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REPORTAGEM DE CAPA

Preços dos combustíveis são um dos 
grandes desafios do novo governo
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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.

Presidente: 
James Thorp Neto 

1o Vice-Presidente: Carlos Eduardo Mendes Guimarães Jr.
2o Vice-Presidente: Alfredo Pinheiro Ramos
3o Vice-Presidente: João Carlos Dal’Aqua
4º Vice-Presidente: Mário Luiz P. Melo
5o Vice-Presidente: Manuel Fonseca da Costa
6o Vice-Presidente: Paulo Roberto Correa Tavares
1o Secretário: José Camargo Hernandes
2o Secretário: Wilber Silvano de Souza Filho
3o Secretário: Julio Cezar Zimmermann
1o Tesoureiro: Antônio Cardoso Sales
2o Tesoureiro: João Batista Porto Cursino de Moura
3o Tesoureiro: José de Faro Rollemberg Nascimento
Conselheiro Fiscal Efetivo: Walter Tannus Freitas 
Conselheiro Fiscal Efetivo: Adriano Costa Nogueira 
Conselheiro Fiscal Efetivo: Márcio Martins de Castro Andrade
 
Diretoria: 
Aldo Locatelli, Rui Cichella, Luiz Antônio Amin, 
José Carlos da Silva, Maxwel Nunes Paula, Rafael 
Milagres Macedo Pereira, Álvaro Rodrigues 
Antunes de Faria, Omar Hamad FIlho, Vicente de 
Sant’Anna Neto, Arildo Persegono Filho, Jefferson 
Davi de Espindula, Vilson Luiz Pioner, Waldemar 
Locatelli, José Victor Capelo, Maxwell Flor de 
Oliveira, Leopoldo Correa 
 
Conselho Editorial: 
Marciano Francisco Franco, José Alberto Miranda 
Cravo Roxo, Mario Melo, Ricardo Hashimoto e José 
Carmargo Hernandes 
 
Edição: Mônica Serrano
(monicaserrano@fecombustiveis.org.br) 
Redação: Rosemeire Guidoni (roseguidoni@uol.com.
br) e Rodrigo Conceição Santos
Capa: Alexandre Bersot
 
Publicidade: 
Fernando Polastro 
comercial.revista@fecombustiveis.org.br 
Telefone: (11) 5081-6681 | 99525-6665 
 
Programação visual: 
Girasoli

Fecombustíveis 
Av. Rio Branco 103/13° andar - Centro-RJ -  
Cep.: 20.040-004 
Telefone: (21) 2221-6695
Site: https://www.fecombustiveis.org.br/edicoes-revista  
E-mail: revista@fecombustiveis.org.br   

Brasil ao meio
Estamos diante de um Brasil dividido e polarizado. De um lado, os 

apoiadores do governo de Jair Bolsonaro, de outro os aliados de Luiz 
Inácio Lula da Silva. Há, porém, os cidadãos que não são “nem tanto 
ao mar, nem tanto à terra”, mas estão do lado do país, querem tra-
balhar e contribuir com o crescimento da economia e ter condições 
de vida minimamente dignas, com o direito de ir e vir no Estado De-
mocrático de Direito.

O que estamos vivenciando nos dias atuais, após as eleições, tem si-
do algo nunca antes experienciado no país. Os apoiadores do atual go-
verno, inconformados com a vitória da esquerda, não aceitaram os re-
sultados das urnas e, passado quase um mês das eleições, ainda estão 
em frente aos exércitos, em diferentes cidades e capitais brasileiras, soli-
citando a intervenção das Forças Armadas. 

Todo este movimento começou com os caminhoneiros, que fecharam 
as principais rodovias federais e estaduais no início de novembro e mobi-
lizaram a Polícia Rodoviária Federal e até o Supremo Tribunal Federal para 
liberação das estradas. As manifestações são um direito legítimo de qual-
quer cidadão, mas a questão é que o movimento chegou a afetar a roti-
na de muitas cidades e a revenda de combustíveis também foi impactada 
com a falta de combustíveis em alguns locais. Confira a reportagem de 
Mercado sobre os estados que tiveram as situações mais críticas.

Chamo a atenção para a Reportagem de Capa, que retoma os 
pleitos da revenda, que têm passado de governo a governo, boa par-
te deles sem resolução. Atualmente, a principal preocupação do setor é 
com relação ao retorno da cobrança dos impostos federais, a partir de 
janeiro, além da situação do ICMS, principalmente sobre a gasolina, que 
pode ser excluída dos itens considerados essenciais. 

Outro destaque é a seção Mercado, que traz a mobilização do se-
tor produtivo do biodiesel para elevar o aumento da mistura para 14% 
e 15% em 2023. E, mais uma vez, entram em discussão os problemas 
com a qualidade, ocasionados pelas características do biodiesel, que 
tanto prejudicam os elos posteriores da cadeia, como é o caso da reven-
da e dos TRRs.  

Por falar em qualidade, também fazemos um alerta à revenda sobre 
a aquisição de lubrificantes e o cuidado com a escolha dos fornecedo-
res em Na Prática. Confira as principais precauções e as motivações da 
campanha do Sindilub no combate às fraudes do segmento.

E a seção Conveniência mostra como as lavanderias autônomas 
estão se expandindo no país e podem se tornar uma opção interessan-
te para diversificar os negócios da revenda, tanto como gestão própria 
quanto terceirização do espaço.

Na Entrevista do mês, trazemos reportagem exclusiva com Angela 
Costa, superintendente da Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Bio-
combustíveis da Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

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
sindepac@hotmail.com
www.sindepac.com.br

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

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

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

CEARÁ
Sindipostos - CE
Manuel Novais Neto
Av. Engenheiro Santana Júnior, 3000/
6º andar – sala 506 Parque Cocó
Fortaleza-CE
Fone: (85) 3244-1147
sindipostos@sindipostos-ce.com.br
www.sindipostos-ce.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entidade associada

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

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

Em meados de novembro, foi divulgada 
na imprensa a condenação da Raízen pela 
Justiça Federal por distribuidor etanol adulte-
rado por metanol, com a penalidade de pa-
gar uma multa em torno de R$ 2 milhões.

O caso remonta à 2016, quando as três 
principais distribuidoras nacionais fornece-
ram à sua rede de postos, no Rio de Janeiro, 
etanol contaminado por metanol acima das 
especificações da ANP. Segundo as distribui-
doras, assim como os postos, elas também 
foram vítimas.    

De acordo com a Raízen, ficou compro-
vado pelo Ministério Público que ela e as de-
mais distribuidoras que adquiriram etanol 
junto à Usina Canabrava foram vítimas. 

“Destacamos que o combustível adquiri-
do não foi testado à época porque não ha-
via tecnologia disponível para executar es-
sa tarefa, não havendo, portanto, omissão 
da empresa. Salientamos que Raízen cola-
borou amplamente com os órgãos compe-
tentes para esclarecer os fatos, o que foi, in-
felizmente, ignorado no âmbito do Tribunal 
Regional Federal na ação que a Raízen bus-
ca a anulação das autuações da ANP”, disse 
por comunicado enviado à Combustíveis 
& Conveniência. 

A empresa também destacou que o Tribu-
nal de Justiça de São Paulo reconheceu, em 
ação já transitada em julgado, o direito da 
Raízen de cobrar uma indenização da Cana-
brava pelo episódio. Assim, por não ter culpa 
e por ter ajudado a solucionar, a empresa in-
gressou com recurso contra a decisão no Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo 
Tribunal Federal (STF) em Brasília.   

Consultada sobre o episódio, a Ipiranga 

informou que, ainda em 2017, adotou todas 
as medidas necessárias à garantia da qualida-
de de seus produtos e para  responsabilizar 
a Usina Canabrava pelos danos sofridos.”A 
ação indenizatória movida pela Ipiranga em 
face da Canabrava foi julgada procedente e 
ela foi condenada a indenizar a Ipiranga pe-
los danos materiais e morais causados”, res-
pondeu a empresa por escrito. 

De acordo com a ANP, o limite de tolerância 
do metanol no etanol hidratado é de 0,5%. A 
Agência autuou as empresas por vício de qua-
lidade, conforme  inciso XI, artigo 3°, da Lei n° 
9.847/99. A Resolução ANP n° 58/2014 prevê, 
no artigo 37, IV, que o distribuidor deverá ob-
servar as especificações técnicas de qualidade 
dos combustíveis líquidos. Também a Resolução 
ANP nº 19/2015, nos artigos 2° e 8°, respectiva-
mente, dispõe que é vedada a comercialização 
de etanol que não se enquadre nas especifica-
ções técnicas estabelecidas pela Agência e que o 
distribuidor tem a obrigação de garantir a quali-
dade dos combustíveis a serem comercializados.   

Distribuidoras se defendem  

Agência Brasil/ M
arcelo Cam

argo
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Lubrificantes 
na transição 
energética 

Os desafios do setor de lu-
brificantes e fluídos na transi-
ção energética foram discuti-
dos no XV Simpósio Interna-
cional de Lubrificantes, Adi-
tivos e Fluidos, realizado pela 
Associação Brasileira de Enge-
nharia Automotiva (AEA), no 
fim de outubro. 

Com foco na descarboniza-
ção, os investimentos na área buscam produtos que con-
tribuam para maior eficiência energética e prazo cada vez 
mais alongado para a troca dos lubrificantes.

Para Leandro Laurentino, da Iconic, as linhas futuras de 
fluidos de arrefecimento devem atender aos conceitos de 
maior segurança, ampla eficiência na troca de calor e menor 
condutividade elétrica. “Em alguns anos, o fluido já deverá 
estar em contato direto, para operação do veículo, com as 
novas fontes de energia, como as baterias. Precisaremos ter 
uma formulação mais robusta do produto para atendermos 
um nível quase zero de emissões de CO2 e um desempenho 
seguro e eficiente de carros, motos e caminhões”, afirmou.

Menor viscosidade
Durante o evento, Marco Garcia, da Scania, abordou as 

soluções de mobilidade no segmento de veículos pesados, 
lembrando que os lubrificantes adequados contribuem pa-
ra o melhor desempenho e, com isso, também colaboram 
com a redução de emissões.

Com a chegada do Euro 6 no Brasil, em janeiro de 
2023, todas as montadoras estarão caminhando no senti-
do de reduzir o consumo de combustíveis e emitir menos 
gases poluentes. “É nesse contexto que os óleos de me-
nor viscosidade ganham cada vez mais importância”, disse 
Jorge Manes, da Infineum.

Brasil na COP-27 
Neste ano, a conferên-

cia anual da ONU sobre o 

clima (COP-27) aconteceu 

no Egito, entre os dias 6 e 

18 de agosto.

A participação do Brasil 

foi marcada pelo envolvi-

mento em temas como o 

fomento a fontes de gera-

ção renovável. Energia so-

lar, eólica, eólica offshore, 

além de biocombustíveis 

e hidrogênio verde estão 

entre as propostas do país 

para a descarbonização. 

O principal compro-

misso do país foi o com-

bate ao desmatamento, 

ou a manutenção da cha-

mada “floresta em pé”.   

De acordo com o presi-

dente eleito, Luiz Inácio 

Lula da Silva, não há se-

gurança climática para o 

mundo sem uma Amazô-

nia protegida. 

iStock
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ENTREVISTA ANGELA COSTA | SUPERINTENDENTE DA DIRETORIA DE  
ESTUDOS DO PETRÓLEO, GÁS E BIOCOMBUSTÍVEIS DA EPE

Mudanças  
à vista  
na matriz
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POR MÔNICA SERRANO

A 
redução dos preços dos com-

bustíveis em virtude da dimi-

nuição das alíquotas dos im-

postos estaduais e a isenção dos impos-

tos federais trará incremento de 3,1% nas 

vendas da gasolina no final de 2022 em re-

lação a 2023. Já para o ciclo Otto, a comer-

cialização dos combustíveis em 2023 deve-

rá crescer 0,5% em relação a este ano. Tais 

projeções foram feitas pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE), que considerou 

no cenário o retorno às atividades regula-

res pós-pandemia, o retorno dos impostos 

(para 2023) e as mudanças comportamen-

tais, como a adoção do trabalho remoto.

O detalhamento das perspectivas para o 

óleo diesel e demais combustíveis foi expla-

nado por Angela Costa, superintendente da 

Diretoria de Estudos do Petróleo, Gás e Bio-

combustíveis da EPE, que também abordou 

as mudanças do cenário da matriz energé-

tica, com a inserção de novas alternativas, 

que deverão ganhar mais relevância com o 

avanço da mobilidade limpa, com a amplia-

ção do consumo do biogás e biometano e 

a eletrificação no país. Confira os principais 

trechos da entrevista exclusiva.

