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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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O futuro é agora 
Muitos são os caminhos para tornar a mobilidade brasileira 

mais limpa, ainda que os combustíveis fósseis tenham repre-
sentação de mais de 70% do total de consumo no país. Apesar 
de o Brasil estar vários passos atrás de outros países, a mobili-
dade elétrica é uma das opções que poderá ganhar expansão. 

Há quem afirme que os veículos elétricos ainda vão demorar 
décadas para serem significativos no percentual total da frota de 
veículos no Brasil. Entretanto, os agentes da cadeia de eletromo-
bilidade comemoraram que já existe uma frota de 100 mil carros 
movidos a eletricidade. Não é muito, mas paralelo às vendas, há 
um forte movimento rumo aos investimentos em infraestrutura, 
novas rotas em eletropostos, planejamentos e parcerias para am-
pliar a evolução da mobilidade elétrica no país. As barreiras exis-
tem e são muitas. Porém, a tal eletrificação parece não estar tão 
distante e já faz parte da realidade de muitas empresas que tro-
caram suas frotas de caminhão a diesel por elétricos.  Para a re-
venda, os pontos de eletrificação começam a fazer parte da no-
va realidade. Confira na Reportagem de Capa os avanços e os 
principais desafios deste tema. 

A penosa Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), 
cobrada trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), poderá fi-
car menos onerosa para o setor. O deputado federal Jerônimo 
Goergen (PP-RS), autor do Projeto de Lei 10273/18, que alte-
ra os critérios da cobrança da taxa, disse que o projeto será 
votado em novembro pelo Senado. Confira a reportagem na 
seção Mercado.

Outro destaque desta edição trata das fraudes do setor. Com a 
queda dos impostos sobre os combustíveis e a perda da atrativida-
de para a sonegação de tributos, é possível que haja uma migra-
ção das fraudes tributárias para outras irregularidades, relaciona-
das a qualidade e quantidade. Vale a pena conferir em Mercado.

E não perca a reportagem da seção Conveniência, que 
mostra como a revenda já prepara as lojas para entrar no clima 
da Copa do Mundo. 

Confira também a Entrevista do mês, com Luciano Rodri-
gues, diretor de Economia e Inteligência Setorial da União da 
Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica). 

Boa leitura! 
Mônica Serrano 
Editora 
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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
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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
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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
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VIROU NOTÍCIA

Em setembro, o Banco Central estabele-

ceu limites para a cobrança da tarifa de in-

tercâmbio (TIC) e para o prazo de liquidação 

de operações de cartões pré-pagos e de car-

tões de débito. 

A TIC é a remuneração paga ao emissor 

do cartão, a cada transação, pelo creden-

ciador do estabelecimento comercial, que é 

quem aluga as maquininhas de cartão para 

os estabelecimentos comerciais.

A resolução, que entra em vigor a partir 

de 1º de abril de 2023, estabelece o limite 

máximo de 0,5% em qualquer transação de 

cartões de débito e 0,7% no caso de car-

tões pré-pagos.

Banco Central limita taxas das maquininhas

A Copape foi autuada pela Secretaria da 
Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) 
por sonegação fiscal, estimada em R$ 1,4 
bilhão, que teria sido cometida entre ju-
lho de 2020 e maio do ano passado.

A autuação aconteceu após uma série 
de investigações para elucidar uma dis-
puta fiscal envolvendo sonegação do Im-
posto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e a elevação nas vendas 
de combustíveis da empresa — a produ-
ção média mensal da Copape saiu da ca-
sa de 7 milhões de litros de gasolina A 
e alcançou 140 milhões de litros no pe-
ríodo. Além disso, o produto foi comer-
cializado quase R$ 1 abaixo da média do 

mercado, o que chamou a atenção do 
setor e da fiscalização. 

As investigações apontaram que, pa-
ra produzir a gasolina A, que é mistu-
rada com etanol nas distribuidoras, a  
Copape adquire nafta do exterior por 
meio da trading Terra Nova, que tem se-
de em Tocantins. Porém, as notas emi-
tidas pela Terra Nova caracterizavam as 
aquisições como interestaduais, evitan-
do o recolhimento tributário das impor-
tações para o estado de São Paulo.

Além de estabelecer o pagamento 
da dívida, a Sefaz-SP também aplicou 
multa de cerca de R$ 300 milhões por 
infração fiscal.

Pixabay

Copape é autuada por sonegar mais de R$ 1 bilhão
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Em 2022, demanda 
por combustíveis deve 
ultrapassar média de 2019

A Empresa de Pesquisa Energética 
(EPE) prevê o aumento de 2,4% das 
vendas de diesel, de 3,1% nas ven-
das de gasolina e de 37% nas vendas 
de querosene de aviação (QAV) para 
este ano. No entanto, para o etanol 
a previsão é de queda de 3,7%. Já as 
vendas de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP) devem permanecer estáveis.

Segundo a EPE, o impulso ao diesel decorre do aumento da 
produção agrícola e da antecipação de vendas de caminhões 
devido à entrada do Proconve P8. A partir de janeiro de 2023  
todas as vendas de novos veículos deverão estar de acordo com 
as determinações da nova fase, conforme prevê a Resolução 
490/18 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 

Já para os combustíveis do ciclo Otto (gasolina, etanol e GNV), 
as projeções da EPE consideram que a redução de preços decor-
rente das mudanças tributárias federal (PIS/Cofins e Cide) e es-
tadual (ICMS) podem impulsionar a recuperação da demanda.

Déficit  
de diesel

De acordo com o 
Boletim de Monito-
ramento do Abaste-
cimento do Institu-
to Brasileiro do Petró-
leo (IBP), a projeção 
para o mês de outu-
bro mostra um défi-
cit no abastecimento 
de diesel S10 de 87 
mil metros cúbicos, o 
que equivale a 2,6% 
da demanda. Segun-
do o Instituto, essa di-
ferença deve ser supri-
da pelos estoques das 
distribuidoras e de im-
portadores. 

Em outubro, se-
gundo o boletim, 
a demanda será de 
3,389 milhões de me-
tros cúbicos de diesel 
S10, enquanto a pro-
dução nacional e a 
importação somarão 
3,302 milhões de me-
tros cúbicos. Para no-
vembro, produção lo-
cal e importação so-
marão 3,119 milhões 
de metros cúbicos de 
diesel S10.

Preços defasados 
Em 25 de outubro, os preços da gasolina e do diesel nas refina-

rias da Petrobras estavam defasados em 17,3% (R$ 0,69 por litro) 
e 14,8% (R$ 0,85 por litro), respectivamente, em relação ao merca-
do internacional, de acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura 
(Cbie). O último reajuste nas refinarias da Petrobras (até o fechamento 
desta edição) da gasolina havia sido há 54 dias e o do diesel, 37 dias. 

Já em relação ao Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), os preços esta-
vam 39,3% acima do mercado internacional, segundo o Cbie.

Enquanto isso, a Acelen (antiga Rlam), refinaria privada da Bahia vendida 
pela Petrobras, já fez dois reajustes e uma redução de preços. Na mais recen-
te, em 22 de outubro, a gasolina caiu 4,2% e o diesel sofreu queda de 6,1%.

Shutterstock
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ENTREVISTA LUCIANO RODRIGUES | DIRETOR DE ECONOMIA  
E INTELIGÊNCIA SETORIAL DA UNICA

Etanol na rota do futuro
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POR MÔNICA SERRANO

O 
setor sucroenergético passa 

por mudanças significativas. 

Em relação ao etanol, as me-

didas do governo federal para reduzir as 

alíquotas dos impostos estaduais (ICMS) 

garantiram a manutenção das diferenças 

competitivas do biocombustível em rela-

ção à gasolina. No entanto, a partir dos 

impostos federais zerados para todos os 

combustíveis, o etanol hidratado sofreu 

certa perda de competitividade ante o 

combustível fóssil. 

Porém, quando se olha para o futuro, o 

etanol poderá fazer parte de diversas rotas 

tecnológicas no âmbito da mobilidade elétri-

ca e híbrida. Hoje, o Brasil é um case mundial 

com o uso do biocombustível na mobilidade, 

mas ainda há um vasto caminho a ser per-

corrido para que o etanol ganhe mais expan-

são com a transição energética.

Em entrevista exclusiva à Combustí-

veis & Conveniência, Luciano Rodri-

gues, diretor de Economia e Inteligência 

Setorial da União da Indústria da Cana-

de-Açúcar (Unica), trouxe um amplo pa-

norama sobre a competitividade do eta-

nol hidratado, as evoluções do setor pro-

dutivo, a safra deste ano e o impacto do 

RenovaBio para o segmento. Confira os 

principais trechos da entrevista.

Combustíveis & Conveniência: Co-

mo o senhor avalia o impacto da re-

dução dos impostos ter afetado a 

competitividade do etanol hidratado?

Luciano Rodrigues:  A preocupação 

que tivemos no momento em que ocorreu 

a aprovação da lei, com a redução do ICMS 

entre 17% e 18% das alíquotas dos com-

bustíveis, era de que acontecesse de ma-

neira proporcional entre o etanol e a ga-

solina. O Congresso aprovou uma emenda 

constitucional que fez um ajuste das dife-

renças e tivemos uma readequação dos tri-

butos estaduais de tal maneira não hou-

vesse disparidade na tributação relativa 

entre os dois combustíveis. Obviamente, 

não somos contrários à queda dos impos-

tos. No caso dos tributos federais, houve 

uma redução em torno de R$ 0,68 por li-

tro na gasolina e R$ 0,24 por litro no eta-

nol hidratado, porque essa era a alíquota 

cobrada sobre esses dois combustíveis em 

maio deste ano. Tais medidas do governo 

foram colocadas sem a diferenciação entre 

os combustíveis, que seguem com tribu-

tos zerados até dezembro. Foi um período 

bastante tenso para a indústria, preocupa-

da com a perda de competitividade do eta-

nol. Felizmente, no caso dos tributos esta-

duais, o parlamento fez esse ajuste propor-

cional entre gasolina e etanol, que deverá 



10   Combustíveis & Conveniência

ENTREVISTA LUCIANO RODRIGUES | DIRETOR DE ECONOMIA  
E INTELIGÊNCIA SETORIAL DA UNICA

ser mantido pelos próximos 20 anos. En-

tretanto, em relação aos tributos federais, 

temporariamente, com as alíquotas zera-

das, de fato, tivemos  perda de competiti-

vidade do etanol.

C&C: E o que o setor espera para o 

ano que vem, quando acabar o bene-

fício tributário e as alíquotas volta-

rem a ser cobradas?

LR: É difícil fazer qualquer conjectu-

ra para o próximo ano. Estamos passan-

do por mudanças com as eleições e tam-

bém enfrentamos um momento delicado 

no âmbito internacional do preço do pe-

tróleo, o que gera um cenário de bastan-

te insegurança em relação aos preços. O 

que a gente tem, de fato, é que a Emen-

da Constitucional 123, que foi aprovada 

neste ano, estabelece que a diferença en-

tre os tributos estaduais e federais  vigen-

tes em maio de 2022 deve ser preservada 

pelos próximos 20 anos, enquanto não se 

tenha uma lei que discipline essa manu-

tenção. Então, temos uma garantia que 

a condição relativa que se tinha antes se-

ja preservada, trazendo mais segurança 

sobre a questão tributária dos combustí-

veis. A preocupação não é se o tributo é 

mais alto ou mais baixo, a preocupação é 

que se tenha uma mudança despropor-

cional entre gasolina e etanol, porque um 

combustível ganha espaço em detrimen-

to do outro.

C&C: Recentemente, algumas usi-

nas optaram por produzir mais açúcar, 

porque os preços internacionais estão 

mais favoráveis do que os do etanol. 

Essa mudança poderá gerar algum 

impacto no mercado interno? O que 

podemos esperar do mix de produção 

da atual safra?

