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A Fecombustíveis representa nacionalmente 33 
sindicatos, defendendo os interesses legítimos 
de mais de 42 mil postos de serviços, 453 TRRs 
e cerca de 61 mil revendedores de GLP, além da 
revenda de lubrificantes.

Nossa missão é acompanhar o mercado de 
revenda de combustíveis, com a meta de fomentar 
o desenvolvimento econômico e social do setor, 
contribuindo assim para melhorar a qualidade de 
vida da nação.
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Apesar das incertezas, há esperança 
em dias melhores

Quando olhamos para 2023, nos deparamos com um mar de incerte-
zas, principalmente para o setor de combustíveis. Sabemos algumas con-
dutas que o novo governo deve tomar.

Por exemplo, a equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lu-
la da Silva, já declarou que as empresas de controle estatal podem ter seus 
processos de privatização cancelados em 2023, como é o caso da Petro-
bras. Neste momento, há muitas especulações sobre o tema. É preciso 
aguardar os primeiros passos sobre as novas orientações do governo eleito. 

Outra dúvida recai sobre a questão da tributação dos combustí-
veis, com a exclusão da gasolina dos produtos considerados essen-
ciais, o que significa que o combustível terá uma precificação distin-
ta dos demais, os quais adotarão alíquotas únicas no sistema ad rem 
para o diesel, biodiesel e GLP. 

As novas alíquotas (ad rem) deverão valer a partir de abril de 2023 e 
parte dos combustíveis terão alíquota única e monofásica do ICMS e ou-
tra parcela será tributada via ad valorem, no sistema de alíquotas em di-
ferentes percentuais nos estados. São muitas incertezas que pairam sobre 
o que será dos tributos e qual será o impacto dessas mudanças para a re-
venda. Analistas e especialistas apontam que o caminho seria uma refor-
ma tributária ampla, não só para os combustíveis, mas para modificar o 
sistema de toda cadeia produtiva, no sentido de simplificar e não aumen-
tar a complexidade do sistema. 

O fato é que os tributos dos combustíveis estiveram sob os holofotes 
em 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, que fez um arranjo tem-
porário para aliviar o bolso do brasileiro até o final de dezembro, e as dis-
cussões continuam em 2023.

No segmento da revenda, tivemos mudanças importantes, com a es-
colha do novo presidente da Fecombustíveis, James Thorp Neto. Con-
fira na Reportagem de Capa os principais fatos econômicos que im-
pactaram o setor, as conquistas que avançaram no ano de 2022 e o que 
esperar de 2023.

A seção Conveniência apresenta como este mercado se comportou 
em 2022, com depoimentos da revenda e de algumas distribuidoras.

Já em Mercado, trazemos duas reportagens interessantes. A primeira 
traz a parceria entre a Rede SIM e a Zletric, Nissan e Movida, com os inves-
timentos em infraestrutura de pontos de recarga para veículos elétricos 
no Sul do país, mostrando novas possibilidades para o setor. A segunda 
reportagem informa que o projeto de lei do devedor contumaz continua 
parado no Congresso Nacional, mas a esperança é de que com a virada 
para 2023 este projeto saia do lugar, para se tornar uma legislação em 
prol da competitividade saudável.

E a Entrevista do mês traz como convidada de destaque Valéria Amo-
roso Lima, diretora de Downstream do Instituto Brasileiro de Petróleo.

A equipe da revista Combustíveis & Conveniência deseja aos 
nossos leitores que 2023 seja um ano com a esperança de que dias 
melhores virão!

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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A Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva (AEA) instituiu, em dezembro, 
um Grupo de Trabalho para discutir temas 
relacionados ao Hydrotreated Vegetable Oil 
(HVO), o diesel renovável oriundo de óleo 
vegetal hidrotratado. O objetivo é estudar a 
viabilidade técnica do HVO no Brasil, abor-
dando questões relacionadas à tecnologia 
de produção, armazenagem, manuseio, 
matérias primas, especificação, além de tra-
tar dos assuntos relativos à viabilidade eco-
nômica, logística e tributos.

O HVO é um óleo vegetal hidrotratado, 
conhecido como diesel verde ou diesel re-

novável, que, diferentemente do biodie-
sel, não possui oxigênio em sua molécu-
la. É um hidrocarboneto puro, sendo assim 
muito mais estável.

De acordo com Nilton Shiraiwa, execu-
tivo da Mercedes-Benz e coordenador do 
grupo de trabalho, esta comissão é um im-
portante canal para o diálogo do setor au-
tomotivo com os demais agentes do setor, 
para contribuir com o desenvolvimento da 
produção, distribuição e uso de misturas, 
assim como garantir o bom funcionamen-
to nos veículos e máquinas equipados com 
motor diesel.

AEA inicia estudos de viabilidade do HVO 

Renovação de frota 
rodoviária

O governo federal regulamentou as re-
gras do Programa de Aumento da Produtivi-
dade da Frota Rodoviária (Programa Reno-
var) por meio do Decreto nº 11.276/2022, 
publicado em 8 de dezembro. 

Com a medida, será possível colocar em 
prática a política proposta pelo Ministério 
da Economia para estimular, de forma vo-
luntária, a retirada de circulação de veícu-
los que não atendam aos parâmetros téc-
nicos de rodagem ou que tenham mais de 
30 anos de fabricação. Os benefícios se 
aplicam a caminhões, implementos rodo-
viários, ônibus, micro-ônibus, vans e fur-
gões, beneficiando, especialmente, mo-
toristas autônomos que possuem veículos 
mais antigos.

O objetivo do Programa Renovar é au-
mentar a produtividade, a competitividade 
e a eficiência da logística no país, além de 

melhorar a qualidade de vida dos profissio-
nais de transporte. A medida também pre-
tende trazer maior segurança nas estradas 
e reduzir a emissão de gases de efeito es-
tufa, ao equipar a frota nacional com veí-
culos menos poluentes. 

Agência Brasil/Rovena Rosa 
VIROU NOTÍCIA
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Novas regras para 
o PIX em 2023

A partir de 2 de janeiro, o 
PIX terá algumas mudanças, 
determinadas pelo Banco Cen-
tral. Segundo a instituição, os 
bancos não precisarão mais 
impor limites de valor, apenas 
restrição por período de tem-
po. Por exemplo, antes da 
mudança, quem tinha um li-
mite de R$ 1 mil por transa-
ção e R$ 3 mil por dia, preci-
sava fazer três operações pa-
ra movimentar o valor máximo diário. Agora, poderá 
fazer uma única transação de R$ 3 mil.

“Essa medida tem como objetivo adequar os limites 
usualmente disponibilizados nos caixas eletrônicos para 
saques tradicionais. Assim, com o PIX Saque, os usuários 
terão acesso ao serviço com condições similares às do sa-
que tradicional”, explicou o Banco Central em nota. 

Para empresas, o limite para transações via PIX fica 
a critério de cada instituição financeira. 

O BC também elevou o limite para as retiradas de di-
nheiro por meio das modalidades PIX Saque e PIX Troco. 
O valor máximo passou de R$ 500 para R$ 3 mil duran-
te o dia e de R$ 100 para R$ 1 mil no período noturno.

Câmara Brasileira 
do Comércio de 
Combustíveis 
discute o 
RenovaBio

O RenovaBio, um programa de 
incentivo ao uso de biocombustí-
veis na matriz energética de trans-
portes, foi tema de debates duran-
te a reunião da Câmara Brasilei-
ra do Comércio de Combustíveis 
(CBCC), no dia 1º de dezembro.

Na ocasião, Abel Leitão, vi-
ce-presidente da Federação 
Nacional das Distribuidoras de 
Combustíveis, Gás Natural e 
Biocombustíveis (Brasilcom), 
apresentou um estudo elabo-
rado pela Pontifícia Universi-
dade Católica (PUC) a pedido 
da entidade, publicado em ju-
nho deste ano, que mostra al-
guns gargalos do RenovaBio. 
A principal discussão ainda é 
sobre o valor da compra e a 
oferta do crédito de descar-
bonização (CBIO). De acordo 
com Leitão, o estudo busca 
entender a escalada de pre-
ços, que estava em R$ 40 e 
chegou a R$ 200.

O resultado foi a constatação 
de que a produção de CBIOs, ba-
seada nas regras atuais do pro-
grama, evidencia que haverá me-
nos créditos do que a meta. “A 
crise esperada para 2024 será an-
tecipada para 2023”, concluiu o 
vice-presidente da Brasilcom.

Agência Brasil/ Marcello Casal 

Inmetro informa prazo para 
substituição de bombas autuadas 

Em 20 de dezembro, o Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) publicou a Por-
taria 587/2022, que determina que as bombas medi-
doras de combustíveis líquidos autuadas pelo Instituto 
não poderão permanecer em uso e deverão ser substi-
tuídas a partir de 15 de março de 2023. 

http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002993.pdf
http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002993.pdf
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ENTREVISTA VALÉRIA LIMA | DIRETORA DE DOWNSTREAM DO IBP

Mercado de Mercado de 
combustíveis combustíveis 
precisa se preparar precisa se preparar 
para as mudançaspara as mudanças

Divulgação IBP/ Andre Luiz M
ello
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POR ROSEMEIRE GUIDONI

A 
transição energética é um 

caminho sem volta, mas, no 

Brasil, esse movimento pas-

sa inevitavelmente pelos biocombustí-

veis. Enquanto muitas nações não têm es-

sa perspectiva, por aqui temos o etanol 

(e estudos que indicam o uso do etanol 

anidro em substituição ao hidratado, para 

uso em veículos flex), o biodiesel — que 

carece de melhorias nos processos pro-

dutivos, visando sua qualidade —, a bio-

massa, que dá origem ao HVO, ou diesel 

verde, além do biometano, que possui as 

mesmas características do gás natural. 

“A eletrificação e o hidrogênio verde 

também estão no radar das mudanças. 

Na verdade, temos várias soluções pa-

ra garantir uma matriz veicular mais lim-

pa”, disse a diretora de Downstream do 

Instituto Brasileiro de Petróleo (IBP), Valé-

ria Amoroso Lima. 

Em entrevista exclusiva à Combustí-

veis & Conveniência, a executiva falou 

sobre as expectativas para o mercado de 

combustíveis em 2023, as prioridades do 

setor, especialmente do ponto de vista tri-

butário, e a importância de o mercado 

começar a se preparar para as mudanças 

que virão com a transição para uma ma-

triz energética mais limpa. 

Combustíveis & Conveniência: Em 

sua visão, quais são as prioridades 

no setor de petróleo e combustíveis a 

partir de 2023?

Valéria Lima: Estamos diante de uma 

transição de governo, mas não acredito 

em mudanças radicais. O setor de deri-

vados já está bastante consolidado. Pa-

ra 2023, acredito que existam algumas 

prioridades no Brasil. A primeira delas é 

a consolidação da monofasia do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Servi-

ços (ICMS); tivemos uma lei aprovada es-

te ano, mas, para que entre em vigor, é 

preciso um convênio ICMS editado pelo  

Consefaz e aprovado pelo Confaz, para 

entrar em vigor no início de abril, de for-

ma a respeitar a noventena. 
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Consideramos que essa é uma mu-

dança significativa e extremamente im-

portante para o mercado. A tributação 

do setor de derivados, no Brasil, é uma 

das mais complexas do mundo. Então, 

com a monofasia é possível trazer maior 

transparência para a sociedade, que 

consegue entender o quanto está pa-

gando de imposto. 

Além disso, ao unificar o imposto, 

também evitamos as diferenças de tri-

butação entre um estado e outro. No re-

gime de substituição tributária anterior, 

cada estado tinha sua alíquota, o que 

trazia diversas distorções, especialmen-

te em postos revendedores localizados 

próximos às fronteiras interestaduais, si-

tuação que também fomentava algumas 

fraudes tributárias. Então, a implanta-

ção da monofasia traz uma transparên-

cia muito importante para a sociedade. 