 

Combustíveis & Conveniência: A 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

atualizou recentemente suas proje-

ções sobre a demanda do mercado de 

combustíveis. De acordo com as previ-

sões, espera-se um aumento de 3,1% 

nas vendas de gasolina em relação a 

este ano e uma queda de 6,1% para 

2023. Poderia detalhar estes dados?

Angela Costa: De forma geral, a ten-

dência do crescimento da demanda de 

combustíveis do ciclo Otto (gasolina e eta-

nol) no segundo semestre de 2022 vem 

sendo impulsionada pelas mudanças tri-

butárias federal (PIS/Cofins e Cide) e esta-

dual (ICMS), a partir da Lei Complemen-

tar 194/2022, que ocasionou a redução 

dos preços dos combustíveis nos meses 

subsequentes. O crescimento em 2022 

frente a 2021 (+1,5%, atingindo 52,4 bi-

lhões de litros) também é devido ao fim 

das restrições de mobilidade impostas pe-

la pandemia, e ao temor de contamina-

ção no transporte público, especialmen-

te no começo de 2022, que estimulou a 

demanda pelo transporte individual. Para 

2023, a taxa de crescimento da deman-
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da ciclo Otto deverá ser ligeiramente me-

nor, + 0,5% (totalizando 52,6 bilhões de 

litros), tendo como um de seus motivado-

res a mudança comportamental, como a 

adoção do home office.

Em 2022, a oferta de etanol esteve 

aquém do esperado, o que, aliado ao au-

mento de demanda do ciclo Otto, propor-

cionou o crescimento da demanda de ga-

solina C. Para 2023, a queda na deman-

da de gasolina C se deve à estimativa de 

maior participação do etanol hidratado 

na composição do ciclo Otto (gasolina C + 

etanol hidratado), pelo aumento da pro-

dução tanto do biocombustível oriundo 

da cana, quanto do milho. Estima-se que 

a moagem de cana crescerá 6,6% (alcan-

çando 622 milhões de toneladas) e a pro-

dução de etanol de milho, 15% (chegan-

do a cerca de 5 bilhões de litros).

C&C: O cenário de redução da deman-

da de gasolina em 2023 considerou o re-

torno dos impostos federais e estaduais?

AC: A Lei Complementar 194/2022 con-

sidera a desoneração tributária até 31 de 

dezembro de 2022. O retorno às atividades 

regulares pós-pandemia, mas com mudan-

ças comportamentais, como a adoção de 

práticas do trabalho remoto, guia a evolu-

ção da demanda de combustíveis em 2023.

C&C: Já em relação ao etanol hi-

dratado, a EPE espera queda de 3,7% 

para este ano em relação a 2021. Em 

contrapartida, as perspectivas de alta 

para 2023 são de 22,9%. Por gentile-

za, poderia comentar os principais fa-

tores que levaram às projeções?

AC: A safra 2021/22 foi marcada 

por geadas e déficit hídrico na principal 

região produtora do Brasil (Centro-

Sul), resultando nos menores índices de 

produção dos últimos dez anos. Para a 

safra 2022/23, estima-se que os fatores de 

produção relacionados à cultura da cana 

apresentem pequena melhora com relação 

ao ciclo anterior, mas ainda sob os efeitos 

de seus aspectos de solo e clima. Chuvas 

ocorridas na região Centro-Sul em 2022 

farão com que a safra se alongue, com 

parte do processamento de cana ocorrendo 

no início de 2023 (a safra nesta região 

normalmente finaliza até dezembro). Essa 

tendência de recuperação dos parâmetros 

de produção da cana se mantém para a 

safra de 2023/24.

Adicionalmente, os elevados preços do 

açúcar em 2022, que subiram devido a 

uma menor safra na Índia e do real desva-

lorizado frente ao dólar, mantêm o nível 

das exportações do adoçante. Além dis-

so, incertezas sobre a demanda domésti-
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ca de combustíveis levam a um aumento 

da destinação da cana para a produção 

de açúcar. Segundo a Conab, essa trans-

ferência passou de 45% em 2021/22 pa-

ra 48,4% em 2022/23.

Aliado a este cenário, a produção de 

etanol de milho tem apresentado cresci-

mento representativo (expectativa de 4,5 

bilhões de litros em 2022, 30% superior 

a 2021), o que proporcionará um peque-

no aumento da produção total de etanol 

neste ano e contribuirá para a intensifica-

ção desta tendência para 2023.

 C&C: Estamos diante de várias dis-

cussões com a inserção de aumento 

de combustíveis renováveis para mi-

nimizar os impactos climáticos. No 

âmbito do ciclo Otto, como a EPE ava-

lia a inserção da eletrificação na mo-

bilidade nacional?

AC: Apesar da reduzida participação 

no licenciamento anual de veículos, o to-

tal de híbridos e elétricos licenciados em 

2021 foi de cerca de 35 mil unidades, 

43,6% superior ao registrado em 2020 

(19.745 unidades). Até setembro deste 

ano, já havia sido licenciado o montan-

te de 34,2 mil veículos, 42% superior ao 

mesmo período de 2021.

A EPE tem acompanhado a evolução 

deste mercado e as nossas projeções de 

médio e longo prazos consideram a en-

trada de veículos eletrificados, sejam hí-

bridos ou elétricos puros, sendo os pri-

meiros com maior intensidade. Conforme 

o documento “Informe de Demanda de 

Energia dos Veículos Leves”, a perspectiva 

é que estes atinjam 6% no licenciamento 

em 2031, o que levaria a uma participa-

ção de 3% na frota naquele ano.

Ressalta-se que, para o caso brasileiro, 

há alguns obstáculos para a maior ele-

trificação da frota. O custo dos veículos 

ainda é muito elevado para a realidade 

Em um contexto de 
combate às mudanças 
climáticas e de transição 
energética, a EPE 
aponta que o consumo 
de diesel apresentará 
crescimento nos 
próximos anos, em 
função do incremento 
da atividade econômica
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nacional, a infraestrutura de recarga re-

quer investimentos elevados, arcabou-

ço regulatório, precificação e especifica-

ção das instalações, e as baterias ainda 

demandam melhor desempenho e pos-

suem elevados custos de matéria-prima. 

Essas barreiras devem dificultar a massi-

ficação da venda de veículos elétricos ao 

longo da próxima década.

 

C&C: Há algum estudo da EPE sobre 

aumento da demanda de energia elé-

trica, levando em consideração a ele-

vação dos veículos elétricos no pano-

rama energético nacional?

AC: Sim. O Plano Decenal de Expan-

são de Energia 2031 considera em seus 

estudos as perspectivas para inserção de 

veículos elétricos (leves e pesados) no 

cenário nacional. Neste sentido, são es-

timadas as demandas de energia elétri-

ca para atendimento desses veículos. Em 

2031, considerando a participação pro-

jetada desses veículos no licenciamento 

total, a demanda energética para aten-

dimentos ao transporte rodoviário elé-

trico será da ordem de 43 mil toneladas 

equivalentes de petróleo (tep), o que 

representa apenas 0,04% da demanda 

energética do transporte rodoviário de 

passageiros projetada para 2031.

C&C: Já em relação aos veículos 

pesados, como a EPE avalia o consu-

mo do diesel no longo prazo, com a 

pressão para a redução de gases de 

efeito estufa?

AC: Em um contexto de combate às 

mudanças climáticas e de transição ener-

gética, a EPE aponta que o consumo de 

diesel apresentará crescimento nos próxi-

mos anos, em função do incremento da 

atividade econômica (em especial associa-

da ao agronegócio e safras recordes) do 

país. Contudo, no âmbito da mitigação 

dos gases de efeito estufa, diversos pro-

gramas visam contribuir para sua redu-

ção, por meio do aumento de eficiência 

dos motores a diesel, como o Rota 2030 

e o Proconve. Cabe destacar também a 

contribuição do incremento da participa-

ção dos modos ferroviário e aquaviário no 

transporte de cargas e da eletrificação e 

uso do gás natural no modo rodoviário.

 

C&C: No curto prazo, quais são as 

perspectivas para o diesel e qual a in-

fluência da demanda do Proconve da 

fase P8, com a inserção de novas tec-

nologias e maior eficiência energética 

dos motores para caminhões?

AC: No documento publicado em ou-

tubro/2022, “Perspectivas para o mer-
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cado brasileiro de combustíveis no cur-

to prazo”, a EPE indicou que o aumen-

to do consumo de óleo diesel em 2022 

e 2023 estaria relacionado à antecipa-

ção de venda de veículos pesados, em 

função da entrada dos critérios do Pro-

conve P8 para caminhões novos em 

2023. Historicamente, em outras mu-

danças de fase, a antecipação pode ser 

explicada por dois motivos. Um deles é 

o receio do motorista em adquirir veí-

culos novos com tecnologias emergen-

tes, por risco de problemas técnicos. 

Outra questão é que o preço dos veícu-

los mais modernos é superior aos veí-

culos de tecnologia anterior (algo em 

torno de 20%).

A entrada dos novos critérios (Procon-

ve P8) nos próximos anos representará 

uma redução da parcela de consumo de 

diesel, tendo maior ou menor impacto a 

partir de um maior licenciamento de veí-

culos pesados com novas tecnologias e 

maior eficiência energética dos motores 

na frota total brasileira.

C&C: Temos no país uma outra pos-

sibilidade de ampliação do gás natu-

ral na matriz energética, que é con-

siderado o energético da transição.  

Como a EPE vê a exploração do gás 

natural a partir do pré-sal? Quais são 

os obstáculos?

AC: O Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2031 indica um crescimento ex-

pressivo da produção de gás natural, ter-

restre e marítimo, e oportunidades para 

ampliação da participação do biogás e 

biometano na matriz brasileira. No que 

tange ao uso do gás natural na matriz 

de transporte, alguns desafios são indica-

dos, como o preço dos veículos e a ne-

cessidade de ampliação de infraestrutura 

de abastecimento de veículos para todo o 

país, uma vez que hoje essa infraestrutura 

está presente somente em algumas capi-

tais do Brasil. Outras questões estão rela-

cionadas às mudanças no marco regula-

tório advindas da iniciativa Novo Mercado 

de Gás. A despeito disso, projeta-se um 

retorno da demanda de gás natural veicu-

lar (GNV) para além dos valores pré-pan-

demia em 2024, e uma demanda 8% su-

perior em 2031 frente a 2019. Além dis-

so, espera-se um crescimento significati-

vo de gás natural comprimido (GNC) para 

uso em caminhões, especialmente os pe-

sados. No entanto, estima-se uma conti-

nuidade da dependência do diesel, com o 

GNC representando apenas 0,4% da de-

manda energética do transporte rodoviá-

rio de cargas em 2031, frente a 0,005% 
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em 2020. O gás natural liquefeito (GNL) 

também deve começar a inserir-se na ma-

triz de transporte rodoviário de cargas. 

Contudo, projeta-se uma demanda total 

ainda residual em 2031.

 

C&C: Como a EPE enxerga a evolu-

ção do biogás (energia) e do biometa-

no (mobilidade) na matriz energética?

AC: A produção do biogás possui um 

grande potencial a ser desenvolvido no 

país, dada a sua grande disponibilidade 

de biomassa residual, além de auxiliar nos 

esforços para o tratamento adequado dos 

resíduos orgânicos. Além disso, é uma 

oportunidade para a produção descentra-

lizada de combustíveis de baixo carbono. 

No Brasil, o maior potencial de biogás en-

contra-se no setor agropecuário (resíduos 

agrícolas e pecuária confinada).

A produção e uso do biogás pode ser-

vir para aumentar a oferta de gás natural, 

bem como para diminuir sua pegada de 

carbono, evidenciando uma sinergia posi-

tiva entre o combustível fóssil e o renová-

vel, no processo de transição energética.

Dentre as diversas aplicações do bio-

gás/biometano, como a injeção em malha 

de dutos de gás natural e a substituição 

de combustíveis fósseis, seu consumo pa-

ra a mini e microgeração tem obtido des-

taque mais recentemente, principalmente 

após o marco legal da Micro e Minigera-

ção Distribuída (MMGD) e do Sistema de 

Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

 

C&C: Temos uma grande discussão 

sobre a inserção dos novos combustí-

veis na matriz energética, como o die-

sel verde e o hidrogênio verde. Como 

a EPE vislumbra o Brasil, no contexto 

da diversidade de novas possibilida-

des energéticas? Quais são os desa-

fios para os novos combustíveis?

