – de todos os estabelecimentos, inde-

pendentemente dos segmentos, e as medi-

das de proteção para minimizar os riscos são 

necessárias, independentemente do avanço 

das tecnologias de conexão. 
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5G é tudo igual? Não, apesar de mui-

tos usuários acharem que sim e entende-

rem que estão recebendo um serviço in-

ferior ao que a operadora promete ofere-

cer. Em primeiro lugar, vale explicar que o 

novo padrão de conectividade ainda não 

está disponível em todo o país. Embora 

a previsão seja que as capitais brasileiras 

passem a ofertar o serviço até 29 de se-

tembro, nem todos os bairros das cidades 

contempladas terão a mesma conectivi-

dade. Isso porque a instalação da infraes-

trutura pode ser mais complexa, depen-

dendo de legislações municipais sobre o 

uso e ocupação do solo. Em algumas lo-

calidades, por exemplo, a instalação de 

uma simples antena pode levar de seis 

meses a um ano para ser aprovada, o que 

se transforma em um verdadeiro desafio 

para o avanço da tecnologia. 

Assim, para garantir o avanço do novo 

padrão de conectividade, as operadoras 

utilizam outros recursos, que podem ser 

entendidos pelos usuários como diferen-

tes tipos de 5G — e que podem ter falhas, 

embora a intenção seja expandir o serviço 

com os recursos existentes. Confira:

• 5G SA, ou standalone (autossufi-

ciente, em inglês), é a nova faixa que está 

entrando em operação no país, mas ain-

da não disponível em todas as regiões. A 

velocidade é de aproximadamente 10 gi-

gabits por segundo e o tempo de latên-

cia de 1 a 10 milissegundos;

• 5G NSA, que é a versão non-stan-

dalone, ou não autossuficiente. Ela usa 

parte da infraestrutura do 4G (servido-

res), já instalada, com antenas 5G. Co-

mo a rede 4G já está instalada, é uma 

estratégia mais rápida para entregar in-

ternet de maior velocidade para mais 

usuários, embora o tempo de resposta 

(latência) ainda não esteja no mesmo ní-

vel do 5G standalone;

• 5G DSS, que significa ‘Comparti-

lhamento Dinâmico de Espectro’ e utili-

za apenas a estrutura existente do 4G, 

oferecendo tanto velocidade quanto la-

tência menor. Por ora, a tecnologia be-

neficia apenas quem já tem um dis-

positivo 5G, mas não reside ou circula 

nas regiões onde a nova conectividade 

já está disponível e precisa aguardar o 

avanço da tecnologia. n

Diferentes tipos de 5G
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Falar em desafios para um revendedor de 
combustíveis é quase uma redundância. Des-
conheço setor mais fiscalizado pelos órgãos 
públicos – leia-se Inmetro, Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP), Procons, Ibama, Corpo de Bombei-
ros, Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
(Anvisa), Delegacia do Consumidor, Ministério 
Público, prefeituras, entre outros −, do que o 
famoso “posto de gasolina”. Além das ques-
tões legais, há ainda a pressão do consumidor 
e da imprensa.

Aparentemente, a vontade destas organi-
zações e destes públicos é que o empresário 
da revenda tenha uma solução para o comple-
xo sistema de extração, produção, distribuição 
e revenda de combustíveis, em um país conti-
nental e com tantas diferenças e dificuldades 
como o nosso. E aqui refiro-me a questões co-
merciais (preço), mais especificamente.

O bom revendedor, que tem seu trabalho 
pautado pela ética e boas práticas, é visto (com 
frequência) como um o mau empresário e ini-
migo do cliente, em comparação a postos que 
atuam de forma duvidosa e extremamente 
questionável ou ilegal, mas com preços supos-
tamente mais atrativos ao mercado.

Neste sentido, aplicativos de comparação 
de preços podem direcionar a opinião pública 
a um julgamento simplório e perigoso, condu-
zindo o consumidor ao fortalecimento de ar-
ranjos que, certamente, lesam o Estado nos as-
pectos tributários ou que trarão prejuízos ao 
cliente nas questões envolvendo qualidade e 
quantidade de produtos adquiridos.

De outra parte, o empresário honesto vai 
perdendo suas forças, enfraquecendo-se, des-
gastando-se e, o mais grave, acumulando dí-
vidas e tornando o seu negócio insustentável.

Mas será que este sistema realmente benefi-
cia o consumidor ou é apenas o reflexo de uma 
sociedade desinformada? Milagres no mundo 
dos negócios não existem. Não é novidade que 
uma empresa sem resultados positivos quebra 
e deixa muitas sequelas pelo caminho, como 
desemprego, queda na arrecadação de tribu-
tos, desestímulo ao empreendedorismo, entre 
outras mazelas.

Precisamos reavaliar como nosso setor é vis-
to e tratado, pois somos somente a ponta fi-
nal de uma enorme estrutura, composta por 
importadores, refinarias, usinas, distribuidores, 
transportadores, tributos diversos, sistema fi-
nanceiro implacável, obrigações ambientais, 
trabalhistas, consumeristas e por aí vai.

Somos quem entrega essa enorme conta 
ao consumidor, o qual não tem acesso aos 
elos anteriores desta grande cadeia. Mas e 
como o posto tem que resolver essa ques-
tão? Baixando preços, queimando margens 
de lucro, acompanhando a concorrência, 
muitas vezes, desleal, até que não suporte 
mais e deixe o mercado.

E de que forma acontece? O posto sai do 
lugar ou muda de endereço, como muitos 
comércios fazem? Não. O negócio fecha em 
definitivo ou surge um novo operador, espe-
rançoso e, por que não, ingênuo com as pro-
messas comerciais.

Somos extremamente favoráveis à compe-
tição, pois, assim, o consumidor é beneficia-
do. Mas com regras claras e válidas para todos, 
sem exceções nem descaminhos.

Esta é a nossa dura realidade, que preci-
samos saber enfrentar com muita coragem e 
muita informação e consciência. Nas horas di-
fíceis, não haverá uma mão milagrosa que se-
rá estendida. Mas sim, as regras implacáveis de 
um mercado duro e complexo.

A revenda e seus desafios
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M ergulhar na história da re-

venda ao longo de 20 anos 

é reviver os momentos mais 

marcantes do setor em capítulos, que foram 

contados a cada edição publicada.  Ao lon-

go desse tempo, diferentes equipes de profis-

sionais passaram pela revista Combustíveis 

& Conveniência, que tiveram que iniciar um 

aprendizado complexo, para entender os me-

andros do funcionamento do downstream 

nacional e de todas as demandas do setor da 

revenda, representado pela Fecombustíveis 

em defesa dos legítimos interesses da cate-

goria, nas quais também registramos os êxi-

tos e as frustrações. Atrás do simples abas-

tecimento no posto, existe uma atividade de 

comércio altamente regulamentada, que vai 

muito além da venda dos combustíveis. Con-

fira a seguir como tudo começou.

REVISTA NASCE EM MEIO A MUDANÇAS

No início dos anos 2000, o mercado de 

combustíveis passava por grandes transfor-

mações. O processo de abertura estava em 

curso e muitas mudanças aconteciam no 

setor. Os preços deixaram de ser controla-

dos, a operação independente já havia se 

consolidado e, das dez empresas distribui-

doras existentes até então, mais de 250 fo-

ram autorizadas.

Em seu vigésimo ano de publicação, a 

revista Combustíveis & Conveniência 

completa o marco de 200 edições, sempre 

acompanhando de perto as mudanças do 

mercado e apoiando o revendedor com 

informações decisivas para seu negócio

POR MÔNICA SERRANO E ROSEMEIRE GUIDONI 

A história da 
revenda em  
200 edições 
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Essa abertura refletiu os interesses da re-

venda – afinal, pela primeira vez no Brasil os 

empresários estavam livres para tomarem 

decisões sobre seus negócios. No entanto, as 

mudanças trouxeram também grandes pro-

blemas: irregularidades, adulteração de pro-

dutos e as mais diversas fraudes, que fomen-

tavam a concorrência predatória.

Foi neste cenário que a Fecombustíveis 

resolveu criar uma publicação própria, para 

levar informações de qualidade para o re-

vendedor e contribuir para o seu crescimen-

to como empresário. O objetivo era justa-

mente alimentar o mercado com dados e 

orientações para promover a concorrência 

justa e o crescimento 

sustentável.

Na edição zero, pu-

blicada em maio de 

2002, o nome da revis-

ta ainda era o mesmo 

da entidade – Fecom-

bustíveis. Na ocasião, 

o então presidente 

da Federação, Luiz 

Gil Siuffo Pereira, publicou em seu edi-

torial  que “a revista Fecombustíveis simbo-

liza uma nova fase na revenda brasileira”.

