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Contate-nos
para saber mais.

Somos um amplo grupo de energia presente há mais de 
40 anos no Brasil, e em mais de 130 países, produzindo e 
comercializando combustíveis, gás natural e eletricidade. 

Nas nossas estações de serviço oferecemos uma
experiência completa. Nossos valores guiam nossas ações 
e o relacionamento com os nossos parceiros, servindo de 
fundação para alcançarmos nossa ambição: nos
tornarmos um dos maiores provedores de energia
responsável do mundo. 

Venha fazer parte dessa história de sucesso! 
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Tributos continuam no 
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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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De olho nos impostos
Os preços dos combustíveis continuam no centro das discussões 

neste início de ano. O  novo governo editou uma Medida Provisó-
ria, em 2 de janeiro, para prorrogar a isenção dos impostos federais 
(PIS/Cofins) incidentes sobre o  óleo diesel, biodiesel e gás lique-
feito de petróleo até 31 de dezembro deste ano. Já para gasolina, 
etanol, gás natural veicular e querosene de aviação a isenção vai 
até 28 de fevereiro. 

Além do PIS/Cofins, alguns estados vão aumentar as suas alíquo-
tas gerais de ICMS, o que poderá incluir a gasolina, que deixou de 
ser enquadrada entre os itens considerados essenciais. Para a reven-
da de combustíveis, o aumento de preços na bomba não é bom, 
pois as vendas caem e os custos fixos no posto continuam os mes-
mos, interferindo no fluxo de caixa do empresário. A Reportagem 
de Capa desta edição aborda, além da dúvida tributária que recairá 
sobre a gasolina e o etanol a partir de março, a possibilidade da re-
forma tributária avançar neste primeiro semestre e as mudanças na 
Petrobras, que está sob nova gestão, em relação às medidas de pro-
teção da volatilidade internacional nos preços do mercado interno. 

Outra questão que permanece pendente é o teor da mistura do 
biodiesel ao diesel, que, em princípio, seria elevado a partir de mar-
ço, alcançando 15%. Porém, o novo governo está em discussão 
com os agentes do mercado para decidir o percentual. Afinal, os 
problemas ocasionados no diesel pela elevação da mistura continu-
am. Paralelamente, a Petrobras passou a produzir o diesel R5, tam-
bém chamado de diesel verde, sendo uma nova possibilidade para 
ser utilizada tanto na mistura, como parcela do percentual do bio-
diesel, quanto em substituição ao diesel fóssil, pois não causa os pro-
blemas de borras ou acumula os resíduos nos tanques e filtros como 
ocorre com o biodiesel. Veja os detalhes na seção Mercado. 

Trazemos na seção Meio Ambiente outro combustível renová-
vel que poderá ser mais uma possibilidade no futuro para substituir 
os fósseis: o hidrogênio verde. Os grupos técnicos estão em discus-
são com o governo e o Brasil tem grande potencial para se tornar 
um produtor desse energético.

Já o destaque da seção Conveniência apresenta como o bom 
e velho cafezinho, apreciado pelos brasileiros, pode ganhar mais 
sofisticação e se tornar um diferencial no negócio, com a monta-
gem de uma cafeteria gourmet, ampliando as opções no cardápio 
de bebidas.

A Entrevista do mês traz como convidado exclusivo Marcos Vinícius 
Aguiar, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Auto-
motiva (AEA), que mostra as novas tecnologias  e os diferentes ca-
minhos na área de mobilidade para se fazer a transição energética.

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora



Combustíveis & Conveniência  5

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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Em janeiro, o “Sonegômetro” do Institu-
to Combustível Legal (ICL) identificou mais 
de R$ 1,2 bilhão em sonegação e inadim-
plência tributária no segmento nacional de 
combustíveis. O algoritmo da ferramenta se 
baseia nas variáveis estabelecidas pelo estu-
do da Fundação Getúlio Vargas (FGV), con-
tratado pelo ICL, que identificou valores de 
sonegação e inadimplência no setor supe-
riores aos R$ 14 bilhões anuais.

 A calculadora analisa uma ampla gama de 
dados: arrecadação dos impostos federais e 

estaduais, dedução de isenções e de benefí-
cios fiscais, além de comparar o saldo efetivo 
de ICMS sobre o combustível, divulgada pe-
lo Confaz, acrescida do PIS/Cofins e da CIDE, 
apurado com a Secretaria da Receita Federal.

 O Instituto analisa que os desvios ocor-
rem em diferentes elos da cadeia de com-
bustíveis, mas possuem maior representa-
tividade em arrecadação de impostos. Por 
este motivo, o ICL defende a aprovação no 
Congresso do PLP 164, que tipifica o deve-
dor contumaz como crime. 

R$ 1,2 bilhão em sonegação de impostos 

Política de controle de preços 
pode afastar investimentos 
externos, diz Cbie

De acordo com o Centro Brasileiro de 
Infraestrutura (Cbie), políticas de controle 
ostensivo dos preços podem afastar o in-
vestimento externo e, ainda, causar dese-
quilíbrios nas cadeias de suprimento do-
méstico. A conclusão é de um relatório 
lançado em 19 de janeiro de 2023, que 
defende que o governo reveja as medidas 
promovidas ao longo de 2022 para mitigar 
o aumento dos preços dos combustíveis.

“As inconsistências em medidas regula-
tórias e no papel do Estado são uma das 
principais fontes de insegurança e risco para 
o segmento no Brasil. Por isso, é fundamen-
tal afastar essa imagem e aumentar a proje-
ção do país no cenário global”, afirmou Pe-
dro Rodrigues, diretor e sócio do Cbie.

No relatório, o Cbie enfatiza o protago-
nismo brasileiro para a produção de bio-
combustíveis e sua importância para a tran-
sição energética. Segundo a empresa, o 
biogás pode colaborar na descarbonização 
do setor do agronegócio gerando energia 
através de uma fonte não intermitente.

Shutterstock
VIROU NOTÍCIA
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Sonho acabou

O início do ano foi marcado pela crise das Lojas Americanas, que 
causou uma turbulência no mercado, a partir da identificação de um 
rombo de R$ 20 bilhões nos balanços da empresa. A notícia avassala-
dora foi divulgada em 11 de janeiro, pelo então presidente da empresa, 
Sergio Rial, que descobriu as inconsistências contábeis, mas, na realida-
de, foi apresentado à Justiça o montante total de R$ 47,9 bilhões em 
dívidas que deveriam ser contabilizadas como empréstimos.”Hoje, pai-
ra uma grande insegurança porque a auditora PwC não viu este lança-
mento inadequado nas contas da empresa. A meu ver, só pode ser três 
coisas: incompetência, conflito de interesses ou a junção das duas coi-
sas.Tanto os credores quanto os parceiros vivem num ambiente de in-
segurança”, disse Claudio Felisoni, presidente do Instituto Brasileiro de 
Executivos de Varejo & Mercado de Consumo (Ibevar).