A EPE indicou que, no 

curto prazo, o aumento 

do consumo de óleo diesel 

em 2022 e 2023 estaria 

relacionado à antecipação 

de venda de veículos 

pesados, em função da 

entrada dos critérios 

do Proconve P8 para 

caminhões novos em 2023
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AC: O Brasil é rico em recursos ener-

géticos e, por suas características, com-

preende que o planejamento energéti-

co deve considerar diversas alternativas 

para atendimento dos objetivos estraté-

gicos nacionais. Nesse sentido, em um 

contexto de transição energética, e con-

siderando a energia como suporte pa-

ra o desenvolvimento social e econômi-

co do Brasil, a inserção de novos com-

bustíveis tem papel importante. O setor 

energético brasileiro é hoje um dos mais 

renováveis entre as grandes economias. 

Esse diferencial deve ser mantido como 

um ativo geopolítico e permite que o 

Brasil busque uma maior inserção eco-

nômica internacional e participação nas 

decisões no âmbito da energia.

Os desafios para os novos combustí-

veis são inúmeros, uma vez que o des-

locamento da demanda de hidrocarbo-

netos demandaria inovações tecnológi-

cas com uso de fontes alternativas, o 

que não ocorrerá de forma efetiva no 

curto prazo.

O avanço das energias renováveis ain-

da requer volumes significativos de inves-

timentos em inovação. Ainda que o inves-

timento seja feito, o ritmo do desenvolvi-

mento e difusão tecnológica necessários 

para a transformação do setor de energia 

e maior uso de novos combustíveis de-

pende da disponibilidade de infraestrutu-

ra e da absorção de novas tecnologias por 

um mercado de massa.

Apesar de tudo isso, a regulamenta-

ção e os investimentos em combustíveis 

renováveis avançados estão começan-

do a ser aprovados. A Resolução ANP 

nº 842/2021 estabelece a especifica-

ção do diesel verde, bem como as obri-

gações quanto ao controle da qualida-

de a serem atendidas pelos agentes eco-

nômicos que o comercializem em terri-

tório nacional, o que abre a possibilida-

de de novos biocombustíveis comporem 

a mistura com o diesel A. Pode-se des-

tacar ainda os investimentos da Petro-

bras para coprocessar óleos vegetais e 

petróleo na Refinaria Presidente Getú-

lio Vargas (Repar), além do investimento 

da Brasil BioFuels em uma biorrefinaria 

em Manaus, com compra garantida pe-

la Vibra Energia. Além disso, os compro-

missos brasileiros com o Corsia (Carbon  

Offsetting and Reduction Scheme for 

International Aviation) exigem que um 

percentual da demanda brasileira de 

querosene de aviação passe a ser atendi-

da por bioquerosene, o que deve trazer 

mais investimentos para plantas de bior-

refino ao longo dos próximos anos. n
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Uma das maiores preocupações que esta-

mos tendo ultimamente é com relação ao pra-

zo para o retorno da cobrança dos impostos 

federais dos combustíveis, em janeiro de 2023.

A Fecombustíveis e seus 34 sindicatos fi-

liados defendem a manutenção de zero  

PIS/Cofins e Cide para 2023 e também que a 

gasolina permaneça sendo considerada item 

essencial, conforme determinou a Lei Com-

plementar 194/2022, a qual estipulou um te-

to para a cobrança das alíquotas de ICMS en-

tre 17% e 18%.

Antes da Lei Complementar 194/2022, a 

gasolina tinha a carga tributária mais pesa-

da entre os combustíveis nacionais, em tor-

no de mais de 40% da composição de pre-

ço do produto.

Não suportamos mais impostos altos. Por 

isso, solicitamos que o novo governo dê conti-

nuidade à política iniciada, que concedeu um 

alívio de preços para a gasolina, o óleo diesel 

e o etanol, tanto para a população brasileira 

quanto para o nosso negócio, que representa 

em torno de 42 mil postos de combustíveis.

A grande maioria das revendas é um negó-

cio familiar e a venda dos combustíveis  per-

manece como foco principal da empresa, que 

fica expressivamente prejudicada com as altas 

frequentes de preços. Isso será ainda mais di-

fícil se houver retorno das alíquotas do ICMS 

sobre a gasolina, com diferentes cobranças 

nos estados e tendo como base de cálcu-

lo o Preço Médio Ponderado ao Consumidor  

(PMPF), que é alterado a cada 15 dias.

Já estamos vendo mobilização da Assem-

bleia Legislativa do Rio de Janeiro, com a 

proposta de derrubada do decreto estadual 

que reduziu o ICMS da gasolina de 32% pa-

ra 18%, com o cumprimento da Lei Comple-

mentar 194/2022.

De acordo com levantamento da Fecom-

bustíveis, com base nos dados oficiais, no 

acumulado do ano até  setembro, em compa-

ração com o mesmo período de 2021, cinco 

estados perderam receita  com a menor tribu-

tação do ICMS: Rio de Janeiro, Piauí, Pernam-

buco, Paraíba e Espírito Santo.

Nosso apelo é no sentido de que haja bom 

senso do Superior Tribunal Federal, que irá jul-

gar a proposta de retirada de produtos sujei-

tos ao teto do ICMS, como é o caso da gaso-

lina. Além disso, também solicitamos que os 

governadores se sensibilizem, pois o retorno 

às alíquotas do ICMS sobre a gasolina, como 

era antes, poderá causar grave prejuízo ao or-

çamento da população, ao segmento da re-

venda de combustíveis e à economia do país.

Em nome da categoria da revenda de com-

bustíveis, nos posicionamos contra o aumen-

to de impostos sobre os combustíveis.

Contra os aumentos dos impostos 
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MERCADO

Apesar da visão contrária do setor automotivo e dos segmentos 

de revenda e distribuição de combustíveis, além de alguns outros 

players do mercado, como os TRRs, os produtores voltaram a pleitear 

o aumento e estão confiantes de que o novo governo enxerga a 

elevação do teor de biodiesel com bons olhos

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Apesar de o Ministério de Minas e 

Energia (MME) ter decidido, em 

21 de novembro, manter o teor 

de 10% de biodiesel até março de 2023, 

a expectativa dos produtores, no início do 

mês, era de que a mistura avançassse para 

14% em janeiro e 15% em março. 

Na visão do setor produtivo, o momen-

to seria favorável, diante das discussões 

relacionadas à descarbonização e estímu-
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Conferência de biodiesel reuniu produtores 
do setor que defenderam a  elevação da 

mistura para 14% e 15% em 2023

Biodiesel: aumento 
de teor novamente 
em discussão
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lo às energias renováveis que acontece-

ram durante a COP-27 (realizada entre 

os dias 6 e 18 de novembro, no Egito). 

O tema foi um dos mais discutidos pe-

los participantes e painelistas da Confe-

rência BiodieselBR 2022, realizada no dia 

7 de novembro, na capital paulista. 

“Embora o cronograma ainda precise 

ser discutido com a equipe de transição do 

novo governo eleito, já recebemos a con-

firmação do ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, de que existe a intenção 

de seguir com a elevação do teor”, desta-

cou Pedro Lupion (PP-PR), deputado fede-

ral e presidente da Frente Parlamentar do 

Biodiesel (FPBio), durante o evento. 

Porém, após a decisão do MME, o teor 

permanecerá em 10% até o final de mar-

ço, podendo subir para 15% em abril.

Na abertura da conferência, Miguel Ân-

gelo Vedana, diretor-executivo do portal  

BiodieselBR.com, destacou que o resultado 

das urnas trouxe um novo viés de debates 

para o mercado. “Caso o atual presidente 

tivesse ganho as eleições, nossa principal 

pauta seria a discussão sobre os preços do 

biodiesel. Mas, com a vitória do PT, passa-

mos a mostrar a importância do biodiesel 

na agenda de redução de carbono”, disse. 

Vedana destacou que na chamada 

“Carta do Amanhã”, divulgada ao presi-

dente recém-eleito, existem 13 compro-

missos para o país, e o biodiesel se en-

caixa em alguns deles: “o biocombustível 

contribui para o desenvolvimento econô-

mico e sustentável, para a reindustrializa-

ção do país e redução de emissões de ga-

ses de efeito estufa”, defendeu. 

Na ocasião, os presentes lembraram que 

o biodiesel surgiu em 2005, incentivado jus-

tamente pelo então governo do PT. Porém, 

vale lembrar que, à época, um dos pilares do 

programa era a agricultura familiar, o que 

não se desenvolveu conforme planejado. 

Hoje, a produção está nas mãos de grandes 

usinas, embora, segundo dados do Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-

to (MAPA), a iniciativa tenha também bene-

ficiado pequenos produtores rurais nos úl-

timos anos (o último dado disponível é de 

2020, quando as negociações entre usinas 

e pequenos produtores movimentaram um 

total de R$ 5,94 bilhões).

Também no painel de abertura do even-

to, Francisco Turra, presidente da Associa-

ção dos Produtores de Biocombustíveis 

do Brasil (Aprobio), contou ter conversa-

do com Geraldo Alckmin, vice-presiden-

te eleito, pedindo que ele atuasse como 

um coordenador do agronegócio no Bra-

sil durante a gestão do PT. “Ele se mos-

trou favorável ao B15”, afirmou. 
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De forma geral, durante a Conferên-

cia BiodieselBR 2022, o setor se mos-

trou otimista em relação ao aumento do 

teor, destacando que existe capacidade 

produtiva ociosa. “Não há necessidade 

de importação do biocombustível a par-

tir de 2023”, disse Erasmo Battistella, 

presidente da BSBios, em referência 

à consulta pública da ANP sobre o te-

ma. Ele, inclusive, defendeu o B15, com 

mais 10% de adição voluntária, poden-

do atingir 25% de adição de biodiesel, 

para as empresas que quiserem adotar 

essa mistura. 

“O setor sofre com mais de 50% de 

ociosidade. A importação de biodie-

sel seria mais um elemento para o des-

monte da indústria nacional”, pontuou 

Donizeti Tokarski, diretor-executivo da 

União Brasileira de Biodiesel e Bioque-

rosene (Ubrabio).

E O OUTRO LADO DO BIODIESEL?

Dentre os representantes do setor 

produtivo existe um consenso de que o 

governo Lula enxerga o biodiesel como 

um combustível renovável, benéfico ao 

mercado, já que reduz a necessidade de 

diesel fóssil.  

No entanto, existem questões relativas 

ao biodiesel que ainda demandam cuida-

do. Há anos, a Fecombustíveis e seus sin-

dicatos filiados, ao lado de representantes 

da indústria automotiva, transportadores 

e até distribuidoras de combustíveis, além 

de fabricantes de bombas, reportam pro-

blemas com o produto. 

Em alguns momentos, o preço é um 

gargalo, quando o biodiesel está mais ca-

ro do que o diesel fóssil, outros problemas 

já foram exaustivamente relatados pela 

Após sair das usinas, as características do biodiesel 
trazem problemas à qualidade do diesel, detectados 

pela revenda, TRRs e setor automotivo 
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Fecombustíveis (e pela Combustíveis & 

Conveniência) acerca de teores acima de 

10% de biodiesel: entupimento de bicos, 

travamento de bombas, falhas mecânicas 

nos veículos e aumento dos custos opera-

cionais para toda a cadeia. 

Aliás, o próprio setor automotivo de-

fende que teores acima de 7% já podem 

acarretar dificuldades tanto para os mo-

tores dos veículos quanto para o arma-

zenamento do diesel B (diesel fóssil com 

adição de biodiesel) em máquinas e equi-

pamentos que permanecem parados por 

longos períodos.

O problema, segundo relatos de repre-

sentantes dos Transportadores-Revende-

dores-Retalhistas (TRRs), é ainda maior no 

caso de máquinas agrícolas. Isso ocorre 

porque tais equipamentos tendem a per-

manecer parados por maior tempo (de 

acordo com as épocas específicas de sa-

fra e plantio de cada cultura), o que leva à 

degradação do combustível. 

“A solução para isso seria acionar os 

motores de tempos em tempos. Moto-

res parados por longos períodos aca-

bam levando à degradação do produto 

e dos próprios componentes, pois oxi-

dações poderão ocorrer em componen-

tes metálicos do sistema de injeção de 

combustível”, explicou Everton Lopes, 

mentor na área de Energia a Combus-

tão da SAE Brasil. 

A questão é ainda mais delicada quan-

do se trata de geradores, equipamentos 

que são usados somente em situações 

esporádicas. Ou seja, sem combustível o 

gerador não pode ser acionado em uma 

emergência; por outro lado, se estiver 

abastecido com diesel, ao ficar armaze-

nado por mais tempo, a mistura com o 

biodiesel causa entupimento do equi-

pamento, havendo risco de não funcio-

nar. Esta situação já foi apontada pelos  

TRRs , justamente por se tratar de uma 

urgência, para suprir necessidades pon-

tuais de fazendas, condomínios e até 

em instalações com operações mais crí-

ticas, como hospitais.