Em minha visão, essa é a primeira prio-

ridade do setor para 2023. A segunda 

é avançar na regulamentação dos bio-

combustíveis. A participação de com-

bustíveis renováveis é muito importante, 

mas o biodiesel, hoje, é um produto que 

resulta de uma tecnologia muito antiga, 

do início do século passado. Atualmen-

te, o mundo (inclusive o Brasil) já tem 

tecnologias mais modernas. 

C&C: Qual a avaliação do IBP sobre 

a perspectiva de elevação do teor de 

biodiesel no diesel a partir de 2023?

VL: A elevação de teor é determinada 

por lei, o que significa que o país preci-

sa seguir esse cronograma. Porém, nessa 

questão específica do biodiesel, o Brasil 

precisa avançar. Hoje, estamos protegen-

do uma reserva de mercado, que só bene-

ficia alguns produtores de biodiesel.

Então, é preciso ampliar as tecnologias 

aceitas para produzir biodiesel no Brasil. 

Precisamos usar a biomassa renovável, 

que o país, um grande produtor agríco-

la, produz em grande quantidade. Hoje, o 

biodiesel produzido no Brasil vem do pro-

cesso de transesterificação. Esse produ-

to, em teores acima de 10%, pode trazer 

diversos problemas, como formação de 

borras, entupimento de filtros e bicos in-

jetores, absorção de água, congelamento, 

entre outros. Com esse processo de pro-

dução do biodiesel, realmente é preciso 

muita cautela para o aumento do teor. 

Mas, como citei, não se trata de ser 

contra a elevação do percentual, que é 

prevista em lei. Precisamos, na verda-

de, melhorar a qualidade desse produto. 

Com as novas tecnologias de produção, 

que resultam no HVO, ou mesmo o co-

processamento, que produzem uma mo-
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lécula igual (ou fungível) à molécula do 

petróleo, os problemas comuns ao biodie-

sel não devem mais ocorrer. Afinal, serão 

moléculas iguais.

Então, quando falamos de aumen-

to do teor, o importante é que o Brasil 

incorpore as novas tecnologias, pois is-

so tornará a subida de percentual viável. 

Com o produto que temos hoje, no Bra-

sil, acredito que seja necessário ainda al-

guns ajustes e a realização de alguns tes-

tes para que os problemas já conhecidos 

não ocorram. Para chegarmos ao B15, é 

preciso incorporar uma tecnologia mais 

moderna, que resulte em um produto 

igual ao petróleo.

No nosso entendimento, subir o te-

or acima de B10 com o biodiesel que te-

mos hoje no Brasil, e sendo que a logís-

tica é muito complicada, que inclui dias 

e dias desse produto sendo transportado 

em caminhão, com risco de absorção de 

água, a elevação de teor é complexa. Te-

mos defendido esse ponto de vista junto 

à ANP e ao Ministério de Minas e Ener-

gia (MME).

C&C: Ainda dentro das priorida-

des que a senhora cita para o próxi-

mo ano, no contexto de energias re-

nováveis, qual o papel de outras fon-

tes geradoras? Devemos aguardar al-

gum avanço?

VL: O Brasil tem uma grande diversi-

dade de combustíveis, todos distintos. O 

mundo atual foi dominado por motores 

a explosão, do ciclo Otto, para gasolina, 

e o ciclo diesel. E essas tecnologias a ex-

plosão dominaram o último século. De 

fato, esses combustíveis são muito efi-

cientes, do ponto de vista térmico, e jus-

tamente por isso o setor de transportes é 

o mais difícil de descarbonizar.

Mas, este é um dos desafios da ma-

triz veicular no Brasil. Qual a melhor for-

ma de descarbonizar? A melhor estraté-

gia é o uso de biocombustíveis avança-

dos, adicionados aos combustíveis tradi-

cionais. Também poderemos ter refinarias 

que produzam produtos 100% renová-

veis. Quando se fala em refinaria de HVO, 

trata-se de uma empresa que consegue 

refinar 100% de produto renovável a par-

tir de biomassa, ou óleos como de soja ou 

palma, com teor reduzido de carbono.

Também começamos a ter motores a 

gás natural cada vez mais eficientes. 

C&C: Em sua opinião, o gás natural, 

mesmo fóssil, pode ser considerado 

uma alternativa para a transição para 

fontes menos poluentes?
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VL: Quando falamos em gás natu-

ral, estamos falando em uma molécula 

de CH4. Ela pode vir tanto do gás na-

tural, produzido junto com o petróleo, 

quanto do biometano, um combustível 

que pode ser produzido a partir de re-

síduos de diversas fontes (saneamento 

ou agropecuária, por exemplo). É um 

gás capturado a partir da degradação 

da biomassa. 

Para motores a gás, o biometano tem a 

mesma característica do gás natural, em-

bora tenha menor teor de carbono. No 

caso do biometano, existe a vantagem de 

reduzir o acúmulo de resíduos e retirar um 

gás poluente que iria para a atmosfera (o 

CH4) e transformá-lo em combustível. En-

tão, podemos dizer que esse produto tem 

uma menor pegada de carbono do que o 

gás natural de origem fóssil.

O gás natural é uma alternativa que 

pode ser viável para que a matriz veicu-

lar se torne mais limpa, incluindo a ado-

ção do produto em veículos pesados. 

C&C: Mas não existe um proble-

ma relacionado às longas distân-

cias? Há uma rede de abastecimen-

to de gás que viabilize o abasteci-

mento de um caminhão que percor-

ra o país todo?

VL: Já temos caminhões a gás (espe-

cialmente fora do Brasil), ônibus e ou-

tros veículos. Mas, realmente, longas 

distâncias podem ser um problema. Ho-

je, o Brasil tem, basicamente, uma rede 

de abastecimento de GNV perto da cos-

ta. No entanto, com a produção de bio-

metano em regiões agrícolas, mais no 

interior do país, existe a possibilidade 

de criação de novos pontos para que os  

veículos possam abastecer. Já existem 

inúmeros projetos de gás gerado a par-

tir de biomassa em áreas mais distan-

tes, perto de usinas, por exemplo, ou 

de aterros sanitários. Em um país com o 

agro tão forte, temos boas perspectivas.

O mesmo pode ser dito em relação à 

eletromobilidade. É uma tendência pa-

ra o futuro. O país precisa, para tanto, 

se preparar, criando corredores de recar-

ga elétrica, para que os veículos possam 

percorrer distâncias maiores sem risco de 

não ter onde recarregar. Também preci-

samos sair de ônibus a diesel para op-

ções como o veículo leve sobre trilhos 

(VLT), metrô, outras soluções de trans-

porte que possam agregar produtos re-

nováveis na nossa matriz.

Claro que as tendências não serão con-

cretizadas tão rapidamente, de uma hora 

para outra. São perspectivas que enxerga-
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mos e o mercado precisa ter um olho no 

futuro e começar a se preparar. 

C&C: Como esses produtos devem ser 

integrados na matriz veicular brasileira?

VL: Neste momento, os biocombus-

tíveis ainda são as opções mais viáveis 

no Brasil. Isso porque, com eles, não 

há necessidade de alterar essa infraes-

trutura que existe hoje. Já temos os ve-

ículos rodando e a rede de postos de 

abastecimento, com mais de 42 mil 

unidades. Se temos uma solução para 

essa infraestrutura atual, não há neces-

sidade de mudanças radicais. Ou seja, 

se temos, para os veículos atuais, um 

combustível com menor pegada de car-

bono, melhor. E esse será o papel dos 

biocombustíveis avançados.

Com isso, inclusive, também eleva-

mos a vida útil da infraestrutura de refi-

no brasileira. Temos, hoje, o oitavo par-

que de refino do mundo. Para não su-

cateá-lo, precisamos transformá-lo, de 

forma que ele possa utilizar a biomassa 

junto com o petróleo. 

Então, no Brasil, ao contrário do resto 

do mundo, acreditamos que podemos ter 

uma “cauda mais longa” nesse processo 

de transição para energias limpas, aumen-

tando a qualidade do biocombustível. 

C&C: Ainda sobre biocombustíveis, e o 

etanol? Há perspectiva de outros usos?

VL: O etanol é um produto de gran-

de qualidade e não temos nenhum pro-

blema relacionado a ele. Inclusive, o 

programa Combustível do Futuro, que 

trabalha na melhoria da qualidade dos 

combustíveis no Brasil, prevê substituir 

o etanol hidratado por anidro, para uso 

em veículos flex. 

Mas, o setor de etanol, até agora, 

ao contrário do de biodiesel, tem in-

vestido em tecnologia. Temos o eta-

nol de segunda e terceira geração, es-

sa indústria tem sido mais alinhada às 

novas tecnologias. 

C&C: No etanol, uma das questões 

é o preço. Se houver incentivos para 

reduzir o preço da gasolina, como fica 

o produto?

VL: Na verdade, não acreditamos 

em estímulo a um ou outro produto. 

Deve haver competição igual entre to-

dos os combustíveis. 

Mas, se houver estímulo, essa deve 

ser uma política de governo. O IBP de-

fende que o setor não tenha incentivo a 

um combustível ou outro. O etanol cos-

tuma ter tributação menor, em função 

do fato de ser limpo. Isso tem que ficar 
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claro para a sociedade, mas não é uma 

defesa do IBP. 

Então, se para introduzir um novo bio-

combustível no país houver necessidade 

de incentivo, isso tem que ficar muito cla-

ro, para que não se perpetuem incentivos 

que, eventualmente, poderão ser dano-

sos para a economia e para a sociedade.

C&C: Esse seria o caso do hidrogê-

nio verde, que demandará incentivos?

VL: Ainda é cedo para falar desse com-

bustível para uso veicular. Precisamos 

olhar para o futuro, claro, mas o hidro-

gênio precisa ser estudado. O motor será 

movido a hidrogênio,  à amônia? Hidro-

gênio também é explosivo. Como vamos 

transformar esse potencial do hidrogênio 

em combustível veicular? Isso ainda está 

sendo avaliado e não temos solução tec-

nológica para viabilizar o uso. 

C&C: Voltando à questão dos pre-

ços dos combustíveis, sem falar em 

incentivos para fontes renováveis, co-

mo o IBP espera que o novo governo 

deverá tratar o tema?

VL: Bem, antes de falar especifica-

mente sobre a política de preços da Pe-

trobras, é importante explicar que, ho-

je, a precificação média de produtos no 

Brasil não é definida pela Petrobras. 

A empresa define algo em torno de 

50% a 60%, pois temos a importação 

(25% a 30% do volume de diesel e um 

índice um pouco menor de gasolina), e 

temos a adição de biocombustíveis, além 

de produtores que não a Petrobras, como 

a Acelen, a Braskem e, em breve, a Re-

man. O preço, hoje, já é um valor médio 

de vários ofertantes.

Claro que não houve interferência nos 

preços, nos últimos anos, e certamente a 

Petrobras é um grande agente. Então, o 

preço que ela pratica, de alguma forma, 

afeta o valor médio. Ao longo dos últimos 

O mercado de 
combustíveis no Brasil 

funciona muito bem, quase 
como um relógio, apesar 
de tantas dificuldades. 
Além disso, estamos 
inovando, de olho em 
novas tecnologias e novos 
combustíveis, trabalhamos 
com boas práticas. Temos 
que nos orgulhar disso, mas 
nunca deixar de manter 
os olhos no futuro e nos 
antecipar às mudanças
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anos, a empresa manteve um preço alinha-

do ao mercado, o que dá transparência. 

Quem importa a preço internacional, 

consegue vender no país, está alinhado 

na média. Isso é uma coisa importante, 

no momento em que existe um grande 

agente dominante. 