A repercussão da crise das Americanas acabou atingindo a parce-
ria com a Vibra Energia, que anunciou, em 23 de janeiro, por meio 
de fato relevante, a saída da sociedade.

No ano passado, em 1º de fevereiro, começaram as operações 
da Vem Conveniência, joint venture entre a Vibra e Americanas, 
focada no varejo de conveniência e proximidade, que agregava 
as marcas BR Mania e Local. A grande promessa da Vem Con-
veniência era alavancar o crescimento da conveniência em dois 
pilares: cadeia logística, com a inserção de um novo modelo de 
abastecimento centralizado e maior digitalização, aproveitando a 
expertise das Americanas para integrar a loja física com a tecno-
logia do varejo voltada ao consumidor final.

Segundo a Vibra, as lojas das marcas BR Mania e Local voltarão 
para os respectivos sócios originais, com a previsão de que a Vem 
Conveniência continue como subsidiária da Vibra.

Em fato relevante, a empresa tranquilizou a revenda parceira. “A 
companhia ressalta a importância da conveniência em seus negó-
cios e reafirma seu compromisso com seus franqueados e sua rede 
de revenda de continuar trabalhando para trazer as melhores solu-
ções para esse negócio. A operação das lojas BR Mania seguirá seu 
curso normal”.

Vibra tem 
novo CEO

Desde 1º de feve-
reiro, Ernesto Pousa-
da assumiu o cargo 
de CEO da Vibra. Elei-
to Executivo de Valor 
no setor de Transpor-
te e Logística pelo jor-
nal Valor Econômico, 
em 2021, o executivo 
esteve à frente da VLI 
Logística nos últimos 
três anos e tem passa-
gens pela Dow Che-
mical, Suzano Papel e 
Celulose e Ingredion. 

“Estou entusiasma-
do com o desafio de 
conduzir uma empre-
sa como a Vibra, que já 
tem sua marca e negó-
cios consolidados em 
mais de meio século de 
trajetória, e se reinven-
ta para responder de-
mandas da sociedade, 
aproveitando o que te-
mos de melhor em so-
luções de energias re-
nováveis”, disse ele, 
ressaltando a impor-
tância de manter o re-
lacionamento e parce-
rias com os clientes. 

Divulgação/ BR M
ania
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AGENDA

Março 
36a Convenção Nacional TRR

Data: 15 a 19 

Local: Vila Galé - Barra de Santo Antônio (AL)

Realização: SindTRR

Informações: (11) 2914-2441

Ciclo de Encontros Regionais de 

Revendedores da Bahia 

Data: 23

Local: Eunápolis (BA) 

Realização: Sindicombustíveis Bahia 

Informações:  (71) 3342-9557

Encontro de Revendedores do Nordeste

Data: 23 e 24 

Local: Recife (PE)

Realização: Sindicombustíveis - PE e 

demais sindicatos do Nordeste 

Informações: (81) 3227-1035

Abril 
Workshop de Revendedores de Ji-Paraná

Data: 14

Local: Ji-Paraná (RO)

Realização: Sindipetro-RO

Informações: (69) 3229-6987

Maio
Encontro de Revendedores do Centro-Oeste 

Data: 11 e 12

Local: Goiânia (GO)

Realização: Sindiposto-GO e demais 

sindicatos da região Centro-Oeste

Informações: (62) 3218-1100

Ciclo de Encontros Regionais de 

Revendedores da Bahia 

Data: 25

Local: Feira de Santana (BA) 

Realização: Sindicombustíveis Bahia 

Informações:  (71) 3342-9557

Junho 

6º Workshop dos Revendedores  

do Maranhão

Data: 02

Local: São Luiz (MA)

Realização: Sindicombustíveis - MA 

Informações:  (98) 98740-1700

Encontro dos Revendedores do Norte 

Data: 29 e 30 

Local: Manaus (AM)

Realização: Sindicombustíveis-AM e 

demais sindicatos da região Norte

Informações:  (92) 3584-3707/3728 

(92) 99446-2261

Julho

Ciclo de Encontro de Revendedores da 

Bahia

Data: 27

Local: Juazeiro (BA)

Realização: Sindicombustíveis Bahia 

Informações:  (71) 3342-9557

Combustíveis & Conveniência  8
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OPINIÃO James Thorp Neto| Presidente da Fecombustíveis

Uma das principais preocupações do nosso 
setor é o preço dos combustíveis. Neste início de 
ano, muitos postos foram fiscalizados pelos Pro-
cons estaduais, que queriam entender o porquê 
de as revendas terem aumentado os preços na pri-
meira semana do ano. Se houve aumento, tam-
bém tivemos repasse de custos pelo elo anterior. 

Ao contrário do que muitos pensam, para nós 
da revenda, a elevação de custos não nos favo-
rece. Há que se considerar que preços mais altos 
afugentam nossos clientes. De alguma forma, al-
guns consumidores reduzem o abastecimento, o 
que afeta o nosso fluxo de caixa e todas as obriga-
ções, as quais devemos honrar para mantermos as 
portas abertas. Há uma imagem negativa da so-
ciedade, que interpreta de forma distorcida que 
todo e qualquer aumento de preços que ocorre 
na bomba seria fruto da má intenção do revende-
dor em onerar a sociedade para angariar lucros. 

Gostaria apenas de destacar alguns fatores de 
influência sobre os preços finais dos combustíveis. 
Temos uma composição de preços que inclui: o cus-
to dos combustíveis na refinaria; impostos federais 
(PIS/Cofins e Cide, embora, temporariamente, não 
sejam cobrados) e estaduais (ICMS); no caso do die-
sel, o preço do biodiesel (hoje está em 10% da mis-
tura); na gasolina, o custo do etanol anidro (27%); 
custos logísticos (fretes); e margens da distribuição 
e revenda (em torno de 15%). 

Destacamos ainda que a produção de etanol e 
do biodiesel sofrem oscilações de preços porque 
são produtos agrícolas. Entre o final de 2022 e o 
início deste ano houve o período de entressafra na 
produção de etanol, cujos custos aumentaram e se 
refletiram na composição de preços da gasolina. 

A revenda de combustíveis é o último elo de uma 
complexa cadeia de mercado, que começa nas refi-
narias, as quais vendem cerca de 80% do combus-
tível comercializado no país, já que aproximadamen-
te 20% do volume são importados. As distribuidoras 
compram gasolina e óleo diesel das refinarias ou de 
importadoras. São também as distribuidoras que ad-
quirem o etanol hidratado (que é vendido nas bom-
bas), além do etanol anidro e o biodiesel, que são 
misturados respectivamente à gasolina e ao óleo die-
sel. Nas bases das distribuidoras é feita a mistura dos 
biocombustíveis e de lá saem os caminhões-tanques 
para os postos, com o combustível pronto para ser 
comercializado ao consumidor final. 