No artigo, Siuffo cita o crescimento do mer-

cado ilícito após a abertura do setor e refor-
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ça a ideia de que os empresários precisam de 

informação para que a ética prevaleça. “Não 

será um combate fácil, mas quando se tem a 

verdade ao lado, é possível vislumbrar um fu-

turo melhor para a revenda e a perenização 

da revista Fecombustíveis, o veículo da ban-

da saudável do mercado”, escreveu ele.

FOCO EDITORIAL: VEÍCULO DE MERCADO

 Um dos diferenciais da revista idealiza-

da por Siuffo foi a proposta de criar um 

canal de comunicação de referência do 

mercado, que fosse amplo, que retratas-

se, sim, o setor de postos de combustíveis, 

mas não ficasse restrito à expressão da en-

tidade sindical. Vale lembrar que, na oca-

sião, vários sindicatos associados à Fecom-

bustíveis já mantinham seus veículos infor-

mativos, como jornais ou revistas. Mas, na 

visão de Siuffo, a revista Fecombustíveis 

não devia ser mais um veículo com as mes-

mas características dos sindicatos filiados. 

A revista da Federação deveria também in-

cluir os demais elos do segmento, como 

Petrobras e distribuidoras, além do dia a 

dia da revenda, as regulamentações e os 

impactos das regras da ANP ao negócio, 

a relação dos postos com as companhias, 

assim como mostrar as tendências e inova-

ções, incentivando cada vez mais a reven-

da a adotar uma gestão profissionalizada.

Nas primeiras edições, a agência regula-

dora do setor chegou a ter um espaço fixo 

na revista, no qual expressava seu apoio à 

iniciativa da Fecombustíveis.

O projeto de criação da revista, que ini-

cialmente era bimestral, foi conduzido pe-

lo então vice-presidente da Federação, Al-

do Guarda, que encampou a ideia. Em sua 

visão, o revendedor, que até então vivia em 

um mercado engessado, precisava apren-

der a lidar com seu negócio e a concorrên-

cia em um ambiente novo e desafiador. “A 

Fecombustíveis avaliou que a melhor forma 

de fazer isso seria editando uma publicação 

nacional, que retratasse com profundida-

de todas as questões que ocorriam no mo-

mento, dando voz ao mercado”, disse ele.

MUDANÇAS DE NOME 

Para refletir esse posicionamento, em sua 

edição de número 4 (dezembro de 2002/

janeiro de 2003), a publicação passou a se 

chamar somente revista Combustíveis, 

deixando de ostentar o nome da entidade. 

Em artigo assinado pelo Conselho Editorial, 

a mudança de nome foi justificada como 

“um novo conceito para uma revista sem 

vínculos corporativos”.

A publicação ainda mudou de nome ou-

tras duas vezes. A primeira delas, em setem-

bro de 2003, quando passou a se chamar 



Combustíveis & Conveniência  39

Posto de Combustíveis & Conve-

niência, de forma a enfatizar que o 

foco era o empresário da revenda e 

os seus negócios no posto. Em abril 

de 2008, finalmente, a revista assu-

miu o nome Combustíveis & Con-

veniência – não que o posto tenha 

deixado de ser o público-alvo, mas a 

Fecombustíveis também passou a re-

presentar outros segmentos, como a 

revenda de GLP e de GNV, o segmen-

to de lubrificantes e Transportadores-

-Revendedores-Retalhistas (TRRs), pas-

sando a agregar também o mercado 

de lojas de conveniência.

MUDANÇAS NAS EDIÇÕES

A partir de abril de 2018, na edi-

ção 170,  a revista Combustíveis 

& Conveniência passou a circular 

com periodicidade bimestral, em 

função da crise que atingiu o se-

tor, mas manteve a circulação im-

pressa. No entanto, em março de 

2020, com o início da pandemia da  

Covid-19, a revista passou a ser ex-

clusivamente online. 

O novo formato digital exigiu 

mudanças na diagramação da re-

vista, que adotou um design mais 

moderno e com fontes maiores, pa-

ra dar mais leveza à leitura. Outra 

mudança veio em agosto de 2021, 

quando a revista voltou a ser edi-

tada mensalmente, o que trouxe 

maior dinamismo e atualização aos 

temas abordados, com o acompa-

nhamento mais de perto de todas 

as mudanças e transformações do 

mercado. Aliás, algumas reporta-
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gens realmente fizeram toda a diferença pa-

ra os rumos do setor. Confira algumas delas  

nas próximas páginas.

TEMAS EM SINTONIA COM O SETOR

Desde sua criação, a revis-

ta sempre esteve presente nos 

momentos relevantes da re-

venda. Em seu número zero, 

por exemplo, a matéria de ca-

pa trazia orientações sobre o 

risco de acusações de forma-

ção de cartel, pelo Conselho 

Administrativo de Defesa Eco-

nômica (Cade), sobre a supo-

sição de que haveria conduta 

uniforme de preços. 

Na ocasião, havia nada 

menos que 160 processos 

por formação de cartel que 

preocupavam o setor, in-

cluindo o envolvimento de 

alguns sindicatos nas acusações. O advo-

gado Leonardo Canabrava, que na época 

integrava o departamento jurídico do Mi-

naspetro, defendeu a categoria em todo o 

país e nesta matéria inicial já expunha as ca-

racterísticas e peculiaridades do setor, co-

mo custos operacionais similares, que po-

deriam passar o entendimento (errôneo) de 

que havia conduta uniforme. Segundo ele, 

a ideia de cartel pressupunha a combinação 

de preços, o que na maior parte dos casos 

não ocorria.

O tema ainda se mantém atual e per-

manece sendo um cuidado que o mercado 

tem que ter.

“Em uma economia de livre mercado, os 

preços devem se formar livremente, sem a 

influência de qualquer empresário, sindica-

to ou associação. A oferta e a demanda é 

que determinam os preços. A função insti-

tucional do Sindicato/Associação não é a 

de ‘melhorar o mercado’ nem ‘ensinar em-

presários a formar preços’”, alertou Arthur  

Villamil, consultor jurídico da Fecombustíveis.

EXPOPOSTOS 

Ao longo do pri-

meiro ano de edição 

da revista, vários te-

mas relevantes fo-

ram retratados: a 

questão ambiental, 

alertando sobre o 

prazo para as ade-

quações estabe-

lecidas pela Reso-

lução 273 do Conselho Na-

cional de Meio Ambiente (Conama) e o ex-

cesso de rigor da fiscalização sobre o setor, a 

realização da primeira edição da ExpoPostos 
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& Conveniência, no Riocentro, Rio de Ja-

neiro, em abril de 2003, e até mesmo um 

alerta, na edição de número 1: nem só de 

combustíveis vive o posto (título da matéria 

da seção Conveniência).

Passados 20 anos da primeira edição da 

ExpoPostos, a edição 199 da revista cele-

brou as duas décadas do maior evento da re-

venda, com cobertura completa da feira e do 

Fórum Internacional,  que comprovou seu su-

cesso com recorde de vendas e de público, 

após um hiato de três anos da pandemia.

SUPERCONCORRÊNCIA

No início dos anos 2000, um dos grandes 

problemas enfrentados pela revenda foi a 

concorrência dos postos de supermercados. 

Estes estabelecimentos vendiam o combus-

tível por valores muito abaixo da prática de 

mercado, beneficiando-se de créditos tribu-

tários do ICMS, que eram abatidos de ou-

tras mercadorias. Ou seja, como o recolhi-

mento do tributo era fei-

to com base no preço de 

pauta, e os postos de su-

permercado vendiam os 

combustíveis por va-

lores muito inferiores 

aos demais, ficavam 

com um crédito tri-

butário, previsto na 

legislação de substituição tributária, que era 

usado para abater preços de outros produ-

tos. O assunto foi tema de capa da edição 

25, de abril de 2005. Depois de inúmeras 

denúncias, os postos de combustíveis em 

supermercados ainda podem permanecer 

em operação, desde que com CNPJ distin-

to, para que esse benefício dos créditos não 

possa ser utilizado entre ambas atividades.

MÁFIA DOS COMBUSTÍVEIS

Em inúmeras edições a revista retratou as 

diversas fraudes do mercado, desde a adul-

teração de produto até a sonegação de im-

postos, passando por questões específicas, 

como os chamados postos-clone. Todo este 

material foi utilizado como documentação 

durante a CPI dos Combustíveis, em 2003, 

e foi determinante para a condução do pro-

cesso e para que as autoridades entendes-

sem como a máfia dos combustíveis agia.