Temos visto declarações da equipe de 

transição do governo, mencionando, 

por exemplo, a possibilidade de forma-

ção de preços regionais. Mas a realida-

de é que os preços, hoje, já são regio-

nalizados. Por exemplo, não temos no  

Ceará o mesmo preço que no Rio Gran-

de do Sul. Por quê? Porque o Ceará é 

mais próximo do Golfo do México e 

uma importação para lá é mais barata 

do que para o Rio Grande do Sul. 

Então, hoje já não temos um preço úni-

co no Brasil inteiro. Em cada ponto de en-

trada do produto, o valor é diferente. O 

preço regionalizado já existe e reflete o 

custo de colocação de um determinado 

produto em uma praça. Assim, no inte-

rior do Acre, o valor é distinto daquele de 

uma localidade perto do litoral. 

De maneira geral, podemos dizer que a 

Petrobras mantém os preços alinhados ao 

mercado internacional, embora isso seja 

algo dinâmico. Diante deste cenário, não 

enxergamos grandes mudanças.

C&C: O que o IBP espera para o mer-

cado, a partir do próximo ano?

VL: Esperamos um mercado aberto, 

com múltiplos agentes, com liberdade pa-

ra precificação e competição entre eles. O 

melhor para a sociedade é isso. 

Quanto aos ativos da Petrobras, o IBP faz 

uma defesa do mercado aberto, com mais 

agentes. Nos últimos anos, tivemos um dina-

mismo enorme com a quebra do monopólio 

e entrada de novas empresas, com diferen-

tes portes e diferentes estratégias de negó-

cios. A abertura de mercado é positiva, ter 

mais agentes no refino é bom para o país.

C&C: Qual sua mensagem para o se-

tor de combustíveis neste momento?

VL:  Essa cadeia é longa, começa na pro-

dução do petróleo e vai até a ponta final, 

no posto. É um setor com logística comple-

xa, que distribui o fóssil, mistura o biocom-

bustível, entrega no Brasil inteiro, garantin-

do a segurança do abastecimento. É uma 

indústria que funciona muito bem, quase 

como um relógio, apesar de tantas dificul-

dades. Além disso, estamos inovando, de 

olho em novas tecnologias e novos com-

bustíveis, trabalhamos com boas práticas. 

Temos que nos orgulhar disso, mas nunca 

deixar de manter os olhos no futuro e nos 

antecipar às mudanças. n
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2022 foi um ano extremamente importan-
te em minha trajetória como líder  sindical da 
revenda, quando fui eleito presidente da Fe-
combustíveis, em 16 de maio.

De lá pra cá, o meu dia tornou-se inseri-
do dentro de uma rotina intensa, com mui-
tas demandas, viagens, reuniões e muitos de-
safios que exigem o envolvimento da entida-
de. De todas as prioridades do setor, hoje, a 
nossa principal preocupação é o retorno dos 
impostos federais (PIS/Cofins e Cide) a partir 
de 1º de janeiro, além da questão da gasolina 
ser considerada fora do critério da essenciali-
dade, conforme o acordo entre a União e go-
vernos estaduais. Isso significa que a gasolina 
também deverá aumentar de preço, com re-
torno das alíquotas acima do teto, entre 17% 
e 18%, conforme estipulado pela Lei Comple-
mentar 194/2022.

Sabemos o quanto o retorno dos impos-
tos vai onerar o nosso negócio e prejudicar 
a população. Somos nós, proprietários de 
postos, que mantemos contato direto com 
o consumidor. Assim como o nosso cliente 
vai sofrer com os aumentos, nós, revende-
dores, também passaremos por dificuldades 
para manter os nossos negócios. Os postos 
necessitam de capital de giro, têm elevados 
custos fixos, precisam fazer reposição de es-
toques e, quando o consumo cai, todas as 
despesas são afetadas.

Não concordamos com os aumentos e va-
mos tentar de tudo para evitar a elevação de 
impostos nos mesmos patamares cobrados 
antes da Lei Complementar 194/2022.  

Mas, nem tudo é preocupação: gostaria 
de comemorar algumas vitórias que tivemos, 
desde que iniciei a gestão da Fecombustíveis.

A primeira delas foi a conquista do retor-
no da tolerância máxima em relação aos er-
ros admissíveis nas aferições de bombas para 
mais ou menos 0,5% (+/-100 ml em 20 litros). 

A segunda resultou na Portaria 2.776, do 
Ministério de Trabalho e Previdência, que ali-
nhou a data do prazo da instalação dos siste-
mas de recuperação de vapores ao novo Re-
gulamento Técnico Metrológico do Inmetro, 
para 31 de dezembro de 2024, no caso de 
bombas fabricadas antes de 2004.

E a terceira está próxima de se concreti-
zar, com o projeto de lei da Taxa de Contro-
le e Fiscalização Ambiental (TCFA), do Ins-
tituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que 
passou a avançar no Congresso e a expecta-
tiva é de que em 2023 tenhamos definição. 
A cobrança da TCFA sempre foi alvo de ne-
gociação pela Fecombustíveis, que defende 
o pagamento de uma taxa mais justa para a 
revenda, proporcional ao porte do negócio, 
uma vez que, hoje, um posto de combustí-
vel arca com custo similar a uma refinaria 
ou distribuidora, o que é desproporcional 
ao porte do negócio e ao risco ambiental.

Para 2023, estamos otimistas que será 
um ano melhor e mais próspero para a re-
venda como um todo. Se depender da lide-
rança sindical, os impostos federais sobre os 
combustíveis serão mantidos zerados, mas é 
bom avisar que, enquanto não obtivermos 
sucesso em nosso pleito, os tributos vão re-
tornar. E em relação à gasolina, não temos 
definição do governo, mas se houver bom-
senso o produto será mantido dentro da 
categoria de itens essenciais, evitando um 
grande desequilíbrio competitivo entre os 
combustíveis do Ciclo Otto.

Para os meus amigos e companheiros de 
jornada sindical, bem como os revendedores 
do país, desejo que 2023 seja um ano melhor 
e mais próspero, com saúde, harmonia e mui-
tas realizações!!

Foco nos impostos
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Em 2022, exercemos um trabalho de cons-
cientização sobre as dificuldades e os desafios 
que o setor enfrentou, em virtude, principal-
mente, dos preços praticados pela Petrobras, 
acirrados pela guerra não prevista entre a Rússia 
e a Ucrânia. O resultado positivo chegou com 
decisão política acertada, tomada pelo gover-
no federal então vigente, diante das represen-
tações feitas pela revenda, por meio dos sindi-
catos, capitaneados pela Fecombustíveis. Com-
preendendo os argumentos colocados na mesa, 
o governo decidiu zerar as alíquotas dos impos-
tos Cide, PIS/Cofins da gasolina, do etanol, do 
diesel e do gás natural veicular (GNV). A medida 
nos ajudou bastante, diante de uma repercus-
são aproximada de R$ 0,6869 na gasolina, de 
R$0,3312 no óleo diesel, de R$ 0,2418 no eta-
nol e de R$ 0,29 no GNV.

Sem a prorrogação da isenção desses impos-
tos, a revenda terá uma dificuldade muito gran-
de para dispor de capital de giro para a compra 
dos novos produtos. Isso significa também que a 
população, mais uma vez, voltará a sofrer não só 
para abastecer seus veículos, mas também em 
diversos outros aspectos do cotidiano. E isso em 
um momento em que está precisando de auxí-
lio para sentir no seu orçamento mensal o cres-
cimento econômico visto nos relatórios das insti-
tuições bancárias.

Importante destacar que cerca de 65% do 
transporte de carga no Brasil acontece por meio 
do modal rodoviário. Dessa forma, o aumento 
dos combustíveis gera impacto na precificação 
de todo produto que precisa percorrer estradas 
para chegar em seus destinos.

E a repercussão negativa dos aumentos não 
para por aí. Resvala também nos aluguéis resi-
denciais ou comerciais, a partir dos índices de 
reajustes atrelados à inflação, sobrepesa o cus-
to de vida da população, sobretudo nas catego-
rias menos capitalizadas, e encarece as tarifas de 
transporte público.

Infelizmente, no acordo firmado entre União 
e estados em relação ao ICMS dos combustíveis, 
e homologado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF) agora em dezembro, a gasolina ficou de fo-
ra, saindo vitorioso o discurso de que esse com-
bustível, mesmo exercendo grande peso no cál-
culo da inflação, não seria essencial — uma tese 
rasa de que apenas as classes sociais mais abas-
tadas se beneficiariam dessa redução. Assim, di-
ferente do que foi mantido para o óleo diesel e 
para o gás natural, a gasolina voltará a ter sua 
alíquota de ICMS superior aos demais produtos.

É indispensável que os grupos políticos des-
çam dos palanques e se reúnam para encon-
trar uma alternativa de redução que penalize 
menos a sociedade.

A Fecombustíveis nunca deixou de levar seu 
posicionamento, assim como suas sugestões, 
tanto para o poder público estabelecido quan-
to para a equipe de transição do governo fede-
ral, mostrando toda a sua preocupação com o 
retorno de uma prática perversa, que é a inci-
dência de tributos onerosos em bens que são 
de fato essenciais.

Uma dinâmica fiscal, de gestão e de preci-
ficação mais sustentável, que proporcione o 
desenvolvimento econômico para toda a ca-
deia comercial dos combustíveis automotivos, 
e que beneficie também a sociedade, passa 
sem dúvida pelo debate propositivo e pela 
construção de consensos também entre refi-
narias, distribuidoras, revendedores e outros 
players desse ecossistema.

Esperamos que 2023 traga o clima de apa-
ziguamento tão necessário para que possamos 
prosseguir. Mas, o que as últimas notícias de 
2022 mostram é um novo período de dificul-
dades, com contingenciamento dos orçamen-
tos domésticos e escalada de preços, com a 
chegada de 2023.

Impactos do aumento de custos dos impostos
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Rede de revendas equipada com carregadores a 

cada 200 km no Sul do país insere cobrança por 

recarga para fomentar mercado de carros elétricos 

POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS

Rede SIM
/ Júlio Soares

Diego Argenta, diretor-superintendente 
de varejo da Rede SIM, visa contribuir 

com a infraestrutura de recarga no país 

Rota Sul abre caminho 
para nova era da 
eletrificação automotiva
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N
o ano de 2022, os investimen-

tos em infraestrutura de pontos 

de recarga elétrica avançaram 

e uniram empresas de segmentos diferen-

tes em prol de um projeto. Foi assim que 

aconteceu a parceria entre a Zletric, Nissan, 

Movida e Rede SIM, que equipou uma ro-

ta de postos com carregadores de veículos 

elétricos, abrindo caminho para uma nova 

era no setor. A Rota Sul, como é chamada a 

iniciativa, foi inaugurada em novembro de 

2022 e oferece serviço estruturado com a 

cobrança de tarifa, que visa dar autonomia 

total para viagens de longo percurso com 

carros elétricos. 

O projeto recebeu investimentos da or-

dem de R$ 2,4 milhões em infraestrutura, 

tecnologia digital e carregadores. A inten-

ção dos envolvidos, segundo Diego Argen-

ta, diretor-superintendente de varejo da Re-

de SIM, não é obter lucro a curto prazo, 

mas, sim, ajudar a fomentar esse mercado 

nos primeiros anos.

“Sabemos que este mercado ainda não 

está maduro no Brasil e não visamos um 

pay back momentâneo. Por isso, a parceria 

foi importante para viabilizar o investimen-

to, que tem como objetivo fomentar o mer-

cado e facilitar a vida das pessoas em movi-

mento, seja qual for a opção de propulsão 

dos seus veículos”, disse.

A Rede SIM defende que o seu propó-

sito de marca é justamente facilitar a vi-

da das pessoas em movimento, enquanto 

a Nissan se coloca como uma montadora 

que tem apostado na expansão da eletrifi-

cação de seus modelos no país. “A inau-

guração da Rota Sul é mais um importan-

te passo do plano de eletrificação da Nissan 

no Brasil, que tem o compromisso com o 

ciclo completo do veículo elétrico no país. 