Cada etapa embute custos após o combus-
tível sair das refinarias, inclusive a logística, que 
é feita com eficiência para o combustível chegar 
em qualquer local do país. Qualquer alteração 
de preço pela distribuição, seja com aumento de 
custos logísticos ou elevação de preços do etanol 
ou biodiesel, aumento da demanda, redução de 
estoques, entre outros fatores de mercado, inde-
pendentemente dos impostos, pode influenciar 
nos custos finais para os postos.  

Vale lembrar que, atualmente, a comercializa-
ção dos combustíveis também é feita por refina-
rias privatizadas, como a Acelen, no Nordeste, e a 
Ream, na região Norte, que têm preços distintos 
das refinarias da Petrobras.

Outro fator de influência é a alteração do Pre-
ço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PM-
PF), base de cálculo do ICMS, que passou por re-
ajuste no final do ano, iniciando em 1º de janeiro 
de 2023. Daqui para frente, o PMPF passará por 
alterações quinzenais, podendo sofrer reajustes, 
manter o mesmo preço ou diminuir o valor, con-
forme divulgação do Ato Cotepe. Também pode-
mos considerar que outra variável é a recomposi-
ção da margem da distribuição, lembrando que os 
preços dos combustíveis são livres em todo o país. 
Os postos também são livres para definirem seus 
preços de venda, de acordo com as suas planilhas 
de custos, ou conforme os valores dos produtos 
adquiridos junto às suas companhias.

A Fecombustíveis e seus sindicatos filiados es-
tão sempre à disposição das autoridades para 
explicar detalhadamente a composição de pre-
ços, assim como prestar esclarecimentos a toda e 
qualquer dúvida de nossos clientes, quando está 
ao nosso alcance.  

Atualmente, a nossa maior preocupação é com 
relação à possibilidade de retorno da cobrança do 
PIS/Cofins da gasolina e do etanol e o aumento 
das alíquotas do ICMS. Temos um sistema de tri-
butos altamente complexo, que demanda maior 
simplificação via Reforma Tributária. Nosso pleito é 
a  unificação das alíquotas no sistema ad rem pa-
ra todos os combustíveis, pois seria uma medida 
benéfica para o setor e acabaria com as diferenças 
de cobranças de alíquotas nas divisas entre os es-
tados, desestimulando as fraudes e a competitivi-
dade desleal.

Complexidade dos preços 
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Diversidade na matriz Diversidade na matriz 
veicular: uma fonte  veicular: uma fonte  
não inviabiliza outranão inviabiliza outra

Divulgação
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POR ROSEMEIRE GUIDONI

O s biocombustíveis têm papel 

fundamental para a transição 

energética no Brasil. A tra-

dição do etanol é um grande diferencial do  

país, mas o biodiesel ainda demanda cautela, 

em se tratando de elevação do teor acima de 

10%. Contudo, o diesel verde é uma alterna-

tiva importante, assim como o biogás (que in-

clusive pode vir da biomassa), entre diversas 

opções para eletrificação. 

“A matriz veicular no Brasil é ampla e, em 

grande parte, renovável. Neste momento de 

transição energética global, nossa indústria 

automotiva e nossas tecnologias não podem 

ficar de fora dos debates técnicos”, disse Mar-

cus Vinícius Aguiar, presidente da Associação 

Brasileira de Engenharia Automotiva (AEA), 

em entrevista à Combustíveis & Conveniên-

cia. Em sua visão, o país tem grande diversi-

dade de fontes energéticas e existem nichos 

para as novas tecnologias. “Não haverá uma 

mudança radical no setor de combustíveis, há 

espaço para todas as fontes”, pontuou. 

Eleito para assumir o comando da en-

tidade no biênio 2023/2024, o engenhei-

ro mecânico atua há 29 anos no setor au-

tomotivo e, atualmente, é o diretor de Re-

lações Institucionais e Governamentais da 

Renault do Brasil. Além da participação na 

própria AEA desde 1995, Aguiar ocupa o 

cargo de vice-presidente da Anfavea (desde 

2014), também é membro do Conselho Di-

retor do Instituto de Qualidade Automotiva 

(IQA), atua no Conselho Setorial da Indús-

tria Automotiva da FIESP, participa do Co-

mitê Gestor do LIDE Paraná e do Conselho 

Diretor da Associação Brasileira do Veículo 

Elétrico (ABVE).

“Vamos dar continuidade aos trabalhos da 

AEA, uma entidade fundada na época do Pro-

álcool, pelo tripé governo-indústria-academia. 

Eu venho de uma área técnica, e o foco da en-

tidade é este. A AEA presta um suporte com 

este viés, como uma entidade neutra, sendo 

um braço técnico junto ao governo, academia 

e iniciativa privada”, explicou. 

Confira, a seguir, os principais trechos da 

entrevista exclusiva. 
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Combustíveis & Conveniência: A tran-

sição energética é uma necessidade mun-

dial e, no Brasil, os biocombustíveis têm 

papel fundamental para a redução de 

emissões. Como isso se relaciona com as 

novas tecnologias automotivas?

Marcus Aguiar: Sobre transição energéti-

ca, muito tem se falado de outros mercados, 

mas vamos começar pelo que o Brasil é forte. 

A tecnologia para veículos flex, por exemplo. 

O país é pioneiro e está começando a expor-

tar essa tecnologia para outros países. A Ín-

dia já manifestou interesse e o governo india-

no já esteve aqui no ano passado. O governo 

brasileiro já foi para lá, para tentar fomentar 

a construção de usinas de etanol e o veícu-

lo flex. O papel da AEA é avaliar as variantes 

técnicas, não entramos nas questões políticas 

dos países.

Falando em combustíveis, temos no Bra-

sil veículos flex fuel para os motores Otto, a 

etanol e gasolina, sendo que o diesel é proi-

bido para veículos de passageiros; então, é 

usado em veículos comerciais, geralmente de 

transporte de carga, com capacidade acima 

de 1.000 kg. O biodiesel é uma grande van-

tagem competitiva para o país, pois ele é pro-

duzido a partir de diversas fontes. Porém, o 

biocombustível também traz diversos proble-

mas para a cadeia, por isso, é preciso cautela 

com teores mais elevados. 

C&C: No caso dos veículos pesados, o 

aumento de teor de biodiesel é uma pre-

ocupação não somente do setor de com-

bustíveis, mas também dos fabricantes 

automotivos. Qual a sua visão sobre a 

elevação da mistura acima de 10%?

MA: Acima de 10%, já observamos pro-

blemas, pois o risco de contaminação ou de-

terioração é ainda maior. Não dá para au-

mentar o teor, porque vai causar problemas, 

tanto para os agentes que armazenam o pro-

duto quanto para o consumidor. 

Essa é uma questão complexa, pois nosso 

modal, no Brasil, é basicamente rodoviário. 

Isso significa que o caminhão vai rodar o país 

de Norte a Sul, exposto a condições climáti-

cas que podem deteriorar o produto. Um co-

lapso no veículo, com tempo parado, repre-

senta custos e perda de mercadorias. Temos 

que ter um controle sério de todo o processo 

produtivo do biodiesel, mas não precisamos 

abandonar o produto. 