As denúncias também foram primordiais 

para a melhoria da qualidade dos combustí-

veis. Em maio de 2011, quando a revista en-

trou em seu décimo ano de existência, Rober-

to Ardenghy (que em 2002 era superinten-

dente de abastecimento da ANP) destacou a 

importância da publicação para a moralidade 

do mercado. “Quando cheguei à ANP, os ín-

dices de não conformidade dos combustíveis 

atingiam 10%, mas com o trabalho de mo-
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ralização do mercado, que teve total apoio 

da Fecombustíveis e de sua revista, estes índi-

ces caíram a patamares aceitos internacional-

mente”, afirmou ele, na ocasião.

As irregularidades do setor foram ampla-

mente divulgadas e combatidas na revista 

Combustíveis & Conveniência, sendo ca-

pa da edição 157, de fevereiro de 2017.

Os prejuízos atingem a todos, desde o go-

verno, que perde milhões em arrecadação 

fiscal, até o consumidor, que está sujeito a 

vários problemas, como a compra de produ-

to fora de especificação ou em quantidade 

distinta da registrada na bomba. “E em meio 

a tantas fraudes, quem mais sofre é o em-

presário que tenta trabalhar corretamente, 

que cumpre suas obrigações fiscais, compra 

produtos de fornecedores confiáveis e é ex-

tremamente fiscalizado por diversos órgãos. 

Vítimas da concorrência desleal, muitos pos-

tos, em todo 

o país, sofrem 

ainda mais os 

efeitos da crise 

econômica”, 

diz o texto.

Até hoje, 

os empresá-

rios do se-

tor muitas vezes 

ficam de mãos atadas e convivem com as 

fraudes fiscais, volumétricas e de qualida-

de, mesmo com a fiscalização intensa e re-

gras que a revenda tem que cumprir, como 

ANP, Ipems, Procons, órgãos de meio am-

biente, Corpo de Bombeiros etc. Como dizia  

Paulo Miranda Soares, ex-presidente da Fe-

combustíveis, em vários eventos de que par-

ticipou: “este é o setor mais fiscalizado do 

país!”. Mesmo com as denúncias e colabo-

ração da revenda, a batalha é contínua con-

tra as fraudes, que também convive com o 

crime organizado, que utiliza o negócio para 

fazer lavagem de dinheiro, entre uma série 

de ações ilícitas.

SUSTENTABILIDADE

Muito além de discutir a adequação dos 

equipamentos e o rigor das normas estabele-

cidas pelos órgãos ambientais, que sempre exi-

giram da revenda uma série de adequações, 
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sem fiscalizar da mesma forma outros estabe-

lecimentos, como lava-rápidos e empresas de 

troca de óleo, a revista tratou, em diversas edi-

ções, de temas relacionados à sustentabilida-

de: como economizar recursos naturais, como 

água e energia elétrica, adoção de sistemas pa-

ra captação de água de chuva e reúso, insta-

lação de painéis fotovoltaicos para geração de 

energia, entre outras ações necessárias não so-

mente para preservação do meio ambiente, 

mas também para a economia de recursos.

Além disso, a revista se antecipou à Polí-

tica Nacional de Resíduos Sólidos, mostran-

do aos empresários a importância da coleta e 

destinação adequada dos resíduos, incluindo 

o óleo usado – que vai para rerrefino e, em 

alguns casos, chega a representar uma fonte 

de renda para o posto, que revende o produ-

to para as empresas que fazem este trabalho. 

Em 2014, houve um grande esforço na-

cional, com envolvimento da Fecombustíveis 

e de seus sindicatos filiados e os órgãos públi-

cos, para os postos cumprirem o prazo da Re-

solução 41/2013, que passou a  exigir a Licen-

ça de Operação ambiental e o Auto de Visto-

ria do Corpo de Bombeiros.

CHEGADA (E PROBLEMAS) DO BIODIESEL

Já em 2003, a revista anunciava a chegada 

do biodiesel ao mercado (o que ocorreu somen-

te em 2007, com 2% de teor, passando a 5% 

em janeiro de 2010) e a preocupação com os 

riscos da mistura do biocombustível com o die-

sel fóssil. A preocupação se confirmou e levou a 

adequações na especificação do produto, para 

promover sua estabilidade e qualidade.

Tema recorrente na revista, com o passar 

dos anos e o aumento de teor, os problemas 

foram se agravando, principalmente após o 

B10. O assunto foi amplamente divulgado, 

principalmente o papel da Fecombustíveis jun-

to às autoridades e as reportagens  mostraram 

em cada edição um capítulo à parte sobre o 

avanço dos percentuais do biodiesel no diesel 

e o impacto em outros elos da cadeia.
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Outra questão sensível é o preço do bio-

diesel, geralmente mais caro que o diesel, 

que reverberava em aumento de custo ao 

consumidor final.

Em março de 2021, o teor passou a ser 

13% e a Fecombustíveis atuou em con-

junto com o SindTRRs, representante dos 

Transportadores-Revendedores-Retalhistas 

(TRRs), da Associação Nacional dos Fabri-

cantes de Veículos Automotores (Anfavea), 

da Confederação Nacional do Transporte 

(CNT) e demais entidades para divulgar um 

manifesto apontando as diversas dificulda-

des que o biodiesel traz a toda a cadeia. 

Além disso, a ANP também tem buscado 

melhorar as especificações de qualidade do 

biodiesel para minimizar os problemas. To-

da história do biodiesel foi registrada pela 

revista da Federação, cujo tema permanece 

em constante monitoramento pela equipe 

de reportagem do veículo. 

GESTÃO REMOTA

Em março de 2011, a capa 

da Combustíveis & Con-

veniência trazia a pergun-

ta: “preparado para a ges-

tão virtual?”. Nada mais 

atual, 11 anos depois, ain-

da mais após cerca de dois 

anos de pandemia.

Os softwares de gestão evoluíram, o re-

vendedor aos poucos trocou o papel, caneta 

e calculadora por ferramentas mais moder-

nas e, hoje, a administração de todo o negó-

cio está na palma de sua mão. Até mesmo o 

tradicional Livro de Movimentação de Com-

bustíveis (LMC) poderá deixar de ser impres-

so, segundo nova resolução ANP 884, de 5 

de setembro de 2022, que atualiza a Portaria 

nº 26/1992 do extinto Departamento Nacio-

nal de Combustíveis (DNC).

Com o desenvolvimento tecnológico e 

o avanço do 5G nas cidades brasileiras, 

a gestão virtual cada vez mais se tornará 

uma realidade.

SEGURANÇA DO ABASTECIMENTO  

E CONFORMIDADE DO DIESEL S10

Em 2012, o diesel com baixo teor de en-

xofre chegou ao Brasil (inicialmente, o S50, 

com 50 ppms de enxofre, e depois o S10, 

com 10 ppms), que se tornaram obrigató-

rios para veículos da fase P7 do Proconve.

Na ocasião, existiam duas grandes 

preocupações: a chegada do novo produ-

to a postos de todas as regiões do país, 

garantindo o abastecimento, e o risco de 

contaminação. Por ser um combustível 

com maior pureza e mais sensível, o no-

vo diesel exigia dos postos revendedores 

maior cuidado com a limpeza e drenagem 
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de tanques. Além disso, havia o risco de 

agravamento dos problemas já conheci-

dos relativos ao biodiesel.

O trabalho de esclarecimento promovido 

pela Fecombustíveis e a revista foram deter-

minantes para a introdução segura do novo 

produto no mercado e a garantia do abas-

tecimento em todo o país.

ETANOL E SEUS PROBLEMAS

Não há dúvidas de que o etanol é um 

combustível limpo, que coloca o Brasil em 

um patamar diferenciado em relação ao 

restante do mundo, quando se fala em des-

carbonização. No entanto, o lado B do eta-

nol coloca em foco as fraudes tributárias e 

a ação das empresas conhecidas como bar-

rigas de aluguel, que são distribuidoras cria-

das em nomes de laranjas, que fazem o tra-

jeto do combustível, da usina até o posto, 

sem pagar tributos. Várias reportagens da 

revista fizeram deste tema um dos princi-

pais debates do segmento, entre elas uma 

das edições em 2017. 

Este é mais um problema que persis-

te no setor, que poderia ser minimiza-

do com a aprovação do Projeto de Lei 

284/2017, que tem como proposta iden-

tificar e punir o devedor contumaz, que 

é a empresa que sobrevive do não pa-

gamento de impostos e faz disso o seu 

ganho. Este PL recebeu apoio da Fecom-

bustíveis e de vários agentes do setor, 

porém, passados quase cinco anos, ain-

da permanece no Congresso.     