Com o projeto, estamos contribuindo com 

a infraestrutura de recarga, o que é fun-

damental para dar tranquilidade aos con-

sumidores. Além disso, também seguimos 

ampliando a rede de concessionárias que 

vendem o Nissan LEAF no Brasil e que ho-

je já conta com 57 unidades em todas as  

regiões”, disse Ayrton Cousseau, presidente 

da Nissan Mercosul e diretor geral da Nissan 

do Brasil, em comunicado para a imprensa. 

Já a Movida possui uma frota de ve-

ículos elétricos em crescimento e a Zle-

tric entra  com a infraestrutura de re-
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de de carregadores bem desenvolvida em  

shopping centers e condomínios. “Impul-

sionar o ecossistema de mobilidade é um 

dos nossos objetivos e, com essa parceria, 

vamos contribuir para aumentar a oferta de 

infraestrutura de recarga, além de desmisti-

ficar e implementar a cultura do carro elétri-

co no país, incluindo a região Sul, que abri-

ga mais de 22 lojas da nossa marca”, infor-

mou Francine Marcheto, diretora de Marke-

ting da Movida, no mesmo comunicado.

Ao todo, a Rota Sul tem dez postos da 

Rede SIM equipados com carregadores elé-

tricos. Eles estão espalhados entre os esta-

dos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 

com distância máxima de 200 km entre ca-

da local. “Planejamos ampliar a rede para 

mais pontos da região nos próximos anos”, 

revelou Argenta.

Conceitualmente, o executivo da Rede 

SIM explica que os veículos elétricos têm a 

particularidade de poder aproveitar o tem-

po em que estão parados para abastecer. Is-

so, segundo ele, explica a distância máxima 

entre os pontos de abastecimento da Rota 

Sul, uma vez que a autonomia média de um 

veículo elétrico é de 400 km. “A experiência 

que queremos gerar para o usuário é a que 

ele possa fazer o seu deslocamento como 

fazia com o carro movido a gasolina, sem 

a preocupação de planejar uma recarga, já 

que ele poderá usufruir de uma rede inter-

ligada, disponível e próxima para carregar 

seu carro”, acrescentou Pedro Schaan, CEO 

da Zletric, em comunicado para a imprensa.

INFRAESTRUTURA DE ENERGIA RENOVÁVEL

A maioria dos carregadores disponibili-

zados pela Zletric para a Rota Sul é de 60 

kwatts, na modalidade de carga rápida. Há 

também um carregador de 22 kwatts (car-

ga semirrápida), na cidade de Laguna.

A energia elétrica é disponibilizada pela 

Rede SIM, que conta com mais de 90% das 

fontes de energia renováveis, segundo Die-

go Argenta. Ele destaca o fornecimento de 

energia limpa como essencial para esse tipo 

de projeto, lembrando que a eletrificação 

O usuário deve fazer 
o seu deslocamento 
da mesma maneira 
como fazia com o carro 
movido a gasolina, 
sem a preocupação 
de planejar uma 
recarga, já que existirá 
segurança para isso
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de automóveis é uma busca do setor para 

reduzir as suas emissões de gases de efeito 

estufa em prol do clima do planeta. 

“Não é porque não se está vendo sair fu-

maça do carburador que o veículo não es-

tá poluindo. A geração de energia também 

pode ser poluente, vide a Europa, que está 

aumentando a queima de carvão para gerar 

energia em função do corte de fornecimen-

to de gás pela Rússia”, disse. “Portanto, 

não podemos conceber que os carros elétri-

cos sejam recarregados por meio de fontes 

de energia poluentes”, completa.

Segundo ele, a Rede SIM atua com qua-

tro fontes de geração para obter energia re-

novável. Uma parte menor vem do merca-

do cativo de energia - que é o tradicional, 

no qual a eletricidade é fornecida pelas dis-

tribuidoras para a maioria das residências 

e comércios. “Outra parte é comprada do 

mercado livre de energia, onde optamos 

por fornecedores de fontes de energia re-

novável, e a maioria é gerada por sistemas 

proprietários, como painéis solares fotovol-

taicos instalados nas revendas e a geração 

de biogás em aterro sanitário de nossa pro-

priedade”, explicou.

COBRANÇA POR CARREGAMENTO

A energia disponibilizada nos carrega-

dores elétricos da Rota Sul é cobrada dos 

clientes. Isso, defende Argenta, é um avan-

ço importante da iniciativa para ajudar a 

profissionalizar e a estimular a eletrificação 

de veículos no Brasil. Afinal, até o momen-

to, grande parte dos estabelecimentos que 

dispõem de carregadores, como shopping 

centers e condomínios, não cobram pelo 

carregamento.

O processo de cobrança é feito direto no 

aplicativo da Zletric: o cliente baixa o app, 

se cadastra e associa a forma de pagamen-

to para as recargas. 

A cobrança é feita por megawatt 

consumido e o custo disso varia de 

acordo com o custo da energia no mo-

mento do carregamento. 

Tendo em vista que uma carga com-

pleta de carro elétrico consome cerca de 

40 mWatts, no fechamento desta repor-

tagem (dezembro de 2022) calculamos 

que uma carga completa de bateria cus-

tava cerca de 40% menos do que um 

tanque cheio de etanol no Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina.

No Rio Grande do Sul, os pontos de recarga 

elétrica da Rota Sul estão em postos da Rede 

SIM nas cidades de São Sebastião do Caí, Gra-

vataí, Caxias do Sul, Três Cachoeiras, Laguna, 

Bento Gonçalves, Gramado e Camaquã. Já 

em Santa Catarina, os empreendimentos fo-

ram instalados em Araquari e Itajaí. n
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Deve, mas não 

paga nem quando 

puder. Este é o 

modus operandi do 

devedor contumaz, 

aquela empresa que 

é aberta em nome 

de laranjas e faz 

do não pagamento 

de tributos a sua 

estratégia de 

negócios. E mais 

um ano se passou 

e o projeto de lei 

que penaliza esses 

agentes inidôneos 

não avançou no 

Congresso Nacional  

POR KELLEN RECHETELO

Projeto de Lei do 
devedor contumaz 
ficou para 2023

Divulgação Instituto Com
bustível Legal
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No setor de combustíveis, a so-

negação de impostos causa um 

rombo de R$ 14 bilhões por 

ano aos cofres públicos. Mas, o estrago 

não para por aí: a atuação dos devedores 

contumazes promove a competição des-

leal e quem sofre as consequências são os 

empresários que atuam com ética e res-

ponsabilidade. O combate aos devedo-

res contumazes existe e foi proposto pelo 

Projeto de Lei do Senado 284/2017, mas 

encontra-se parado no Senado há anos. A 

esperança, em 2023, é de que o PLS 284 

seja finalmente votado e transformado 

em lei. Confira  a seguir a entrevista com  

Carlo Faccio, diretor do Instituto Combus-

tível Legal, que atua juntamente com ou-

tros agentes do setor para aprovação de 

uma legislação nacional que possa punir 

com mais rigor os devedores contumazes.

 

Combustíveis & Conveniência: Quais 

são as perspectivas para a aprovação do 

PLS 284/2017? 

Carlo Faccio: O PLS 284/2017 já passou 

por aprovação na Comissão de Assuntos 

Econômicos (CAE) em 2018, mediante 

substitutivo do relator, o Senador Ricardo 

Ferraço. Em 28 de setembro de 2021, ele 

foi aprovado pela Comissão de Transpa-

rência, Governança, Fiscalização e Con-

trole do Consumidor (CTFC), na forma da 

emenda substitutiva apresentada pelo Se-

nador Fabiano Contarato.

 C&C: Por que ele não avançou no Congresso?

O senador Fabiano Contarato, atual 

relator do PLS 284/17, deu parecer favo-

rável à aprovação do projeto, que atual-

mente aguarda análise do presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco. Estamos deba-

tendo - com o Legislativo e o Executivo - o 

avanço necessário para aprovação e san-

ção de propostas parlamentares, como a 

PLS 284/17, que diferencia e combate a 

atuação do devedor contumaz.

Em relação às legislações punitivas, a 

proposta, se aprovada, reduzirá de for-

ma significativa a atuação do devedor 

contumaz, tanto do segmento de com-

bustíveis, quanto de outros setores que 

sofrem com esta prática nociva. Não po-

demos deixar que empresários mal-in-

tencionados se utilizem das fragilidades 

do sistema tributário e da fiscalização 

para lesar o erário e toda a sociedade 

em R$ 14 bilhões todo ano.

C&C: Qual é a importância deste Proje-

to de Lei?

CF: A aprovação do PLS 284/2017 é 

importante porque possibilitará a di-
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ferenciação do devedor contumaz do 

devedor eventual de tributos, evitan-

do que as empresas de fachada/fictí-

cias continuem lesando os cofres públi-

cos. Além disso, a nova legislação for-

talecerá os Estados para a adoção dos 

Regimes Especiais de Tributação e Fis-

calização, fundamentais para estancar 

as perdas tributárias geradas pela ação 

dos devedores contumazes.

A sociedade perde como um todo com 

o devedor contumaz. No final de cada 

ano, mais de R$ 14 bilhões são desvia-

dos do sistema tributário pelos devedo-

res contumazes. Recursos estes que po-

deriam ser investidos em saúde, educa-

ção e segurança, e que vão para o bol-

so de grupos organizados ou quadrilhas 

espalhadas por todo o país, que utilizam 

estes desvios de bilhões na lavagem de 

dinheiro, destruindo o bom empresário. 

Além disso, este dinheiro retroalimenta 

o sistema ilícito, que potencializa outras 

fraudes de qualidade e quantidade, co-

mo a adulteração e/ou mistura de gasoli-

na, diesel e etanol.

C&C: Quem são os devedores contumazes?

CF: Devedores contumazes são em-

presas, ou empresários, que fazem da 

sonegação e inadimplência de tributos 

sua estratégia de negócios, de forma 

premeditada, e escapam das leis por se-

rem tratados como devedores eventu-

ais, aqueles que, por problemas de cai-

xa, acabam não quitando impostos. Pe-

las leis atuais, não existe diferenciação 

de tratamento entre um devedor even-

tual e um devedor contumaz. Ou seja, 

um pequeno estabelecimento ou em-

presário que não pagar uma dívida de 

R$ 1 mil em tributos, por exemplo, re-

cebe o mesmo tratamento dado a uma 

empresa que deve R$ 500 milhões. Es-

ta prática reiterada de sonegar infor-

mações e não pagar os tributos ocasio-

A sociedade perde 

como um todo com 

o devedor contumaz. 

No final de cada 

ano, mais de R$ 14 

bilhões são desviados 

do sistema tributário 

pelos devedores 

contumazes
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na distorções concorrenciais, impossi-

bilitando que o empresário leal consiga 

competir no mercado.

C&C: Por que temos tantos devedores 

contumazes?

CF: A penalidade é branda, o que 

acaba atraindo organizações não or-

todoxas a sonegarem impostos no se-

tor de combustíveis. Se as penas fos-

sem mais rígidas, o que pode ocorrer 

com a aprovação do PLS 284/2017, es-

sa atratividade vai acabar e, automa-

ticamente, o setor se tornará menos 

interessante para aqueles que querem 

cometer ilícitos.

C&C: Quais seriam os benefícios da tipi-

ficação do devedor contumaz?

 CF: Atualmente, não existe uma le-

gislação federal que especifique clara-

mente o que é um devedor contumaz. 

Há estados com legislações que buscam 

caracterizar os devedores contumazes 

com diferentes períodos, de três até oi-

to meses de inadimplência, o que pode 

gerar insegurança jurídica. Nesse senti-

do, a aprovação do PLS 284/2017 traz 

uma uniformidade para todos quanto à 

atuação contra a inadimplência, geran-

do segurança jurídica e, consequente-

mente, um ambiente saudável e compe-

titivo para todas as empresas.