Diante de todas essas questões que 

comprometem o funcionamento de equi-

pamentos, a ANP está revendo a Reso-

lução 45, que trata da especificação do 

biodiesel. De acordo com Daniel Maia, 

diretor da agência reguladora que esta-

va presente à Conferência BiodieselBR, a 

regra está em fase de revisão. “Já houve-

ram avanços e o objetivo é garantir um 

produto de maior qualidade, minimizan-

do o risco dos problemas já conhecidos, 

com as melhorias que estão sendo pro-

postas”, frisou. 
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Maia também destacou que a ANP está 

implementando o Programa de Monitora-

mento da Qualidade do Biodiesel, à seme-

lhança dos demais programas que fazem 

este controle, que deverá contribuir para 

o monitoramento da qualidade. “A ANP 

já se manifestou a favor do aumento de 

teor, mas aguardamos a fase final da re-

visão da Resolução, para garantir um pro-

duto de melhor qualidade”, disse, convi-

dando todo o mercado para participar da 

elaboração da nova minuta da Resolução.

O diretor da ANP também comen-

tou que, nas atividades de fiscalização 

da Agência, a principal não conformida-

de encontrada é relacionada ao teor de 

biodiesel. “Esse é um problema que não 

cabe ao elo final da cadeia, mas, sim, a 

quem faz a mistura do diesel A e do bio-

diesel. Consideramos que a principal ra-

zão da irregularidade, no momento, é a 

questão do preço. Como o biodiesel custa 

mais que o diesel fóssil, muitas empresas 

podem estar reduzindo o percentual da 

mistura de forma irregular”, esclareceu. 

CLIMA E CUSTOS DE DESCARTE DE RESÍDU-

OS TAMBÉM SÃO PROBLEMAS DO BIODIESEL

A revenda é favorável aos combus-

tíveis renováveis e ao Programa Na-

cional dos Biocombustíveis, porém 

defende que para dar continuidade à 

elevação dos teores é necessário re-

ver as questões relativas à qualidade 

do produto, para não ocasionar a sé-

rie de problemas nos elos posteriores, 

após sair das usinas. Dada as carac-

terísticas do biodiesel, ele sofre gran-

de interferência das condições climá-

ticas. Em locais chuvosos, o biocom-

bustível tende a absorver mais água, 

o que traz um ambiente propício à 

proliferação de microrganismos que 

degradam o combustível e compro-

metem sua qualidade. 

Esse problema (absorção de umida-

de) ocorre também no Norte do país 

(em regiões quentes e úmidas), cuja lo-

gística é feita via transporte marítimo 

do combustível. Até por isso — pelo 

problema ser de amplo conhecimento 

— o diesel marítimo não tem a adição 

do biocombustível.

Já em ambientes mais quentes, o risco 

é maior para tanques aéreos (usualmente 

utilizados por TRRs) e de veículos/equipa-

mentos agrícolas que permanecem mui-

to tempo expostos, uma vez que o calor 

causa a evaporação do combustível que, 

quando passa pelo efeito de condensa-
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ção, provoca umidade e leva à degrada-

ção o produto. 

No entanto, em temperaturas mais frias, 

como no Sul do país, o risco é o inverso, de 

congelamento do biodiesel, o que também 

interfere em suas características. 

Outra questão que ainda permane-

ce como uma incógnita para a ponta do 

mercado é o descarte dos resíduos. Bom-

bas de abastecimento, filtros de biodiesel 

e bicos injetores dos veículos, por exem-

plo, acumulam resíduos que demandam 

descarte adequado. 

Na visão da ponta final da cadeia de 

abastecimento (postos), a economia am-

biental de um lado (pela redução de emis-

sões do diesel fóssil) acaba gerando cus-

tos extras e mais poluição em outro, pois 

nem todos os envolvidos (motoristas, pe-

quenas oficinas, empresas de manuten-

ção, entre outras) estão alinhadas aos 

mesmos objetivos — justamente porque 

tudo isso traz impactos de custo, pois em 

uma economia já debilitada dificultam a 

viabilidade econômica das empresas. 

De qualquer maneira, apesar de to-

dos os pontos de atenção, há uma ex-

pectativa no setor produtivo de que se-

ja retomado o antigo cronograma, que 

havia sido suspenso. 

Inclusive, logo após o evento, em 9 de 

novembro, os produtores de biodiesel fi-

zeram um apelo à ANP, para que a Agên-

cia faça uma análise de impacto regulató-

rio antes de alterar a resolução que autori-

za a importação do produto, para cumprir 

a mistura obrigatória ao diesel de petró-

leo, prevista para o início de janeiro. O ar-

gumento do setor é que existe capacidade 

ociosa e a permissão para importar pode 

ser prejudicial para a indústria no Brasil. 

A Associação Brasileira dos Importa-

dores de Combustíveis (Abicom), por sua 

vez, defende a importação, ressaltando 

que a concorrência irá beneficiar o consu-

midor final. Em nota divulgada em 11 de 

novembro, a entidade ressalta que a me-

dida representa um “importante avanço 

para o estabelecimento de um arcabou-

ço regulatório que promova o livre mer-

cado e benefícios para sociedade”. Na vi-

são da Abicom, a abertura do mercado, 

com a permissão de importação do bio-

diesel, irá estimular o desenvolvimento do 

ambiente de negócios brasileiro sem que 

haja redução do mercado cativo já des-

tinado os produtores nacionais (hoje em 

80%), criando competitividade e estimu-

lando a melhoria de qualidade e a redu-

ção do custo/preço do produto. n
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Caminhoneiros apoiadores do atual governo não aceitaram os 

resultados das urnas e bloquearam as estradas de Norte a Sul do país 

POR MÔNICA SERRANO

N ovembro teve um início de mês 

tumultuado, com as manifes-

tações dos caminhoneiros, que 

contestaram a vitória de Luiz Inácio Lula da 

Silva sobre o presidente Jair Bolsonaro, no 

segundo turno das eleições, e passaram a 

bloquear as principais rodovias federais e es-

taduais, trazendo impacto para a revenda.

Em alguns estados, o movimento ga-

nhou uma extensão significativa, prejudi-

cando o abastecimento dos postos, que 

ficaram sem gasolina ou tiveram seus pe-

didos contingenciados pelas distribuido-

ras, devido à dificuldade de entrega do 

biodiesel e etanol anidro, que são mistu-

rados ao diesel e à gasolina.

Desde o início dos protestos, a Fecom-

bustíveis e os sindicatos filiados passaram 

a monitorar de perto o panorama do abas-

tecimento nos postos.  Nos primeiros dias, 
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Protestos de caminhoneiros impediram as 
entregas de cargas, causando a falta de 

combustíveis em algumas cidades do país



Combustíveis & Conveniência  25

a situação ficou mais complicada em San-

ta Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Estado que aderiu prontamente às ma-

nifestações, com bloqueio total em diversas 

rodovias, Santa Catarina foi o primeiro a re-

gistrar falta de gasolina e etanol. Segundo o 

Sindicato do Comércio Varejista de Deriva-

dos de Petróleo de Blumenau (Sinpeb), os 

bloqueios nas rodovias atingiram as bases de 

distribuição de Itajaí, Guaramirim e Biguaçu, 

prejudicando o abastecimento em várias ci-

dades do estado catarinense, principalmente 

Joinville, Blumenau e Itajaí, entre outras.

Além de Santa Catarina, o estado vizi-

nho, Paraná, também passou por dificulda-

des, uma vez bloquearam as vias de acesso 

com outros estados, inclusive a BR-277, que 

liga Curitiba ao Porto de Paranaguá.

O Rio Grande do Sul também enfrentou 

problemas e o Sulpetro integrou uma reu-

nião do Comitê de Crise, criado pelo Go-

verno do Estado do Rio Grande do Sul, com 

os demais órgãos, para restabelecer a libe-

ração das estradas e evitar a falta de supri-

mento de produtos.

São Paulo teve como ponto mais crítico 

o bloqueio do acesso à Refinaria de Paulí-

nia (Replan) e às bases de distribuição na 

região. O Recap, sindicato que representa 

a revenda de Campinas e região, passou a 

monitorar o abastecimento e no dia 3 de 

novembro, Emílio Martins, presidente da 

entidade, enviou uma mensagem de vídeo 

para informar que o acesso às bases de dis-

tribuição estava liberado e o abastecimento 

voltaria ao normal.

Com o passar dos dias e as manifesta-

ções seguindo adiante, a Fecombustíveis 

e os sindicatos filiados enviaram para a 

ANP, em 2 de novembro, um ofício ma-

nifestando a preocupação com a situação 

do abastecimento. A principal dificuldade 

era com o recebimento de biodiesel pa-

ra mistura ao óleo diesel A, uma vez que 

o transporte desse biocombustível é feito 

via modal rodoviário.

“Solicitamos que a Agência avalie a pos-

sibilidade de autorizar excepcional e tem-

porariamente a flexibilização da mistura do 

biodiesel ao óleo diesel, de forma a viabili-

zar o abastecimento de óleo diesel ao mer-

cado, retornando ao percentual obrigató-

rio tão logo seja regularizado o suprimento 

desse biocombustível”, destacou o ofício.

Na mesma semana, a Fecombustíveis 

participou de uma reunião com a ANP, Mi-

nistério de Minas e Energia, Brasilcom, IBP 

e produtores de biocombustíveis, mas ficou 

decidido que a Agência não iria intervir para 

flexibilizar o percentual da mistura do bio-

diesel ao diesel, pois a situação do abasteci-

mento caminhava para a normalidade.
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Passados oito dias do início das manifesta-

ções, ainda havia protestos em algumas ro-

dovias de Santa Catarina, Mato Grosso do 

Sul e Pará, segundo levantamento da Fe-

combustíveis. No estado catarinense,  os blo-

queios prejudicaram, principalmente, as en-

tregas de etanol anidro pelas bases de dis-

tribuição, resultando em contingenciamen-

to dos pedidos de gasolina para os postos. 

No Mato Grosso do Sul, ocorreu situação si-

milar com a falta de anidro, o que levou as 

distribuidoras a controlar o volume de en-

trega de gasolina, incluindo também o eta-

nol hidratado.  No Pará, as manifestações na  

BR 155 causaram faltas pontuais de combus-

tíveis nos postos da rede Ipiranga e Vibra.

“Não tivemos desabastecimento nacio-

nal, restaram alguns pontos isolados. O pior 

já passou, esperamos que, em breve, tudo 

seja normalizado”, disse James Thorp Neto, 

presidente da Fecombustíveis.

ANP: MEDIDAS PREVENTIVAS

Apesar de não flexibilizar o teor da mis-

tura do biodiesel ao diesel, a ANP adotou 

algumas medidas preventivas para man-

ter o suprimento nacional no momen-

to de crise. Entre as iniciativas, a Agência 

suspendeu as obrigações de manutenção 

de estoques semanais médios mínimos 

pelas distribuidoras.

Em relação ao GLP, foi liberada a comer-

cialização dos botijões de gás de 13 qui-

los pelas revendas em vasilhames de outras 

marcas, para além das autorizadas.

A flexibilização da comercialização tam-

bém inseriu os Transportadores-Revende-

dores-Retalhistas (TRRs), passando a permi-

tir as vendas de gasolina e óleo diesel direta-

mente para os postos. Atualmente, os TRRs 

só podem fazer venda direta de etanol hi-

dratado aos postos revendedores.

Para as distribuidoras, a ANP permitiu a 

liberação do espaço de armazenagem en-

tre distribuidoras ou TRRs. Ou seja, permitiu 

que as empresas de distribuição que estives-

sem com alto volume de estoques pudes-

sem armazenar produtos em outras instala-

ções de diferentes distribuidoras, sem a ne-

cessidade de homologação da ANP. n

Polícia Rodoviária Federal atuou para 
desobstruir as rodovias de forma pacífica 

Agência Brasil/ Vladim
ir Platonow
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Fiscalização da ANP tem atuado no combate às irregularidades do 

setor de óleos lubrificantes e a revenda pode sofrer consequências se 

não ficar alerta e vender produto irregular ou não conforme

POR KELLEN RECHETELO

Revenda 
deve ter 
cuidado com 
lubrificantes 
clandestinos

NA PRÁTICA

A fiscalização da ANP tem se intensi-

ficado em relação ao combate às 

irregularidades no setor de lubrifi-

cantes, com ações que incluem toda a cadeia, 

desde a produção à ponta final. Postos tam-

bém são alvos de apreensões de produtos clan-

destinos, cujas penalidades podem ser pesadas.  

Em agosto deste ano, por exemplo, a 

Agência apreendeu um total de 2.266 litros 

de óleo lubrificante acabado irregular em ci-

dades do interior de São Paulo. Já em outu-

bro, no Mato Grosso, foram apreendidos mais 

de 63 mil litros de óleos lubrificantes acaba-

dos sem registro na ANP. Dois revendedores 

atacadistas de lubrificantes foram autuados e 

amostras dos produtos sem registro foram co-

letadas para análises de qualidade no labora-

tório da Agência, em Brasília. Estes são alguns 

exemplos recentes da área da fiscalização da 

ANP, que atua em conjunto com o Programa 

de Monitoramento de Lubrificantes (PML).