LR: O primeiro ponto: vale lembrar que 

há uma parcela da oferta de etanol que 

não é produzida por usinas que fazem 

açúcar e etanol. Nessa safra, por exem-

plo, cerca de 4,5 bilhões de litros serão 

produzidos a partir do milho e, nesse ca-

so, não haverá a migração de produção 

para o açúcar. Além disso, cerca de 15% 

ou 20% do processamento da cana são 

realizados por destilarias autônomas, que 

são empresas que usam a produção so-

mente para etanol. Esse pedaço da oferta 

não tem influência do preço do açúcar no 

mercado externo.

O segundo elemento é a definição en-

tre o que será produzido de açúcar e de 

etanol, que leva em consideração os pre-

ços relativos dos produtos, claro, mas 

também inclui uma série de outros fato-
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res, como a qualidade da cana-de-açú-

car, as condições de logística — às ve-

zes, uma usina longe do porto não con-

segue exportar — e também pelas con-

dições  financeiras de cada unidade ou 

questões operacionais. Vale também co-

locar que a flexibilidade de produção das 

usinas é limitada. Temos alguns pontos 

percentuais da moagem da cana que po-

dem produzir mais açúcar ou mais eta-

nol. Ou seja, cerca de 10 pontos percen-

tuais do mix podem virar açúcar ou eta-

nol. Então, não existe a possibilidade de 

produzir só açúcar ou só etanol.

Nessa safra, especificamente, a gente 

já processou a maior parte da cana. Até 

o final da primeira quinzena de setem-

bro, a moagem foi de 405 milhões de to-

neladas na região Centro-Sul, dos quais 

54,5% foi destinada ao etanol e 45,5% 

ao açúcar. Temos pouco mais de 20% da 

cana para ser processada nas próximas 

quinzenas. Constatamos uma mudança 

de um ou dois pontos percentuais do mix 

com mais produção de açúcar, mas isso 

não deve comprometer a oferta de eta-

nol, de forma que não devemos ter mu-

danças significativas, pois a maior parte 

da safra já foi processada.

C&C: Quais seriam os recursos pa-

ra elevar a competitividade do etanol 

hidratado no mercado interno para 

competir com a gasolina?

LR: A competitividade é dada por vá-

rios fatores. Temos o arcabouço institu-

cional, como já mencionamos a relação 

de tributos entre etanol e gasolina, te-

mos o RenovaBio e o CBios, que são ins-

trumentos de reconhecimento dos bene-

fícios ambientais do etanol. Esse aperfei-

çoamento do arcabouço institucional e a 

consolidação das políticas públicas dis-

poníveis são fundamentais. Obviamente, 

as usinas têm que manter o esforço para 

Constatamos uma 
mudança de um ou dois 
pontos percentuais do 
mix com mais produção 
de açúcar, mas isso não 
deve comprometer a 
oferta de etanol, pois a 
maior parte da safra já 
foi processada
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o ganho de eficiência, para produzir eta-

nol com menor intensidade de carbono 

e eficiência econômica, com menor cus-

to. Isso tem sido realizado. Estamos pas-

sando por um período importante, novas 

variedades de cana estão sendo lança-

das, tivemos o processo de mecanização 

lá atrás, o setor tem investido em novos 

sistemas de produção, temos uma série 

de atividades dentro das usinas que vi-

sam aperfeiçoamento. Hoje, o setor ven-

de etanol por menos da metade do pre-

ço que vendia no início do Proálcool. É 

importante que o esforço da produção 

para ganhar eficiência ambiental, econô-

mica e técnica continue.

Outro elemento é a comunicação. 

É fundamental que o consumidor en-

tenda os benefícios ambientais relati-

vos ao etanol em relação à escolha en-

tre um combustível e outro. E, por fim, 

temos espaço para ganho de eficiência 

dos veículos. Por exemplo, o percentual 

de 70% que acabou ficando como cha-

vão de diferencial de rendimento entre 

gasolina e etanol está mudando. Hoje, 

temos veículos flex com diferencial de 

rendimento superior a 70%, e teremos 

mais tecnologias automotivas nos pró-

ximos anos para ampliar a competitivi-

dade do etanol acima desse percentual. 

C&C: Como a Unica vê as mudanças 

tecnológicas automotivas e as possibi- 

lidades do etanol no processo de 

transição energética?

LR: Estamos em um momento de mui-

tas transformações na tecnologia auto-

motiva, com diferentes formas de eletri-

ficação, mudanças do motor a combus-

tão, mecanismos de combinação dessas 

tecnologias para veículos híbridos, até 

discussões mais adiante sobre o uso de 

hidrogênio produzido a partir de etanol, 

com a célula a combustível para abaste-

cer veículos elétricos e essas células serem 

responsáveis por converter etanol para 

produção de energia para dentro do veí-

culo. Nós entendemos que, no futuro, es-

se desafio de ampliar a oferta de fontes 

de energia com menores emissões de ga-

ses de efeito estufa demandará mais do 

que uma solução única que se encaixe em 

todas as partes do globo. Teremos solu-

ções múltiplas e o etanol, o biogás e o 

biometano e a bioeletricidade serão parte 

disso. Afinal, temos infraestrutura e know 

how na produção. O etanol é uma fonte 

de baixo carbono com produção susten-

tável e há uma série de rotas que podem 

utilizar o biocombustível, seja o veícu-

lo flex, híbrido, o próprio veículo elétrico 

abastecido com célula de combustível, o 
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veículo elétrico abastecido com hidrogê-

nio produzido a partir do etanol. Acredi-

tamos que o etanol pode e deve ter uma 

condição importante nos próximos anos 

no Brasil e para outras regiões do globo. 

Temos um produto prontamente dispo-

nível, economicamente viável e de baixa 

concentração de carbono.

C&C: E o aproveitamento de resí-

duos da cana-de-açúcar para produ-

ção de biogás?

LR: De 15 anos para cá, a bioeletricida-

de se consolidou como terceiro produto 

do setor. Temos observado o crescimento 

de biogás e biometano consolidando essa 

economia circular, porque estamos usan-

do a vinhaça, que é um subproduto da 

produção do etanol, como fertilizante, e 

a torta de filtro, que também é outro re-

síduo rico em matéria orgânica, também 

utilizada no plantio. As empresas passa-

ram a utilizar a vinhaça e a torta de filtro 

no processo de biodigestão para produ-

ção de biogás. Então, a matéria orgâni-

ca da vinhaça é extraída e sobram água 

e sais minerais que voltam para a lavou-

ra. No caso da torta de filtro, são utiliza-

dos 30% e o restante retorna como bio-

fertilizantes. Ambos subprodutos passam 

por um processo anterior que transfor-

ma parte da matéria orgânica em produ-

ção de biogás. Hoje, temos várias empre-

sas que purificam esse biogás, que o con-

vertem em biometano, para ser utilizado 

em substituição ao gás natural. Já temos, 

hoje, diferentes usos tanto para energia 

quanto para a mobilidade. Inclusive, há 

uma série de testes em caminhões e tra-

tores, que deverão se expandir com o uso 

do biometano, assim como a venda do 

biometano para as indústrias em substi-

tuição ao gás natural com menores emis-

sões de carbono. Não temos dúvida, esses 

dois produtos — biogás e biometano — 

estão crescendo no setor e devem se con-

solidar nos próximos anos.
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C&C:  Quais são as expectativas da 

Unica sobre a atual safra? Quando de-

verá chegar a entressafra?

LR: Usualmente no Centro-Sul, que de-

tém 90% da produção do país, a safra co-

meça em março e abril e termina em no-

vembro e dezembro. Neste ano, as usinas 

começaram a safra um pouco mais tarde 

devido às condições climáticas. Nesses úl-

timos meses, o período das chuvas deve 

fazer com que o término da safra se alon-

gue um pouco. A previsão é de que te-

remos essa safra terminando no final de 

novembro e dezembro, pois ainda temos 

mais de 20% da cana para ser colhida.

Em relação às estimativas de safra, não 

nos pronunciamos mais, porém as indica-

ções de mercado são bastante coerentes 

e apontam para uma safra maior do que 

a do ano passado. Na produção do eta-

nol, deveremos ter um aumento do eta-

nol de milho para quatro bilhões de litros 

e a oferta do etanol combustível deve gi-

rar em torno de 550 milhões de litros.  

C&C: Pensando no período de en-

tressafra, o  Brasil deverá importar me-

nos etanol ou poderá ficar em torno da 

mesma quantidade do ano passado?

LR: Hoje, não se tem expectativa de 

importação de etanol para suprir o mer-

cado. Ainda temos cana para ser proces-

sada, há uma condição de estoques que 

garante que o abastecimento seja bastan-

te confortável. Eventualmente, podemos 

ter uma condição de importação em rela-

ção ao preço da gasolina, supostamente, 

se subir, ou houver condição propícia de 

preço do etanol que permita um volume 

pequeno vir para cá. Por enquanto, até 

o final de março, não temos expectativa 

de importação para atendimento da de-

manda interna, estamos em uma condi-

ção bastante confortável.

C&C: A Índia anunciou que vai ele-

var a mistura do etanol à gasolina pa-

ra 20% até 2025. O Brasil poderá ser 

um país parceiro com as exportações 

de etanol para o país?

LR: Do ponto de vista da indústria, es-

tamos vendo a parceria com a Índia me-

nos comercial e mais estratégica. Há cer-

ca de 50 países no mundo que já fazem a 

mistura do etanol à gasolina em diferen-

tes proporções. No nosso entendimento, 

seria fundamental que outros países am-

pliassem a sua produção e uso do etanol 

como instrumento de descarbonização. 

Esse é o nosso objetivo principal, conso-

lidar e ampliar o etanol como instrumen-

to de descarbonização.
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C&C: As emissões de CBios favore-

ceram o mercado de etanol? Por fa-

vor, comente a evolução do Renova-

Bio e o que precisa ser aprimorado. 

LR: Essa é uma política fundamental 

para o setor de etanol, porque reconhe-

ce o benefício ambiental associado aos 

biocombustíveis, traz um instrumento 

de valoração por colocar o preço desses 

benefícios nos custos dos CBios e é um 

estímulo para que os produtores con-

quistem ganhos de eficiência ambiental 

nos próximos anos. Hoje, no Brasil, cer-

ca de 90% do mercado de etanol tem 

pegada de carbono auditada. Em fun-

ção disso, pode-se comprar etanol das 

diferentes usinas, sabendo qual a inten-

sidade de carbono desse produto que 

está sendo comercializado. O processo 

de certificação do RenovaBIo foi muito 

bem-feito, talvez não exista nada pareci-

do no mundo. Este processo ainda pas-

sa por uma verificação da ANP e tam-

bém exige que não se tenha nenhum 

tipo de desmatamento para plantio de 

culturas direcionadas à produção de 

etanol. No caso das emissões de CBios 

temos um benchmark. Hoje, para emi-

tir CBios as empresas têm que validar as 

notas fiscais junto ao Serviço Federal de 

Processamento de Dados (Serpro), a es-

crituração desse título ambiental passa 

por uma instituição financeira e todas 

as negociações são registradas na B3. 

E, mais importante: o programa trou-

xe para dentro das unidades que temos 

que produzir biocombustíveis de manei-

ra mais barata e ampliar a redução das 

emissões. Ou seja, o RenovaBio trouxe 

uma nova roupagem para a indústria de 

etanol e um estímulo importante para 

produzir energia de baixo carbono.

Sobre alguns aprimoramentos, va-

le destacar que o processo de CBios é 

transparente, feito nas corretoras em 

mercado organizado e registrado na B3 

(Bolsa de Valores). Mas acredito que a 

gente possa avançar com outros instru-

mentos de comercialização dos CBios, 

por exemplo, ter preço futuro desses 

títulos no sentido de aperfeiçoar a sua 

comercialização. Também temos espaço 

para avançar nos próximos anos a go-

vernança das metas dos CBios. Como o 

RenovaBio começou a funcionar há cer-

ca de dois anos e meio, é natural que 

passe por aperfeiçoamentos.