C&C: Existe solução para isso, por 

exemplo mudar a rota de produção? O 

diesel verde é uma alternativa melhor?

MA: Existem condições de contorno dos 

problemas causados pelo biodiesel, seja na 

produção, seja no manuseio. Por exemplo, se 

não deixarmos o produto envelhecer, é mais 

provável usá-lo dentro deste limite de segu-
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rança. O que temos discutido, hoje, é o HVO 

(diesel verde), que é um produto estável, por-

que não tem oxigênio. Sua molécula é de car-

bono e hidrogênio. O biodiesel, por sua vez, é 

uma molécula de carbono, hidrogênio e oxi-

gênio. O HVO pode ser produzido a partir das 

mesmas matérias-primas do biodiesel, como 

óleo de soja, óleo de girassol, óleo de palma 

e de fritura, entre outros. A diferença é o pro-

cesso produtivo, que traz segurança e estabili-

dade, e não acarreta problemas nos motores. 

C&C: Neste caso, o que seria mais indi-

cado, passar a usar somente o diesel ver-

de em adição ao fóssil ou usá-lo na com-

posição da mistura, por exemplo 10% de 

biodiesel e outros 5% de diesel verde, 

para atingir o B15?

MA: Ambas opções são possíveis. HVO e 

diesel se misturam. Porém, a grande vanta-

gem desse produto [HVO] é que ele não vai 

se deteriorar como o biodiesel que usamos 

hoje. Porém, existem outras possibilidades de 

utilização. Poderíamos, por exemplo, usar so-

mente HVO em algumas regiões mais críticas 

do país. 

O diesel verde (e seus usos) é um tema im-

portante para a AEA em 2023. A Petrobras, que 

está desenvolvendo o R5 (diesel verde), deve li-

derar as discussões sobre o tema na entidade. 

C&C: O gás natural, embora seja de 

origem fóssil, não é poluente como o 

diesel. Existe possibilidade de utilização 

em veículos pesados de longa distância, 

uma vez que com o avanço da produção 

de biometano, pode haver mais pontos 

para abastecimento?

MA: Também é uma boa alternativa pa-

ra descarbonizar. Se pegarmos os grandes fa-

bricantes de veículos de carga no Brasil, to-

dos têm projetos sendo desenvolvidos nes-

ta área. A Scania é um dos exemplos, com 

O biodiesel é uma 
grande vantagem 
competitiva para o país, 
pois ele é produzido 
a partir de diversas 
fontes. Porém, o 
biocombustível também 
traz diversos problemas 
para a cadeia; então, 
é preciso cautela com 
teores mais elevados
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o desenvolvimento no uso de gás natural e 

biometano em veículos pesados. A Mercedes 

e a Volkswagen também estão estudando as 

possibilidades, em conjunto com eletrifica-

ção. Já a Volvo está focada no diesel. 

O fato é que temos, no Brasil, várias alter-

nativas. Somos um país com diversas opções 

para o uso de combustíveis menos poluentes. 

A grande questão é a distribuição do pro-

duto. O problema, quando se fala em Brasil, 

são as grandes distâncias e o problema logís-

tico. Não se muda uma matriz energética em 

função das questões logísticas. 

Então, o biogás ou mesmo a eletrificação 

não são tecnologias que vão substituir o diesel 

para o transporte de carga, ou substituir a ga-

solina para os veículos leves flex. São nichos de 

mercado, como no caso dos veículos comer-

ciais urbanos, que têm restrições de circulação 

em muitas cidades, quando movidos a diesel. 

C&C: O hidrogênio verde, que começa 

a ser desenvolvido no país, também seria 

uma alternativa ao gás?

MA: Sim, mas esse mercado precisa ain-

da ser desenvolvido, com soluções não só pa-

ra produção do hidrogênio, mas também para 

armazenamento e transporte (distribuição aos 

pontos de consumo). Já temos carros movidos 

a hidrogênio em testes na Europa, no Japão e 

na Ásia. A ideia é trazer, paulatinamente, para 

o Brasil, mas precisamos criar essa infraestru-

tura e também nichos para este uso. 

C&C: Então, para longas distâncias, o 

senhor considera mais difícil a expansão 

da eletrificação?

MA: A questão é que a gente não preci-

sa disso. O Brasil é diferente da Europa, que 

tem um problema de matriz energética. Além 

disso, o modal logístico que a Europa utiliza 

é diferente do brasileiro. Apesar de ter mui-

to transporte rodoviário, a Europa tem muitas 

ferrovias e as distâncias são menores. 

No Brasil, além das dimensões continen-

tais, temos questões como as condições das 

estradas, de logística e de acesso. Temos um 

amplo debate que envolve o setor de trans-

porte, mas é importante frisar que temos vá-

rias opções de combustíveis renováveis, com 

baixas emissões de gases de efeito estufa.

Falando em veículos leves, é difícil um con-

sumidor querer um veículo elétrico para cru-

zar o país. Já em uma cidade como São Pau-

lo, por exemplo, é interessante, pelo confor-

to, redução de ruídos, isenção do rodízio mu-

nicipal, menor poluição, entre outros aspec-

tos. No caso de caminhões, as entregas urba-

nas são facilitadas por veículos elétricos, por 

não terem restrição de circulação. Em relação 

aos ônibus, a alternativa também é interes-

sante. Então, no Brasil, conseguimos aprovei-
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tar essas diferentes matrizes, cada uma com 

seu uso, e uma não inviabiliza a outra. 

O elétrico não vai substituir os veículos 

flex. Temos uma frota de 40 milhões de uni-

dades. Um dos pontos de reflexão é que a 

extensão da infraestrutura de recarga ain-

da é pequena, sem contar no custo de aqui-

sição do veículo. Ou seja, temos uma série 

de variáveis que não nos levará à mudança 

completa para a eletrificação da frota. No 

Brasil, temos que encontrar um balanço pa-

ra equilibrar todas as fontes. Tecnologias no-

vas e mais caras são nichos. Por que você vai 

trocar uma matriz por outra se os problemas 

não estão resolvidos? 

C&C: Além da questão dos veículos 

flex, o etanol é uma alternativa para a 

eletrificação veicular, dispensando o uso 

de baterias? Poderia explicar o que é a 

tecnologia de célula a etanol e qual a di-

ferença dos veículos elétricos híbridos?

MA: Existem os veículos híbridos, que 

quando a bateria acaba, podem continuar 

em operação com o combustível que estiver 

no tanque — no contexto de transição ener-

gética, o ideal é o etanol. E existem também 

os veículos a bateria.

No caso dos híbridos, existem os veícu-

los plug-in, com motor a combustão e as ba-

terias, que podem funcionar, concomitan-

temente, com o motor a combustão junta-

mente com o motor elétrico. Por exemplo, 

em áreas urbanas, usar somente o elétrico. 

A diferença é que o plug-in, pelo próprio no-

me, pressupõe a necessidade de uma toma-

da, para fazer a recarga elétrica. 