COMO SE PRECAVER?

Um dos maiores erros da revenda é comprar 

de um fabricante de óleo lubrificante sem checar 

sua idoneidade e a veracidade das informações.   

Segundo a ANP, o revendedor deve sem-

pre verificar se o produto comercializado pos-

sui registro na Agência. “A Resolução ANP nº 

804/2019 estabelece os critérios de obtenção 

iStock
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do registro de graxas e óleos lubrificantes des-

tinados ao uso veicular, bem como as respon-

sabilidades e obrigações dos detentores de re-

gistro, produtores e importadores. O processo 

é atividade criteriosa, que envolve a análise de 

uma série de documentos e parâmetros físi-

co-químicos, que são feitos nos laboratórios 

do Centro de Pesquisa e Análises Tecnológicas 

(CPT) em Brasília”, destacou a agência regula-

dora, por meio da sua assessoria de imprensa.

A ANP disponibiliza um canal de pes-

quisa com todos os registros de óleos e 

graxas lubrificantes. Para conferir o regis-

tro, basta acessar a ferramenta de pes-

quisa de registro de produtos.

Além do registro, a ANP recomenda con-

sulta ao Boletim do Programa de Monito-

ramento de Lubrificantes (PML), que  iden-

tifica as não conformidades detectadas do 

setor de lubrificantes de acordo com a mar-

ca comercial. Os boletins podem ser acessa-

dos  pelo endereço:  https://www.gov.br/

anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publi-

cacoes/boletins-anp/boletins/boletim-

-de-monitoramento-de-lubrificantes

O presidente do Sindilub, Victor Capelo, 

também orienta a revenda a evitar comprar 

de fornecedores suspeitos. Segundo ele, é ne-

cessário fazer um cadastro completo para vali-

dar o fornecedor, solicitar o número do registro 

de produtor e o número do registro do produ-

to da ANP, além de verificar o alvará de fun-

cionamento e o máximo de informações pos-

síveis, para depois conferir os dados nos sites 

oficiais que indicam a regularidade do fornece-

dor.  “Quando se trata de clandestinidade, não 

há informações disponíveis em sites oficiais, são 

empresasfantasma, e a ausência de informa-

ções é um sinal claro de ilegalidade”, advertiu.

JUNTOS PELA QUALIDADE

Para combater às irregularidades de 

produção e comercialização de óleos lu-

brificantes, o Sindilub lançou a campanha 

“Juntos pela qualidade”, no final de julho, 

durante a ExpoPostos & Conveniência.

De acordo com Capelo, a produção clandes-

tina no setor de lubrificantes se tornou um te-

ma prioritário, pois passou a representar 10% 

do total e os números continuavam em cresci-

mento. Para dar um basta à clandestinidade, o 

Sindilub se uniu a outras entidades. “O Sindi-

lub propôs a união de forças para lutar contra 

Sindilub/Vinícius Denny

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/rp/ferramenta-pesquisa.xlsm
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/qualidade-de-produtos/rp/ferramenta-pesquisa.xlsm
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletins/boletim-de-monitoramento-de-lubrificantes
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletins/boletim-de-monitoramento-de-lubrificantes
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletins/boletim-de-monitoramento-de-lubrificantes
https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins-anp/boletins/boletim-de-monitoramento-de-lubrificantes
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um mal comum. Fomos protagonista do setor 

e nosso objetivo foi alcançado”, destacou.

A primeira fase do programa tem como 

foco combater os produtores irregulares. 

As demais darão continuidade às ações.

“Queremos promover a integridade no 

ambiente de negócios, discutir, apoiar inicia-

tivas e levar propostas junto à ANP e outros 

órgãos governamentais. Outro ponto impor-

tante é desenvolver ferramentas tecnológicas 

que levem informações e conhecimento para 

os empresários e consumidores. Essas ações 

minimizam as práticas ilícitas, pois acredita-

mos que a concorrência leal é fundamental 

para o desenvolvimento do setor”, destacou.

As práticas ilegais provocam o desequilí-

brio do mercado, como evasão fiscal, infor-

malidade e produtos não conformes e sem 

registro na ANP. No caso da revenda, ape-

sar de ser um dos setores mais fiscalizados 

do país, o revendedor também precisa estar 

atento aos fornecedores de lubrificantes.

“A grande maioria não enxerga o risco e a 

vulnerabilidade de ter, em sua prateleira, um 

lubrificante de produtor clandestino. Nossa 

contribuição e iniciativa é informar, conscien-

tizar, orientar e alertar a revenda”, disse.

PENALIDADES

As penalidades para todo agente econômico 

que atua no mercado de combustíveis são esta-

Fiscalizações  
de lubrificantes 

As ações de fiscalização da ANP são 
planejadas a partir de denúncias dos con-
sumidores, conforme os dados do Pro-
grama de Monitoramento de Lubrifican-
tes (PML) e informações de outros ór-
gãos, entre outros.

A quantidade total de fiscalizações 
neste ano encontra-se prejudicada, em 
função da tentativa de ataque ciberné-
tico que a ANP sofreu. Por causa disso, 
não é possível obter o número exato  
infrações da revenda com as questões 
de lubrificantes em 2022. Porém, na ro-
tina de fiscalização nos postos revende-
dores, a comercialização regular de lu-
brificantes também é verificada.

Programa de Monitoramento de Lubrificantes
Implementado em 2006, o Programa de Monitoramento de Lubrificantes (PML) tem 

como principal alvo os óleos lubrificantes para motores automotivos comercializados 
no mercado revendedor. Segundo o Sindilub, esse registro tem contribuído ativamente 
para a melhoria da qualidade dos óleos lubrificantes comercializados no Brasil.

De acordo com a ANP, o programa apresentou uma melhoria em 2017, com a cria-
ção de um índice global de qualidade (Índice de Qualidade do PML), que corrige a 
amostragem, refletindo a presença de mercado de cada empresa em um dado perío-
do. Atualmente, os índices de conformidade dos lubrificantes são superiores a 97%.
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belecidas pela Lei n° 9.847/1999. As multas apli-

cadas pela ANP à revenda variam entre R$ 5 mil 

e R$ 5 milhões, sendo que o revendedor  tam-

bém pode responder criminalmente por venda 

de produtos impróprios para o consumo. “A si-

tuação compromete a vida financeira do empre-

sário, entre outras consequências”, alertou Ca-

pelo. Lembrando ainda que, em caso de reinci-

dência, poderá ocorrer a revogação do registro 

de autorização pela ANP e o impedimento da 

participação dos sócios condenados, por cinco 

anos, em qualquer atividade do setor. 

  

OUTRAS INFRAÇÕES

Nas fiscalizações pelos Procons, a reven-

da também pode infringir o Código de De-

fesa do Consumidor, conforme alerta Bruno 

Junqueira, advogado do escritório BLJ Direi-

to e Negócios. “O óleo lubrificante adultera-

do é enquadrado no Código de Defesa do 

Consumidor como ‘produto impróprio ao 

uso e consumo’, nos termos do Art. 18, § 

6º, Inciso II. O fornecedor, neste caso, tam-

bém estará sujeito à infração prevista no Art. 

39, Inciso VIII, do CDC, por ‘colocar produto 

à venda fora das normas expedidas pelos ór-

gãos oficiais’. As penalidades por estas infra-

ções estão previstas no Art. 56 do Código de 

Defesa do Consumidor, podendo ser: multa, 

apreensão do produto, interdição do estabe-

lecimento, entre outras”, disse.

Junqueira tam-

bém alertou que a Lei 

nº 8.137/1990 e o Códi-

go Penal podem resultar em penalidades 

ao estabelecimento comercial, por informa-

ções de embalagem em desacordo com as 

prescrições legais, ou produto inadequado 

ou adulterado com prejuízo ao consumidor, 

com penas que vão de multa à detenção. n

Sin
dil

ub
/V

iní
ciu

s D
en

ny

Lubrif icantes



Paulo Pereira

32   Combustíveis & Conveniência

REPORTAGEM DE CAPA

A revenda tem vários pleitos 

a serem endereçados ao novo 

governo, que assume a partir de 

janeiro do próximo ano, mas o 

principal deles é a manutenção da 

isenção de tributos federais sobre 

os combustíveis

POR ROSEMEIRE GUIDONI 

Preços dos 
combustíveis 
são um dos 
grandes 
desafios do 
novo governo 
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D epois de uma acirrada disputa 

eleitoral, Luiz Inácio Lula da Sil-

va (PT) foi escolhido como pre-

sidente do país e deve assumir o cargo em 

1º de janeiro de 2023. Os desafios para a 

nova equipe de governo não são poucos, 

diante do cenário econômico do país. E um 

dos principais deles, que é também um dos 

grandes pleitos do mercado de revenda, é a 

manutenção das políticas para controle de 

preços dos combustíveis. 

No primeiro semestre deste ano, vá-

rias medidas foram adotadas pelo go-

verno federal com esse intuito. O Projeto 

de Lei Complementar 18/2022, que de-

pois foi convertido na Lei Complementar 

194/2022, passou a considerar os combus-

tíveis (dentre outros produtos e serviços) 

como item essencial, limitando a cobrança 

das alíquotas do ICMS acima do teto, en-

tre 17% ou 18% (dependendo da unida-

de da federação). Além disso, foram zera-

dos os impostos federais sobre a gasolina  

(Cide e PIS/Cofins), etanol hidratado e 

anidro e Gás Natural Veicular (GNV) -  

PIS/Cofins - até 31 de dezembro deste ano. 

Com a nova Lei em vigor, de acordo com 

o governo federal, a isenção dos tributos fe-

derais teve impacto de cerca de R$ 0,69 por 

litro da gasolina, R$ 0,35/l no custo do diesel e  

R$ 0,24/l no do etanol. Para que a não tri-

butação seja mantida, será necessária sua 

aprovação no Congresso. 

“Em nosso setor, essa redução dos tribu-

tos foi essencial para manter as vendas de 

combustíveis, beneficiando o consumidor e 

mantendo a economia ativa, já que o prin-

cipal modal de transportes, no Brasil, ainda 

é rodoviário, com dependência do diesel. 

Além disso, com o abrandamento da Co-

vid e a retomada das atividades presenciais, 

a sociedade precisava da redução de preço 

também da gasolina e do etanol”, disse Ja-

mes Thorp Neto, presidente da Fecombus-

tíveis, que defende que a isenção dos im-

postos federais (PIS/Cofins e Cide) sobre os 

combustíveis deve ser mantida após a finali-

zação da Lei em vigor.  

Thorp também destacou a importância de 

a cobrança do ICMS sobre os combustíveis 

estabelecer o modelo monofásico, com va-

lor unificado por combustíveis, no sistema ad 

rem em todo o país, conforme determina a 

Lei Complementar 192/2022. Enquanto não 

se estabelece este modelo, é importante que 

as alíquotas de ICMS sejam mantidas no limi-

te do teto - entre 17% e 18%.  

“Sem tais medidas, o preço dos produ-

tos tende a retornar aos antigos patamares, 

trazendo prejuízos à economia como um 
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todo”, ponderou Thorp. Afinal, de acordo 

com o atual Preço de Paridade Internacio-

nal (PPI), adotado pela Petrobras, o cálculo 

do valor dos combustíveis leva em conside-

ração o câmbio e a cotação internacional 

do petróleo. 

Com o real desvalorizado perante o dólar 

e a continuidade do conflito entre a Rússia e 

a Ucrânia, uma das consequências pode ser 

elevação do preço do petróleo  — a menos 

que sejam mantidas as medidas para con-

tenção dos preços.

MUDANÇAS NO PPI À VISTA?

Em entrevista ao SBT (em setembro), um 

pouco antes das eleições, Lula já havia afirma-

do não ter a intenção de mexer no teto para 

o ICMS; porém, na ocasião, ele criticou a me-

dida, mencionando que ela significa um corte 

de recursos para as unidades federativas. 

Em sua visão, para manter valores justos 

para os combustíveis, o correto seria alterar a 

atual política de formação de preços. “A Pe-

trobras faz prospecção de petróleo em real, 

refina em real, então o preço precisa ser em 

real”, afirmou o então candidato, na ocasião. 