Em síntese, o programa foi fundamen-

tal, mas precisa ser aperfeiçoado e conso-

lidado nos próximos anos. A nossa expec-

tativa é de que ele  possa ser expandido 

também para outros setores. n
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Em outubro, tive a oportunidade de conhecer 

a NACS Show 2022, que me proporcionou mui-

ta reflexão sobre o nosso setor. O evento grandioso 

ocorreu de 1 a 4 de outubro, em Las Vegas (Estados 

Unidos), e reuniu 24.534 participantes de 73 países.  

Além de um amplo conteúdo de palestras, 

com 40 sessões educacionais, a feira de exposi-

ções tinha uma variedade imensa de produtos  e 

serviços voltados para lojas de conveniência e pos-

tos de combustíveis. Ao caminhar pela feira, um 

dos destaques foi o food service, mas também ha-

via uma enorme diversidade de fornecedores na 

área de tecnologia, lavagem de carros e equipa-

mentos para veículos elétricos. Só para se ter ideia 

da dimensão, participaram 1.262 expositores, dos 

quais 250 eram empresas que estavam exibindo 

seus produtos pela primeira vez. 

Fiquei impressionado com a variedade não só 

de produtos vendidos na conveniência, mas prin-

cipalmente de fornecedores. No futuro, acredito 

que o Brasil vá seguir esses passos. Em nosso setor, 

o caminho da expansão da conveniência  é quase 

inevitável. Claro que temos que considerar as con-

dições de mercado do ponto comercial e a aptidão 

do revendedor para atuar neste varejo, que requer 

uma gestão eficiente e mais trabalhosa, com con-

trole de estoques, contratação e treinamento de 

funcionários.  Para quem não tem interesse em 

explorar a conveniência, cabe aqui a terceirização 

do ponto comercial. A meu ver, o revendedor tem 

que pensar em aproveitar o espaço da conveniên-

cia, seja com aluguéis ou seja com a própria ges-

tão do ponto comercial, para torná-lo financeira-

mente mais rentável. Esta é uma grande tendência 

do setor. O fato é que o nosso mercado está mu-

dando e, cada vez mais, temos pensar em diversi-

ficar as opções do negócio.  

Outro assunto que gostaria de mencionar nes-

te espaço é a importância da amostra-testemunha. 

Relembro a todos que foi uma luta árdua a con-

quista da Resolução ANP 44/2013, que garantiu a 

rastreabilidade da origem da não conformidade, 

ao obrigar as distribuidoras a fornecerem a amos-

tra-testemunha ao motorista do caminhão (moda-

lidade FOB) quando o trajeto é da revenda à base. 

Por mais que a Federação bata nesta tecla, eu tor-

no a dizer: revendedor, não abra mão da amostra-

testemunha, pois ela  é a sua única salvação, po-

dendo livrá-lo de uma condenação injusta, caso o 

seu posto receba uma infração. 

Um dos casos mais emblemáticos de adulte-

ração de etanol por metanol foi encontrado em 

diversos postos do Rio de Janeiro pela ANP, em 

2017.  Apesar de os postos ficarem fechados 

por alguns dias, o etanol adulterado tinha sido 

comercializado pelas três principais distribuido-

ras nacionais. Foi uma das maiores apreensões 

de etanol, com cerca de 10,6 milhões de litros 

do combustível fora dos padrões de qualidade. 

O que salvou os postos de levarem a culpa? A 

amostra-testemunha. 

Repensar a conveniência 



AGENDA

NOVEMBRO 

Ciclo de Encontros Regionais de Revendedores da Bahia 

Data: 10

Local: Vitória da Conquista (BA) 

Realização: Sindicombustíveis Bahia 

Informações:  (71) 3342-9557

1a Conferência dos Postos de Combustíveis e Conveniência 

Data: 18

Local: Teresina (PI) 

Realização: Sindipostos - PI 

Fone: (86) 98179-4524/(86) 98151-0103

Ciclo de Congressos Regionais Minaspetro

Data: 25

Local: Juiz de Fora (MG) 

Realização: Minaspetro  

Informações: (31) 2108- 6500

Encontro de Revendedores do Centro-Oeste

Data: 30 e 01/12

Local: Brasília (DF)

Realização: Sindicombustíveis - DF e demais sindicatos do Centro-Oeste 

Fone: (61) 3274-2849
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MERCADO

Não é possível constatar com os dados oficiais se houve uma 

transferência das irregularidades fiscais para as fraudes de qualidade 

e quantidade, mas parte do setor desconfia que há uma migração

POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS 

Com redução de impostos, 
fraudes tributárias 
perdem atratividade

D esde que o governo federal ado-

tou as medidas de redução das 

alíquotas do ICMS e zerou os im-

postos federais como forma de conter a ele-

vação de preços dos combustíveis, no final de 

junho, ainda não se sabe mensurar se hou-

ve impacto em relação à redução das fraudes 

fiscais na cadeia.

Na avaliação de Carlo Faccio, diretor do 

Instituto Combustível Legal (ICL), ao baixar os 

tributos, o governo tornou a sonegação fis-

cal menos atrativa para os agentes irregula-

res, mas isso não significa que os fraudadores 

deixaram de agir. Ou seja, pode ter ocorrido 

uma migração nos tipos de fraude. “Natural-

mente, esse cenário leva o ‘apetite à fraude’ 

para outras frentes, como problemas de qua-

lidade ou quantidade”, explicou.

Essa suposição é difícil de ser confirmada, 

uma vez que os dados mais recentes disponi-
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Evasão fiscal no mercado de combustíveis 
gera prejuízo aos cofres públicos em 

torno de R$ 13,8 bilhões ao ano
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bilizados pela ANP são de julho. Para Faccio, 

a defasagem de informações pode ocultar 

um movimento diferente nas irregularidades 

sobre qualidade e quantidade de combustí-

veis. “Afinal, até esse período analisado pe-

la ANP, cometer irregularidade por qualidade 

era para ‘amadores’, pois esse é um tipo de 

fraude mais simples de ser detectado e me-

nos rentável em relação às fraudes de quan-

tidade, de inadimplência e de sonegação de 

impostos”, disse.

Segundo o ICL, boa parte das ações ilíci-

tas envolve manobras ilegais para fugir do 

pagamento de tributos. De acordo com a 

Fundação Getulio Vargas (FGV), a sonega-

ção de impostos no mercado de combus-

tíveis gera prejuízo aos cofres públicos em 

torno de R$ 13,8 bilhões ao ano. 

DEFASAGEM DE DADOS

A reportagem da Combustíveis & Con-

veniência procurou detectar, junto à ANP, 

a possível migração das fraudes tributá-

rias para outras irregularidades. Porém, os 

dados mais recentes disponibilizados pela 

Agência referem-se ao período entre maio 

e julho deste ano.

Neste trimestre, foram registrados 988 

autos de infração realizados em revendas 

e distribuidoras de combustíveis pela agên-

cia reguladora. Esse volume corresponde 

a 1.438 fatos motivadores apurados, dos 

quais 16% estão relacionados à comerciali-

zação ou armazenamento de combustíveis, 

o que caracteriza vício de qualidade. Já 5% 

dos fatos motivadores foram não confor-

midades relacionadas a quantidade e, em 

ambos os casos, nem todas as irregularida-

des tiveram intenção fraudulenta, uma vez 

que a ANP considera como desconformida-

de qualquer dado que não esteja de acor-

do com as especificidades de qualidade. No 

caso dos vícios de quantidade, pode ocorrer 

um problema de ordem técnica, como uma 

desregulagem na bomba, e não necessaria-

mente a instalação de um chip, que tem a 

clara intenção de enganar o consumidor.  

Daniel Maia Vieira, diretor da ANP, de-

talhou que foram lavrados 180 autos de 

interdição, em decorrência de 209 fatos 

motivadores entre maio e julho deste ano. 

Desses, 27% foram por vícios de qualida-

de e 28% por vícios de quantidade. Ain-

da sobre o trimestre comentado, foram 

lavrados 191 autos de infração por não 

conformidades de qualidade, o que repre-

senta aumento de 34% em comparação 

ao mesmo trimestre de 2021 (143 autos 

de infração). Em relação às não confor-

midades por quantidade foram lavrados 

86 autos de infração nos três meses des-

te ano (maio/julho/julho) ante 66 em igual 
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período do ano passado. Ou seja, um au-

mento de 30%.

O diretor também enfatizou que a ANP 

não tem competência para efetuar fiscali-

zação tributária. “Um dos principais obje-

tivos da fiscalização promovida pela ANP 

é assegurar que os agentes econômicos 

regulados comercializem combustíveis 

conforme as especificações físico-quími-

cas estabelecidas pela agência, e que os 

consumidores estejam recebendo o vo-

lume de combustível indicado na bomba 

medidora”, completou.

BAIXA CAPACIDADE DE  

FISCALIZAÇÃO É PREOCUPANTE

Faccio, do ICL, demonstra preocupa-

ção sobre a mudança de cenário, com a 

menor atratividade das fraudes fiscais e a 

pouca capacidade de fiscalização da ANP, 

dada a redução de ações observadas nos 

últimos tempos.

“Em 2022, a média mensal de fiscaliza-

ção tem sido de cerca de 1,7 mil estabele-

cimentos. Olhando dados de 2018 e 2019, 

esse número era próximo a 3 mil por mês. 

Então, houve uma redução elevada, o que, 

por consequência, acaba facilitando para 

quem quer cometer irregularidades”, disse.

Em uma reportagem publicada em 04 

de outubro, pelo jornal Valor Econômico, 

o diretor Daniel Vieira relatou o desafio 

que é fiscalizar mais de 126 mil agentes 

com um orçamento apertado. Segundo 

o texto, o orçamento total da agência é 

de R$ 400 milhões, dos quais 60% são 

gastos com servidores, e sobram R$ 8 mi-

lhões para investimentos.

Em entrevista à Combustíveis e Con-

veniência, Vieira defendeu as ações em 

parceria com outras instituições públi-

cas para fortalecer a fiscalização junto 

aos agentes regulados. “Essas parcerias 

estão relacionadas à realização de tra-

balhos conjuntos, por meio de compar-

tilhamento de dados e informações, ca-

pacitação de agentes públicos e celebra-

ção de convênios em que a competên-

cia fiscalizatória da Agência é delegada a 

outros órgãos públicos, potencializando, 

assim, a capacidade operacional do esta-

do em prol da coerção de irregularidades 

no mercado de combustíveis”.

Como exemplo, ele pontuou que no pri-

meiro semestre de 2022, já foram realiza-

das 162 ações de fiscalização conjuntamen-

te com outros órgãos públicos. As ações 

ocorreram em 23 estados e abrangeram 

142 municípios. “Nessas operações, foi 

possível fiscalizar 884 agentes econômicos, 

com aplicação de 177 autuações e 68 inter-

dições”, completou.
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Faccio, por sua vez, contextualizou que 

a redução de verba de fiscalização costu-

ma ocorrer em trocas de governo. Mas, 

em 2020 e 2021, houve a situação atípica 

da pandemia, chegando a um período de 

zero fiscalização. “Os fiscais são concur-

sados, muitos deles idosos e pertencen-

tes ao grupo de risco da Covid-19. E a fis-

calização virtual, criada como alternativa, 

não consegue garantir testes de qualida-

de”, disse.

O ICL trabalha agora na compilação 

de dados do seu programa de monito-

ramento Cliente Misterioso, que simula 

um abastecimento como outro qualquer, 

igual ao realizado por um cliente comum, 

entretanto, coleta material para análi-

se do combustível vendido no posto. As 

ações nos postos são realizadas por veí-

culos descaracterizados e equipados com 

sistemas de coleta de combustíveis. 