C&C: De que forma pode ser restabele-

cido um ambiente competitivo saudável?

CF: Caso seja aprovado, o PLS 284/2017 

prevê a regulamentação do artigo 146-A 

da Constituição, que caracteriza a figura 

do devedor contumaz de tributos e o di-

ferencia do devedor eventual. O Projeto 

valida os regimes especiais de tributação 

e fiscalização, essenciais para interromper 

as perdas tributárias geradas pelos deve-

dores contumazes e restabelecer um ce-

nário de concorrência justa e equilibrada.

C&C: Que outras ações seriam necessárias 

para combater as irregularidades do setor?

CF: Seria importante aprovar a tipifi-

cação do devedor contumaz, somada à 

simplificação tributária, para contribuir 

para estancar as perdas tributárias de 

diversas áreas, principalmente do setor 

de combustíveis. 

Não podemos permitir que sejam uti-

lizados elementos protelatórios, por em-

presas fictícias ou de fachada, com o pro-

pósito de não honrar seus compromissos 

com o erário. Todos perdem, caso dos 

cofres públicos, bem como os empresá-

rios e toda a sociedade. n
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Impostos: tema de 
destaque em 2022 
continua no centro 
das atenções em 2023 

A partir de 1o de janeiro, os 
tributos federais – PIS/Cofins e 
Cide – voltarão a ser cobrados  
sobre os combustíveis



iStock

Combustíveis & Conveniência  29

Ano intenso, marcado por conflitos, polaridade 

política e diversas mudanças legislativas em 2022, a 

questão de preços dos combustíveis e a cobrança de 

impostos continuam entre os debates do início de 2023 

POR MÔNICA SERRANO

S em dúvida, 2022 foi um ano tumultuado no cenário políti-

co-econômico do país e também no contexto internacional. 

O ano começou com a guerra entre Rússia e  Ucrânia, que 

trouxe reflexos em relação ao preço da energia, principalmente do pe-

tróleo e de seus derivados. Também tivemos a inflação como ponto 

comum em diversos países e estímulos de vários governos para reduzir 

os impostos sobre os combustíveis.  

No Brasil, 2022 foi um ano marcado por diversas medidas em 

que o governo de Jair Bolsonaro centralizou os esforços para redu-

zir os preços dos combustíveis. Em meio a críticas de especialistas 

que viam as propostas como eleitoreiras e após muitas discussões 

e projetos de lei, os atos desse governo que marcaram o downs-

tream foram as Leis Complementares 192/2022 e 194/2022. A pri-

meira determinou a monofasia tributária do ICMS para óleo diesel, 

gasolina, etanol anidro, gás liquefeito de petróleo (GLP) e deriva-

dos de gás natural e a segunda passou a incluir combustíveis, ener-

gia elétrica, comunicações e transporte coletivo como bens e ser-

viços essenciais e indispensáveis, sendo que os estados não pode-

riam cobrar alíquotas de ICMS acima do teto, entre 17% ou 18%, 

dependendo de cada unidade da federação. Além disso, os impos-

tos federais sobre a gasolina (Cide e PIS/Cofins), etanol hidratado e 

anidro, diesel, biodiesel, GLP e gás natural (PIS/Cofins) foram zera-

dos até 31 de dezembro de 2022.
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Agora, às vésperas de 2023, o tema é 

uma das principais preocupações do se-

tor. Isso porque o retorno dos tributos e a 

elevação do ICMS incidente sobre a gasoli-

na, que deixou de integrar a lista de produ-

tos essenciais, vai encarecer o combustível 

na bomba, afetando tanto o consumidor 

quanto os postos revendedores (veja mais 

na página 38).

UM ANO DE SURPRESAS 

De forma geral, 2022 não foi um ano 

ruim e até surpreendeu, segundo a econo-

mista Zeina Latif. “Eu não estava tão otimis-

ta quanto à atividade econômica, por causa 

do recrudescimento do quadro inflacioná-

rio, os efeitos crescentes da alta da taxa de 

juros Selic pelo Banco Central e o endivida-

mento da população. Porém, tivemos fato-

res que caminharam para um melhor resul-

tado. A própria política de estímulo do go-

verno, do lado fiscal, na hora em que pre-

serva o auxílio emergencial, trouxe um im-

pulso, mesmo que artificial. Também tive-

mos boa performance dos setores ligados a 

commodities”, disse Zeina.

De acordo com a economista, a guerra 

entre Rússia e Ucrânia trouxe como efeito 

a alta das commodities. O aspecto positivo 

para o Brasil foi a valorização das exporta-

ções de itens agrícolas, o que ajudou a am-

pliar o crescimento do PIB do país. Além dis-

so, Zeina citou a normalização da economia 

no pós-pandemia e as políticas de estímulo 

do governo federal. “Também devemos le-

var em consideração a reforma trabalhista, 

com a flexibilização da CLT, que favoreceu a  

terceirização e a criação de vagas no mer-

cado de trabalho, gerando taxa de desem-

prego abaixo do período pré-pandemia.Tu-

do isso estimulou a economia. Por outro la-

do, houve excessos — estou me referindo 

à questão fiscal, porque se você estimula a 

demanda num país de baixo crescimento, 

causa um descompasso entre oferta e de-

manda. Isso tornou a inflação mais teimo-

sa”, avaliou.

PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

Em relação aos preços dos combustíveis, 

Zeina entende que era necessário fazer al-

guma intervenção relacionada aos impos-

tos, porém ressalta os efeitos econômicos 

da nova lei 194/2022 implementada pelo 

governo.  “A carga tributária é muito exa-

gerada e cabia, sim, alguma intervenção. 

Porém, o ideal seria o país ter avançado na 

reforma tributária do IVA (Imposto de Va-

lor Agregado, no modelo de imposto úni-

co),  para resolver a complexidade tributá-

ria, o que seria um grande alívio para o se-

tor produtivo“, disse.  “Temos visto os es-
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tados pressionando o governo por conta 

do custo fiscal, aumentando as alíquotas 

de ICMS. Sabemos que não tem milagre 

na economia. Claro, para o setor de com-

bustíveis, a medida teve um grande impac-

to”, complementou.

Os esforços do governo federal para di-

minuir os preços dos combustíveis acaba-

ram surtindo efeito também na redução 

da inflação. A queda de preços dos com-

bustíveis puxou a deflação do Índice Nacio-

nal de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) 

em três meses consecutivos, de julho a se-

tembro. No entanto, a estimativa é de que 

o país termine 2022 com a inflação oficial  

(IPCA) em 5,64%, segundo o Boletim Focus 

de 26 de dezembro.

Para Walter de Vitto, analista da Ten-

dências Consultoria, a dinâmica da infla-

ção acaba corrigindo a relação dívida/PIB, 

porém é um ganho artificial. Além disso, 

sobre a queda dos combustíveis, ele cri-

ticou a forma como a medida foi feita e 

questionou: “deixamos de tributar com-

bustíveis, mas teremos que tributar o quê? 

No dia a dia, parece que se está pagan-

do menos, o consumidor está abastecen-

do e acaba consumindo combustíveis de 

forma frequente, mas, ao tirar essa arreca-

dação, os Estados vão querer recompor es-

sa perda de algum lugar. Além disso, nem 

sempre é fácil cortar gastos por conta das 

restrições legais. Ninguém considera bom 

pagar impostos, mas temos que avaliar a 

questão fiscal e os imbróglios que envol-

vem essa medida”, alertou.

Vitto ressalta que a complexidade tribu-

tária do país deve envolver a reforma tribu-

tária, tema que não andou na gestão de 

Jair Bolsonaro. “Precisamos que sejam cria-

das regras mais equânimes para simplificar 

Gasolina deixa de ser considerada 
um produto essencial e terá 
cobrança de ICMS diferenciada 
dos demais combustíveis 

St
oc

k
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todo processo tributário. Seja um imposto  

ad rem ou qualquer outro tipo de tributação, 

sempre teremos essa discussão de quem vai 

ganhar ou perder, mas em algum momento 

teremos que enfrentar este tema”, disse.

Mas, para quem está no dia a dia das 

vendas de varejo dos combustíveis, a redu-

ção de preços dos combustíveis via impos-

tos foi uma medida importante, que au-

xiliou a população e a revenda. “Tivemos 

um ano bom graças à redução dos impos-

tos. Em algumas regiões, as vendas volta-

ram ao patamar pré-pandemia. Agora, es-

tamos preocupados com o retorno do PIS/

Cofins e Cide em 2023 e também sobre a 

cobrança das alíquotas de ICMS da gaso-

lina”, disse James Thorp Neto, presidente 

da Fecombustíveis.

Esta é a preocupação da Fecombustí-

veis e dos sindicatos filiados, pois o acor-

do firmado entre a União e os Estados 

excluiu o critério da essencialidade da 

gasolina em relação à cobrança do ICMS. 

Ou seja, diversos estados, em dezembro, 

iniciaram uma corrida às Assembleias 

Legislativas para aprovar os projetos de 

leis que visam aumentar as alíquotas de 

ICMS, para garantir o aumento da arre-

cadação no próximo ano.

Com o aumento iminente, a Fecombus-

tíveis passou a divulgar publicamente o seu 

posicionamento contra a elevação dos im-

postos. “A ideia é mostrar à sociedade que 

a entidade e os seus 34 sindicatos filiados 

estão do lado da população. Os aumentos 

dos impostos sobre os combustíveis causam 

perdas para todos, inclusive para a econo-

mia do país”, disse Thorp.

Para 2023, a expectativa da Fecombustíveis 

é de que o novo governo reveja essa questão.

O novo governo já sinalizou que preten-

de levar o tema dos impostos adiante. O fu-

turo ministro da Fazenda, Fernando Had-

dad (PT), em entrevista à imprensa, defen-

deu o estabelecimento de uma nova regra 

fiscal em substituição ao teto de gastos e a 

Em 2022, a redução de preços dos impostos 
sobre os combustíveis foi benéfica para o 
setor da revenda e para os consumidores 

Claudio Ferreira
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reforma tributária como prioridades do iní-

cio de sua gestão, em 2023. 

O QUE ESPERAR PARA 2023?

Para as vendas de combustíveis líquidos 

para as distribuidoras, segundo projeções da 

Tendências, 2023 não será um ano bom pa-

ra o diesel, que deverá cair 0,6%, passando 

para 62,7 milhões de m³, por conta da pers-

pectiva de ligeira queda da produção indus-

trial (-0,8% ante 2022). 

A alta dos juros (internos) e a piora do 

quadro externo também devem trazer im-

pactos negativos. O PIB Mundial de 2023 

deve crescer apenas 2,5%, ante 3,2% em 

2022 e 6,0% em 2021. O indicador tam-

bém mostra queda na comparação com a 

média dos dez anos, de 2010 a 2019, quan-

do o PIB Global cresceu aproximadamente 

3,7% ao ano. 

“Esses fatores (alta dos juros e demanda ex-

terna fraca) devem bater com mais intensida-

de na atividade industrial, reduzindo a produ-

ção do setor e a demanda por transporte/fre-

tes do segmento”, justificou Walter de Vitto.

Já para a gasolina, as perspectivas são 

melhores e o combustível deverá ter aumen-

to de 4,1% nas vendas em relação a 2022, 

para 44,5 milhões de m³. Já o etanol hidra-

tado somará 15,6 milhões de m³, ou seja, 

aumento de 0,1% em relação a 2022.

NOVO CICLO

No primeiro semestre do ano, a revenda 

passou por mudanças. A Fecombustíveis rea-

lizou eleições e tomou posse uma nova dire-

toria. Eleito por unanimidade, James  Thorp 

Neto assumiu a presidência da entidade pa-

ra o período de 2022/2026, tendo como 1o 

vice-presidente Carlos Eduardo Mendes Gui-

marães Júnior, ex-presidente do Minaspetro. 