Em fevereiro de 2015, a revista pon-

tuou que, apesar dos 40 anos do eta-

nol, o setor continuava em busca de di-

reção. A revista retratou os altos e baixos 

do setor sucroenergético, como o endi-

vidamento das usinas, quebras de safra, 

problemas climáticos e a falta de previsi-

bilidade, que impactava em menor com-

petitividade do etanol em relação à ga-

solina. Além disso, também mostrou as 
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medidas promovidas pelo governo para 

auxiliar a produção, como os aumentos 

da mistura de etanol anidro à gasolina, 

que chegou a 27%, isenção de impostos 

federais e o Renovabio.

NOVOS COMBUSTÍVEIS

Em 2007, a Com-

bustíveis & Conve-

niência publicou uma 

matéria de capa (edi-

ção 49) alertando so-

bre as mudanças cli-

máticas e o risco de o 

petróleo chegar cada vez mais próximo de 

seu limite. Na ocasião, as promessas eram 

o biodiesel, que se revelou um problema 

para o setor, além do etanol, hidrogênio, 

eletrificação e gás natural veicular (GNV).

O GNV ganhou fôlego no início dos anos 

2000 e muitos revendedores investiram em 

infraestrutura para ofertar o produto. No 

entanto, o combustível não deslanchou 

conforme a expectativa.

Hoje, a eletrificação vem se mostran-

do uma nova alternativa para garantir a 

descarbonização da mobilidade. Porém, 

ainda existem muitas dúvidas sobre isso, 

especialmente quando se trata de veícu-

los pesados, que percorrem grandes dis-

tâncias. Em princípio, a solução é a opção 

por híbridos, que utilizam etanol quando 

não há um ponto de recarga. 

Já o hidrogênio verde (produzido a par-

tir de fontes renováveis, como energia so-

lar ou eólica) começa, agora, a dar seus 

primeiros passos no mundo. O produto, 

embora já faça parte do programa Com-

bustível do Futuro, do Conselho Nacional 

de Pesquisa Energética (CNPE), ainda de-

ve demorar para chegar, de fato, ao abas-

tecimento veicular. Como dizia a matéria 

de 2007, quem viver, verá.

FIM DA ESTRADA PARA POSTOS DE RODOVIA?

Esta foi a pergunta que ilustrou a capa da 

edição 30, de setembro de 2005. Na épo-

ca, já se falava na concorrência desleal, em 

caminhoneiros usando a infraestrutura do 

posto sem pagar por ela (sequer abastecen-

do no local) e nos pontos de abastecimento 

(PAs), incluindo aqueles mantidos pelas pró-

prias distribuidoras, como foi o caso do Pro-

jeto das Centrais Avançadas de Inspeção e 

Serviço (Cais), da BR. A iniciativa, que previa 

a instalação de postos de abastecimento, 

ou postos internos, com áreas para alimen-

tação e repouso de motoristas, com atendi-

mento voltado a grandes transportadoras, 

estava em confronto com os próprios pos-

tos da BR e foi fortemente combatida pela 

Fecombustíveis e denunciada na revista.
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Quase uma década depois, em agosto 

de 2014, a capa da Combustíveis & Con-

veniência discutia as regras para instalação 

dos pontos de parada e descanso (PPDs), 

definida pela Lei dos Caminhoneiros. 

Hoje, este assunto continua sendo um 

ponto de preocupação do mercado, uma 

vez que as concessionárias de rodovia po-

derão instalar os PPDs, em parceria com o 

governo, e oferecer serviços aos motoristas, 

de forma gratuita, promovendo  uma com-

petição desigual. 

Isso porque a conta da manutenção 

dos PPDs das concessionárias, que pa-

rece gratuita, poderá ser bancada pelos 

usuários das rodovias que passam nos 

pedágios. Ao contrário da revenda que 

realizou todo investimento com recursos 

privados para melhorar a sua infraestru-

tura, ofertar bons serviços, disponibili-

zar funcionários e segurança estaciona-

mento, evitando crimes diversos e, inclu-

sive, apoiando iniciativas como o Disque 

100, de combate à prostituição e abu-

so infantli, uma campanha da ChildHood 

Brasil. Boa parte que investiu cobra pela 

pernoite nos estacionamentos.

BENZENO

Uma das reportagens marcantes C&C 

foram as novas regras para postos de 

combustíveis estabelecidas pela Portaria 

1.109, do Ministério do Trabalho e Em-

prego (MTE), em setembro de 2016. O 

texto trouxe a atualização 

da NR-9 sobre os novos 

procedimentos para pre-

venção à saúde dos tra-

balhadores com possi-

bilidade de exposição 

ao benzeno em pos-

tos de combustíveis.

O tema é polêmico 

entre os empresários 

da revenda e, na ocasião, demandou cinco 

anos de discussões na Subcomissão de Pos-

tos Revendedores de Combustíveis com as 

três categorias envolvidas: governo, empre-

sários e trabalhadores.

Entre as discussões, um dos focos foram os 

vapores contendo benzeno que são expelidos 

no ar, na hora do abastecimento, presentes 

nos tanques de gasolina dos postos e dos veí-

culos, que podem ser inalados pelos frentistas.   
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Outra grande polêmica na época foi a 

determinação da lavagem do uniforme dos 

frentistas pelos empresários. Porém, um es-

tudo técnico, encomendado pela Fecom-

bustíveis, comprovou que o benzeno é vo-

látil e não fica presente no uniforme. 

Em relação à instalação de sistemas de re-

cuperação de vapores nas bombas, a vitória 

sobre o alinhamento das datas ocorreu neste 

mês, com o prazo sendo estendido para de-

zembro de 2024 para as bombas mais antigas 

(confira em Atuação Sindical).

ALE E IPIRANGA

Um dos temas do setor mais discutidos 

em 2017 foi a venda da Ale para a Ipiran-

ga, que foi acompanhada pela revista C&C 

em duas reportagens, em março e setem-

bro daquele mesmo ano.

A grande preocupação do setor era a con-

centração de mercado, dominado pelas três 

maiores distribuidoras. Embora a Ale abar-

casse, na ocasião, apenas 3,7% do market 

share nacional, a Ipiranga 

era segunda colocada, com 

21,6%, atrás da ex-BR Dis-

tribuidora (31,3%), atual 

Vibra Energia.

Preocupada com a con-

centração de mercado, a 

Fecombustíveis contratou 

a LCA Consultores para fazer um estudo 

sobre os efeitos da venda da Ale para a 

Ipiranga no setor da revenda e ingressou 

como terceira interessada no processo en-

caminhado para apreciação do Tribunal 

Administrativo do Cade.

Em 2 de agosto, o Tribunal do Cade 

reprovou a venda da Alesat Combustí-

veis para a Ipiranga, por entender que 

os mercados de distribuição regionais se-

riam afetados pela concentração do se-

tor. Este foi mais um capítulo da história 

da revenda, que contou com a participa-

ção da Fecombustíveis, para auxiliar na 

análise sobre a concentração de merca-

do do país.  

MERCADO CONCENTRADO  

EM TRÊS COMPANHIAS

A concentração de mercado das três maio-

res distribuidoras de combustíveis também foi 

um tema recorrente na revista, principalmen-

te as dificuldades da parceria (revenda-distribui-

ção), com relação aos problemas gerados com 

os contratos de fidelidade, política de preços 

com a rede embandeirada e as despesas obri-

gatórias com marketing.

FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS

 Em novembro de 2021, a C&C trouxe 

a atualização das regras da revenda, que 
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constam na Resolução 

41/2013, permitindo 

a liberação do deli-

very de combustíveis 

para gasolina e eta-

nol, o posto bandei-

rado ter bombas se-

gregadas para ven-

der combustíveis de 

outros fornecedores, a exibição de 

preços ser em duas casas decimais, en-

tre outras mudanças.

Cerca de oito anos antes, a ANP divulgava 

a Resolução 41/2013, que trouxe diversas mu-

danças para o processo de autorização da ati-

vidade de revenda, que passou a exigir o Au-

to de Vistoria do Corpo de Bombeiros e o li-

cenciamento ambiental e incluiu a alteração de 

dados cadastrais via sistema eletrônico da ANP, 

entre outros.

AMOSTRA-TESTEMUNHA

Em relação às regulamentações, um dos 

marcos da revenda foi a publicação da Re-

solução 44/2013, em novembro de 2013, 

que passou a obrigar a coleta e guarda da 

amostra-testemunha  pelo distribuidor, ca-

so o combustível fosse retirado na base de 

distribuição (modalidade FOB). 