Como o Instituto Combustível Legal 

não tem poder de fiscalização, as denún-

cias apuradas no programa Cliente Miste-

rioso são encaminhadas aos órgãos fiscali-

zadores, por meio de ofícios, com a apre-

sentação dos índices e relação de postos 

que apresentaram não conformidades.

“Aguardamos apenas a atualização dos 

dados defasados da ANP para fechar o re-

latório, mas adianto que temos observado 

maior índice de assertividade nas irregulari-

dades de volume e qualidade dos combus-

tíveis”, concluiu.

VALE LEMBRAR 

Como forma de conter a elevação de 

preços dos combustíveis, no final do pri-

meiro semestre o governo federal adotou 

uma série de medidas emergenciais, que  

incluíram a redução das alíquotas do ICMS 

e a isenção dos tributos federais. A Lei 

Complementar Nº 194, de 23 de junho de 

2022, instituiu a condição de essencialida-

de para os combustíveis e outros produtos, 

estabelecendo um teto para as alíquotas de 

ICMS entre 17% e 18% (dependendo do 

estado). O governo federal também zerou 

os tributos federais (PIS/Cofins e Cide) co-

brados sobre gasolina, etanol, óleo diesel, 

biodiesel, gás natural, Gás Natural Veicu-

lar (GNV) e Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) 

até 31 de dezembro deste ano. n

U
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ANP lavrou 191 autos de infração por não 
conformidades de qualidade, em maio, junho e julho 
deste ano, ante 143 no mesmo trimestre de 2021
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Rio Oil & Gas Rio Oil & Gas 
apresenta os apresenta os 
desafios do desafios do 
downstreamdownstream
POR MÔNICA SERRANO

O setor de combustíveis fósseis ain-

da deverá obter crescimento de 

25% a 30% até 2035 em rela-

ção a 2021. E também os biocombustíveis 

deverão elevar sua participação, passando 

a representar 35% do total na mesma base 

de comparação, segundo as projeções da 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

Esta evolução dos combustíveis vai 

demandar investimentos da ordem de  

R$ 118 bilhões. “Esses investimentos, se 

feitos, trariam uma significativa eficiência 

para o nosso país e reduziriam o custo to-

tal da distribuição em torno de R$ 2,6 bi-

lhões por ano”, disse Marcelo Araújo, di-

retor do grupo Ultrapar, durante o painel  

“Um novo paradigma para distribuição e 

revenda de combustíveis no Brasil”, du-

rante a Rio Oil & Gas 2022.

Segundo as projeções apresentadas, até 

2035, os veículos elétricos deverão atingir 

5% do total de veículos no país.

Henry Daniel Hadid, vice-presidente 

jurídico da Vibra Energia,  destacou que 

para que seja possível implementar os 

investimentos, o setor de distribuição de 

combustíveis demandará segurança jurí-

dica. “O nosso setor é suscetível e qual-
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quer tipo de assimetria torna a compe-

tição inviável. O pleito é que seja fei-

to um trabalho técnico para revisitar as 

normas da agência reguladora, que de-

ve ser tão profundo quanto seja a mu-

dança”, comentou.

Além dos investimentos em infraes-

trutura, Hadid também destacou a aber-

tura do refino e a necessidade de cria-

ção de rotas logísticas alternativas, que 

também deverão passar por regulamen-

tação da ANP, juntamente com análise 

de impacto regulatório, para manter o 

equilíbrio do suprimento de combustí-

veis nacional.

Abel Leitão, vice-presidente da Brasil-

com, que representa as distribuidoras re-

gionais, complementou os apontamentos 

dos antecessores e destacou a necessidade 

do suprimento inteligente. “Se não tiver 

condições de levar o seu produto de ma-

neira competitiva e com qualidade, nada 

acontece. Hoje, temos soluções e escalas 

de maneira regionalizada. Outro aspecto 

fundamental é o cooperativismo. As em-

presas podem e devem compartilhar a sua 

infraestrutura, por exemplo, os dutos, em 

um país tão carente disso”, disse.

Como desafios do downstream, Lei-

tão citou como o mais grave o comba-

20ª edição do evento reuniu os 
principais representantes do setor 

de petróleo no Rio de Janeiro 

Divulgação Abicom
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te às fraudes e à sonegação de impotos. 

“O nosso país deu um passo importante, 

com a redução de impostos e menos atra-

ção para sonegação, mas  a complexida-

de tributária é outro problema, pois abre 

espaço para oportunistas e sonegadores. 

E não tenham dúvida, as fraudes atingem 

a pequena, média e grande empresa de 

maneira igual”, disse.

O painel apontou as preocupações e 

desafios também para a revenda, repre-

sentada por James Thorp Neto, presiden-

te da Fecombustíveis. Thorp enfatizou 

que o grande desafio da revenda é o pro-

tagonismo no contexto da transição ener-

gética. “Sabemos que os grandes empre-

sários terão mais facilidade de adequação 

e mais condições de implementarem as 

mudanças, mas o nosso papel é defender 

um mercado leal e justo, dando oportuni-

dade a todos os revendedores, principal-

mente os menores, que não têm acesso a 

tanta informação”, enalteceu Thorp.

O presidente da Fecombustíveis tam-

bém chamou a atenção para a discussão 

do self-service nos postos de combustí-

veis. Ele destacou o debate sobre o te-

ma, promovido pela entidade durante a  

ExpoPostos & Conveniência, e a impor-

tância da discussão para ouvir o revende-

dor. “Queremos dar a oportunidade para 

os revendedores participarem dessa dis-

cussão. Queremos fortalecer cada entida-

de de classe e, para isso, é importante a 

participação do revendedor. Solicitamos 

que ele procure o seu sindicato e expres-

se a sua opinião, para que possamos for-

malizar uma posição definitiva dentro do 

conselho da Federação sobre este assun-

to”, comentou. “Em nossa visão, este te-

ma não deve ser resultado de uma me-

dida judicial. O melhor caminho é que o  

self-service seja votado e discutido pelo 

poder legislativo”, concluiu. 

A diretora da ANP, Symone Araújo, 

explanou sobre os desafios atuais e fu-

turos da entidade. “A Agência passa por 

Divulgação Brasilcom

Representantes da ANP, 
distribuição e revenda debateram 

as prioridades do setor
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um processo de reinvenção dos marcos 

regulatórios. Estamos em um momento 

de transformações energéticas no Bra-

sil, estamos falando de novos paradig-

mas, atração de investimentos, de segu-

rança energética e simplificação regula-

tória. Tudo isso tem que ser considera-

do”, disse. 

Segundo Symone, o mapa estratégi-

co da ANP visa melhorar o ambiente de 

negócios e buscar uma regulação me-

nos onerosa, que possa responder aos 

desafios das mudanças pelas quais o se-

tor passa, por meio da remoção de bar-

reiras. “Além disso, é necessário ampliar 

o monitoramento dos estoques de com-

bustíveis, com vistas a garantir o abaste-

cimento nacional”, frisou. 

RETORNO PRESENCIAL DO EVENTO 

Os principais atores da cadeia de pe-

tróleo participaram da 20ª edição da Rio 

Oil & Gas, que aconteceu de 26 a 29 de 

setembro, com a participação de 58 mil 

visitantes e cerca de 400 expositores, no 

Boulevard Olímpico, em um espaço de 

mais de 51 mil m², no Rio de Janeiro. 

Na cerimônia de abertura, Rober-

to Ardenghy, presidente do Instituto 

Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), disse 

que, nos próximos dez anos, a indús-

tria do petróleo vai investir US$ 183 bi-

lhões no Brasil. 

As projeções também indicam que de-

verão ser criados 500 mil empregos e re-

colhidos US$ 622 bilhões aos cofres públi-

cos com a produção de petróleo e gás no 

mesmo período. 

Caio Paes de Andrade, presidente da 

Petrobras, que participou da cerimônia 

de abertura a distância, afirmou a prio-

ridade da estratégia da empresa em fo-

car as suas atividades no pré-sal, ao mes-

mo tempo em que reafirmou a preocupa-

ção com a redução das emissões de gases 

de efeito estufa, conforme compromisso 

global. “Trabalhamos sem descanso pa-

ra neutralizar as emissões, em linha com 

o prazo determinado no Acordo de Paris. 

A companhia planeja investir US$ 2,8 bi-

lhões nos próximos anos para a mitigação 

de emissões. Além disso, estamos dando 

início a uma nova geração de combustí-

veis, como o diesel renovável e bioquero-

sene de aviação. A Petrobras é uma em-

presa permanentemente em transforma-

ção”, disse Andrade. 

O ministro de Meio Ambiente, Joaquim 

Leite, também marcou presença no even-

to e destacou a importância de incentivar 

a indústria para a transição energética em 

linha com a economia verde. n
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A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), 

cobrada pelo Ibama, é calculada de acordo com o 

faturamento global do estabelecimento. Para a revenda de 

combustíveis a situação gera um enorme desequilíbrio

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Projeto que altera a TCFA 
pode ser aprovado na 
Câmara ainda este ano

H á anos o setor de revenda de 

combustíveis questiona a Taxa 

de Controle e Fiscalização Am-

biental (TCFA), cobrada trimestralmente pe-

lo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

Instituída pela Lei n° 10.165/2000, que al-

terou a Lei n° 6.983 de 1981, a taxa deve 

ser paga por empresas que exercem ativida-

des potencialmente poluidoras ou utilizado-

ras de recursos naturais (listadas no Anexo 

VIII da Lei 6.938). 

Seu objetivo é arrecadar recursos para 

preservação ambiental e o valor a ser pa-

iS
to

ck

Taxa do Ibama pesa para os empresários 
da revenda e é cobrada trimestralmente
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go pelos empreendimentos é (ou deveria 

ser) proporcional ao seu porte e ao grau 

de utilização dos recursos naturais de ca-

da uma das atividades sujeitas à fiscaliza-

ção. No entanto, essa definição leva a al-

gumas distorções. 

No caso dos postos revendedores, por 

exemplo, como o cálculo considera o valor 

do faturamento bruto (que é bastante di-

ferente do faturamento líquido), muitas ve-

zes a cobrança se equipara à de uma refina-

ria ou distribuidora. “Isso gera uma enorme 

injustiça, o que traz a necessidade de rea-

dequação. Ela deve ser cobrada em casos 

nos quais realmente exista potencial de ris-

co ambiental”, disse o deputado federal Je-

rônimo Goergen (PP-RS), autor do Projeto 

de Lei 10273/18, que limita as possibilida-

des de cobrança da taxa. 

“Além da revenda de combustíveis, ou-

tros empreendimentos são prejudicados por 

essa taxa. Uma loja de artigos para motos, 

por exemplo, que faça troca de óleo, paga a 

TCFA. Então, essa cobrança incide também 

na venda de capacetes”, ilustrou. “A ideia 

não é excluir a taxa, mas, sim, cobrá-la no 

caso de atividades realmente com risco po-

luidor e de forma proporcional”, explicou. 

Segundo Goergen, a readequação des-

ta cobrança é importante, inclusive, pa-

ra o próprio consumidor. “Em nenhum 

momento pretendemos excluir taxas que 

contribuam com a fiscalização ambiental. 

Porém, da forma como é cobrada atual-

mente, a TCFA eleva o custo das empre-

sas e, consequentemente, onera os pre-

ços repassados aos consumidores. Todo 

mundo perde quando uma cobrança é 

malfeita. Se não houver esse equilíbrio, 

os valores são utilizados de forma inde-

vida, geram custos para o consumidor e 

não cumprem o objetivo, que é a prote-

ção ambiental”, disse. 

Dentre as mudanças previstas no texto 

do PL estão a limitação da possibilidade de 

cobrança da taxa, que passará a ser justifi-

cada somente quando atividades potencial-

mente poluidoras e utilizadoras de recur-

sos ambientais estejam submetidas a pro-

cedimento de licenciamento ou autorização 

ambiental de competência da União e tam-

bém a definição de que a TCFA será devida 

por pessoa física ou jurídica, independente-

mente da quantidade de filiais ou estabele-

cimentos que possua, aplicando-se as faixas 

de enquadramento de porte e os valores da 

taxa de forma unitária.