Existe também o híbrido não plug-in, pro-

duzido no Brasil pela Toyota. Os híbridos da 

Toyota não precisam ser recarregados em to-

mada. No caso, a bateria se recarrega pelo 

motor a combustão, que funciona como um 

microgerador que vai carregando com o uso. 

Temos “N” tecnologias, e a célula de com-

bustível prevê a geração na célula, para de-

pois alimentar a bateria.

Hoje, em âmbito global, já temos o híbrido 

plug-in e o híbrido elétrico. A célula a com-

bustível está em desenvolvimento por algu-

mas montadoras, porque é preciso viabilizar 

o tamanho, compactar os componentes, en-

tre outros. Há uma série de desafios e cada 

montadora está indo para uma vertente. 

Sobre custos e viabilidade de introdução, 

não podemos avaliar ainda qual será a mais 

viável no país, diferentemente dos híbridos 

atuais. Mas, todas são tecnologias factíveis, 

a depender do uso por parte do consumidor. 

O Brasil tem espaço para todos. Hoje temos 

uma demanda reprimida de 2 milhões de veí-

culos. Então, a depender do uso e necessida-

de de cada consumidor, todas as tecnologias 
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terão espaço. À medida que a economia vol-

tar a crescer consistentemente, haverá espa-

ço para todas as tecnologias. Um dos papéis 

da AEA é justamente esse, entender as tec-

nologias, avaliar os arcabouços regulatórios, 

apresentar as soluções disponíveis para o go-

verno e mostrar as dificuldades e benefícios 

de cada uma delas. 

C&C: Falando nisso, que outras tecno-

logias automotivas estão sendo desen-

volvidas no sentido de promover a me-

lhoria da eficiência energética dos veícu-

los? Poderia comentar as iniciativas para 

o próximo ciclo do Rota 2030?

MA: No Brasil, temos o Rota 2030 e 

também o Proconve, ambos com foco na 

redução de emissões. O Proconve controla 

a poluição do ar, as emissões, e o Rota diz 

respeito à eficiência energética. Na práti-

ca, quanto mais eficiente, menos emissões. 

Mas o Rota 2030 não tem targets, nem li-

mites de emissões, como o Proconve. 

Os requisitos ambientais estão ficando tão 

rígidos que, muitas vezes, é bastante difícil 

chegar à carga máxima permitida de emis-

sões. Isso requer muito desenvolvimento por 

parte da indústria automotiva. 

Tudo isso representa custo. Os catalisado-

res, por exemplo, têm metais nobres e são 

muito caros. Esta é uma das razões de as 

montadoras, no mundo todo, irem para a hi-

bridização. No caso da regulamentação do 

Proconve, por exemplo, para os leves (Fase 

L7), a montadora não tem mais como fabricar 

de forma viável, em termos de custos, e terá 

que eletrificar. O custo de fabricação acaba 

sendo uma barreira. Como, em um país co-

mo o Brasil, podemos falar em eletrificar? A 

Europa, por exemplo, oferece subsídios para 

o carro elétrico. Isso agora se reduziu, mas re-

centemente países como França e Alemanha 

ofereciam 8 mil euros para o cidadão com-

prar seu veículo elétrico. A China, com gran-

Temos uma série 
de variáveis que 
não nos levará à 

mudança completa para 
a eletrificação da frota. 
No Brasil, precisamos 
encontrar um balanço para 
equilibrar todas as fontes. 
Tecnologias novas e mais 
caras são nichos. Por que 
você vai trocar uma matriz 
por outra se os problemas 
não estão resolvidos?
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des problemas de poluição, é um dos países 

que mais está avançando com a eletrificação. 

Mas, no Brasil, precisamos chegar nesse meio 

termo, discutir com a área ambiental quais 

os próximos passos. Até porque temos uma 

grande frota circulante e sem perspectiva de 

renovação. O que faremos com os veículos 

mais antigos?

C&C: Qual sua visão sobre os progra-

mas para renovação de frota?

MA: Para ter renovação de frota, é pre-

ciso ter um programa de inspeção veicular. 

Isso é importante para checar a segurança, 

as emissões e até a qualidade técnica dos 

componentes dos veículos, que precisam 

de manutenção. 

No caso dos caminhões, existe um progra-

ma que facilita a troca, o Renovar. A troca é 

gradual, ocorrendo paulatinamente, até que a 

renovação se torne automática. Mas, sabemos 

que existe, no Brasil, um grande problema de 

poder aquisitivo por parte da população. 

Desta forma, não precisamos fazer reno-

vação de frota necessariamente para que 

o indivíduo compre um veículo zero quilô-

metro. À medida que ele vai substituindo o 

mais antigo por um modelo mais moderno, 

as emissões já se reduzem, a eficiência ener-

gética melhora. Se todos fossem trocar por 

um novo, um zero, uma hora iriam faltar ve-

ículos. Então, para o país, a melhor coisa é 

a inspeção e renovação gradual da frota, 

pois isso gera economia sem deixar de tra-

zer benefícios.Também gera a economia cir-

cular, que abrange o mecânico, quem ven-

de os pneus, quem faz manutenção etc. É 

vantagem para o país, mas falta desejo po-

lítico para que a inspeção seja implantada 

novamente. É papel das instituições, como 

a AEA, fornecer as ferramentas para os go-

vernos entenderem a importância de tais 

programas. Não é só pelo meio ambiente. 

A manutenção automotiva está diretamen-

te ligada à segurança nas vias, o que impac-

ta os serviços de saúde pública e o trânsito. 

Há uma série de consequências, incluindo a 

qualidade do ar e a descarbonização. 

Em nossa visão, a inspeção veicular tem 

que fazer parte dos custos dos consumido-

res que  querem ter um veículo, precisamos 

ter  subsídio técnico para justificar um pro-

grama técnico sério. 

C&C: E quanto ao Proconve? A ins-

peção veicular também “conversa” 

com o programa? 

MA: Sim, uma das diretrizes do Procon-

ve, lançado há mais de 25 anos, fala sobre 

inspeção veicular. Ou seja, quando a legis-

lação brasileira de emissões de poluentes 

foi criada, já havia essa previsão. 
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C&C: Ainda sobre o Proconve, voltan-

do ao diesel, um aumento no teor do bio-

diesel é compatível com os índices máxi-

mos de emissões?

MA: Então, o grande problema é o que fa-

lamos, a falta de renovação da frota. Os no-

vos veículos têm melhor tecnologia, mas te-

mos no Brasil uma frota bastante antiga, es-

pecialmente no que diz respeito aos veículos 

pesados. Temos mais de 1,2 milhões de cami-

nhões rodando com mais de 15 anos de uso. 

C&C: E o mau uso do Arla32, entra nes-

ta questão?