Esta resolução foi considerada uma 

vitória para a revenda e contou com a 

participação da Fecombustíveis junto à 

ANP. A regra possibilita identificar a ori-

gem da não conformidade do combus-

tível, uma vez que, até então, as autua-

ções e problemas de qualidade do com-

bustível recaíam sobre a revenda, mes-

mo que a inconsistência tivesse ocorri-

do no elo anterior.

SOBREVIVÊNCIA À COVID-19 

Desde que a pandemia da Covid-19 

eclodiu, podemos dividir o mundo em an-

tes e depois da crise sanitária. Assim co-

mo diversos países en-

frentaram o isolamen-

to no pior momento 

da pandemia, o Bra-

sil também decretou 

lockdown. A revenda 

foi altamente impac-

tada pelo período de 

isolamento, mas os 

postos foram manti-

dos entre os serviços prioritários pa-

ra atendimento à população. Mesmo as-

sim, o impacto ao negócio foi expressivo, 

com quedas nas vendas na faixa de 60% 

em algumas regiões. 

As lojas de conveniência foram con-

sideradas serviços essenciais em alguns 

municípios/ estados, enquanto em outros 
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não, o que demandou agilidade e ação 

por parte da liderança sindical. 

O panorama do enfrentamento da pan-

demia pela revenda e as ações da Fecom-

bustíveis e de seus sindicatos filiados fo-

ram mostradas detalhadamente na repor-

tagem de capa de março/abril de 2020. 

Um ano depois, uma nova reportagem 

apresentou o emaranhado de problemas 

da revenda durante a pandemia.

MP DOS COMBUSTÍVEIS 

A Medida Provisória 1.063, conhecida 

como MP dos 

Combustíveis, 

assinada em 11 

de agosto pelo 

presidente Jair 

Bolsonaro,  foi 

foco de reporta-

gem da edição 

190, de setem-

bro de 2021.  A 

MP implemen-

tou a venda direta de etanol hidratado por 

produtores, importadores e TRRs aos postos 

e flexibiliza a tutela regulatória de fidelida-

de à bandeira. Ambas as medidas tiveram 

como proposta estimular a competitividade 

da cadeia e, consequentemente, possibilitar 

a queda de preços dos combustíveis.

MUDANÇA DE GESTÃO 

A capa de maio deste ano teve como 

destaque a mudança de gestão da Fe-

deração com a eleição da nova diretoria 

que elegeu James 

Thorp Neto como 

presidente da en-

tidade, após ser 

presidida por Pau-

lo Miranda Soa-

res, que sucedeu 

Gil Siuffo, e man-

teve, ao longo de 

15 anos, a mesma linha editorial desde a 

criação da revista.  

QUEDA DE PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS 

Em 2022, po-

demos citar um 

dos grandes mar-

cos para o setor, 

que foi a que-

da de preços dos 

combustíveis, a 

partir de medidas 

do governo fede-

ral que zerou os tributos federais para ga-

solina, etanol e diesel e garantiu a queda 

das alíquotas de ICMS para os combus-

tíveis, com teto entre 17 e 18%, depen-

dendo do estado. n



Missão cumprida
“Tudo farei para que a revenda tenha, da parte do go-
verno federal e da sociedade brasileira, o respeito que 
um setor desse porte merece ter”. Essas foram as pa-
lavras de Luiz Gil Siuffo Pereira no dia da sua posse 

como presidente da Fecombustíveis, em 1987.

Ao final do mandato, 20 anos depois, Siuffo cumpriu 
com louvor  sua missão com a revenda. E partiu des-
sa vida aos 90 anos, em 17 de setembro, deixando 

saudade à família e amigos. 

A Fecombustíveis e a revista Combustíveis & Con-
veniência homenageiam este homem íntegro, deter-

minado, líder inato e idealizador deste veículo. 

Nossa eterna gratidão por seu legado e todo caminho 
trilhado para fazer da revenda um setor de respeito. 

Siga em paz, Gil Siuffo! 
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Ainda em formato experimental, o novo modelo, 

com autoatendimento e sem funcionários, pode se 

tornar  uma opção de diversificação de negócios  

POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS

V ocê já pensou em ter uma loja 

totalmente automatizada, so-

mente com as gôndolas e gela-

deiras, em um espaço pequeno e sem fun-

cionários? Neste tipo de estabelecimento, 

o próprio consumidor entra, escolhe os 

produtos e paga por máquina de autoa-

tendimento ou por aplicativo. Esta realida-

de já existe e começa a ser testada pelas 

grandes marcas ou startups.  

Uma das iniciativas é da Vem Conve-

niência, joint-venture entre a Vibra Ener-

gia e Americanas S.A, que pretende im-

plantar mais de 200 lojas autônomas da 

BR Mania nos próximos anos. 

Uma loja-piloto já está em funciona-

mento na Zona Sul do Rio de Janeiro, em 

parceria com a Gran Coffee. Com cerca de 

20 m², ela é composta por estrutura metá-

lica, fechada em vidros e porta automáti-

Loja de 
conveniência 
autônoma pode 
funcionar 24 
horas por dia, 
sem funcionários 
e ocupando 
espaços 
pequenos 

Divulgação/Box Connection

Lojas autônomas 
chegam aos postos
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ca, para que o cliente entre, consuma, pa-

gue e vá embora autonomamente.

A proposta é semelhante à das lojas da 

Box Connection, que atua no modelo to-

talmente automatizado. Determinada a 

abocanhar uma fatia do mercado de lojas 

autônomas, a marca pertence ao mesmo 

grupo da Docking Modules, que constrói 

e aluga lojas modulares. 

Alexandre Gariani, CEO das duas em-

presas, explica que os negócios são com-

plementares, permitindo, por exemplo, a 

construção e habilitação fim a fim de lojas 

de conveniência autônomas para postos 

de combustíveis. “É possível habilitar lo-

jas de tintas, petshops e outras também, 

mas visualizamos as revendas de combus-

tíveis como um dos mercados mais pro-

missores”, disse.

Como é de conhecimento, o merca-

do de conveniência tem um amplo po-

tencial de crescimento, uma vez que so-

mente cerca de 20% dos 42 mil postos 

de combustíveis do país têm lojas. As-

sim, o novo modelo autônomo pode re-

presentar uma alternativa de diversifi-

cação. “A loja autônoma dispensa fun-

cionários para atendimento do caixa e 

pode funcionar 24 horas por dia. Se o 

empresário tiver mais de um estabeleci-

mento, ele ainda irá diluir o custo com 

a reposição de produtos entre as suas 

lojas”, calculou Gariani.

 

LOJAS AUTÔNOMAS EM POSTOS

Outra experiência em conveniência vem 

da PBC Tecnologia, que apresentou uma 

loja autônoma durante a ExpoPostos & 

Conveniência em parceria com a platafor-

ma de fidelização Meu Posto. “Durante a 

feira, confirmamos que há um grande nú-

mero de revendas de combustíveis no Brasil 

que não têm qualquer oferta de conveniên-

cia. Com a capilaridade do Meu Posto nes-

se mercado, acreditamos que teremos boas 

oportunidades”, defendeu Pedro Castro, 

diretor-executivo da PBC Tecnologia.

Diferentes modelos 

As lojas de conveniência autôno-
mas podem ter tamanhos variados, 
partindo de layouts de 10m² e in-
do até tamanhos personalizados. Há 
ofertas de locação e de compra da 
estrutura, sendo que alguns forne-
cedores prometem montagem da lo-
ja completa em 24 horas. Isso inclui 
estrutura metálica, com fechamen-
to de vidros, automatização e mobi-
liário para exposição dos produtos. 
Também é possível contratar apenas 
a automatização, caso a revenda já 
possua um espaço construído. 
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Em 2019, a PBC percebeu a tendência 

das lojas autônomas e realizou parceria 

com uma rede varejista, implementando 

os sistemas para lojas autônomas em Lon-

drina (PR) e Cotia (SP).

O modelo tecnológico proposto pe-

la empresa foi baseada na etiquetagem 

eletrônica dos produtos, que são conta-

bilizados em uma cabine, ainda dentro 

da loja de conveniência. “É como um sis-

tema de pedágio eletrônico em rodovias, 

com a diferença de que vários produtos 

são escaneados ao mesmo tempo”, ex-

plicou. “Tudo acontece em segundos e 

o cliente sequer precisa tirar os produtos 

da cesta. Mais ainda, se ele quiser, pode 

já ir colocando-os na mochila, ou na sa-

cola, porque o escaneamento funcionará 

do mesmo jeito quando passar pela cabi-

ne”, complementou.