“É um grande desafio e uma grande res-

ponsabilidade estar à frente da Federação, 

principalmente neste momento de crise 

mundial e, no caso do Brasil, a preocupação 

do setor, assim como a população, é com re-

lação aos preços dos combustíveis em nos-

so país. Estou empenhado para conduzir os 

temas prioritários de nosso setor, buscan-

do sempre o caminho mais equilibrado para 

atender às expectativas da revenda”, desta-

cou Thorp no discurso de posse.

M
ônica Serrano
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No dia da posse, o cenário era turbulento, 

os altos preços dos combustíveis eram o fo-

co principal das discussões no país e o gover-

no estava envolvido em implementar medidas 

para minimizar os repasses de custos interna-

cionais. Outras discussões do setor envolviam 

a monofasia tributária do ICMS dos combus-

tíveis, a privatização da Petrobras, a ampliação 

das vendas das refinarias, a implantação do 

self-service nos postos, entre outros. 

Thorp assumiu a presidência da entidade 

após 15 anos de gestão de Paulo Miranda, 

cuja dedicação trouxe conquistas e mudan-

ças importantes para a categoria, como a 

flexibilidade das autuações pela ANP, com a 

regra que instituiu a Medida Reparadora de 

Conduta (MRC), a Resolução 44/2013, que 

estabeleceu a obrigatoriedade de coleta da 

amostra-testemunha pelas distribuidoras na 

modalidade FOB, o alerta concorrencial so-

bre a possibilidade de compra da Ale pela 

Ipiranga, que resultou no impedimento da 

negociação pelo Cade, entre várias outras 

conquistas.  Nem sempre as decisões foram 

favoráveis, porém o trabalho foi intenso co-

mo interlocutor junto à ANP, Ministério de 

Minas e Energia, Congresso Nacional, entre 

outros, para discutir com os órgãos quais-

quer mudanças nas regras em andamento.

Após assumir a presidência, um dos plei-

tos antigos da Fecombustíveis foi atendido.  

Em 30 de maio, o Inmetro publicou a Por-

taria 227, que implementou o retorno da 

tolerância máxima em relação aos erros 

admissíveis nas aferições de bombas pa-

ra mais ou menos 0,5% (+/-100 ml em 20 

litros). Por se tratar de um equipamento, 

não é incomum ocorrer um defeito mecâ-

nico nas bombas, que independe do con-

trole da vazão ou da periodicidade de ma-

nutenção por parte do revendedor, poden-

do acontecer a qualquer momento. A nova 

portaria 227/2022 representou uma vitória 

Projeções 2022
n PIB:  3,04%
n IPCA:  5,64%
n Taxa Selic:  13,75%
n Dólar: R$ 5,25
n Balança Comercial:  
superávit de US$ 56,9 bilhões
n Investimento Estrangeiro Direto:   
US$ 81,6 bilhões
n Dívida do Setor Público: 57,5% do PIB
 
Projeções 2023
n PIB:  0,79%
n IPCA:  5,23%
n Taxa Selic: 12%
n Dólar: R$ 5,26
n Balança Comercial:   
superávit de US$ 58,8 bilhões
n Investimento Estrangeiro Direto:  
US$ 80 bilhões
n Dívida do Setor Público: 62% do PIB

Fonte: Boletim Focus (26/12)

https://www.suno.com.br/artigos/investimento-estrangeiro-direto-ied/
https://www.suno.com.br/artigos/deficit-primario/
https://www.suno.com.br/artigos/investimento-estrangeiro-direto-ied/
https://www.suno.com.br/artigos/deficit-primario/
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para a revenda, conquistada após longos 

anos, com a intervenção da Fecombustí-

veis e de seus sindicatos filiados.

Outro pleito da Federação que evoluiu 

em 2022 foi a Taxa  de Controle e Fiscali-

zação Ambiental (TCFA), do Ibama. O Pro-

jeto de Lei 10.273/2018, de autoria do de-

putado Jerônimo Goergen foi aprovado 

em duas Comissões, na Câmara dos De-

putados, e a expectativa é de ser votado 

no Senado em 2023. Este pleito antigo da 

revenda visa trazer uma taxa mais justa e 

proporcional com  o porte do empreendi-

mento. Como se sabe, a revenda paga o 

mesmo valor de uma refinaria. 

Também deve-se ressaltar que a Fecom-

bustíveis foi atendida neste ano com a  

Portaria 2.776, do Ministério de Trabalho 

e Previdência, que alinhou a data do pra-

zo da instalação dos sistemas de recupera-

ção de vapores ao novo Regulamento Téc-

nico Metrológico do Inmetro, para 31 de 

dezembro de 2024, no caso de bombas fa-

bricadas antes de 2004. 

REVENDA EM LUTO

Em 18 de setembro, a revenda deu 

adeus a Luiz Gil Siuffo Pereira, ex-presi-

dente e presidente de honra da Fecom-

bustíveis, que faleceu aos 90 anos, vítima 

de uma parada cardíaca.

Siuffo conduziu a entidade de 1987 a 

2007 e a sua liderança foi fundamental pa-

ra o desenvolvimento e evolução da Fecom-

bustíveis e de toda a categoria. Com a sua 

determinação e espírito de liderança, Siuffo 

enfrentou todos os desafios e conquistou vi-

tórias significativas para a revenda. Um dos 

principais feitos foi a obtenção das regras da 

revenda normatizadas, elevando a ponta fi-

nal da cadeia à categoria de empresários. Lu-

tou bravamente em prol da revenda ética, 

unida e saudável, combatendo as ilegalida-

des do setor que vieram em consequência da 

abertura do mercado de downstream.

Dentre suas principais vitórias está a dis-

tinção entre o que é revenda e o que é dis-

tribuição de combustíveis, presente na Lei 

Divulgação CN
C
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9.478/97, a proibição ao self-service, a limi-

tação dos postos-escola e a autorização, pe-

la ANP, dos postos bandeira branca, possibi-

litando que os empresários do setor pudes-

sem escolher o fornecedor de combustível.

Também foi Siuffo quem idealizou a re-

vista Combustíveis & Conveniência, com 

o intuito de criar um veículo de informação 

para o mercado, que pudesse contribuir pa-

ra o desenvolvimento da categoria.

As vendas do Gás Natural Veicular  (GNV) 

no acumulado do ano até setembro soma-

ram, na média, 6,4 milhões de m³ por dia. Es-

se consumo em 2022 é superior ao período 

pré-pandemia, que acumulou 6,2 milhões de 

m³, entre janeiro e setembro de 2019.

“As vendas superaram o patamar pré-pan-

demia, mas eu diria que o primeiro semestre 

foi melhor do que o segundo”, disse Marcelo 

Mendonça, diretor de Estratégia e Mercado 

da Associação Brasileira das Empresas Distri-

buidoras de Gás Canalizado (Abegás).

Mendonça esclareceu que o setor de 

GNV teve um comportamento distinto dos 

demais combustíveis, que foram beneficia-

dos pela queda dos impostos a partir do 

segundo semestre, porém, para o produto 

especificamente, ocorreu  efeito contrário 

por conta do ICMS.

“Os tributos federais foram cortados em 

todos os combustíveis, isso foi linear, mas 

o ICMS não, pois trouxe uma distorção pa-

ra o mercado de GNV.  Como as condições 

de mercado foram alteradas artificialmen-

te, acabou que o ICMS do GNV passou por 

um descolamento quando comparado aos 

demais combustíveis e não caiu de preço 

rapidamente em todos os estados, o que 

afetou a sua competitividade”. 

Além do GNV, ele também mostrou que 

o gás natural ainda demanda uma discussão 

mais ampla em termos de política de plane-

jamento energético para ampliar a partici-

pação no mercado nacional. Ele citou, por 

exemplo, a inserção das termelétricas movi-

das a gás natural com menor flexibilidade, 

possibilitando o desenvolvimento da infraes-

trutura. Outro mercado seria o de transporte 

pesado, em substituição ao diesel. “O  Brasil 

é um país importador de diesel e está expos-

to à política internacional. É necessário que 

a gente desenvolva o gás natural conjunta-

mente com o biometano, sendo importante 

implementar políticas públicas para acelerar 

a sua utilização. Esta é uma agenda que vai 

voltar a ser debatida em 2023”, destacou.

GNV: superação das vendas e distorções 
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O mercado de GLP continuará em reces-
são neste ano, assim como em 2021, e de-
verá encerrar 2022 com queda no consumo 
de 2,5% em relação ao ano anterior. “Con-
sidero que foi um ano médio, principalmente 
se compararmos com os dois anos anterio-
res, que foram mais complicados em virtude 
da pandemia”, disse José Luiz Rocha, presi-
dente da Associação Brasileira das Entidades 
de Classe das Revendas de Gás LP (Abragás).

Em termos regulatórios, para o setor de 
GLP, 2022 não trouxe novidades. Segundo 
Rocha, as discussões ficaram paradas e o ór-
gão regulador teve outras prioridades, o que 
deixou o GLP em segundo plano.

Ele informou que as reduções dos impos-
tos, promovidas pelo governo, ajudaram o 
produto a não ficar mais caro, mas não surti-
ram  efeito nas vendas. “Ao contrário, houve 
redução de consumo por conta da dificulda-
de financeira das camadas menos favorecidas 
da população brasileira”, disse ele.

O Vale-Gás, outra iniciativa do governo im-
plementada em dezembro de 2021, direcio-
nado às famílias com renda familiar per capi-
ta menor ou igual a meio salário mínimo, não 
teve o impacto desejado na visão de Rocha.

“Espero que o Vale-Gás concedido às 
pessoas de baixa renda também passe 
por reformulação. O modelo atual não é o 
ideal, é pago em crédito junto a outros be-
nefícios e acaba não atinge o seu principal 
objetivo, que é fornecer o gás às pessoas 

de baixa renda. Defendo a implantação de 
um programa por meio das revendas, com 
entrega física do produto, a exemplo do 
que já ocorre no atual governo do Distrito 
Federal”, defendeu.

Rocha destacou que o governo precisa im-
plementar políticas públicas duradouras para 
essa camada da população. “É papel do Esta-
do, e não da iniciativa privada, dar acesso ao 
gás de botijão para as famílias de baixa renda. 
Penso que o novo governo deva inserir o GLP 
como produto da cesta básica do brasileiro, 
com tratamento especial para as questões tri-
butárias”, disse.

Para 2023, Rocha disse que é preciso re-
tomar as discussões regulatórias com a ANP, 
Congresso Nacional e o governo federal, pa-
ra evoluir especialmente na abertura de mer-
cado no segmento das distribuidoras. Segun-
do ele, o modelo atual está muito concen-
trado. Quatro distribuidoras de gás LP detêm 
cerca de 90% do mercado. “A principal bar-
reira de entrada nesse setor é o impedimen-
to de novas distribuidoras poderem envasar 
os botijões que são de propriedade dos con-
sumidores. Dos estimados 120 milhões de 
botijões em circulação no país, apenas 15% 
fazem parte da operação das distribuidoras, 
e 85% são de propriedade dos consumido-
res e revendedores. É preciso liberar o envase 
de botijões de outras marcas. Sem isso, não 
haverá investidor que queira competir nesse 
segmento”, finalizou.

GLP: vendas sem recuperação  



38   Combustíveis & Conveniência

REPORTAGEM DE CAPA

POR ROSEMEIRE GUIDONI

À s vésperas do início de 2023 e 

com a perspectiva de posse do 

novo governo eleito, uma das 

grandes expectativas do mercado de reven-

da é a manutenção da redução de tributos, 

instituída em meados de 2022.

No caso dos impostos federais, com o 

retorno de sua incidência a expectativa é 

que, a partir de janeiro, a alta nas bombas 

seja de 19,7% para a gasolina, 18,40% 

para o etanol, 9,30% para o diesel, 8,80% 

para o diesel S10 e 7,60% para o gás na-

tural veicular (GNV).