PL DEVE CHEGAR AO SENADO EM 2023

Segundo Goergen, o PL deve seguir em 

tramitação no início de novembro. “O PL 

obteve parecer favorável e está, no momen-
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to, na Comissão de Fiscalização e Tributa-

ção (CFT). A partir de novembro a tramita-

ção deve ter sequência, passando também 

pela Comissão de Constituição e Justiça e 

Cidadania (CCJC). A perspectiva é de que 

seja aprovado na Câmara ainda este ano e, 

no primeiro semestre do ano que vem, seja 

votado no Senado”, destacou. 

O projeto responde a um pleito antigo da 

revenda, que é uma cobrança justa e pro-

porcional. “A nossa expectativa é a redução 

dos custos para um valor mais justo, pois 

ajudará não só os postos, como todo setor 

produtivo”, disse o presidente da Fecom-

bustíveis, James Thorp Neto. “A situação 

atual criou enorme injustiça e está ficando 

insustentável para o empresário, com con-

sequências sociais negativas para toda a so-

ciedade, porque vai acabar gerando desem-

prego”, afirmou. n

Taxa é considerada injusta para 
a revenda por enquadrar na 
mesma categoria as refinarias e 
os postos de combustíveis  

Agência Petrobras
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OPINIÃO Manuel Fonseca da Costa | Vice-presidente da Fecombustíveis

Estou na revenda varejista de combustíveis 

desde 1975, quando adquiri meu primeiro posto 

de combustíveis, portanto prestes a celebrar “bo-

das de ouro” com a categoria.

Com a necessária coragem tenho conseguido 

enfrentar as dificuldades que seguidamente nos 

são impostas pelos diversos agentes regulamen-

tadores da nossa atividade. Ao longo desse tem-

po, tenho acumulado vasta experiência no ge-

renciamento empresarial varejista. Nossa ativida-

de acha-se submetida aos mais variados proces-

sos fiscalizatórios. As tentativas, que nem sempre 

se mostram eficazes, para o banimento daque-

les que descumprem as normas pertinentes à éti-

ca do negócio, acabam por favorecer as irregu-

laridades praticadas, com evidente prejuízo aos 

cumpridores das leis.

Temos a lamentar que, ao longo desses úl-

timos anos, muitos companheiros deixaram a 

revenda por conta dessas questões ou por ra-

zões financeiras.

Uma das conquistas recentes, que gostaría-

mos de ressaltar, é o benefício recebido pela ca-

tegoria em consequência da Lei Complementar 

194/2022, que estabeleceu redução nas alíquo-

tas de ICMS incidentes nos combustíveis pelos di-

versos estados da Federação. No Rio de Janeiro, 

onde atuamos, essa redução do tributo resultou 

em crescimento notável nas vendas ao consumi-

dor, consequência direta da redução nos preços 

de bomba dos combustíveis. Essa redução mos-

tra-se progressiva, com os seguidos abatimentos 

promovidos pelas refinarias da Petrobras.

Considero imperioso falar do recente luto de-

vido à nossa categoria pelo falecimento do líder 

e nobre companheiro Gil Siuffo, com quem tive a 

honra de participar em cargos de diretoria na Fe-

combustíveis, antes de seu ingresso na Confedera-

ção Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turis-

mo (CNC) como vice-presidente desta importan-

te entidade nacional. Acompanhei seu trabalho 

incansável em benefício da revenda nacional, até 

mesmo antes de exercer a presidência da Fecom-

bustíveis. Este trabalho, ainda na condição de pre-

sidente do Sindcomb, arregimentou os presiden-

tes dos sindicatos de São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Paraná e Minas Gerais, durante todo o período de 

elaboração da Constituição Federal, promulgada 

em 1988. Graças a esse trabalho, fruto de sua pre-

sença constante em Brasília, foi incluído na Consti-

tuição Federal o artigo 238, que reza: “A Lei orde-

nará a venda e revenda de combustíveis de petró-

leo, álcool carburante e outros combustíveis deri-

vados de matérias-primas renováveis, respeitados 

os princípios desta Constituição”.

Antes, ele havia conseguido junto ao Con-

selho Nacional de Petróleo – CNP (atual ANP) o 

reconhecimento empresarial da categoria, com 

margem de revenda estabelecida pelo governo 

federal na sequência dos reajustes promovidos 

pelo Executivo. Seu exemplo, como líder sindical, 

como empresário de sucesso e chefe de família 

exemplar serão relembrados por todos os reven-

dedores que ainda lutam dentro do respeito à éti-

ca e ao cumprimento das leis.

Uma Vida!
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Frota ainda é pequena, mas tem crescido no país. Diversos agentes 

privados da cadeia passaram a investir em eletropostos, empresas 

estão trocando a frota de veículos urbanos de carga (Vucs) por 

caminhões elétricos e o movimento de eletrificação também atingiu 

as três distribuidoras nacionais

POR MÔNICA SERRANO E ROSEMEIRE GUIDONI 

Eletrificação no 
Brasil expande, mas 
enfrenta barreiras 



A frota de elétricos no país está 
crescendo e, em julho, somou 
100 mil veículos. Somente 
no primeiro semestre, foram 
emplacados 3.395 veículos

Divulgação E-W
olf
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A pressão climática e o compro-

misso de diversos países com 

o Acordo de Paris (COP-21) 

para manter o aquecimento global em 

um nível seguro têm motivado diversas 

ações e estratégias para a redução dos 

gases de efeito estufa. No Brasil, cerca 

de 48% da matriz energética é limpa e 

renovável, de acordo com a Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE). Mas, no âmbi-

to da matriz veicular os combustíveis fós-

seis ainda representam mais de 70% do 

total de consumo. 

Um dos caminhos para mudar esse cená-

rio, além do estímulo ao etanol, é a eletro-

mobilidade, que tem avançado em muitos 

países, especialmente na Europa. No Brasil, 

embora as instituições do setor tenham co-

memorado, em julho, o marco de 100 mil 

veículos elétricos, trata-se de uma frota ain-

da tímida diante da quantidade total em 

circulação. Ainda existem algumas barreiras 

ao avanço da eletromobilidade e questiona-

mentos sobre qual será a tecnologia mais 

apropriada para os carros elétricos.

De acordo com Pedro Bentancourt, vice-

presidente de Veículos Leves da Associação 

Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) e dire-

tor de Relações Governamentais da Great 

Wall Motor Brasil, os veículos híbridos são 

a melhor alternativa para que a eletromo-

bilidade se dissemine no Brasil. “Existem os 

elétricos puros, à bateria, que têm a limita-

ção das longas distâncias. Por isso, a tecno-

logia híbrida, que possibilita que o veículo 

utilize outros combustíveis, como etanol ou 

gasolina, ao fim da carga da bateria, é uma 
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solução para o aumento da frota de carros 

elétricos”, explicou.

Apesar disso, segundo dados da ABVE, o 

mercado de elétricos puros está crescendo. 

No primeiro semestre deste ano, os veícu-

los leves 100% elétricos superaram em 19% 

o total de vendas (do segmento) de todo o 

ano de 2021. No período, foram emplaca-

dos 3.395 veículos 100% elétricos, contra 

2.851 no ano anterior. Em relação a 2020, o 

aumento de elétricos puros no semestre foi 

de 324% (3.395 de janeiro a junho de 2022, 

contra 801 de janeiro a dezembro de 2020).

Uma das explicações para o crescimento 

da frota de veículos elétricos puros é que a 

autonomia das baterias já evoluiu e a infra-

estrutura de recarga rápida está crescendo. 

“Embora a participação dos veículos elé-

tricos e híbridos, na frota total, ainda seja 

pequena, podemos dizer que o setor está 

crescendo a taxas muito maiores do que os 

veículos a propulsão”, disse Bentancourt.

A autonomia, segundo o especialista, de-

pende da capacidade da bateria. Em geral, 

veículos urbanos médios têm baterias en-

tre 40 e 60 quillowats-hora (KWh). Consi-

derando que o veículo pode rodar 6 km por 

quilowatt, uma bateria de 40 kWh possibili-

ta rodar 240 km; uma de 60 KWh, cerca de 

360 km. Com sistemas de recarga rápida, 

que permitem o carregamento em cerca de 

35 minutos, a tendência é de que o veículo 

nunca fique sem carga.

“Temos duas vagas para carregamento 

elétrico e, em alguns dias, há fila para recar-

ga”, contou Claudinei da Silva Caetano, ge-

rente dos postos da rede Arco-Íris, que tem 

unidades nas cidades de Roseira e Apareci-

da, nos dois sentidos da Rodovia Presidente 

Dutra (que liga São Paulo ao Rio de Janeiro).

Segundo Caetano, o eletroposto ultrar-

rápido foi instalado há cerca de três meses, 

em parceria com a Vibra, no posto de Rosei-

ra, no sentido São Paulo - Rio. “Enquanto o 

carro é recarregado, o cliente tem várias op-

ções de lazer em nosso complexo de com-

pras. Temos diversos restaurantes, loja de fá-

brica da Bauducco, O Boticário, entre outros. 

Assim, atendemos tanto o motorista que es-

tá viajando quanto o público da cidade”, ex-

plicou. O carregador ultrarrápido conta com 

três pontos de recarga, com potência máxi-

ma de saída de 150 kW em corrente contí-

nua e 43 kW em corrente alternada.

Caetano afirmou que a iniciativa de ins-

talação do eletroposto está sendo tão bem-

sucedida que a rede está instalando outro 

carregador em Aparecida (sentido São Pau-

lo). “Neste segundo caso, teremos somente 

uma vaga e é um carregador básico, não ul-

trarrápido”, disse. Segundo ele, a rede co-

bra um valor simbólico de recarga, como 
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estratégia para contabilizar a quantidade de 

veículos que utilizam o sistema.

Já no caso do Posto Amigãozão, localiza-

do na cidade de Itupeva (SP), a realidade não 

é a mesma. “Instalamos um sistema de ener-

gia fotovoltaica, em parceria com a empresa 

Agil Energy, que nos ofereceu como diferen-

cial uma estação para recarga de carros elé-

tricos. Temos clientes, mas ainda são poucos, 

pois esse mercado ainda não cresceu o su-

ficiente para tanto”, disse Fábio Cursi, pro-

prietário da rede Amigão. Segundo ele, esse 

é um grande desafio para a revenda.

“Como o ponto de recarga fez parte da 

negociação do sistema de energia solar e 

não foi um investimento isolado, não po-

demos reclamar sobre o retorno do empre-

endimento. Mas, se tivéssemos investido no 

sistema com o intuito de atender uma gran-

de quantidade de veículos, certamente terí-

amos nos arrependido, pois o público ain-

da é pequeno”, pontuou. De acordo com o 

empresário, a recarga completa do veículo 

pode levar de 40 minutos a duas horas e a 

cobrança é feita pelo tempo de estaciona-

mento do carro. “Estamos próximos a um 

outlet e há também o público da própria re-

gião, mas a quantidade de veículos ainda é 

pequena”, destacou.

Mas há redes de postos que acreditam 

no potencial deste mercado. Exemplo dis-

so foi a parceria entre a Rede SIM, Movida, 

Nissan e Zletric, para construir o Rota Sul, 

um corredor de carregamento que terá no-

ve eletropostos, interligando as principais ci-

dades e rodovias da região Sul.   

Com o novo corredor, será possível sair 

de São Paulo (SP) e ir até Punta del Este, no 

Uruguai,  tendo a segurança de que haverá 

carregadores rápidos para carros elétricos a 

cada 200 km.