Segundo Castro, a intenção foi dar au-

tonomia total ao cliente, inclusive dispen-

sando-o de ‘bipar” os códigos de barras 

dos produtos comprados. “Entendemos 

De acordo com o levantamento “Glo-
bal Self-Checkout Systems Industry”, pu-
blicado em fevereiro pela ReportLinker, o 
self-checkout irá atingir US$ 5,9 bilhões 
no mundo até 2026. Isto significa cresci-
mento superior a 90% sobre os US$ 3,1 
bilhões registrados no fim de 2021. De 
acordo com o estudo, as principais eco-
nomias do mundo devem experimentar 
este mercado, inclusive o Brasil, cujas 
iniciativas já despontam.

Além dos exemplos citados na repor-
tagem, as lojas autônomas também che-
garam ao mercado de pets. É o caso da 
Pet to Go, que lançou duas lojas autô-
nomas na cidade de São Paulo e em Ri-
beirão Preto (SP). A ideia é que os donos 
de animais de estimação possam com-
prar rações, petiscos, coleiras e afins no 

modelo de autoatendimento, sem inte-
ração com funcionários, além, claro, dos 
animais, que são bem-vindos no espa-
ço pet friendly. Em parceria com a em-
presa de tecnologia para varejo autôno-
mo, ONII, os três empreendimentos são 
pilotos e devem pavimentar a expansão 
do negócio para mais conveniências em 
postos de combustíveis e/ou outros esta-
belecimentos no futuro próximo. 

Assim como o petshop autôno-
mo, há cafeterias, lojas de variedades, 
de alimentos, entre outros estabeleci-
mentos com a mesma dinâmica, vali-
dando a tendência do autoatendimen-
to ou self-checkout, que ganha expan-
são com o avanço de tecnologias como 
biometria facial, inteligência artificial, 
videovigilância e pagamento móvel.

Tendências globais chegam ao mercado de pets 
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que isso é autonomia, diferente do que 

acontece com outros modelos, nos quais 

simplesmente se transfere o trabalho do 

atendente do caixa para o cliente”, disse.

Em relação aos custos, a operação do 

sistema de uma loja de conveniência au-

tônoma equivale aos de um funcioná-

rio registrado (entre R$ 2 mil e R$ 3 mil 

mensais). “Porém, o funcionário traba-

lha oito horas por dia e o sistema po-

de operar 24 horas, sem despesas adicio-

nais”, comentou Castro.

Deve-se somar também os custos para 

instalação e infraestrutura da loja, que vai 

depender caso a caso. Os preços variam de 

acordo com o nível de automatização, ta-

manho e o layout requerido, mas é possí-

vel obter uma estrutura completa por va-

lores inferiores aos do metro quadrado de 

construção de grandes cidades, como São 

Paulo e Rio de Janeiro.

A conveniência autônoma também con-

ta com sistemas de gerenciamento empre-

sarial, para fazer toda a interação das áreas 

de uma loja de conveniência, como admi-

nistrativa, gestão de estoques e de custos 

operacionais com água, energia e outros. 

É o caso da Adaptive, empresa de sistema 

gestão, que está adaptando a sua tecnolo-

gia para suprir lojas autônomas, cuja ver-

são estará disponível no final do ano.

“A nossa tecnologia inclui análise de 

dados [sobre as informações colhidas pe-

lo ERP], com dashboards customizados pa-

ra que a gestão possa ser feita eficiente-

mente a distância, inclusive por dispositi-

vos móveis (celular e tablet)”, disse Aclair 

Braga, CEO da empresa. n

Lojas de conveniência 
em postos têm amplo 
potencial de crescimento 
e o modelo autônomo 
começa a ser testado 

Freepik
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ATUAÇÃO SINDICAL
iS

to
ck

Revenda ganha mais prazo 
para instalação de sistema de 
recuperação de vapores

A  Fecombustíveis obteve mais uma 

conquista para a revenda, com a 

prorrogação dos prazos para insta-

lação dos sistemas de recuperação de vapores 

nos equipamentos de combustíveis. 

“Essa é mais uma vitória da Fecombus-

tíveis e de seus sindicatos filiados em prol 

da revenda de todo o Brasil”, comemorou 

James Thorp Neto, presidente da entidade.  

No dia 5 de setembro, o Ministério de 

Trabalho e Previdência (MTP) publicou a 

Portaria MTP 2.776, que altera os prazos 

para implementação dos sistemas de recu-

peração de vapores nas bombas de com-

bustíveis.  Pela regra anterior, o cronogra-

ma deveria começar a partir deste mês, 

mas foi prorrogado para iniciar em 31 de 

dezembro de 2024, no caso de bombas 

fabricadas anteriores a 2004, alinhando o 

cronograma ao novo Regulamento Técni-

co Metrológico, definido pela Portaria In-

metro 159/2022.   

O alinhamento dos prazos de ambas re-

gulamentações foi solicitado formalmen-

te pela Federação ao MTP em 14 de abril, 

em virtude do panorama difícil pelo qual 

o país passa e pelas dificuldades dos em-

presários do setor.

Confira abaixo o novo cronograma: 

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ano de Fabricação Prazo 

De 2019 a 2022 31 de dezembro de 2033

De 2016 a 2018 31 de dezembro de 2030

De 2012 a 2015 31 de dezembro de 2029

De 2008 a 2011 31 de dezembro de 2028

De 2005 a 2007 31 de dezembro de 2026

Até 2004 31 de dezembro de 2024
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OPINIÃOArthur Villamil | Consultor jurídico da Fecombustíveis Arthur Villamil | Consultor jurídico da Fecombustíveis 

Quando fui convidado para escrever um arti-
go para esta edição comemorativa do aniversário 
de 20 anos da Revista Combustíveis & Conve-
niência busquei refletir sobre as principais ques-
tões jurídicas que tenho vivenciado como advo-
gado da Fecombustíveis ao longo desses últimos 
15 anos. Muitos foram os temas, normas, leis, 
contratos e processos em que tive a oportunida-
de e a honra de me engajar na luta pela defesa 
legal da revenda. Mas há um assunto que me pa-
rece estar presente (explicitamente ou pelo me-
nos implicitamente) na maior parte das grandes 
questões da revenda brasileira: o preço.

O preço de aquisição do combustível é o prin-
cipal fator competitivo, tendo uma função pri-
mordial para o sucesso (ou para o fracasso!) da 
revenda. Ocorre que, em alguns casos, os preços 
praticados pelas distribuidoras acabam prejudi-
cando ou até mesmo inviabilizando as vendas do 
posto. Preços não competitivos e, às vezes, até 
mesmo discriminatórios são queixas recorrentes.

Já o preço de venda é livre, pelos menos na  
teoria jurídica. No entanto, assistimos, com maior 
frequência, a atuação de órgãos de fiscalização 
que, talvez por não compreenderem adequada-
mente o que é livre mercado, insistem em tentar 
controlar preços. Bradam pelas ruas, e na mídia 
especialmente: “aumento abusivo”, “vantagem 
excessiva”, “lucro arbitrário”.

Também vemos órgãos fiscalizadores divul-
gando estudos sobre setor de combustíveis. Ven-
da direta de etanol, precificação com apenas duas 
casas decimais, fim da tutela da marca (bomba 
branca em posto bandeirado), dentre outras me-
didas, que têm como principal preocupação a tão 
sonhada redução de preços.

Fiscalizações da ANP, dos Ministérios Públicos 
e de centenas de Procons municipais, estaduais 
e da Senacon têm ocorrido com muita frequên-
cia em todo o país, com ampla cobertura da mí-
dia. Infelizmente, algumas notícias tentam culpar 
o mercado pelos “elevados preços dos combus-
tíveis”. Na verdade, o problema é estrutural: o 

consumidor brasileiro vem, há décadas, reduzin-
do sua capacidade de compra quando compara-
do com o poder de compra dos consumidores de 
outros países.

Placas de preços de venda já não atendem 
mais às necessidades dos órgãos reguladores 
(que não se confundem com as efetivas neces-
sidades dos consumidores). Desde 2021, é preci-
so ter placas informando os preços do combustí-
vel na fonte produtora e nos importadores, além 
da discriminação de todos os tributos incidentes 
na composição dos preços, o que já era feito nos 
cupons fiscais desde a Lei de Transparência Fiscal 
(Lei 12.741/2012). Também é necessário manter 
uma placa mostrando que a redução de impos-
tos teve consequências (óbvias) na redução dos 
preços. E, por fim, a placa que indica se o preço 
do etanol é ou não interessante para o consumi-
dor quando comparado ao preço da gasolina.