Já após o resultado das urnas, em 14 de 

novembro, o senador eleito Wellington Dias 

(PT-PI), um dos principais porta-vozes de Lu-

la na área econômica, confirmou a inten-

ção de que o Brasil passe a levar em conta o 

custo do refino para definir o valor do com-

bustível. Segundo Dias, a paridade interna-

cional “não tem lógica”. “O Brasil refina 

uma boa parte da gasolina, uma parte um 

pouco menor do óleo diesel. Somos um dos 

países mais eficientes no refino. Mesmo im-

portando cerca de 20% dos combustíveis 

consumidos internamente, não faz sentido 

manter a paridade”, afirmou.

No entanto, o relatório mais recente (do 

fechamento do mercado em 17 de novem-

bro) da Associação Brasileira de Importado-

res de Combustíveis (Abicom) mostra que 

existe uma defasagem média de -7% no ca-

so do diesel e 0% na gasolina. “Apesar da 

alta no câmbio, os preços de referência da 

gasolina e do óleo diesel no mercado inter-

nacional apresentaram redução e, nas con-

tas da Abicom, o cenário segue apresentan-

do defasagens abaixo da paridade para o 

óleo diesel e tecnicamente na paridade para 

gasolina”, destacou a entidade.

NOVO MODELO: PREÇOS REGIONAIS

A equipe de transição de Lula divulgou 

que está planejando um novo modelo, que 

substituiria o PPI por uma política nacional 

de preços, com adaptações regionais. 

O plano prevê alguns pilares para balizar 

a nova política de preços nas refinarias da 

Petrobras, seguindo um valor de referência, 
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a ser criado pela ANP, mas de forma regio-

nalizada. A ideia é calcular regionalmente 

quanto cada refinaria produz e a necessida-

de de importação para atender à sua área 

de influência. Dessa forma, nas localidades 

onde houver maior importação, o preço in-

ternacional passaria a ter um peso maior no 

valor final e vice-versa (menor importação, 

menor participação do valor internacional).

Não existe definição sobre a periodicidade 

de reajustes, mas a equipe de transição res-

saltou que não haverá interferência na Pe-

trobras, como ocorreu no passado (e que, in-

clusive, gerou perdas bilionárias à empresa). 

TETO DO ICMS É TEMA CONTROVERSO

Apesar das declarações de Lula, sinalizan-

do não ter intenção de alterar a medida que 

limita o ICMS, a questão será um grande de-

safio para o novo governo. Segundo o Co-

mitê Nacional dos Secretários de Fazenda es-

taduais (Comsefaz), a decisão fará com que 

os estados percam R$ 124 bilhões em arre-

cadação em 2023, quase 20% de toda arre-

cadação do ano. Em função disso, 12 esta-

dos e o Distrito Federal já pediram ao Supre-

mo Tribunal Federal (STF) a revogação da lei. 

O tema está sendo discutido por um 

grupo de trabalho, que pode decidir, ain-

da este ano, pela alteração da medida. A 

próxima reunião, até o fechamento desta 

matéria, estava prevista para o dia 2 de de-

zembro, depois de um adiamento do en-

contro que deveria ter sido realizado em 

14 de novembro.

O motivo da mudança de data é porque 

a Procuradoria Geral da República conside-

rou necessário que o grupo passe a contar 

com a participação de membros indicados 

pelo presidente eleito.

Em nota, a Advocacia-Geral da União 

(AGU) destacou que “em um período de 

transição de governos, como o que se apre-

A política de preços da Petrobras, que 
tem como base a cotação internacional 
do petróleo e a taxa de câmbio, poderá 
passar por mudanças, segundo a 
equipe de transição do novo governo
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senta, a transcendência das consequências 

orçamentárias de um eventual acordo tra-

duz um fator que, infelizmente, limita a le-

gitimidade das decisões que podem ser 

adotadas no presente momento pelos re-

presentantes do Poder Executivo Federal na 

Comissão Especial”.

Uma das propostas dos estados preten-

de excluir a gasolina da regra da essenciali-

dade, conforme prevê a Lei Complementar 

194/2022, por ser um combustível fóssil po-

luente e não fazer parte do transporte rodo-

viário de cargas do país. 

OUTROS PLEITOS DO MERCADO  

DE COMBUSTÍVEIS

Além de preços, a Taxa de Controle e Fis-

calização Ambiental (TCFA), os pontos de pa-

rada e descanso (PPDs) nas estradas, o proje-

to de lei para a identificação do devedor con-

tumaz e a necessidade de implementação de 

sistemas recuperação de vapores estão entre 

as demandas da revenda para o novo gover-

no — algumas delas, aliás, são questões anti-

gas que se arrastam por várias gestões. 

No caso dos PPDs, foram instituídos em 

2015, pela chamada Lei dos Caminhoneiros 

(Lei 13.103), que estabelece uma série de 

regras para limitar o tempo de trabalho ao 

volante dos motoristas, melhorando a segu-

rança nas estradas. Uma das iniciativas foi a 

criação de pontos de parada seguros, pa-

ra que estes profissionais pudessem cumprir 

os intervalos interjornadas obrigatórios. 

Os postos de rodovia, inicialmente, fo-

ram considerados locais ideais para tais 

Atualmente, a revenda de combustíveis 
está enquadrada no mesmo parâmetro de 
uma refinaria para pagamento da Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA)

Divulgação

Agência Petrobras
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instalações, garantindo segurança e servi-

ços aos caminhoneiros. No entanto, o pro-

jeto apresentado era bastante rigoroso, in-

cluindo vagas demarcadas, câmeras de se-

gurança, instalações sanitárias específicas 

e até manutenção dos acessos (da rodovia 

para os postos). 

Diante da crise econômica do país, pou-

cos postos de estrada conseguiram se ade-

quar para poderem se candidatar a serem 

um PPD credenciado pelo Ministério da In-

fraestrutura — até porque a legislação traz 

expressa a definição de que o uso do PPD 

não pode ser condicionado ao consumo de 

outro produto ou serviço no local. Assim, a 

solução, para quem investiu na infraestrutu-

ra, é a cobrança pelo estacionamento. 

Porém, no final do ano passado, o gover-

no federal introduziu nos editais de conces-

são das rodovias a obrigatoriedade de cons-

truir PPDs, sob a alegação de que os pontos 

existentes no país são insuficientes. 

“Grande parte dos empresários de rodovia 

não percebeu, ainda, que o novo modelo de 

concessão das estradas brasileiras poderá levar 

à falência a maioria dos pontos de parada exis-

tentes”, alertou Rodolfo Rizzoto, fundador e 

coordenador do SOS Estradas, na ocasião. 

No entanto, de lá para cá, nada mu-

dou. Inclusive, durante a última edi-

ção da ExpoPostos & Conveniência, 

em julho deste ano, Rizzoto partici-

pou de um painel sobre postos de ro-

dovia e continuou chamando a atenção 

dos empresários para isso. “O custo da 

construção do PPD estará embutido no 

pedágio cobrado pelas concessionárias, 

diferentemente do que a iniciativa pri-

vada faz. Assim, todos pagarão pela 

construção do PPD — inclusive os ca-

minhoneiros —, que terão uso gratuito 

do espaço”, disse ele. E, ainda mais, os 

editais de concessão trazem a permis-

são para que as empresas concessioná-

rias explorem outros serviços, como res-

taurantes ou lojas de conveniência.

“Nossa preocupação é com a competi-

tividade dos postos de rodovias em relação 

às  concessionárias, que estão recebendo in-

centivo do governo federal, inclusive com  a 

oferta de gratuidade dos estacionamentos. 

Além disso, também há questões competi-

tivas desiguais com os pontos de abasteci-

mento (PAs)”, disse Thorp, presidente da Fe-

combustíveis. 

Outra pauta que preocupa o mercado há 

anos é a TCFA. Prevista pela Política Nacional 

de Meio Ambiente (Lei Federal 6938/1981) 

e regulamentada pelo Ibama por meio da 

Instrução Normativa nº 17, de 2011, repu-

blicada no Diário Oficial da União de 20 de 

abril de 2012, a taxa é cobrada a agentes 
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que exercem atividades consideradas po-

tencialmente poluidoras.

O grande problema, para o setor, é que 

no caso dos postos revendedores o cálcu-

lo da taxa considera o valor do faturamento 

bruto (que é bastante diferente do fatura-

mento líquido). Dessa forma, muitas vezes, 

a cobrança se equipara à de uma refinaria 

ou distribuidor.

O Projeto de Lei 10273/18 propõe alte-

ração da cobrança da taxa de forma mais 

equilibrada, conforme o porte da empre-

sa. Atualmente, o PL está em tramitação 

e a perspectiva, de acordo com seu au-

tor, o deputado federal Jerônimo Goer-

gen (PP-RS), é de que haja uma decisão 

favorável à revenda, com cobrança justa, 

de acordo com o porte e real faturamen-

to do empreendimento. 

“A situação atual criou enorme injustiça 

e está ficando insustentável para o empre-

sário, mas esperamos definição a partir do 

início de 2023”, disse Thorp. 

Outro ponto de atenção destacado pe-

lo presidente da Fecombustíveis são as Por-

tarias 2.776/2022 e 1.109/2016, do Minis-

tério do Trabalho e Previdência. A primei-

ra determina a implementação dos siste-

mas de recuperação de vapores nas bom-

bas de combustíveis e a segunda atualiza a 

NR-9, sobre os novos procedimentos para 

prevenção à saúde dos trabalhadores com 

possibilidade de exposição ao benzeno em 

postos de combustíveis. 

Esta também é uma das questões que 

se arrasta no mercado, sem definição, des-

de 2016. “O tema demandou cinco anos 

de discussões na Subcomissão de Postos 

Revendedores de Combustíveis, que mos-

trou que a quantidade de benzeno pre-

sente no combustível brasileiro é consi-
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derada segura. Embora a revenda tenha 

conquistado mais prazo para a instala-

ção de sistemas de recuperação de vapo-

res, nossa intenção é expor a inconsistên-

cia das regras, solicitando a alteração dos 

pontos conflitantes”, afirmou Thorp.

DEVEDOR CONTUMAZ 

Além destes temas, para a Fecombustí-

veis, uma das grandes prioridades para o no-

vo governo deve ser o avanço do Projeto de 

Lei 284/17, que define o que é e quais as pu-

nições para o chamado Devedor Contumaz. 

A questão afeta, diretamente, a competitivi-

dade e sobrevivência dos postos revendedo-

res, pois os agentes irregulares desequilibram 

o mercado com a concorrência desleal. 

Além disso, segundo dados do Institu-

to Combustível Legal (ICL), a  sonegação 

de impostos no mercado de combustíveis 

gera prejuízo aos cofres públicos em tor-

no de R$ 13,8 bilhões ao ano. As fraudes 

são praticadas por empresas-fantasma ou 

de fachada, que protelam pagamentos e 

adotam estratégias para perpetuar seus 

negócios ilícitos. Para o instituto, sem 

uma legislação punitiva mais rigorosa, o 

combate às práticas ilícitas não avança e 

toda a sociedade sai perdendo.

“Este é um projeto que precisa ser votado 

com urgência no Congresso, para que tais 

práticas sejam coibidas e parem de acarretar 

perdas à sociedade e também aos empresá-

rios sérios, que trabalham de forma hones-

ta”, pontuou Thorp.   

Além de todos esses pontos, a pauta 

da Fecombustíveis ao novo governo tam-

bém inclui o pedido de assento da enti-

dade, como representante da sociedade 

civil, junto ao Conselho Nacional Política  

Energética (CNPE). n

Apesar da legislação estar em vigor há 
cerca de sete anos, poucos postos de 

rodovia conseguiram  fazer as adequações 
exigidas para serem homologados 

como Pontos de Parada e Descanso pelo 
Ministério da Infraestrutura 
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Em todo o mundo, o varejo está enfrentan-

do enormes desafios para continuar em ope-

ração.Os empreendimentos que estão se man-

tendo firmes encontraram novas maneiras de 

atender ao consumidor.

As lojas de conveniência, que sempre se ca-

racterizaram pela comercialização de produtos 

de consumo de necessidade rápida, estão se rein-

ventando para atender ao novo perfil do consu-

midor, o que exige personalização, eficiência, co-

modidade, com expectativas crescentes e maior 

engajamento emocional.

Os tempos de confinamento anteciparam as 

transformações digitais para possibilitar o traba-

lho remoto, a educação a distância e a subsistên-

cia das famílias. E, apesar de não ser um território 

desconhecido pelas lojas de varejo, as conveniên-

cias precisarão adequar a operação para atender 

aos anseios dos consumidores que querem uma 

experiência ainda mais omnichannel, integrando 

sua marca a vários canais de venda - física e vir-

tual - sem perder qualidade de atendimento, dos 

serviços e produtos adquiridos.

As lojas físicas continuarão existindo e ten-

do significância, mas precisarão agregar no-

vos papéis, que não somente as vendas. De-

vem surpreender, acolher e superar as expec-

tativas do cliente, tornando a experiência mais 

humanizada. Para isso, será indispensável um 

ambiente acolhedor, limpo, iluminado, confor-

tável, com uma equipe focada na solução de 

problemas e na satisfação do cliente por meio 

da sua valorização.