 OPORTUNIDADES PARA A REVENDA

 Para parte da revenda de combustíveis, es-

te movimento de eletrificação ainda deve de-

morar alguns anos, porém a E-Wolf, empre-

sa que oferece diferentes soluções de carre-

As tomadas dos pontos de recarga não 
representam mais um problema e com 
os adaptadores qualquer marca de 
veículo pode completar a recarga nos 
pontos disponíveis no país
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gadores elétricos, participou da ExpoPostos 

& Conveniência e recebeu em seu estande 

diversos revendedores interessados, inclusive 

de locais bem distantes, onde se supõe haver 

pouquíssima demanda.

Thiago Castilha, diretor de Relações Cor-

porativas e Institucionais do Sindilub e CMO 

da E-Wolf, contou que muitos revendedo-

res solicitaram informações sobre o funcio-

namento e os custos dos pontos de recarga. 

“Para nossa surpresa, tivemos uma grande 

demanda, com aproximadamente 500 inte-

ressados em contratos de aluguel ou com-

pra de carregadores”, destacou.

Há diferentes tipos e modelos, que vão des-

de carregadores mais lentos aos ultrarrápidos. 

Para quem não quer arcar com a compra, a 

empresa oferece a locação dos equipamentos, 

cujos custos são a partir de R$ 700 mensais. Já 

a compra de carregadores pode oscilar na faixa 

de R$ 30 mil até R$ 230 mil. “Para os postos 

temos uma solução intermediária antivandalis-

mo, com dois pontos de recarga (R$ 30 mil) e a 

locação é de R$ 800 por mês”, disse. 

Ele também destaca que, apesar do in-

vestimento, já existe demanda de eletro-

postos em algumas metrópoles para carros 

de passeio e de serviços, como caminhões, 

e motoristas de aplicativos.

Para os postos urbanos, Castilha avalia 

que a melhor solução são os modelos de 

recarga lenta, porque o usuário deste veí-

culo faz o recarregamento em casa no pe-

ríodo da noite e utiliza uma recarga fora, 

em determinadas situações. “O consumi-

dor vai ficar meia hora no posto para dar 

Eletroposto da rede Arco-Íris instalado em 
parceria com a Vibra Energia, na Rodovia 

Dutra, conta com carregadores ultrarrápidos 

Divulgação
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uma carguinha igual à do celular. Nessa 

meia hora de carregamento, ele poderá cir-

cular mais 20 km ou 30 km até chegar em 

sua casa. Já nos postos de rodovias, os mo-

delos de recarga rápida são mais apropria-

dos, pois carregam cerca de 80% da bate-

ria em pouco tempo, para dar continuida-

de à viagem”, destacou.

Conforme dados da ABVE, já há 1,5 mil 

carregadores pelo Brasil e a tendência é de 

crescimento da rede de recarga ultrarrápida. 

“Claro que existem os carregadores residen-

ciais ou em outros estacionamentos, onde 

eventualmente os motoristas deixam o veí-

culo. Porém, o carregador residencial esbar-

ra em um problema: normalmente, os con-

domínios têm somente uma vaga compar-

tilhada para recarga. Como o carregamen-

to é lento, apenas um veículo — o que che-

gar primeiro — acaba utilizando. Ou seja, 

em um condomínio, o sistema só fun-

ciona enquanto houver somente um  

carro elétrico”, disse Wilson Moraes, 

gerente de Infraestrutura de Recar-

ga de Veículos Elétricos da ABB, du-

rante o C-Move, evento promovido 

pela ABVE em setembro.

Em sua avaliação, as alternativas 

são individualizar os carregadores 

ou ampliar a infraestrutura de recar-

ga ultrarrápida.

E AS TOMADAS?

Este tipo de problema deixou de ser uma 

questão. Castilha esclarece que apesar de o 

mercado internacional ter cinco tipos de co-

nectores, as tomadas do tipo 2 correspon-

dem a 98% dos carregadores nacionais. Os 

modelos que utilizam outros tipos de conec-

tores, como é o caso dos veículos da Nissan, 

têm uma modalidade específica (tipo 1), as-

sim como os demais modelos utilizam um 

adaptador, sendo possível recarregar o carro 

em qualquer eletroposto.

O grande pulo do gato, na visão de Casti-

lha, é a revenda aproveitar a parada do mo-

torista para rentabilizar o seu negócio. “Ele 
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(motorista) terá que esperar meia hora na 

conveniência, lembrando que o dono de 

carro elétrico poderá gastar acima da média 

de mercado (de R$ 30 a R$ 50). Além disso, 

o revendedor poderá cobrar pela prestação 

do serviço da recarga”, disse.

DISTRIBUIDORAS AVANÇAM  

COM PONTOS DE RECARGA

As três principais distribuidoras de com-

bustíveis já estão começando a implantar 

eletropostos em várias unidades de suas re-

des e têm planos para expansão. A Vibra, por 

exemplo, pretende instalar 70 eletropostos 

até o fim de 2023, sendo 50 deles em rodo-

vias. O objetivo é criar o maior corredor elétri-

co do Brasil, com quase 9 mil quilômetros de 

extensão, conectando toda a região Sul e Su-

deste do país, além de cidades como Brasília.

Já a Ipiranga encerrou 2021 com 44 

postos de recarga e tem planos para mais 

40 eletropostos.

A Raízen, por sua vez, instalou o primei-

ro eletroposto na cidade de São Paulo, com 

a solução Shell Recharge, que oferece aos 

usuários carregadores de 50 kW e 150 kW, 

que permitem a recarga em até 35 minutos. 

O projeto é uma parceria com a startup Tu-

pinambá e a meta é inaugurar mais 34 esta-

ções de carregamento em toda a região Su-

deste até março de 2023.

O OVO OU A GALINHA?

Afinal, o que deve impulsionar a eletri-

ficação no Brasil: a criação da infraestrutu-

ra deve vir antes da venda do carro elétri-

co ou vice-versa? Este foi o questionamen-

to do painel “O caminho da infraestrutura 

e ecossistema para veículos elétricos”, apre-

sentado no evento Automotive Business Ex-

perience 2022 (ABX22)

Rafael Ugo, diretor de Marketing da Vol-

vo Cars, que participou do painel, disse que 

a estratégia da empresa, a partir de 2025, é 

de que 50% dos veículos vendidos no mun-

do inteiro terão que ser 100% elétricos e a 

partir de 2030 todas as vendas terão que 

ser 100% de elétricos. Diante dessa diretriz, 

a montadora foi uma das pioneiras a desen-

volver infraestrutura no Brasil para carrega-

mento elétrico há dois ou três anos. O ser-

viço oferecido é gratuito. “Quando a Volvo 

começou a oferecer infraestrutura de carre-

gamento público foi muito mais para dar a 

segurança às pessoas, no sentido de que-

brar as barreiras”, disse. “Hoje, ainda ve-

mos que a melhor experiência é carregar o 

seu carro de graça. Essa estratégia tem dado 

muito certo para a Volvo”, destacou Ugo.

Atualmente, a indústria sueca está insta-

lando infraestrutura de carregamento rápi-

do nas rodovias. Esta é a primeira das cin-

co fases, que deverá encerrar 2022 com 13 
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carregadores, numa extensão entre 3 mil ou 

4 mil quilômetros.

Já Eduardo Pincigher, diretor de Assun-

tos Corporativos da chinesa JAC Motors, 

destacou que é preciso desmistificar que a 

venda de veículos elétricos deva estar vin-

culada à infraestrutura. 

“Em 2019, quando fomos buscar infor-

mações, na Europa, 90% dos usuários car-

regavam os veículos em casa e no escritó-

rio e apenas 5% utilizavam supermerca-

dos, restaurantes, shoppings e demais ele-

tropostos”, disse.

Segundo ele, a montadora lançou há 

três anos no Brasil uma linha de quatro 

modelos totalmente elétricos. Até hoje, a 

JAC realizou 13 lançamentos de veículos 

eletrificados e há cerca de 2,5 mil unidades 

emplacadas no país.

Pincigher enfatizou que o que mais limi-

ta a expansão da eletrificação é a renda, e 

não a infraestrutura. “Nossa expectativa é 

de que as vendas de veículos elétricos no 

Brasil devem ficar entre 0,5% e 0,6%, em 

função da limitação da renda da popula-

ção”, observou.

PREÇO AINDA É BARREIRA  

PARA A EXPANSÃO DA FROTA

 De fato, o preço do veículo elétrico ainda 

é maior do que os demais modelos a com-

Consumidor brasileiro
 Durante o C-Move, a Mckinsey & Company 

apresentou um estudo que demonstra que o 

consumidor brasileiro é bastante receptivo a no-

vas tecnologias. De acordo com a pesquisa, 70% 

dos entrevistados pensam em experimentar car-

ros elétricos via serviços por assinatura. Segundo 

Felipe Fava, líder do Centro da Mobilidade do Fu-

turo da McKinsey na América Latina, a pesquisa 

dividiu diferentes grupos e identificou que uma 

parcela de consumidores não tem interesse na 

propriedade de um carro, mas prefere o acesso a 

um veículo via mobilidade compartilhada.

O levantamento também apontou barreiras, 

como a  falta de infraestrutura, preço alto e tem-

po de recarga, como impeditivos para adquirir 

um veículo elétrico. O acesso à recarga (64%) e 

a autonomia de bateria (43%) foram citadas co-

mo as maiores preocupações para quem preten-

de adquirir um veículo elétrico.

Fava destacou que ainda há muita falta de co-

nhecimento da população em relação ao veículo 

elétrico, não sendo necessário ter diversos locais 

para recarga porque as baterias, hoje, têm mais 

autonomia. Além disso, a recarga do veículo de-

verá ser realizada à noite. “Você não precisa ter 

um ponto de recarga a cada esquina, essa an-

siedade não tem fundamento. Há a necessidade 

de aculturamento do carro elétrico para ganhar 

mais expansão”, disse.
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bustão e pesa no bolso dos brasileiros. Mas, 

de acordo com a ABVE, o cenário tende a 

mudar. Uma das razões disso é que, com o 

avanço da tecnologia, o preço das baterias 

está caindo. “Em 2009 o custo do kWh de 

uma bateria era de US$ 1,2 mil. Hoje, o va-

lor da mesma bateria fica entre US$ 140 e  

US$ 150 por kWh. Quando esse valor estiver 

um pouco abaixo de US$ 100, o custo de 

produção de um veículo elétrico e um mo-

Não há regulamentação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pa-

ra a cobrança da recarga. A atividade foi 

autorizada pela agência reguladora des-

de 2018, pela Resolução Normativa Aneel 

nº 819/2018, que permitiu que qualquer 

interessado, tais como distribuidoras, 

postos de combustíveis, shopping centers 

e outros, realizassem serviços de recarga 

com fins comerciais.

No entanto, a norma foi revogada com 

a aprovação da Resolução Normativa  

nº 1.000/2021, que consolida as regras de 

prestação do serviço público de distribui-

ção de energia elétrica, inclusive prevendo 

diretrizes sobre as instalações de recarga 

de veículos elétricos. De qualquer forma, 

a Nota Técnica nº 0063/2018-SRD/Aneel, 

que estabelece que a atividade de recarga 

deve ser considerada um serviço, dissocia-

do e distinto da atividade de fornecimento 

de energia elétrica, ainda é válida.

Na prática, segundo Bentancourt, as 

empresas cobram pelo tempo de esta-

cionamento do veículo no local. Segundo 

ele, a Aneel deixou claro que  os critérios 

de remuneração do serviço são das pró-

prias empresas. 

“Hoje, a discussão que existe em torno 

da cobrança é de que forma e como inter-

pretar esse insumo que está sendo entre-

gue do eletroposto ao veículo. A energia 

é um produto, um serviço ou a soma dos 

dois? Se for um produto, existe incidên-

cia do Imposto sobre Circulação de Mer-

cadorias e Serviços (ICMS); se for um ser-

viço, do Imposto sobre Serviços (ISS). Essa 

é uma discussão que está sendo feita em 

âmbito da ABVE neste momento”, expli-

cou. “Mas, na prática, não conheço qual-

quer empresa que tenha tido necessidade 

de ir à Justiça para conseguir algum tipo 

de liminar, acordo específico ou amparo 

legal para a cobrança”.