Alterações na legislação tributária vêm sendo 
adotadas com declarado viés de redução dos pre-
ços dos combustíveis. Alterações das normas da 
ANP idem. Não que isso seja em si negativo, mas 
indica o quanto o preço dos combustíveis interes-
sa não apenas aos revendedores e aos consumi-
dores, mas também ao Estado: seja em razão da 
vultosa arrecadação fiscal que o segmento gera, 
seja em razão de questões mais voltadas à popu-
laridade dos governantes.

Por fim, não nos esqueçamos do pior pesa-
delo de um revendedor: ser acusado de combi-
nação de preços, ou seja, formação de cartel. As 
multas aplicadas pelo Cade têm ultrapassado o 
valor patrimonial e econômico dos postos con-
denados, além de implicar que a ANP revogue a 
autorização de funcionamento dessas empresas 
por infração à ordem econômica. Resultado: fe-
cha-se o posto e ainda se aplica uma multa con-
fiscatória. É a pena de morte da revenda.

O preço, esse tão mal compreendido elemen-
to econômico, é fator fundamental para a reven-
da: fonte de lucro, pode também ser origem de 
seus principais problemas. Fiquemos atentos!

O Preço 
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OPINIÃOPaulo Miranda Soares e Leonardo Canabrava

Gil Siuffo era um nome conhecido na revenda bra-
sileira há mais de meio século, mas foi em meados dos 
anos 90 que começamos a conviver com o ser humano 
que existia por detrás do líder famoso que assistíamos 
dando entrevista aos jornais.

Como estávamos iniciando nossa trajetória na re-
presentação da revenda, a proximidade não foi ime-
diata. Havia um círculo antigo de pessoas que ele ou-
via e respeitava e os novatos não eram imediatamente 
admitidos. Demorava um tempo para chegar perto do 
presidente e cair nas suas graças.

Gil Siuffo não media suas palavras e parecia não ter 
medo de nada. Algumas vezes chegava a ser ríspido e 
quase inspirava um certo temor reverencial. Era preci-
so pensar algumas vezes antes de emitir alguma opi-
nião perto dele, porque ele seria absolutamente fran-
co, transparente e veemente na resposta. E isso valia 
para qualquer interlocutor.

Aos poucos, contudo, aquela distância foi sendo di-
minuída e a proximidade e a confiança mútuas foram 
crescendo. Aos poucos, fomos entendendo a forma de 
pensar e agir do então presidente da Fecombustíveis. 
Mas trabalhar com ele não deixava de ser desafiador:

Primeira regra: Gil Siuffo não defendia quaisquer in-
teresses de um revendedor, mas apenas os interesses 
que ele julgasse legítimos e éticos. Aliás, a ética sempre 
foi um norte permanente na sua vida. Segunda regra: 
qualquer assunto tinha que ter a capacidade de apreen-
der a sua atenção nos primeiros dez minutos. Se o as-
sunto fosse considerado por ele como frívolo ou irrele-
vante, com o tempo ia embora também a sua atenção.

Todavia, quando um tema conseguia ultrapassar a 
barreira da legitimidade e da importância, Gil Siuffo se 
tornava um feroz defensor daquela causa, enfrentan-
do sem medo qualquer pessoa, independentemente 
de status ou autoridade. Desde generais na ditadura, 
controladores que eram do extinto Conselho Nacio-
nal do Petróleo, até ministros de Estado, parlamentares 
ou diretores de agências reguladoras, desde o advento 
da democracia, passando pelos executivos das compa-
nhias distribuidoras, Gil Siuffo enfrentaria qualquer um 
para bem defender a revenda brasileira.

Não é possível deixar de lembrar seu papel na cons-
tituinte e na tramitação da Lei do Petróleo, que men-
cionam expressamente a atividade de revenda. Ou a 
marcha de mil revendedores a Brasília. Ou a vez em 
que Gil Siuffo, com o apoio dos presidentes dos sindi-

catos, lotou de parlamentares uma sessão do Congres-
so Nacional para criticar uma medida extremamente le-
siva que vinha sendo discutida na ANP. Nessa época, a 
agência era dirigida por ninguém menos do que o gen-
ro do então Presidente da República, e Gil Siuffo conse-
guiu mobilizar uma imensa bancada de parlamentares 
de todos os partidos, inclusive governistas, em defesa 
dos pontos de vista da revenda.

Talvez essas tenham sido raras exibições públicas 
de sua musculatura política, mas ele fazia isso diaria-
mente, nos bastidores, em defesa dos legítimos inte-
resses da classe.

Gil também era leal aos seus. Uma certa feita, em 
um encontro da ANP na região serrana do Rio de Janei-
ro, um secretário do Ministério da Fazenda interrompeu 
grosseiramente uma exposição técnica que o advogado 
da Federação fazia. Gil Siuffo, quase aos berros, exigiu 
respeito ao Secretário e fez com que a voz da revenda 
fosse ouvida com a merecida deferência. Não havia au-
toridade ou companhia de petróleo que não receasse 
afrontá-lo, porque a reação seria imediata.

Quando deixou a Fecombustíveis, foi para a CNC 
para fazer, em maior escala, aquilo que sempre fez pe-
la revenda de combustíveis. Tornou-se um dos mais im-
portantes e influentes articuladores dos interesses do 
comércio junto ao Parlamento.

Talvez a revenda sequer saiba o quanto deve a Gil 
Siuffo. Mas um olhar atento para o mercado em outros 
países permite que entendamos o quanto Gil foi im-
portante para preservar esse mercado varejista.

Com o passar dos anos, o respeito e a admiração 
ao líder se transformaram em uma profunda amizade. 
Sua morte pegou a todos de surpresa e foi muito dolo-
rosa para todos os que o conhecíamos.

Apesar dos seus bem vividos noventa anos, Gil Siuf-
fo parecia eterno, no seu vigor e lucidez. Fica uma tris-
teza e um vazio imenso, que provavelmente nunca 
será preenchido. Mas, como consolo, fica também a 
ideia de que pessoas muito grandes que passam pelas 
nossas vidas nunca morrem de verdade, porque conti-
nuam vivas nos nossos corações e nos grandes feitos 
que nos legaram.

Que lá do céu ele receba o nosso muito obrigado!

* Ex-presidente da Fecombustíveis e co-fundador da 
Fialho Salles Advogados e ex-consultor jurídico da entidade

Confira os principais feitos de Gil Siuffo

Um tributo a Luiz Gil Siuffo Pereira 

https://www.fecombustiveis.org.br/revenda/nota-de-pesar/416
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

15/08/2022 - 19/08/2022 3,179 2,927

22/08/2022 - 26/08/2022 2,910 2,677

29/08/2022 - 02/09/2022 2,878 2,586

05/09/2022 - 09/09/2022 2,819 2,485

12/09/2022 - 16/09/2022 2,838 2,475

agosto de 2021 3,531 3,598

agosto de 2022 3,144 2,973

Variação 15/08/2022 - 
16/09/2022

-10,7% -15,4%

Variação agosto 2022 x 
agosto 2021

-11,0% -17,4%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

15/08/2022 - 19/08/2022 2,590 2,382

22/08/2022 - 26/08/2022 2,413 2,274

29/08/2022 - 02/09/2022 2,313 2,254

05/09/2022 - 09/09/2022 2,228 2,095

12/09/2022 - 16/09/2022 2,382 2,210

agosto de 2021 3,127 3,153

agosto de 2022 2,597 2,463

Variação 15/08/2022 - 
16/09/2022

-8,0% -7,2%

Variação agosto 2022 x 
agosto 2021

-17,0% -21,9%

em R$/L

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

Fonte: CEPEA/Esalq
Nota 1: SEM Pis/Cofins produtor (R$ 0,1309)
Obs: PIS/COFINS  “zerado” pela Lei Complementar 194 de 23/06/2022 
Nota 2: Preço para vendas interestaduais.