MA: O Arla é usado em veículos mais re-

centes, com tecnologia a partir do Euro 5 

(ou fase P7 do Proconve). Os caminhões 

com mau uso / não uso do Arla acabam 

tendo mais gastos com manutenção no 

longo prazo. Para que comprar um veículo 

com alta tecnologia e retirar, de má-fé, os 

elementos que garantem o funcionamento 

das inovações técnicas?

C&C: A crise dos semicondutores es-

tá resolvida?

MA: Isso ocorreu durante a pandemia 

e não sabemos se o problema vai persis-

tir, mesmo que de forma pontual. Quan-

do começou a crise, a indústria reduziu a 

produção, mas outros setores aumenta-

ram a demanda, como foi o caso dos pro-

dutos de telecomunicações.

Existem alguns países, como a Índia, que 

estão acelerando a produção, de forma que o 

mundo não fique refém de algum fornecedor 

asiático. Hoje, a situação está mais ou menos 

equacionada, dentro do volume de produção 

daqui e de outros mercados. 

C&C: As tecnologias automotivas 

usadas no Brasil, para o uso de biocom-

bustíveis, são adequadas para a indús-

tria que, além de atender o país, tam-

bém visa a exportação?

MA: Isso não é um problema. Existe um 

mercado potencial no mundo, e o Brasil po-

de, com suas tecnologias, se tornar um po-

lo exportador. Temos América Latina, África, 

Caribe e outros que têm etanol, como alguns 

países da Ásia. Fora o fato de que temos um 

mercado interno represado muito grande. 

C&C: Gostaria de deixar uma mensa-

gem aos nossos leitores?

MA: A revenda de combustíveis vai con-

tinuar tendo um papel relevante no merca-

do. Afinal, ainda por muito tempo, o setor 

de biocombustíveis e combustíveis fósseis 

ainda será a base da frota brasileira. A ma-

triz energética brasileira continuará sendo 

objeto de desenvolvimento. n



O Biodiesel é um biocombustível produzido a partir de óleos 
vegetais e gordura animal, uma fonte de energia limpa e 
renovável, que emite até 80% menos de gases de efeito estufa. 
Além da sua alta qualidade, o biodiesel gera emprego e renda 
para milhares de profissionais e agricultores rurais. Desde 
2006, a Binatural se tornou especialista na produção deste 
bicombustível e carrega o selo BIO+, que atesta a excelência 
de seu processo produtivo, até o produto final.

Biodiesel, 
faz bem para o planeta 
e para o nosso país.
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Apesar de a legislação prever o aumento do teor de biodiesel 

adicionado ao diesel fóssil até 15%, ainda não há decisão sobre 

elevação da mistura nem tampouco data para isso. A razão, velha 

conhecida do mercado de revenda de combustíveis, decorre dos 

problemas inerentes ao biocombustível 

POR ROSEMEIRE GUIDONI

iStock

Biodiesel: 
decisão sobre 
elevação do 
teor ainda em 
discussão

E m princípio, a partir de março de 

2023, o mandato do biodiesel pre-

via a elevação da mistura até 15% 

(B15). No entanto, existem tantas questões 

em discussão que, ao menos por enquanto, 

não há previsão de elevação do teor. 

O principal problema é que o biodiesel, 

em função de suas características, se degrada 

muito rapidamente, o que significa que não 

pode permanecer muito tempo armazenado 

no tanque (seja do posto, seja do veículo e/ou 

equipamento). Além disso, o biocombustível 

absorve água, o que piora suas condições e 

traz a necessidade de cuidados minuciosos de 

manutenção, que se refletem em elevação de 

custos operacionais. E, mesmo com a inten-
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sificação de cuidados, há relatos de diversos 

problemas ao longo de toda a cadeia. 

Consumidores e postos de combustíveis 

localizados em regiões úmidas, como o Nor-

te do país, relatam aumento da formação de 

borras e resíduos. Na região Sul, por sua vez, 

quando as temperaturas ficam muito bai-

xas, o produto acaba se solidificando. Nos 

motores, os resíduos entopem bicos injeto-

res e prejudicam o funcionamento de diver-

sos componentes. Nos tanques de armazena-

mento, mesmo com a intensificação de cui-

dados, ocorre a formação de borras. E nas 

bombas de abastecimento, como já noticiado 

pela Combustíveis & Conveniência, existe 

risco de travamento — situação confirmada 

pelos principais fabricantes. 

Diante de tantos questionamentos sobre as 

características  do produto, a elevação do te-

or ainda não está definida. A questão, que fi-

cou para decisão do novo governo, ainda se en-

contra em discussão pelos agentes do mercado. 

Vale destacar, no entanto, que nenhum deles é 

contra o combustível renovável — o que está em 

debate é a melhoria da qualidade do produto. 

“No mundo todo, a tecnologia automotiva 

está adequada ao B7 ou, no máximo, ao B10”, 

afirmou Rogério Gonçalves, diretor de combus-

tíveis da Associação Brasileira de Engenharia 

Automotiva (AEA). Segundo ele, qualquer teor 

acima disso demanda estudos adicionais. 

“Até existem lugares, como a Indoné-

sia, que utilizam teores maiores de biodie-

sel, como 30%. Mas lá os veículos ainda 

usam a tecnologia Euro 4 (enquanto o Bra-

sil está na Euro 6). À medida que a tecno-

logia é aprimorada, existe a necessidade de 

um combustível de melhor qualidade”, ex-

plicou. De acordo com o especialista, com o 

avanço tecnológico, torna-se cada vez mais 

caro criar soluções veiculares capazes de re-

tirar os contaminantes do biodiesel. Além 

disso, do ponto de vista de emissões veicu-

lares, misturas acima de 10% de biodiesel 

são incompatíveis com os limites mais res-

tritos da fase P8 do Programa de Controle 

da Poluição do Ar por Veículos Automoto-

res (Proconve).

“Os produtores de biodiesel já conseguiram 

melhorar — e muito — a qualidade do produ-

to, mas a degradação ainda é um problema 

para toda a cadeia”, pontuou Gonçalves. 

NOVOS COMBUSTÍVEIS EM DISCUSSÃO

Uma alternativa ao biodiesel, que vem se 

mostrando promissora, é o diesel verde, ou 

HVO (sigla em inglês para óleo vegetal hidro-

tratado). A grande diferença do produto, que 

pode ser fabricado a partir das mesmas ma-

térias-primas do biodiesel, é o fato de não 

possuir oxigênio em sua molécula. Ou seja, o 

biodiesel, produzido a partir da esterificação 
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e com uso de metanol, contém oxigênio, o 

que causa sua oxidação. Já o HVO é fabrica-

do a partir de um processo de hidrogenação, 

que utiliza hidrogênio. 

“O resultado, no caso do HVO, é um pro-

duto idêntico ao diesel fóssil, que se mistura 

com ele, e não traz os mesmos problemas do 

biodiesel”, disse Gonçalves. 