Cobrança pela recarga
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delo similar a combustão será equivalente”, 

afirmou Bentancourt. 

Além disso, segundo a ABVE, o custo de 

manutenção é menor e, mesmo com o pre-

ço de aquisição mais elevado, o uso do veícu-

lo elétrico é mais econômico. Apenas como 

comparação, um Toyota Corolla comum cus-

ta em torno de R$ 130 a 140 mil, enquanto 

um híbrido sai por cerca de R$ 180 mil. 

Comparando a eletricidade à gasolina, o 

custo de 1 kWh, que permite que o veícu-

lo rode entre 6 km e 8 km, fica em torno de  

R$ 0,85/ 0,90. Considerando que o carro fa-

ça 6 km e a carga custe R$ 0,90, o valor por 

quilômetro rodado será R$ 0,15. Já no ca-

so de um veículo a combustão, imaginando 

que faça 10 km por litro e com um preço 

médio da gasolina de R$ 5, esse mesmo cus-

to seria de R$ 0,50 por quilômetro rodado. 

Além disso, existem alguns estímulos, como 

a redução do IPVA em sete estados do Brasil.

Essa é uma das razões, inclusive, de a ele-

trificação estar crescendo no segmento de 

veículos de frota. Além da economia ao ro-

dar, as empresas avançam na sustentabili-

dade — afinal, a chamada Agenda ESG 

(responsabilidade ambiental, social e corpo-

rativa) já é considerada um critério determi-

nante até mesmo para a obtenção de crédi-

to. Assim, empresas como Coca-Cola, Uber 

e Mercado Livre, entre outras, estão substi-

tuindo suas frotas por veículos elétricos. 

O Mercado Livre, por exemplo, anunciou 

que vai incorporar mais de 400 vans elétri-

cas no Brasil até o final de 2022. Já o CEO 

global da Uber, Dara Khosrowshahi, desta-

cou, recentemente, que toda a frota de car-

ros será elétrica até 2040. 

No Brasil, segundo dados da Associa-

ção Brasileira das Locadoras de Automóveis 

(Abla), a frota total de veículos para locação 

é de 1,2 milhão, sendo que somente 6 mil 

são elétricos — mas a perspectiva é de que 

o número cresça rapidamente. Apenas co-

mo exemplo, a Locadora Hertz já encomen-

dou 100 mil carros elétricos da Tesla, 65 mil 

da Polestar e 175 mil da General Motors. 

De acordo com os planos, os primeiros veí-

culos devem ser entregues em 2023 e che-

garão em etapas até 2027. n
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Paixão nacional, o torneio mundial promete esquentar as vendas 

no período e os revendedores planejam ações promocionais, 

sorteios e telão para atrair os clientes nos dias de jogos   

POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS

J á estamos na contagem regressiva 

para a Copa do Mundo e as lojas 

de conveniência em diversos esta-

dos começaram a se preparar para receber 

os clientes, com promoções, aumento de 

estoques e muitas novidades.  

Estimativas do Serviço de Proteção ao 

Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas (CNDL) proje-

tam que 60 milhões de brasileiros vão con-

sumir na Copa do Mundo, devendo injetar 

cerca de R$ 20 bilhões na economia com 

gastos relacionados ao torneio.

De olho no aquecimento do consumo, 

Jamilly Barbosa da Silva, proprietária do 

Posto Conterrâneo, com loja franqueada 

da Shell Select, em Feira de Santana (BA), 

já começou a trabalhar. Ela inseriu a ven-

da e a troca de figurinhas do álbum oficial 

da Copa do Mundo em sua loja de conve-

iStock

Lojas entram  
no clima da Copa
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niência, que também foi toda ornamenta-

da com bolas, bandeiras do Brasil, acessó-

rios e kits de bebidas e alimentos, visando 

aquecer as vendas neste período. “Tam-

bém estou montando uma estrutura de 

telão, para atrair público e aumentar o flu-

xo da loja durante os jogos”, disse. 

Jamilly ainda criou sorteios de camisas 

oficiais da seleção brasileira. Será uma pre-

miação por mês, em outubro, novembro e 

dezembro, e a intenção é que isso aumen-

te o ticket médio da conveniência, que 

hoje está na média de R$ 15,50. “Para 

o sorteio, o cliente ganha um cupom 

para concorrer a cada R$ 30 gastos com 

qualquer produto da conveniência, exceto 

a tabacaria”, revelou.

“Sempre que há esses eventos, é im-

portante fazer campanhas, pois elas real-

mente dão resultados e aumentam o fluxo 

na loja”, afirmou.

O posto de Jamilly também foi decora-

do para a Copa e ganhou um toldo verde 

e amarelo na área externa. 

Em Belo Horizonte (MG), Maurícia Viei-

ra, proprietária do posto VIP BH, já é co-

nhecida na capital mineira pela ornamen-

tação da loja em datas comemorativas. 

“Fazemos ações para o Dia das Crianças 

há muito tempo e eu me visto como per-

sonagem de quadrinhos”, lembrou.

Para a Copa do Mundo, Maurícia tam-

bém já iniciou os preparativos, começando 

pela decoração. “Sempre fizemos ações 

para o torneio, e isso independente do ho-

rário dos jogos, pois somos uma loja 24 

horas. Nesses casos, acho que vale esten-

der a ação para o posto, e não deixá-la 

apenas na conveniência. Afinal, estamos 

falando de uma paixão nacional, que é o 

futebol, e mostrar para o cliente que esta-

mos no clima é muito importante”, disse.

Igualmente relevantes são as promo-

ções feitas para a equipe de funcioná-

rios, que precisa estar engajada com o 

momento. “Se eles não se sentirem par-

te daquilo, envolvidos de fato, com inte-

resse em participar, não vão convencer 

os clientes a fazerem o mesmo. Por isso, 

mesmo trabalhando em um serviço es-

sencial, como o de postos e conveniên-

cias, conseguimos colocar televisão para 

que possam assistir aos jogos, incremen-

tar um lanche ou algo do tipo”, contou 

Maurícia. “Também criamos bolões com 

prêmios que vão de dinheiro a um dia a 

mais de folga, entre outras ações de en-

gajamento para os colaboradores”.

No posto VIP BH, as ações para a Copa 

do Mundo aproveitam a experiência com 

o campeonato estadual de Minas Gerais, 

quando geralmente o posto é ornamenta-
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do para o famoso Clássico Mineiro Cruzei-

ro x Atlético-MG. “Sobre os resultados, eu 

já adianto: as vendas aumentam com es-

sas ações, principalmente quando há com-

bos promocionais, promoção de cerveja, 

de gelo etc”, disse.

Com a experiência de quem está há 25 

anos à frente do negócio, Maurícia conse-

gue antecipar o fluxo de clientes nos dias 

de jogos do Brasil. Geralmente, ela lem-

bra, a loja tem movimento normal no iní-

cio do campeonato e isso vai esquentando 

à medida que a seleção canarinha avan-

ça para as fases de mata-a-mata. “Então, 

tem de ter essa sensibilidade para gerir o 

estoque e até mesmo a estratégia de ven-

das. Eu prezo pela flexibilidade. Ou seja: 

não é porque tem uma estratégia inicial, 

que ela não poderá ser adequada ao longo 

do torneio”, revelou.

Neste ano, ela planeja atuar com ações 

nas redes digitais e, para isso, conta com 

a agência de marketing que a atende para 

preparar um calendário de posts no Insta-

gram. A empresária também está coorde-

nando ações com parceiros e fornecedo-

res, a fim de obter patrocínios para telões 

e outras atrações para a Copa, sem arris-

car a rentabilidade do negócio. “Em mer-

cados competitivos, como o de Belo Hori-

zonte, o retorno é pequeno e não nos per-

mite fazer muitas coisas de forma susten-

tável. Por isso, é imprescindível a atuação 

em parceria”, disse.

Na Rede SIM, que conta hoje com 

156 postos de combustíveis e que pre-

tende fechar este ano com 160 — todos 

com lojas de conveniência nos estados 

do Rio Grande do Sul e Santa Catarina 

— as expectativas para a Copa do Mun-

do também são positivas. Segundo Die-

go Argenta, superintendente de varejo 

da companhia, os postos da rede devem 

ser pontos de parada para as pessoas se 

“abastecerem” para assistir aos jogos 

Posto de Feira de Santana (BA) já se prepara 
para receber os clientes, com oferta de produtos, 
decoração verde e amarela, promoções e sorteios 

Divulgação Posto Conterrâneo
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em casa. “Como a maioria dos jogos se-

rá na parte da tarde, entendemos que os 

nossos clientes se organizarão para bus-

car em nossas unidades o que precisa-

rem antes das partidas”, disse.

Para isso, a Rede SIM trabalha em par-

ceria com os fornecedores para ofertas de 

combos e promoções a clientes-fidelida-

de do aplicativo da marca. Entre os pro-

dutos que serão oferecidos estão salgadi-

nhos, energéticos, petiscos e bebidas no 

geral. “Uma boa exposição com ações de 

trade marketing tematizadas, além de ga-

rantir o abastecimento dessas categorias, 

certamente fará a diferença para promo-

ver maior volume de vendas nesse perío-

do”, avaliou Argenta.

 

ESTOQUE, NEGOCIAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

“É preciso calcular bem preço, ren-

tabilidade e quantidade a ser vendida 

para que a promoção seja bem-sucedi-

da”, alertou Giselle Valdevez, sócia e di-

retora executiva da consultoria Valsa e  

relationship partner da NACS para o Bra-

sil. E ainda frisou que as “promoções não 

são apenas interessantes, mas, sim, ne-

cessárias”. O planejamento das ações, o 

volume dos pedidos e os preços precisam 

ser muito bem negociadas com os for-

necedores. “Afinal, é importante garan-

tir preços e quantidades criteriosamente 

calculados para gerar lucro”, afirmou. 

As promoções exigem um acompanha-

mento refinado de estoque, para que não 

falte produto na área de vendas (freezers, 

geladeiras e gôndolas, por exemplo). 

Outro ponto importante alertado pela 

consultora é a divulgação das ações pro-

mocionais. “A sinalização e a comunica-

ção ao cliente são pontos que merecem 

extremo cuidado. Quem está nas redes so-

ciais – como Instagram e WhatsApp – deve 

anunciar e fazer reverberar a sua mensa-

gem”, disse. “Além disso, como parte im-

prescindível da implementação da ativida-

de promocional, a equipe de vendas preci-

sa ser treinada e informada das mecânicas 

e das metas de vendas”, completou. n

Quando começa?  

A Copa do Mundo 2022 será rea-
lizada no Catar, a partir do dia 20 de 
novembro. Os jogos terão horário 
de início entre 10h00 e 16h00 (ho-
rário de Brasília) e a seleção brasilei-
ra estreia no dia 24 de novembro, às 
16h00, contra a seleção da Sérvia: 
um momento bastante propício para 
pôr à prova as preparações e promo-
ções das revendas e conveniências.
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ATUAÇÃO SINDICAL
iS

to
ck

BAHIA

Encontro de Juazeiro promove 
debate sobre o setor

O Encontro de Revendedores de Jua-
zeiro e Região, na Bahia, realizado 
no dia 15 de setembro, conseguiu 

agregar todos os agentes da cadeia produ-
tiva, do refino à revenda. Participaram cerca 
de 200 pessoas, que debateram uma agenda 
com pautas relevantes para o setor de com-
bustíveis.  A solenidade de abertura teve a par-
ticipação de representantes do Sindicombus-
tíveis da Bahia e de Pernambuco, Prefeitura 
de Juazeiro, ANP, PRF-BA, Ibametro, Sindicom 
Bahia e Acelen (Refinaria Mataripe). O próxi-
mo evento já está marcado e será no dia 10 
de novembro, em Vitória da Conquista (BA).