Não há outra forma de se manter no merca-

do, senão criando boas memórias para o consu-

midor. Sem dúvida, este é o caminho que promo-

verá ações realmente transformadoras com dife-

renciais competitivos para o negócio.

Lojas de conveniência: mirando o futuro

As lojas de conveniência, que 

sempre se caracterizaram pela 

comercialização de produtos 

de consumo de necessidade 

rápida, estão se reinventando 

para atender ao novo perfil 

do consumidor, o que exige 

personalização, eficiência, 

comodidade, com expectativas 

crescentes e maior 

engajamento emocional
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OPINIÃO Klaiston Soares D’Miranda | Consultor jurídico da Fecombustíveis 

Constam nas diretrizes do novo governo vi-
torioso nas eleições do último dia 30 de ou-
tubro algumas questões trabalhistas que me-
recem reflexão de toda a classe trabalhadora, 
empresariado e sindicatos.

O novo governo irá propor, a partir de um 
amplo debate e negociação, uma nova legisla-
ção trabalhista de extensa proteção social a to-
das as formas de emprego e de relação de tra-
balho, com especial atenção aos autônomos, 
aos que trabalham por conta própria, trabalha-
dores e trabalhadoras domésticas, teletrabalho 
e trabalhadores em home office, revogando 
marcos da atual legislação trabalhista apresen-
tados pela última reforma e reestabelecendo o 
acesso gratuito à Justiça do Trabalho.

Na área sindical, o novo governo incenti-
vará o debate e as iniciativas de reestrutura-
ção, que democratizem o sistema de relações 
de trabalho nos setores, respeitando a auto-
nomia sindical, visando incentivar as negocia-
ções coletivas, promover solução ágil dos con-
flitos, garantir direitos trabalhistas, assegurar 
o direito à greve e coibir as práticas antissin-
dicais. Serão respeitadas também as decisões 
de financiamento solidário e democrático da 
estrutura sindical.

Para criação de postos de trabalho, o novo 
governo pretende criar mais oportunidades, 
propondo a retomada dos investimentos em 
infraestrutura e em habitação; a reindustria-
lização nacional em novas bases tecnológicas 
e ambientais; a reforma agrária e o estímu-
lo à economia solidária, à economia criativa e 
à economia verde inclusiva, baseada na con-

servação, na restauração e no uso sustentável 

da biodiversidade. Também deve estender o 

apoio ao cooperativismo, ao empreendedoris-

mo e às micro e pequenas empresas.

Tem como ponto nefrálgico a retomada da 

política de valorização do salário mínimo, vi-

sando à recuperação do poder de compra dos 

trabalhadores e trabalhadoras, e dos benefi-

ciários e beneficiárias de políticas previden-

ciárias e assistenciais.

É fato que mudanças profundas devem 

acontecer na área trabalhista, com reflexos na 

área sindical, invertendo substancialmente a 

atual legislação do trabalho.

Perspectivas trabalhistas do novo governo federal 

O novo governo irá propor, 

a partir de um amplo debate 

e negociação, uma nova 

legislação trabalhista de 

extensa proteção social a 

todas as formas de emprego 

e de relação de trabalho, 

com especial atenção 

aos autônomos, aos que 

trabalham por conta própria, 

trabalhadores e trabalhadoras 

domésticas, teletrabalho e 

trabalhadores em home office
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Modelo de negócios diversifica opções da revenda, que pode 

tanto ser administrado pelo revendedor, quanto se tornar uma 

alternativa para locação do espaço do posto 

POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS

A s lavanderias autônomas, do 

tipo self-service, como opções 

de modelos de negócios pa-

ra os postos de combustíveis, estão se ex-

pandindo. A proposta é aproveitar o es-

paço da conveniência, com instalação que 

pode ser numa área bem reduzida, repre-

sentando diversificação para o empresário 

e oferecendo ao consumidor a praticida-

de e comodidade para fazer compras ou 

abastecer enquanto espera finalizar a la-

vagem e secagem das roupas.

A Laundromat é uma das marcas de 

franquias que iniciou no país e encon-

trou, há alguns anos, resistência por parte 

da revenda, quando começou a participar 

da ExpoPostos & Conveniência, mas ao 

longo do tempo a situação mudou. 

“Participamos da ExpoPostos desde 

2012 e, antigamente, os revendedores 

Lavanderias autônomas 
crescem em conveniência

É importante a conveniência do 
posto oferecer diversificação e outros 
negócios para o cliente que vai esperar 
a lavagem e secagem das roupas

 Eliane Cunha 

Divulgação/Posto Cam
inho  Verde
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achavam a nossa proposta como algo dis-

tante da demanda de seus clientes. Neste 

ano, participamos da feira novamente e a 

percepção foi totalmente outra”, disse Ni-

colas Lopez, diretor comercial da rede de 

lavanderias autônomas Laundromat.

Lopez, que é brasileiro, mas descen-

de de argentinos, morou na Argentina, 

mas decidiu voltar ao Brasil, acreditando 

no potencial de negócios das lavanderias 

instaladas em postos de combustíveis. E, 

segundo ele, as franquias estão crescen-

do no setor. “Há muitas lavanderias au-

tônomas em postos de combustíveis e es-

ses clientes costumam ser fiéis. De acor-

do com ele, os clientes voltam a cada dez 

dias, em média, para lavar e secar as suas 

roupas”. E, com isso, aproveitam o tem-

po de espera para consumir outros servi-

ços no mesmo local.

De acordo com Lopez, os tamanhos po-

dem variar, e o menor modelo é oferecido 

em contêiner a partir de 10 m². “Nesse 

caso, inclui dois conjuntos de máquinas 

lavadoras e secadoras, com investimento 

total em torno de R$ 50 mil”, disse. Ele 

também destaca que a instalação não re-

quer infraestrutura especial. “As lavande-

rias funcionam com energia elétrica (60 

ampéres já são suficientes), água e esgo-

to”, salientou.

TAMANHO DO MERCADO

Há cerca de 23 mil lavanderias no Brasil 

e a maior parte (80%) é classificada como 

doméstica, ou seja, que atende o público 

geral. As autônomas - que não dependem 

de funcionário para operar - já represen-

tam 10% destas e tendem a crescer, prin-

cipalmente nos locais de grande fluxo de 

pessoas, como os postos de combustíveis.

Othon Barcellos, presidente executi-

vo da Associação Nacional das Empresas 

de Lavanderia (Anel), lembra que a “pri-

meira onda” de lavanderias autônomas 

do Brasil foi nos anos 1990, mas “desde 

2017 o número desses empreendimen-

tos tem crescido’’. Os postos de combus-

tíveis, junto com os supermercados, são 

os pontos mais bem cotados e isso se dá 

pelo bom fluxo de pessoas, que tendem 

a enxergar a lavanderia com algo conve-

niente, na medida em que deixam as suas 

roupas lavando enquanto se ocupam com 

outras necessidades.

INTEGRAÇÃO COM OUTROS NEGÓCIOS

Pedro Azevedo é um dos franquea-

dos da Laundromat, que locou o espaço 

da conveniência do posto da rede Jaguar, 

em Salvador (BA). Azevedo, que tem ex-

periência com franquias de outras marcas 

e diferentes ramos de atividade, disse que, 
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apesar do pouco tempo de inauguração 

da loja, em setembro deste ano, os resul-

tados são satisfatórios. “Está dando certo. 

É preciso trabalhar na mudança de cultu-

ra dos clientes, para que eles percebam o 

custo-benefício”, defendeu.

Ele faz uma comparação entre o custo 

de lavar e secar fora de casa ao custo da 

máquina, juntamente com as despesas de 

água, energia, sabão, amaciante e alvejan-

te. “Quando se põe tudo na balança fica 

claro o custo-benefício da lavanderia autô-

noma”, afirmou.

Como o tempo de lavagem e secagem 

demora 60 minutos, Azevedo enfatiza a 

importância de a lavanderia ser instalada 

em um local integrado a outros comércios 

e diferentes propostas. “É comum os clien-

tes deixarem as roupas lavando, saírem pa-

ra comprar uma cerveja na loja de conve-

niência e ficarem bebendo em frente ao 

mar (a loja fica na orla de Salvador) en-

quanto esperam”, disse.

O relato de Azevedo é peculiar de uma 

região turística e de natureza exuberan-

te, mas a percepção - de que é preciso 

ter ocupação para o cliente enquanto ele 

espera a lavagem das roupas - vale para 

qualquer lugar.

Delson Azevedo, proprietário da rede 

de postos Jaguar, enxerga na terceirização 

a importância da lavanderia ser mais um 

serviço disponibilizado ao cliente do posto. 

“Vemos os clientes levando as roupas pa-

ra lavar e, enquanto esperam, fazem com-

pras na conveniência, abastecem o carro e 

vão à loja de baterias automotivas e de bi-

cicletas que temos nesse mesmo comple-

xo”, disse.

A rede Jaguar tem 45 postos no total 

e, em alguns locais, há espaço para loca-

ção de serviços de conveniência. “Já rece-

bemos propostas e estamos estudando a 

instalação de lavanderias autônomas em 

outras unidades”, contou.

Em Porto Alegre (RS), Luis Frederico 

Otten, proprietário do posto Caminho 

Verde, também vê como positivo o flu-

xo de clientes da lavanderia da 5àsec, 

que não é autônoma, mas funciona des-

de que o posto foi aberto, em 2009. A 

revenda tem loja de conveniência e esse 

Divulgação Posto Conterrâneo
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movimento entre lavanderia, posto e lo-

ja é comum no espaço. “É difícil precisar 

o quanto de fluxo a lavanderia traz, pois 

ela existe desde que abrimos. Porém, 

posso garantir - porque vejo diariamen-

te - que vários clientes deixam o carro na 

pista de abastecimento, levam as roupas 

à lavanderia e compram na loja de con-

veniência durante uma só parada”.

Otten também destaca a importância fi-

nanceira da locação do espaço para a la-

vanderia. “O aluguel desse e de outros es-

paços nos três postos da rede, assim como 

o faturamento com as lojas de conveniên-

cia, representam cerca de 15% do nosso 

faturamento bruto”, disse.

A localização também é um fator im-

portante para analisar a instalação de 

uma lavanderia. O Caminho Verde fi-

ca em uma das regiões mais movimen-

tadas de Porto Alegre e foi o primeiro 

posto de combustível ecoeficiente do 

Brasil, segundo Otten.

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Outro aspecto que se deve ter atenção é 

com a legislação ambiental do município. 

Otten relatou que, por se tratar de um ser-

viço caracterizado como doméstico, a legis-

lação de Porto Alegre prevê que os efluen-

tes da lavanderia podem ser descartados 

em esgoto comum.

No entanto, Bernardo Souto, consultor 

jurídico de meio ambiente da Fecombustí-

veis, alerta que outras cidades brasileiras 

podem ter legislação e fiscalização mais 

rígidas, podendo solicitar algum tipo de 

adequação para o descarte dos efluentes 

gerados pela lavanderia autônoma.

Segundo ele, os serviços de saneamento 

básico também são geridos pelos estados ou 

municípios, que se baseiam na Resolução do 

Conama 430/2011, a qual dispõe sobre con-

dições, parâmetros, padrões e diretrizes para 

lançamento de efluentes na água.

“O descarte de efluentes, portanto, 

deve ser consultado previamente pelo 

revendedor que decidir investir ou ter-

ceirizar uma lavanderia autônoma. Ge-

ralmente, essa consulta pode ser feita no 

site das prefeituras, de modo bem sim-

ples”, explicou.n

Lavanderias automatizadas podem ser 
compactas e o cliente faz tudo sozinho, lava e 
seca as roupas e paga no totem de pagamento
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Encontro de revendedores  
reúne 3 mil pessoas 

Com uma programação que incluiu pai-

néis, palestras, rodadas de negócios e feira de 

expositores, o XVII Encontro de Revendedores 

de Combustíveis e Lojas de Conveniência do 

Norte do Brasil, realizado nos dias 26 e 27 de 

Outubro, em Belém do Pará (PA), reuniu cerca 

de 3 mil pessoas.

Esta foi a 5ª vez que a capital paraense foi 

palco do ciclo de encontros regionais do se-

tor. O evento foi promovido pelo Sindicato do 

Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, 

Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Con-

veniência do Estado do Pará (Sindicombustí-

veis-PA) e demais sindicatos da região Norte.