Para o Instituto Brasileiro de Petróleo e 

Gás (IBP), o HVO é a melhor alternativa para 

aumentar o teor do combustível renovável 

(e, consequentemente, reduzir as emissões), 

sem riscos para a cadeia. Como o produto 

tem uma molécula igual (e fungível) ao die-

sel, poderia ser utilizado tanto em substitui-

ção ao combustível fóssil, quanto para com-

por o B15 — no caso, por exemplo, o pro-

duto final (diesel B) teria 10% de biodiesel e 

5% de HVO. 

No final do ano passado, inclusive, o Con-

selho Nacional de Política Energética (CNPE) 

chegou a publicar uma resolução liberando a 

concorrência de outras alternativas (como o 

HVO) no mandato de biodiesel. No entanto, 

essa possibilidade foi vetada pelo então pre-

sidente Jair Bolsonaro. Assim, a regulamenta-

ção segue indefinida.

Vale explicar que o diesel R5 da Petro-

bras já contém essa mistura de HVO. O pro-

duto possui 95% de diesel fóssil e 5% do 

diesel renovável. 

MOLÉCULAS PRECISAM SER DIFERENCIADAS 

PARA EVITAR FRAUDES

O fato de as moléculas do HVO e do diesel 

de origem fóssil serem iguais é um ponto po-

sitivo em comparação ao biodiesel, que causa 

tantos problemas. No entanto, há outro lado 

desta questão que já gera uma certa preocu-

pação no mercado. 

Justamente por ser uma molécula igual e 

fungível, como a fiscalização poderá identifi-

car o percentual correto de HVO, caso o novo 

produto passe a integrar o mandato do biodie-

sel? “Em princípio, como qualquer produto no-

vo no mercado e produzido em menor escala, 

o custo do HVO é maior. Então, este fator pode 

atrair agentes irregulares, que podem ser leva-

dos a adicionar o diesel verde em menor quan-

tidade para obter ganhos ilícitos. No momento, 

o mercado está estudando formas de diferen-

ciar as moléculas, justamente para evitar que a 

Mesmo com os cuidados de manutenção, os resíduos 
do biodiesel são acumulados nos fundos tanques, 
entopem bicos injetores e filtros, prejudicando o 
funcionamento dos veículos e até de bombas

Divulgação/SindTRR
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mistura seja feita em percentual distinto ao de-

finido pelo governo”, explicou Gonçalves.

Segundo o especialista, as metodologias 

para identificação dos dois produtos estão 

sendo desenvolvidas. “A alternativa que se 

mostra mais promissora é a identificação das 

moléculas de carbono de ambos os produtos, 

que têm uma diferenciação”, afirmou. 

Quanto ao custo extra do HVO, segundo 

estimativas da AEA, não haverá grande di-

ferença. “Se aumentarmos o percentual de 

B10 para B15, já haverá elevação de preço do 

diesel. Então, o acréscimo de uma parcela de 

HVO, mantendo o B10, pode não fazer tanta 

diferença”, disse Gonçalves. 

PREVISIBILIDADE 

Sobre o potencial nacional para produção 

de HVO, o especialista destaca que é preciso 

haver previsibilidade. “Se a legislação permi-

tir e o produto for incorporado ao manda-

to do biodiesel, o Brasil tem capacidade pa-

ra atender à demanda, desde que a decisão 

seja tomada com antecedência”, defendeu. 

Segundo ele, a refinaria Presidente Getúlio 

Vargas, a Repar, localizada em Araucária (PR), 

já está produzindo o R5 (diesel com 5% de 

HVO) sem elevação de custos. A próxima será 

a refinaria Presidente Bernardes, de Cubatão 

(SP), que passará a produzir o R5.

Vale lembrar, ainda, que como o processo de 

produção dos dois produtos (biodiesel e HVO) 

é diferente, as usinas atuais não conseguem fa-

cilmente mudar a rota de produção. “Estamos 

protegendo uma reserva de mercado, que só 

beneficia alguns produtores de biodiesel”, disse 

Valéria Amoroso Lima, diretora de Downstream 

do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP). Em 

sua avaliação, o aumento de teor de biodiesel só 

é viável com a adoção de novas tecnologias — 

dentre as quais se inclui o HVO — e a melhoria 

da qualidade do biocombustível.

O Instituto, que enxerga com reservas o au-

mento da mistura de biodiesel, destacou em 

nota que “qualquer alteração no teor compul-

sório deve ser precedida por um planejamento 

consistente e pela publicação das novas especi-

ficações de biodiesel de transesterificação, cuja 

revisão está em curso na ANP”. n

R5, diesel fóssil com adição de 5% de HVO, tipo 
de diesel verde produzido pela Petrobras, tem as 

moléculas iguais às do diesel produzido a partir do 
petróleo e o setor aguarda definição sobre como será o 

seu ingresso na matriz 
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Com tecnologias e ações governamentais emergindo, a produção 

e a utilização de hidrogênio sustentável deve crescer nos próximos 

anos. No Brasil, os investimentos e as possibilidades de uso do novo 

energético dão os primeiros passos

POR RODRIGO CONCEIÇÃO SANTOS

Stock

Por que o hidrogênio 
pode ser o combustível 
do futuro?

O hidrogênio tem sido classifica-

do por muitos como o “com-

bustível do futuro” e virou alvo 

recente de um programa instituído pelo 

Conselho Nacional de Política Energética 

(CNPE), por meio da Resolução CNPE 07, 

de 20 de abril de 2021. A expectativa é 

de que o gás possa contribuir na transição 

para a economia de baixo carbono, ser-

vindo tanto como combustível para mo-

bilidade veicular quanto para indústrias. 

Não por acaso, várias formas possíveis de 
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obter o hidrogênio já estão mapeadas e 

os países têm intensificado políticas e es-

tratégias para estruturar uma cadeia pro-

dutiva para o gás.

Com 85% da matriz elétrica vinda de 

fontes consideradas renováveis, o Brasil 

tem posição diferenciada para se inserir 

de forma competitiva na cadeia do hidro-

gênio verde, produzido sem emissões de 

gases de efeito estufa.

Outras formas de produção do hi-

drogênio também devem ganhar corpo 

aqui e no mundo, com destaque para o 

hidrogênio azul, produzido por reforma 

a vapor do gás natural, e para o hidro-

gênio musgo, obtido por reforma cata-

lítica, gaseificação de plásticos residuais 

ou biodigestão anaeróbica de biomassa 

ou biocombustíveis.

Recentemente, o governo brasileiro 

começou a organizar esse mercado e 

instituiu cinco Câmaras Temáticas, que 

recebiam contribuições até o fim desta 

reportagem para balizar as propostas do 

Comitê Gestor do Programa Nacional do 

Hidrogênio (Coges-PNH2) e do seu pla-

no trienal (2023 a 2025) de ações para 

o hidrogênio verde.