 O Sindicombustíveis Bahia apresentou as 
ações promovidas pela entidade em defesa 
da revenda e a importância da categoria es-
tar unida para discutir assuntos que afetam 
diretamente o dia a dia dos postos de com-
bustíveis. “Nossos encontros regionais têm o 
objetivo de subsidiar a revenda com conheci-
mento, para que possa melhor administrar os 
negócios”, observou Glauco Mendes, diretor 
jurídico do Sindicombustíveis Bahia, que re-
presentou a presidência da entidade.

O diretor comercial para mercado interno da 
Acelen, Josué Bohn, falou sobre a política de 
precificação de combustíveis da Refinaria Ma-
taripe, privatizada este ano. Ele explicou que a 
precificação é feita de acordo com os preços 
internacionais e que fazem uso de fórmulas, 
cujas avaliações para o mercado baiano são se-
manais, sempre aos sábados. Bohn ressaltou a 
importância de participar do evento. 

A palestra “O consumidor tem pres-
sa: corra com ele ou corra atrás dele”, de  

Roberto James, o Errejota, encerrou a pro-
gramação da manhã, trazendo para a reven-
da a reflexão de que a venda dos combustí-
veis entrou no novo varejo e que o consumi-
dor está cada dia mais exigente e apressado.

O período da tarde foi iniciado com pa-
lestra sobre gás natural e os impactos da in-
teriorização do produto na Bahia, com des-
taque para as normas que regem o merca-
do. O assessor jurídico do Sindicombustíveis  
Bahia, Jorge Matos, evidenciou os pontos 
mais abordados durante a fiscalização nos 
postos revendedores, ressaltando que a ANP 
tem encaminhado às autoridades o auto de 
infração sem aguardar a verificação dos fa-
tos. “Por isso, a importância da prevenção 
para evitar os autos de infração”, frisou.

 O debate prosseguiu com a regulação do 
mercado de combustíveis e teve a participação 
de representantes da ANP, Polícia Rodoviária 
Federal, Instituto Baiano de Metrologia e Qua-
lidade (Ibametro), Sindicato das Distribuidoras 
de Combustíveis do Estado da Bahia, Acelen 
(Refinaria Mataripe), Sindicombustíveis Bahia 
e de Pernambuco. (Carla Eluan)

Divulgação/ Sindicombustíveis Bahia
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

26/09/2022 - 30/09/2022 2,879 2,686

03/10/2022 - 07/10/2022 2,913 2,756

10/10/2022 - 14/10/2022 3,042 2,878

17/10/2022 - 21/10/2022 3,106 2,923

24/10/2022 - 28/10/2022 3,074 2,949

outubro de 2021 3,882 3,931

outubro de 2022 3,034 2,877

Variação 26/09/2022 - 
28/10/2022

6,8% 9,8%

Variação outubro 2022 x 
outubro 2021

-21,8% -26,8%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

26/09/2022 - 30/09/2022 2,500 2,324

03/10/2022 - 07/10/2022 2,598 2,448

10/10/2022 - 14/10/2022 2,720 2,586

17/10/2022 - 21/10/2022 2,721 2,625

24/10/2022 - 28/10/2022 2,683 2,591

outubro de 2021 3,552 3,443

outubro de 2022 2,680 2,563

Variação 26/09/2022 - 
28/10/2022

7,3% 11,5%

Variação outubro 2022 x 
outubro 2021

-24,6% -25,6%

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 97  e 98 + Atos Cotepe/PMPF 13/2022  (Referência 01/11/2022)

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 0,8756 0,0000 0,0000 0,0000 0,9371 4,248 17,0% 5,4666
AL 2,3609 0,8567 0,0000 0,0000 0,0000 0,9694 4,187 19,0% 5,0570
AM 2,3455 0,8783 0,0000 0,0000 0,0000 0,8942 4,118 18,0% 4,9132
AP 2,4372 0,8864 0,0000 0,0000 0,0000 0,7957 4,119 18,0% 4,3740
BA 2,6953 0,8621 0,0000 0,0000 0,0000 0,9237 4,481 18,0% 5,0891
CE 2,3349 0,8729 0,0000 0,0000 0,0000 1,0216 4,229 20,0% 5,0574
DF 2,4968 0,8043 0,0000 0,0000 0,0000 0,9009 4,202 18,0% 4,9830
ES 2,3948 0,8489 0,0000 0,0000 0,0000 0,8513 4,095 17,0% 4,9692
GO 2,4937 0,8016 0,0000 0,0000 0,0000 0,8783 4,174 17,0% 5,1294
MA 2,3115 0,8675 0,0000 0,0000 0,0000 0,8773 4,056 18,0% 4,8201
MG 2,4504 0,8435 0,0000 0,0000 0,0000 0,9327 4,227 18,0% 5,1590
MS 2,4891 0,8178 0,0000 0,0000 0,0000 0,8286 4,136 17,0% 4,8339
MT 2,5604 0,8232 0,0000 0,0000 0,0000 0,8553 4,239 17,0% 4,9841
PA 2,3403 0,8702 0,0000 0,0000 0,0000 0,8674 4,078 17,0% 5,0516
PB 2,3179 0,8527 0,0000 0,0000 0,0000 0,8687 4,039 18,0% 4,7834
PE 2,3460 0,8527 0,0000 0,0000 0,0000 0,8900 4,089 18,0% 4,9009
PI 2,3430 0,8581 0,0000 0,0000 0,0000 1,0377 4,239 20,0% 5,1315
PR 2,3922 0,8435 0,0000 0,0000 0,0000 0,8582 4,094 18,0% 4,7550
RJ 2,4419 0,8435 0,0000 0,0000 0,0000 0,9826 4,268 18,0% 5,4231
RN 2,3229 0,8567 0,0000 0,0000 0,0000 0,9309 4,110 18,0% 5,1173
RO 2,4101 0,8756 0,0000 0,0000 0,0000 0,8910 4,177 17,5% 5,0377
RR 2,3922 0,8783 0,0000 0,0000 0,0000 0,8154 4,086 17,0% 4,7410
RS 2,4100 0,8620 0,0000 0,0000 0,0000 0,8573 4,129 17,0% 5,0372
SC 2,4263 0,8516 0,0000 0,0000 0,0000 0,8072 4,085 17,0% 4,7303
SE 2,4385 0,8567 0,0000 0,0000 0,0000 0,8773 4,173 18,0% 4,8279
SP 2,4214 0,8354 0,0000 0,0000 0,0000 0,8471 4,104 18,0% 4,6904
TO 2,4027 0,8151 0,0000 0,0000 0,0000 0,9383 4,156 18,0% 5,1611

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,158

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 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8950 6,084 17,0% 5,2324
AL 4,4717 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8502 5,869 17,0% 4,3260
AM 4,5152 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,9105 5,989 18,0% 4,2103
AP 4,6191 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8793 6,062 17,0% 4,4499
BA 4,7818 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9622 6,291 18,0% 4,1862
CE 4,5190 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9104 5,977 18,0% 4,3731
DF 4,6612 0,5301 0,0000 0,0000 0,0000 0,7275 5,919 14,0% 4,2750
ES 4,5480 0,5139 0,0000 0,0000 0,0000 0,6099 5,672 12,0% 4,0537
GO 4,6626 0,5291 0,0000 0,0000 0,0000 0,7292 5,921 14,0% 4,2342
MA 4,4571 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8988 5,903 18,0% 4,1630
MG 4,6526 0,5139 0,0000 0,0000 0,0000 0,7780 5,944 15,0% 4,2121
MS 4,6734 0,5291 0,0000 0,0000 0,0000 0,6269 5,830 12,0% 4,2185
MT 4,7448 0,5301 0,0000 0,0000 0,0000 0,8494 6,124 16,0% 4,4663
PA 4,4996 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8562 5,919 17,0% 4,4841
PB 4,4476 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8953 5,890 18,0% 4,1201
PE 4,4962 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8046 5,848 16,0% 4,2803
PI 4,4960 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9066 5,950 18,0% 4,2938
PR 4,5679 0,5027 0,0000 0,0000 0,0000 0,6103 5,681 12,0% 3,9458
RJ 4,6071 0,5169 0,0000 0,0000 0,0000 0,6173 5,741 12,0% 4,2389
RN 4,4026 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8874 5,837 18,0% 4,2728
RO 4,5949 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8747 6,033 17,0% 4,4146
RR 4,5728 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8712 6,008 17,0% 4,3300
RS 4,5431 0,5027 0,0000 0,0000 0,0000 0,6062 5,652 12,0% 4,0781
SC 4,6223 0,5037 0,0000 0,0000 0,0000 0,6181 5,744 12,0% 4,0606
SE 4,5674 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9198 6,035 18,0% 3,8987
SP 4,5899 0,5119 0,0000 0,0000 0,0000 0,6799 5,782 13,3% 4,0581
TO 4,5695 0,5565 0,0000 0,0000 0,0000 0,6905 5,816 13,5% 4,1221

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,862
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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/SET para óleo Diesel  -  Base - Atos Cotepe/ICMS 97 e 98 + Ato 
Cotepe/PMPF 13/2022
Preços para o Estado da Bahia (S.Fco do Conde, Candeias, Jequié e Itabuna -  Refinaria Acelen) - ref. 22/OUT
Tributos Federais “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 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8856 6,109 17,0% 5,0546

AL 4,4932 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8543 5,895 17,0% 4,3890

AM 4,5560 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,9187 6,038 18,0% 4,3163

AP 4,6406 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8834 6,087 17,0% 4,7621

BA 4,8403 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9740 6,362 18,0% 4,2791

CE 4,5598 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9187 6,026 18,0% 4,3779

DF 4,7112 0,5301 0,0000 0,0000 0,0000 0,7353 5,977 14,0% 4,3930

ES 4,5891 0,5139 0,0000 0,0000 0,0000 0,6154 5,718 12,0% 4,1678

GO 4,7035 0,5291 0,0000 0,0000 0,0000 0,7356 5,968 14,0% 4,3314

MA 4,5202 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9115 5,979 18,0% 4,2448

MG 4,7020 0,5139 0,0000 0,0000 0,0000 0,7863 6,002 15,0% 4,3046

MS 4,6949 0,5291 0,0000 0,0000 0,0000 0,6298 5,854 12,0% 4,3406

MT 4,7663 0,5301 0,0000 0,0000 0,0000 0,8532 6,150 16,0% 4,5550

PA 4,5452 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8648 5,974 17,0% 4,4902

PB 4,4727 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9004 5,920 18,0% 4,2056

PE 4,5177 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8084 5,873 16,0% 4,1251

PI 4,5211 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9117 5,980 18,0% 4,3544

PR 4,6050 0,5027 0,0000 0,0000 0,0000 0,6152 5,723 12,0% 4,0325

RJ 4,6520 0,5169 0,0000 0,0000 0,0000 0,6233 5,792 12,0% 4,3515

RN 4,4322 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,8933 5,873 18,0% 4,4529

RO 4,6245 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8803 6,068 17,0% 4,4827

RR 4,6024 0,5635 0,0000 0,0000 0,0000 0,8769 6,043 17,0% 4,3880

RS 4,5880 0,5027 0,0000 0,0000 0,0000 0,6122 5,703 12,0% 4,1653

SC 4,6712 0,5037 0,0000 0,0000 0,0000 0,6246 5,800 12,0% 4,1419

SE 4,5925 0,5473 0,0000 0,0000 0,0000 0,9249 6,065 18,0% 3,8998

SP 4,6310 0,5119 0,0000 0,0000 0,0000 0,6860 5,829 13,3% 4,1829

TO 4,5920 0,5565 0,0000 0,0000 0,0000 0,6939 5,842 13,5% 4,1855

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,909
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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 01/09/2022 - (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 em 31/10/2022.