 “Tivemos a honra, após dois anos sem nos 

encontrar por conta da pandemia, de estar-

mos todos juntos em um evento como es-

te”,  declarou José Carlos da Silva, presidente 

do Sindicombustíveis Pará. “Durante a pande-

mia, registramos um crescimento de 20% a 

30%. Já neste ano (2022), conseguimos cres-

cer e fortalecer a categoria no estado. Atual-

mente temos 450 associados – o que repre-

senta um crescimento em torno de 15% a 

20% neste período -, mas a meta é alcançar 

500 associados”, destacou Silva.

Durante a abertura do evento, James Thorp 

Neto, presidente da Fecombustíveis, ressaltou 

que o Pará tem uma importância significati-

va para o setor. “O mercado de combustíveis 

como um todo como é muito importante pa-

ra a economia, para a geração de emprego e 

renda. Enxergamos com bastante otimismo o 

empresariado do Pará motivado, buscando in-

formações e querendo se atualizar, especial-

mente em um momento como esse, em que 

o combustível é um assunto tão discutido”, 

pontuou. (Flávia Guerra) 

Divulgação/ Sindicom
bustíveis-PA

Cerimônia de Abertura 
contou com a presença 
de James Thorp 
Neto, presidente da 
Fecombustíveis
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BAHIA

Vitória da Conquista fecha  
ciclo de eventos

O último Ciclo de Encontros Regionais de 
Revendedores da Bahia deste ano foi encer-
rado em Vitória da Conquista (BA), em 10 de 
novembro.Organizado pelo Sindicombustíveis 
Bahia, participaram da solenidade de abertu-
ra: ANP, Polícia Rodoviária Federal (PRF BA), 
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Instituto 
Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), 
Sindicom BA e Bahiagás.

 “Os encontros são oportunidades de reu-
nirmos os revendedores baianos e discutirmos 
assuntos que interessam a todos. Fechamos 
mais um ciclo batendo o recorde de público, 
o que só faz aumentar o nosso desafio para 
o próximo ano, percorrendo todas as regiões 
baianas”, disse Walter Tannus Freitas, presi-
dente do sindicato.  

Um dos destaques da programação foi 
o debate sobre a regulação do mercado de 
combustíveis com todos os agentes do se-
tor: ANP, PRF BA, Ibametro, Bahiagás, Sindi-
com BA, com a intermediação do Sindicom-
bustíveis Bahia. Os órgãos esclareceram sobre 
as ações de fiscalizações que promovem nos 
postos, inclusive, reforçaram que estão bus-

cando primeiro orientar a revenda, emitindo 
somente a notificação, quando possível, sem 
retirada de auto de infração. “Foi uma exce-
lente oportunidade para conhecermos o tra-
balho de fiscalização e estreitarmos a relação 
com os órgãos”, comentou Freitas.

O assessor jurídico do sindicato, Jorge Ma-
tos, esclareceu sobre as normas que o pos-
to revendedor deve cumprir para evitar autua-
ções, ressaltando sobre a nova exigência do  
Ibametro: mangueira com válvula de segurança  
breakaway. Ele alertou também sobre a identifi-
cação dos preços nos produtos comercializados, 
já que o Procon tem lavrado muitos autos de in-
fração contra os postos em função de não ter 
preços nos produtos e placa dos impostos.

Outro ponto alto do encontro foi a Fei-
ra de Negócios, que apresentou à reven-
da baiana novidades em produtos e servi-
ços com facilidades nas negociações, com 
a participação das empresas que patroci-
naram o evento: Acelen, Bahiagás, Larco, 
Petrobahia, Shell, Webposto, Hora Equipa-
mentos, Xpert, Ecopostos, Dislub e Paep. 
(Najara Sousa e Carla Eluan)

Painel que debateu a regulação do setor, com 
os representantes de órgãos fiscalizadores 
locais, foi um dos destaques do evento

Divulgação/ Sindicombustíveis Bahia



48   Combustíveis & Conveniência

TABELAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

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

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

31/10/2022 -04/11/2022 3,194 3,098

07/11/2022 -11/11/2022 3,295 3,202

14/11/2022 -18/11/2022 3,271 3,180

outubro de 2021 3,882 3,931

outubro de 2022 3,034 2,877

Variação 17/10/2022 - 
18/11/2022

5,3% 8,8%

Variação outubro 2022 x 
outubro 2021

-21,8% -26,8%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

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

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

31/10/2022 -04/11/2022 2,872 2,700

07/11/2022 -11/11/2022 2,839 2,740

14/11/2022 -18/11/2022 2,812 2,681

outubro de 2021 3,552 3,443

outubro de 2022 2,680 2,563

Variação 17/10/2022 - 
18/11/2022

3,3% 2,1%

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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Atos Cotepe/ICMS 97  e 98 + Atos Cotepe/PMPF 13, 14 e 15/2022  (Referência 16/11/2022)

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 0,9518 0,0000 0,0000 0,0000 0,9371 4,324 17,0% 5,4666
AL 2,3609 0,9329 0,0000 0,0000 0,0000 0,9694 4,263 19,0% 5,0570
AM 2,3455 0,9545 0,0000 0,0000 0,0000 0,8942 4,194 18,0% 4,9132
AP 2,4372 0,9626 0,0000 0,0000 0,0000 0,7957 4,195 18,0% 4,3740
BA 2,5938 0,9383 0,0000 0,0000 0,0000 0,9237 4,456 18,0% 5,0891
CE 2,3349 0,9491 0,0000 0,0000 0,0000 1,0216 4,306 20,0% 5,0574
DF 2,4968 0,8667 0,0000 0,0000 0,0000 0,9009 4,264 18,0% 4,9830
ES 2,3948 0,9021 0,0000 0,0000 0,0000 0,8513 4,148 17,0% 4,9692
GO 2,4937 0,8640 0,0000 0,0000 0,0000 0,8783 4,236 17,0% 5,1294
MA 2,3115 0,9437 0,0000 0,0000 0,0000 0,8773 4,132 18,0% 4,8201
MG 2,4504 0,8967 0,0000 0,0000 0,0000 0,9327 4,280 18,0% 5,1590
MS 2,4891 0,8802 0,0000 0,0000 0,0000 0,8286 4,198 17,0% 4,8339
MT 2,5604 0,8856 0,0000 0,0000 0,0000 0,8553 4,301 17,0% 4,9841
PA 2,3403 0,9464 0,0000 0,0000 0,0000 0,8674 4,154 17,0% 5,0516
PB 2,3179 0,9288 0,0000 0,0000 0,0000 0,8687 4,115 18,0% 4,7834
PE 2,3460 0,9288 0,0000 0,0000 0,0000 0,8900 4,165 18,0% 4,9009
PI 2,3430 0,9342 0,0000 0,0000 0,0000 1,0377 4,315 20,0% 5,1315
PR 2,3922 0,8967 0,0000 0,0000 0,0000 0,8582 4,147 18,0% 4,7550
RJ 2,4419 0,8967 0,0000 0,0000 0,0000 0,9826 4,321 18,0% 5,4231
RN 2,3229 0,9329 0,0000 0,0000 0,0000 0,9309 4,187 18,0% 5,1173
RO 2,4101 0,9518 0,0000 0,0000 0,0000 0,8910 4,253 17,5% 5,0377
RR 2,3922 0,9545 0,0000 0,0000 0,0000 0,8154 4,162 17,0% 4,7410
RS 2,4100 0,9152 0,0000 0,0000 0,0000 0,8573 4,182 17,0% 5,0372
SC 2,4263 0,9048 0,0000 0,0000 0,0000 0,8072 4,138 17,0% 4,7303
SE 2,4385 0,9329 0,0000 0,0000 0,0000 0,8773 4,249 18,0% 4,8279
SP 2,4214 0,8886 0,0000 0,0000 0,0000 0,8471 4,157 18,0% 4,6904
TO 2,4027 0,8775 0,0000 0,0000 0,0000 0,9383 4,218 18,0% 5,1611

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,213

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 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8950 6,115 17,0% 5,2324
AL 4,4717 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8502 5,919 17,0% 4,3260
AM 4,5152 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,9105 6,020 18,0% 4,2103
AP 4,6191 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8793 6,093 17,0% 4,4499
BA 4,2723 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8597 5,729 18,0% 4,1862
CE 4,5190 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9104 6,026 18,0% 4,3731
DF 4,6612 0,5871 0,0000 0,0000 0,0000 0,7275 5,976 14,0% 4,2750
ES 4,5480 0,5858 0,0000 0,0000 0,0000 0,6099 5,744 12,0% 4,0537
GO 4,6626 0,5861 0,0000 0,0000 0,0000 0,7292 5,978 14,0% 4,2342
MA 4,4571 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8988 5,953 18,0% 4,1630
MG 4,6526 0,5858 0,0000 0,0000 0,0000 0,7780 6,016 15,0% 4,2121
MS 4,6734 0,5861 0,0000 0,0000 0,0000 0,6269 5,886 12,0% 4,2185
MT 4,7448 0,5871 0,0000 0,0000 0,0000 0,8494 6,181 16,0% 4,4663
PA 4,4996 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8562 5,950 17,0% 4,4841
PB 4,4476 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8953 5,940 18,0% 4,1201
PE 4,4962 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8046 5,898 16,0% 4,2803
PI 4,4960 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9066 6,000 18,0% 4,2938
PR 4,5679 0,5796 0,0000 0,0000 0,0000 0,6103 5,758 12,0% 3,9458
RJ 4,6071 0,5888 0,0000 0,0000 0,0000 0,6173 5,813 12,0% 4,2389
RN 4,4026 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8874 5,887 18,0% 4,2728
RO 4,5949 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8747 6,064 17,0% 4,4146
RR 4,5728 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8712 6,039 17,0% 4,3300
RS 4,5431 0,5796 0,0000 0,0000 0,0000 0,6062 5,729 12,0% 4,0781
SC 4,6223 0,5806 0,0000 0,0000 0,0000 0,6181 5,821 12,0% 4,0606
SE 4,5674 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9198 6,084 18,0% 3,8987
SP 4,5899 0,5838 0,0000 0,0000 0,0000 0,6799 5,854 13,3% 4,0581
TO 4,5695 0,5875 0,0000 0,0000 0,0000 0,6905 5,847 13,5% 4,1221

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

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4)*: PMPF/Base de cálculo do ICMS
(*) - 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. 18/NOV
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.
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AC 4,6600 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8856 6,140 17,0% 5,0546

AL 4,4932 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8543 5,944 17,0% 4,3890

AM 4,5560 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,9187 6,069 18,0% 4,3163

AP 4,6406 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8834 6,118 17,0% 4,7621

BA 4,3308 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8715 5,799 18,0% 4,2791

CE 4,5598 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9187 6,075 18,0% 4,3779

DF 4,7112 0,5871 0,0000 0,0000 0,0000 0,7353 6,034 14,0% 4,3930

ES 4,5891 0,5858 0,0000 0,0000 0,0000 0,6154 5,790 12,0% 4,1678

GO 4,7035 0,5861 0,0000 0,0000 0,0000 0,7356 6,025 14,0% 4,3314

MA 4,5202 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9115 6,029 18,0% 4,2448

MG 4,7020 0,5858 0,0000 0,0000 0,0000 0,7863 6,074 15,0% 4,3046

MS 4,6949 0,5861 0,0000 0,0000 0,0000 0,6298 5,911 12,0% 4,3406

MT 4,7663 0,5871 0,0000 0,0000 0,0000 0,8532 6,207 16,0% 4,5550

PA 4,5452 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8648 6,005 17,0% 4,4902

PB 4,4727 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9004 5,970 18,0% 4,2056

PE 4,5177 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8084 5,923 16,0% 4,1251

PI 4,5211 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9117 6,030 18,0% 4,3544

PR 4,6050 0,5796 0,0000 0,0000 0,0000 0,6152 5,800 12,0% 4,0325

RJ 4,6520 0,5888 0,0000 0,0000 0,0000 0,6233 5,864 12,0% 4,3515

RN 4,4322 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,8933 5,923 18,0% 4,4529

RO 4,6245 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8803 6,099 17,0% 4,4827

RR 4,6024 0,5945 0,0000 0,0000 0,0000 0,8769 6,074 17,0% 4,3880

RS 4,5880 0,5796 0,0000 0,0000 0,0000 0,6122 5,780 12,0% 4,1653

SC 4,6712 0,5806 0,0000 0,0000 0,0000 0,6246 5,876 12,0% 4,1419

SE 4,5925 0,5970 0,0000 0,0000 0,0000 0,9249 6,114 18,0% 3,8998

SP 4,6310 0,5838 0,0000 0,0000 0,0000 0,6860 5,901 13,3% 4,1829

TO 4,5920 0,5875 0,0000 0,0000 0,0000 0,6939 5,873 13,5% 4,1855

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,939
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AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS
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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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TABELAS
PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Período: 01/01/2020 à 01/10/2022 - (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 23/11/2022.