Já quanto ao ICMS, existe uma queda de 

braço com os estados, que reclamam a per-

da de arrecadação. Em 14 de dezembro, in-

clusive, o Supremo Tribunal Federal (STF) de-

cidiu por deixar a discussão sobre o ICMS in-

cidente na gasolina para 2023. “O principal 

ponto acertado na conciliação foi a manu-

tenção da essencialidade do diesel, do gás 

natural e do gás de cozinha (GLP), com ICMS 

uniforme e monofásico até 31 de dezembro 

de 2022. Não houve, entretanto, consenso 

sobre a essencialidade da gasolina”, disse o 

Ministério da Economia em uma nota divul-

gada na ocasião. 

Além da perda na arrecadação, a justifi-

cativa dos estados para não manter a gaso-

lina como item essencial é o fato dela ser 

um combustível fóssil e um “item de con-

sumo típico de classes menos vulneráveis”, 

segundo texto apresentado pelos estados 

ao Conselho Nacional de Política Fazendária  

(Confaz), na ocasião. 

Em 22 de dezembro, o Confaz decidiu, 

ainda, que a alíquota a ser praticada pa-

ra o ICMS do diesel, biodiesel e GLP será  

ad rem, ou seja, um valor fixo por unida-

de de medida (litro para diesel e biodiesel 

e quilo para o GLP). As novas alíquotas de-

verão valer a partir de abril de 2023, por 

conta da noventena. A alíquota ad rem 

para esses combustíveis será nacional e 

unificada. Porém, no período entre janeiro 

e março, antes da vigência da nova deci-

são, a cobrança será ad valorem. A gasoli-

na ficou de fora desta decisão.

Definição sobre tributos é 
ponto de atenção para 2023
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PARA RECOMPOR AS PERDAS,  

ESTADOS AUMENTAM TRIBUTOS

Segundo dados da Instituição Fiscal In-

dependente, na média nacional, as per-

das de arrecadação do ICMS dos combus-

tíveis alcançaram -10,5% no terceiro tri-

mestre deste ano. Apenas como compa-

ração, no primeiro trimestre, antes da de-

cisão de limitar o tributo, essa fonte re-

presentava 28,3% do caixa dos estados 

(também na média nacional).

Dados do Confaz também mostram que 

boa parte das unidades da federação tive-

ram perdas. Na análise de janeiro até no-

vembro, a redução do ICMS de combustí-

veis e lubrificantes ficou 2,5% negativa an-

te 2021. Como comparação, no ano pas-

sado esse índice foi de 40,5% (positiva) em 

relação a 2020. 

Alguns dos estados, inclusive, enfrenta-

ram perdas significativas nesse período de 

comparação. É o caso, por exemplo, de Ro-

raima, que havia registrado 27.069,1% de 

alta em 2021 (ante 2020) e em 2022 o ín-

dice ficou -14,5%. Na contramão, uma das 

exceções foi Santa Catarina, que entre 2020 

e 2021 teve alta de arrecadação de 9,9% e 

entre 2021 e 2022, nova alta, de 24,3%. 

Outros estados, como Minas Gerais, per-

maneceram com o mesmo índice de arre-

cadação do período anterior, enquanto al-

guns tiveram discreto crescimento. Aqueles 

que tiveram maiores perdas decorrentes da 

redução do ICMS sobre os combustíveis já 

aumentaram os tributos ou criaram novos 

impostos para recompor o caixa. 

No Piauí, por exemplo, a alíquota bási-

ca do ICMS aumentou de 18% para 21% 

(com exceção de gás de cozinha e itens da 

cesta básica, que tiveram redução de im-

posto). Em Sergipe, a alíquota geral do 

ICMS vai subir de 18% para 22%. No Pará, 

a Assembleia Legislativa também aprovou 

lei para elevar a alíquota básica do ICMS de 

17% para 19% para alguns itens. No Mara-

nhão, o ICMS deve subir para 21%. Paraná 

e Goiás, por sua vez, também estudam mu-

danças para repor o caixa.

Para tentar reduzir as perdas, a União 

aumentou o repasse obrigatório de ver-

bas para os estados e o Distrito Federal 

(passando de 15,9% em 2021 para 18% 

em 2022). Além disso, o Fundo de Parti-

cipação dos Estados (FPE), o principal re-

passe obrigatório da União aos governos 

estaduais, subiu de 9,7% do ano passa-

do para 10,9% em 2022 (considerando 

em ambos os anos os meses de janeiro a 

outubro). No entanto, representantes dos 

estados apontam que essa medida não 

será suficiente para compensar a queda 

de receitas com o ICMS. n
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POR MÔNICA SERRANO

N o mercado de conveniência, 

parte dos revendedores não 

conseguiu superar as vendas 

do período anterior à crise sanitária. 2022 

foi um ano de desafios e o cenário ainda 

é incerto para 2023. No caso da Aghora 

Conveniência, a marca licenciada cresceu  

5% neste ano, com ampliação de novas 

unidades, mas o ano foi considerado difí-

cil. “Passado o primeiro trimestre, não evo-

luímos. No segundo semestre tivemos 1º e 

2º turnos de eleições, Copa do Mundo e já 

emendando com o final de ano, não tive-

mos novos licenciados. Por receio ou cau-

tela, o revendedor tirou o pé do acelera-

dor. Precisamos do revendedor saudável fi-

nanceiramente e otimista com a economia 

para poder investir”, disse Charles Mon-

teiro, gerente comercial da marca.

Segundo Monteiro, o ano de 2022 foi de 

muito trabalho, com foco no atendimento às 

necessidades dos revendedores licenciados. 

Mesmo sem abrir novas unidades no segundo 

semestre, as lojas superaram as vendas dos úl-

timos dois anos. “As conveniências demanda-

ram muito trabalho e, em outubro, já tinham 

superado as vendas de 2020 e 2021”, disse.

Com a inserção da tecnologia, os no-

vos canais de vendas, que surgiram com 

a pandemia, ajudaram a impulsionar o 

e-commerce. “Tivemos adesão dos apli-

cativos de entrega e pedidos feitos por 

Vendas em recuperação

Aghora Conveniência cresceu 5% 
em número de unidades em 2022 
e a economia mais aquecida fez a 
marca superar as vendas de 2021 
e 2020

Divulgação
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WhatsApp, o que contribuiu para aumen-

tar as vendas”, comentou.

Para 2023, Monteiro destacou que pre-

tende participar de todos os encontros re-

gionais da revenda promovidos pela Fecom-

bustíveis, na tentativa de conseguir elevar a 

base de clientes e ampliar a participação da 

marca no setor de conveniência. “Além dis-

so, aumentar nossa equipe comercial será 

outra importante ação, que nos possibilita-

rá focar em iniciativas dentro de um funil 

de vendas. Com isso, buscaremos alinhar 

nossa meta de ampliação”.

Já Renato Stefanoni, presidente da  

AmPm, marca franqueada da distribuidora 

Ipiranga,  disse que a categoria de maior 

desenvolvimento neste ano foi o food ser-

vice, “categoria em que devemos, inclusive, 

investir cada vez mais em novos produtos e 

experiências diferenciadas”. Stefanoni des-

tacou que, para 2023, a meta é acelerar o 

crescimento, com a rede de lojas  integrada 

à estratégia de posto completo da Ipiranga. 

Hoje, a franquia AmPm conta com 1,6 mil 

unidades em todo o país.

Já para a rede de lojas da marca BR Mania, 

a mudança começou no início do ano com a 

parceria entre a Vibra Energia e a Americanas 

S.A, que resultou na joint-venture Vem Con-

veniência, cujo objetivo é ampliar as redes de 

lojas da marca Local e BR Mania.

Uma das principais novidades da Vem 

Conveniência foi o lançamento, em no-

vembro, do novo modelo de loja autôno-

ma, a Clic BR Mania, em Niterói (RJ). Com 

tamanho compacto, cerca de 20 m2, a loja 

utiliza a estrutura da Americanas S.A. para 

abastecimento, reduzindo seu custo ope-

racional, e fica aberta 24 horas. Este mo-

delo comporta um mix de 150 produtos, 

incluindo uma máquina de café. O cliente 

entra, escolhe o produto e faz o pagamen-

to pelo app AME.

OLHAR DA REVENDA

Algumas lojas de conveniência recupera-

ram parte das perdas com a pandemia, mas 

não chegaram a superar o volume de ven-

das de 2019 (pré-pandemia). Este foi o ca-

so da rede VIP 24 hs, do Rio Grande do Sul. 

“Ainda permanecemos de 15% a 

25% abaixo de 2019 e estamos corren-

do atrás para tentar minimizar o impac-

to no resultado financeiro”, disse An-

dré Gevaerd, sócio-diretor da rede VIP 

24 hs. Ele também explicou que a infla-

ção teve influência no menor resultado, 

já que “os preços dos produtos subiram 

e não conseguimos repassar esses cus-

tos para o consumidor”.  Outro fator é 

a menor circulação de pessoas à noite 

(vida noturna), o que se reflete em me-
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nor faturamento  em virtude da queda 

de clientes que consomem produtos das 

lojas durante a madrugada.  

Com total de 21 postos, a rede VIP 24 hs 

opera com 13 lojas, sendo que seis são 

locadas para terceiros. “Em alguns pos-

tos funciona um mini shopping, que aca-

ba somando como ponto de sinergia com 

o posto, dando suporte às compras para 

os moradores dos bairros, com praticida-

de ao reunir várias operações conjuntas. 

Hoje em dia, o posto sem loja não tem ra-

zão de existir, mesmo que seja uma con-

veniência menor”.

A recuperação das vendas e o aumento 

do faturamento é a meta para 2023. “Es-

peramos que o mercado possa seguir em 

desenvolvimento para diminuir o espaço 

que perdemos durante a pandemia, prin-

cipalmente nas vendas noturnas. Além dis-

so, é fundamental manter a rede sempre 

bonita, organizada, com lojas modernas, 

padrão de qualidade e com o melhor aten-

dimento”, finalizou.

No Rio de Janeiro, os resultados das lo-

jas de conveniência da rede de postos Re-

cord também não voltaram ao patamar 

pré-pandemia e estão cerca de 20% me-

nores em relação a 2019. Porém, as ven-

das deste ano superaram o volume comer-

cializado em 2020 e 2021.

O efeito da inflação neste ano tam-

bém impactou no negócio. “Os produ-

tos aumentaram de preço e, consequen-

temente, o ticket médio também se ele-

vou, mas quando descontamos a infla-

ção, cerca de 20% a 25%, percebe-se o 

resultado real, cujo reflexo foi bastante 

alto”, disse Luiz André Siuffo, sócio-pro-

prietário da rede de postos Record.

Ele também observou que a Copa do 

Mundo ajudou nas vendas desse final de 

ano, mas poderia ter sido melhor se o 

Brasil não tivesse perdido. Siuffo tam-

bém chamou a atenção para o período 

sazonal, com aumento de turistas no Rio 

de Janeiro nesta época, o que também 

impulsiona o movimento.

O hábito de comprar sem sair de ca-

sa também veio para ficar neste ano, se-

gundo ele, e isso impacta nos resultados 

porque o cliente deixa de receber um 

AmPm fechou o ano com 1,6 mil lojas 
franqueadas no país e para 2023 pretende 
aumentar o número de unidadesDi

vu
lg

aç
ão
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atendimento especial e não realiza as 

compras por impulso, que ajudam a au-

mentar o ticket médio.

O movimento de abertura em alta veloci-

dade das lojas de conveniência de ruas, prin-

cipalmente em São Paulo, com a OXXO, do 

grupo Nós (parceria entre a Raízen e a Fe-

msa), também foi citado pelo empresário, 

pois este movimento deverá chegar ao Rio 

de Janeiro.