TABELAS
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TABELAS

Atos Cotepe/ICMS 74, 75 e 76 + Atos Cotepe/PMPF 06, 07, 08 e 09/2022  (Referência 16/09/2022)

FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ga

so
lin

a

UF 73% 
Gasolina A

27% Etanol 
Anidro (1) 

27% PIS/
COFINS 

Anidro (3)

73%  
CIDE (2)

73% PIS/
COFINS (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
Distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 2,4352 0,8370 0,0000 0,0000 0,0000 0,9293 4,202 17,0% 5,4213
AL 2,3609 0,8181 0,0000 0,0000 0,0000 0,9609 4,140 19,0% 5,0130
AM 2,3455 0,8397 0,0000 0,0000 0,0000 0,8854 4,071 18,0% 4,8646
AP 2,4372 0,8478 0,0000 0,0000 0,0000 0,7916 4,077 18,0% 4,3517
BA 2,6290 0,8235 0,0000 0,0000 0,0000 0,9137 4,366 18,0% 5,0338
CE 2,3349 0,8343 0,0000 0,0000 0,0000 1,0129 4,182 20,0% 5,0146
DF 2,4968 0,6764 0,0000 0,0000 0,0000 0,8937 4,067 18,0% 4,9430
ES 2,3948 0,7852 0,0000 0,0000 0,0000 0,8431 4,023 17,0% 4,9210
GO 2,4937 0,6737 0,0000 0,0000 0,0000 0,8722 4,040 17,0% 5,0937
MA 2,3115 0,8289 0,0000 0,0000 0,0000 0,8682 4,009 18,0% 4,7702
MG 2,4504 0,7798 0,0000 0,0000 0,0000 0,9254 4,156 18,0% 5,1185
MS 2,4891 0,6899 0,0000 0,0000 0,0000 0,8220 4,001 17,0% 4,7951
MT 2,5604 0,6953 0,0000 0,0000 0,0000 0,8474 4,103 17,0% 4,9381
PA 2,3403 0,8316 0,0000 0,0000 0,0000 0,8601 4,032 17,0% 5,0096
PB 2,3179 0,8141 0,0000 0,0000 0,0000 0,8551 3,987 18,0% 4,7089
PE 2,3460 0,8141 0,0000 0,0000 0,0000 0,8821 4,042 18,0% 4,8577
PI 2,3430 0,8195 0,0000 0,0000 0,0000 1,0267 4,189 20,0% 5,0770
PR 2,3922 0,7798 0,0000 0,0000 0,0000 0,8512 4,023 18,0% 4,7161
RJ 2,4419 0,7798 0,0000 0,0000 0,0000 0,9721 4,194 18,0% 5,3647
RN 2,3229 0,8181 0,0000 0,0000 0,0000 0,9224 4,063 18,0% 5,0706
RO 2,4101 0,8370 0,0000 0,0000 0,0000 0,8832 4,130 17,5% 4,9940
RR 2,3922 0,8397 0,0000 0,0000 0,0000 0,8048 4,037 17,0% 4,6790
RS 2,4100 0,7983 0,0000 0,0000 0,0000 0,8512 4,060 17,0% 5,0016
SC 2,4263 0,7879 0,0000 0,0000 0,0000 0,7983 4,012 17,0% 4,6783
SE 2,4385 0,8181 0,0000 0,0000 0,0000 0,8773 4,134 18,0% 4,8279
SP 2,4214 0,7717 0,0000 0,0000 0,0000 0,8362 4,029 18,0% 4,6304
TO 2,4027 0,6872 0,0000 0,0000 0,0000 0,9298 4,020 18,0% 5,1143

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,082

Di
es

el
 S

50
0

UF
90% Diesel A 

S500

10% 
Biocombustível 

(6)

90%  
CIDE (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS  
Diesel (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 4,6259 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8791 5,856 17,0% 5,0866
AL 4,4717 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8502 5,938 17,0% 4,1980
AM 4,5152 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9105 5,777 18,0% 4,0814
AP 4,6191 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8793 5,850 17,0% 4,3500
BA 4,2909 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8634 5,771 18,0% 4,0568
CE 4,5190 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9104 6,046 18,0% 4,2428
DF 4,6612 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,7275 6,008 14,0% 4,1550
ES 4,5480 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,6099 5,766 12,0% 3,9339
GO 4,6626 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,7292 6,010 14,0% 4,1089
MA 4,4571 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8988 5,972 18,0% 4,0341
MG 4,6526 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,7780 6,039 15,0% 4,0839
MS 4,6734 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,6269 5,919 12,0% 4,1033
MT 4,7448 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,8494 6,213 16,0% 4,3410
PA 4,4996 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8562 5,707 17,0% 4,3502
PB 4,4476 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8953 5,959 18,0% 3,9343
PE 4,4962 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8046 5,917 16,0% 4,1471
PI 4,4960 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9066 6,019 18,0% 4,1655
PR 4,5679 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6103 5,791 12,0% 3,8236
RJ 4,6071 0,6112 0,0000 0,0000 0,0000 0,6173 5,836 12,0% 4,0541
RN 4,4026 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8874 5,906 18,0% 4,1425
RO 4,5949 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8747 5,821 17,0% 4,2800
RR 4,5728 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8712 5,795 17,0% 4,1903
RS 4,5431 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6062 5,763 12,0% 3,9507
SC 4,6223 0,6142 0,0000 0,0000 0,0000 0,6181 5,855 12,0% 3,9322
SE 4,5674 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9198 6,103 18,0% 3,9626
SP 4,5899 0,6062 0,0000 0,0000 0,0000 0,6799 5,876 13,3% 3,9044
TO 4,5695 0,3442 0,0000 0,0000 0,0000 0,6905 5,604 13,5% 4,0031

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,891
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FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4)*: PMPF/Base de cálculo do ICMS
(*) - Exceto para óleo diesel, base de cálculo = preço médio refinaria/ICMS Próprio - AM/CE/DF/ES/GO/MA/MG/PA/PB/PE/PR/RJ/RN/RS/SC/SP
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 02/SET para Gasolina e 20/AGO para óleo Diesel  -  Base - Atos Cotepe/ICMS 74, 75 e 76 + Atos 
Cotepe/PMPF 06, 07, 08 e 09/2022
Preços para o Estado da Bahia (S.Fco do Conde, Candeias, Jequié e Itabuna -  Refinaria Acelen) - ref. 17/SET
Tributos Federais foram “zerados” - Lei Complementar 192 de 11/03/2022 e 194 de 23/06/2022
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq).
A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a 
colaborar com a transparência do mercado e com a efetivação da competitividade do setor.

em R$/L
Di

es
el

 S
10

UF
90%  

Diesel A 
S10

10% 
Biocombustível (6)

90%  
CIDE 

Diesel (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS 
Diesel (3)

Carga ICMS  
(8)

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 4,6600 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8856 5,897 17,0% 4,9309

AL 4,4932 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8543 5,964 17,0% 4,2630

AM 4,5560 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,9187 5,826 18,0% 4,1903

AP 4,6406 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8834 5,875 17,0% 4,6670

BA 4,2404 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8533 5,710 18,0% 4,1506

CE 4,5598 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9187 6,095 18,0% 4,2522

DF 4,7112 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,7353 6,066 14,0% 4,2750

ES 4,5891 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,6154 5,813 12,0% 4,0439

GO 4,7035 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,7356 6,057 14,0% 4,2060

MA 4,5202 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9115 6,048 18,0% 4,1119

MG 4,7020 0,6082 0,0000 0,0000 0,0000 0,7863 6,096 15,0% 4,1777

MS 4,6949 0,6182 0,0000 0,0000 0,0000 0,6298 5,943 12,0% 4,2255

MT 4,7663 0,6192 0,0000 0,0000 0,0000 0,8532 6,239 16,0% 4,4288

PA 4,5452 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8648 5,761 17,0% 4,3598

PB 4,4727 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9004 5,989 18,0% 4,0164

PE 4,5177 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8084 5,942 16,0% 3,9978

PI 4,5211 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9117 6,049 18,0% 4,2290

PR 4,6050 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6152 5,833 12,0% 3,9104

RJ 4,6520 0,6112 0,0000 0,0000 0,0000 0,6233 5,887 12,0% 4,1720

RN 4,4322 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,8933 5,942 18,0% 4,3210

RO 4,6245 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8803 5,856 17,0% 4,3490

RR 4,6024 0,3512 0,0000 0,0000 0,0000 0,8769 5,831 17,0% 4,2440

RS 4,5880 0,6132 0,0000 0,0000 0,0000 0,6122 5,813 12,0% 4,0408

SC 4,6712 0,6142 0,0000 0,0000 0,0000 0,6246 5,910 12,0% 4,0127

SE 4,5925 0,6162 0,0000 0,0000 0,0000 0,9249 6,134 18,0% 4,0543

SP 4,6310 0,6062 0,0000 0,0000 0,0000 0,6860 5,923 13,3% 4,0254

TO 4,5920 0,3442 0,0000 0,0000 0,0000 0,6939 5,630 13,5% 4,0622

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,931
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TABELAS
AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

D
IE

SE
L

G
A

SO
LI

N
A

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 01/08/2022 - (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 20/09/2022.