Desde que iniciou as suas operações no 

país, em 2020, a marca OXXO abriu cerca 

de 200 estabelecimentos no estado de São 

Paulo. Na ocasião, a meta divulgada  era 

de inaugurar 500 lojas em três anos na re-

gião Sudeste, segundo o Valor Econômico.

Em virtude do cenário atual, com a mu-

dança de governo e incertezas à vista, Luiz 

André Siuffo não vê 2023 com otimismo. 

“Será um ano difícil, com aumento do 

câmbio, que reflete em elevação de preços 

de vários produtos, além de inflação alta, 

que vai afetar os reajustes dos aluguéis pelo 

IGP-M. Fora isso, temos que tentar elevar as 

vendas em meio à concorrência e trazer de 

volta o consumidor para dentro das lojas. É 

muito desafiador”, concluiu.  

No Pará, Guilherme Tuma, revendedor 

da rede Grupo Tuma, tem sete postos e 

quatro lojas de conveniência, duas fran-

queadas (AmPm e Shell Select) e duas in-

dependentes. Para ele, 2022 foi um ano 

bom e a comercialização dos produtos na 

conveniência aumentou cerca de 10% em 

relação a 2019, superando o volume pré- 

pandemia. Outubro foi o melhor mês, se-

gundo Tuma, com a movimentação do Cí-

rio de Nazaré, tradicional festividade em 

comemoração à Nossa Senhora de Naza-

ré, quando a cidade recebe devotos de to-

do o país. “Neste ano, as pessoas passa-

ram a consumir mais e fazer a economia 

girar “, enfatizou.

De acordo com Tuma, os produtos mais 

vendidos em suas lojas são bebidas, cigar-

ros e food service. E para o ano que vem 

ele pretende continuar investindo no ne-

gócio. “Vou reformar duas lojas e abrir 

mais uma. Eu acredito muito neste seg-

mento, apesar de as lojas não venderem 

tanto quanto os postos, é possível ter ex-

celentes resultados“, disse. n
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TABELAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

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

21/11/2022 -25/11/2022 3,242 3,199

28/11/2022 -02/12/2022 3,231 3,202

05/12/2022 -09/12/2022 3,151 3,210

12/12/2022 -16/12/2022 3,106 3,145

novembro de 2021 4,332 4,110

novembro de 2022 3,251 3,170

Variação 14/11/2022 - 
16/12/2022

-5,0% -1,1%

Variação novembro 2022 
x novembro 2021

-25,0% -22,9%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

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

21/11/2022 -25/11/2022 2,809 2,664

28/11/2022 -02/12/2022 2,776 2,666

05/12/2022 -09/12/2022 2,716 2,642

12/12/2022 -16/12/2022 2,678 2,581

novembro de 2021 3,696 3,398

novembro de 2022 2,833 2,696

Variação 14/11/2022 - 
16/12/2022

-4,7% -3,7%

Variação novembro 2022 
x novembro 2021

-23,3% -20,7%

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 106,107,128 e 129 + Atos Cotepe/PMPF 16,17 e 18/2022 (Referência 16/12/2022)

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 2,3277 0,9612 0,0000 0,0000 0,0000 0,9393 4,228 17,0% 5,4796
AL 2,2149 0,9423 0,0000 0,0000 0,0000 0,9694 4,127 19,0% 5,0570
AM 2,2379 0,9639 0,0000 0,0000 0,0000 0,8973 4,099 18,0% 4,9300
AP 2,2912 0,9720 0,0000 0,0000 0,0000 0,7981 4,061 18,0% 4,3874
BA 2,1670 0,9477 0,0000 0,0000 0,0000 0,9280 4,043 18,0% 5,1126
CE 2,1889 0,9585 0,0000 0,0000 0,0000 1,0248 4,172 20,0% 5,0735
DF 2,3508 0,8748 0,0000 0,0000 0,0000 0,9040 4,130 18,0% 5,0000
ES 2,2488 0,8697 0,0000 0,0000 0,0000 0,8540 3,972 17,0% 4,9846
GO 2,3477 0,8721 0,0000 0,0000 0,0000 0,8783 4,098 17,0% 5,1294
MA 2,1655 0,9531 0,0000 0,0000 0,0000 0,8806 3,999 18,0% 4,8385
MG 2,3044 0,8643 0,0000 0,0000 0,0000 0,9353 4,104 18,0% 5,1730
MS 2,3431 0,8883 0,0000 0,0000 0,0000 0,8314 4,063 17,0% 4,8501
MT 2,4144 0,8937 0,0000 0,0000 0,0000 0,8579 4,166 17,0% 4,9990
PA 2,1943 0,9558 0,0000 0,0000 0,0000 0,8674 4,017 17,0% 5,0516
PB 2,1719 0,9383 0,0000 0,0000 0,0000 0,8719 3,982 18,0% 4,8010
PE 2,2000 0,9383 0,0000 0,0000 0,0000 0,8932 4,031 18,0% 4,9188
PI 2,1970 0,9437 0,0000 0,0000 0,0000 1,0419 4,183 20,0% 5,1523
PR 2,2462 0,8643 0,0000 0,0000 0,0000 0,8623 3,973 18,0% 4,7778
RJ 2,2959 0,8643 0,0000 0,0000 0,0000 0,9847 4,145 18,0% 5,4345
RN 2,1769 0,9423 0,0000 0,0000 0,0000 0,9309 4,050 18,0% 5,1173
RO 2,3025 0,9612 0,0000 0,0000 0,0000 0,8939 4,158 17,5% 5,0542
RR 2,2846 0,9639 0,0000 0,0000 0,0000 0,8199 4,068 17,0% 4,7670
RS 2,2640 0,8828 0,0000 0,0000 0,0000 0,8591 4,006 17,0% 5,0481
SC 2,2803 0,8724 0,0000 0,0000 0,0000 0,8105 3,963 17,0% 4,7494
SE 2,2925 0,9423 0,0000 0,0000 0,0000 0,9056 4,140 18,0% 4,9838
SP 2,2754 0,8562 0,0000 0,0000 0,0000 0,8505 3,982 18,0% 4,7096
TO 2,2567 0,8856 0,0000 0,0000 0,0000 0,9425 4,085 18,0% 5,1843

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,040

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 4,2645 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,9049 5,798 17,0% 5,2906
AL 4,1117 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7496 5,486 17,0% 4,3810
AM 4,1538 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7741 5,557 18,0% 4,2654
AP 4,2591 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7712 5,659 17,0% 4,5014
BA 3,4376 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7696 4,832 18,0% 4,2492
CE 4,1590 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,8035 5,587 18,0% 4,4314
DF 4,3012 0,5966 0,0000 0,0000 0,0000 0,6076 5,505 14,0% 4,3260
ES 4,1880 0,6168 0,0000 0,0000 0,0000 0,4955 5,300 12,0% 4,1053
GO 4,3026 0,5956 0,0000 0,0000 0,0000 0,5959 5,494 14,0% 4,2342
MA 4,0971 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7661 5,488 18,0% 4,2214
MG 4,2926 0,6168 0,0000 0,0000 0,0000 0,6420 5,551 15,0% 4,2657
MS 4,3134 0,5956 0,0000 0,0000 0,0000 0,5152 5,424 12,0% 4,2668
MT 4,3848 0,5966 0,0000 0,0000 0,0000 0,7279 5,709 16,0% 4,5179
PA 4,1396 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7679 5,536 17,0% 4,4841
PB 4,0876 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7562 5,468 18,0% 4,1736
PE 4,1362 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7000 5,461 16,0% 4,3465
PI 4,1360 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7898 5,550 18,0% 4,3519
PR 4,2079 0,6048 0,0000 0,0000 0,0000 0,4812 5,294 12,0% 4,0019
RJ 4,2471 0,6198 0,0000 0,0000 0,0000 0,5172 5,384 12,0% 4,2891
RN 4,0426 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7751 5,442 18,0% 4,2728
RO 4,2334 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7667 5,629 17,0% 4,4754
RR 4,2114 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7538 5,594 17,0% 4,3960
RS 4,1831 0,6048 0,0000 0,0000 0,0000 0,4962 5,284 12,0% 4,1318
SC 4,2623 0,6058 0,0000 0,0000 0,0000 0,4953 5,363 12,0% 4,1158
SE 4,2074 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7751 5,607 18,0% 4,2766
SP 4,2299 0,6148 0,0000 0,0000 0,0000 0,5484 5,393 13,3% 4,1131
TO 4,2095 0,6220 0,0000 0,0000 0,0000 0,5688 5,400 13,5% 4,1826

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,410
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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 07/DEZ para Gasolina e  óleo Diesel  -  Base - Atos Cotepe/ICMS 106, 107, 128 e 129 + Atos 
Cotepe/PMPF 16, 17 e 18/2022
Preços para o Estado da Bahia (S.Fco do Conde, Candeias, Jequié e Itabuna -  Refinaria Acelen) - ref. 10/DEZ e para Região Norte (Refinaria REAM) - ref. 
15/DEZ
Tributos Federais “Zerados” - Lei Complementar 192 de 11/03/2022 e 194 de 23/06/2022
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq).
A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a 
colaborar com a transparência do mercado e com a efetivação da competitividade do setor.

em R$/L
Di

es
el

 S
10

UF
90%  

Diesel A 
S10

10% 
Biocombustível (6)

90%  
CIDE 

Diesel (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS 
Diesel (3)

Carga ICMS  
(8)

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 4,2986 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,8739 5,801 17,0% 5,1090

AL 4,1332 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7608 5,518 17,0% 4,4460

AM 4,2168 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7932 5,639 18,0% 4,3707

AP 4,2806 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,8241 5,734 17,0% 4,8103

BA 3,4961 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7868 4,907 18,0% 4,3442

CE 4,1998 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,8043 5,629 18,0% 4,4355

DF 4,3512 0,5966 0,0000 0,0000 0,0000 0,6243 5,572 14,0% 4,4444

ES 4,2291 0,6168 0,0000 0,0000 0,0000 0,5094 5,355 12,0% 4,2204

GO 4,3435 0,5956 0,0000 0,0000 0,0000 0,6096 5,549 14,0% 4,3314

MA 4,1602 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7814 5,566 18,0% 4,3053

MG 4,3420 0,6168 0,0000 0,0000 0,0000 0,6559 5,615 15,0% 4,3583

MS 4,3349 0,5956 0,0000 0,0000 0,0000 0,5299 5,460 12,0% 4,3891

MT 4,4063 0,5966 0,0000 0,0000 0,0000 0,7422 5,745 16,0% 4,6066

PA 4,1852 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7689 5,583 17,0% 4,4902

PB 4,1127 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7719 5,509 18,0% 4,2603

PE 4,1577 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,6737 5,456 16,0% 4,1835

PI 4,1611 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,8007 5,586 18,0% 4,4116

PR 4,2450 0,6048 0,0000 0,0000 0,0000 0,4918 5,342 12,0% 4,0899

RJ 4,2920 0,6198 0,0000 0,0000 0,0000 0,5307 5,443 12,0% 4,4007

RN 4,0722 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,8077 5,504 18,0% 4,4529

RO 4,2630 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7781 5,670 17,0% 4,5421

RR 4,2410 0,6290 0,0000 0,0000 0,0000 0,7632 5,633 17,0% 4,4510

RS 4,2280 0,6048 0,0000 0,0000 0,0000 0,5066 5,339 12,0% 4,2182

SC 4,3112 0,6058 0,0000 0,0000 0,0000 0,5052 5,422 12,0% 4,1974

SE 4,2325 0,6245 0,0000 0,0000 0,0000 0,7909 5,648 18,0% 4,3633

SP 4,2710 0,6148 0,0000 0,0000 0,0000 0,5651 5,451 13,3% 4,2385

TO 4,2320 0,6220 0,0000 0,0000 0,0000 0,5773 5,431 13,5% 4,2450

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,464
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AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

D
IE

SE
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G
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N
A

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

Período: 01/01/2020 à 01/11/2022 - (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 22/12/2022
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