Bernardo Souto, consultor jurídico de 

meio ambiente da Fecombustíveis, e Ca-

rolina Dutra, advogada do Resan (sindica-

to da revenda do litoral santista), partici-

param das discussões acerca da proposta 

do PNH2, e ponderam que o país deveria 

olhar mais estrategicamente para o futu-

ro do consumo interno desse gás, e não 

somente para a cadeia de produção. “Po-

demos estar cometendo um erro estraté-

gico ao focar o planejamento apenas nos 

meios de produção do hidrogênio de bai-

xo carbono, com o nítido intuito de ex-

portação”, avaliou Souto.

Segundo ele, é, sim, importante estru-

turar a produção, mas é preciso pensar 

igualmente no consumo de hidrogênio no 

mercado interno. “Esse aspecto não deve 

ficar de fora em nenhum dos grupos de 

discussão, inclusive em prol das questões 

ambientais”, reforçou.

Em outras palavras, Souto está cha-

mando a atenção para o uso do hidrogê-

nio como combustível na mobilidade, al-

go que está sendo considerado em vários 

outros países. “A Coreia do Sul, que tinha 

uma estratégia inicial de exportação se-

melhante à do Brasil, agora corrigiu a rota 

e já estima que terá 6,1 milhões de veícu-

los movidos a hidrogênio no seu território 

até 2040”, comparou.

Outra comparação, e essa mais concor-

rente, é com a Austrália. Para Souto, as 

condições climáticas e territoriais do Brasil 
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e do país da Oceania são parecidas, e is-

so deve nos tornar competidores naturais 

para a exportação de hidrogênio de bai-

xo carbono no futuro próximo. “Mesmo 

com a vantagem da proximidade a três 

dos maiores potenciais importadores (Chi-

na, Japão e Coreia do Sul), o programa 

de hidrogênio australiano não abdicou do 

mercado interno. Prova disso é que, dos 

113 projetos atuais de hidrogênio, 24 es-

tão ligados exclusivamente à mobilidade, 

além de outros que abordam o uso veicu-

lar em algum aspecto”, disse.

AS VÁRIAS FACES DO HIDROGÊNIO

Souto se refere ao hidrogênio verde 

como hidrogênio de baixo carbono. Ou-

tros especialistas, empresas e entidades 

usam o termo “hidrogênio sustentável”, 

ou “hidrogênio renovável”, para se referir 

ao hidrogênio obtido a partir de proces-

sos totalmente livres de emissão de gases 

de efeito estufa.

Nessa linha, a eletrólise da água é tida 

como a melhor solução para a separação 

e utilização das partículas de hidrogênio 

limpo, atualmente. Isso, claro, desde que 

a eletricidade utilizada no processo venha 

de fontes de energia igualmente limpas.

Para Davi Bomtempo, gerente exe-

cutivo de Meio Ambiente e Sustenta-

bilidade da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI), é justamente a carac-

terística renovável da matriz energética 

brasileira que nos dá vantagem compe-

titiva. “Afinal, 70% do custo da produ-

ção do hidrogênio verde está associado 

à eletricidade [nos processos de eletró-

lise]”, afirmou.

Não por acaso, a CNI tem defendido o 

hidrogênio como um dos pilares da tran-

sição  para a economia de baixo carbono 

e, segundo Bomtempo, há vários desafios 

a serem vencidos nesse caminho.

Ele começa pela estruturação de 

uma cadeia de valor de ordem norma-

tiva-regulatória e vai até o estabeleci-

mento de bases científico-tecnológi-

cas, além da necessidade de capacitar 

recursos humanos, para ficar somente 

em alguns exemplos.
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HIDROGÊNIO COMO COMBUSTÍVEL  

PARA MOBILIDADE

A utilização energética do hidrogênio 

não é novidade. Na verdade, o gás abas-

tece processos industriais há mais de um 

século. O que evoluiu foi o modelo de 

produção, que vem ganhando formas 

menos poluentes e a possibilidade de uti-

lizá-lo como alternativa aos combustíveis 

veiculares que conhecemos atualmente.

O uso do hidrogênio em motores auto-

motivos depende de uma célula de com-

bustível. Em resumo, essa célula faz as ve-

zes da bateria usada nos veículos elétricos 

e a sua fabricação, por si só, pode movi-

mentar toda uma cadeia produtiva. Essa 

tecnologia já é dominada pela indústria e 

tem sido aplicada em operações-modelo 

com caminhões de mineração da Anglo 

American no Chile e na África, dentre ou-

tros exemplos. O seu custo, porém, ainda 

é elevado, mas os entusiastas do hidrogê-

nio apostam que ele será equalizado ao 

diesel por volta de 2030.

Para Bomtempo, da CNI, as tecnolo-

gias, como as células de combustível, es-

tão em desenvolvimento acelerado e na-

da impede que, com o volume de inves-

timentos mundiais que estão ocorrendo, 

a produção e utilização de hidrogênio se 

torne cada vez mais eficiente. “O impor-

tante é que não haja qualquer tipo de en-

trave regulatório que desestimule a ino-

vação ou limite o desenvolvimento tecno-

lógico para produção, armazenamento e 

transporte de hidrogênio de baixo carbo-

no no Brasil”, reforçou ele.

Souto, da Fecombustíveis, por sua vez, 

explica que a célula de combustível de hi-

drogênio permite que se acople esse vetor 

energético em uma matriz elétrica. “Nos 

anos 2000, algumas montadoras produ-

ziram carros a hidrogênio, mas esse com-

bustível era direcionado para um motor a 

combustão, e os projetos não foram bem 

sucedidos. Na verdade, eram menos efi-

cientes que o motor de combustão a eta-

nol ou gasolina, por causa da densidade 

energética”, disse.

O que vemos agora é diferente, se-

gundo o especialista. Ele explica que os 
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motores a combustão (otto) têm eficiên-

cia média de 20% em condições nor-

mais de uso. Por outro lado, a eficiência 

do hidrogênio se dá com o uso da cé-

lula de combustível, de modo que, em 

aplicações automobilísticas, a eficiência 

do “bloco de potência” (motor elétrico 

movido por célula de combustível de hi-

drogênio) fica entre 45% e 50%. “Por-

tanto, dominar a tecnologia da célula 

de combustível, que é duas vezes mais 

eficiente que o motor a combustão, é 

fundamental para o consumo interno 

do hidrogênio. Precisamos estimular es-

se avanço no Brasil”, defendeu.

Além disso, segundo Souto, o domí-

nio da tecnologia da célula de combus-

tível de hidrogênio pode abrir o cami-

nho para a célula de combustível de eta-

nol direto e, com isso, inserir também o 

etanol em um mercado de baixo carbo-

no e de mobilidade mais eficiente. “O 

veículo movido a células de combustí-

vel de hidrogênio ou de etanol direto é 

Os números acerca do hidrogênio verde 

na casa dos trilhões validam as expecta-

tivas dos entrevistados. Dados do Hydro-

gen Council, por exemplo, apontam que a 

produção e exportação do gás sustentável 

deverá responder por 20% de toda a de-

manda de energia global até 2050, geran-

do um mercado de US$ 2,5 trilhões.

Já o Goldman Sachs estima que os in-

vestimentos na cadeia de fornecimento do 

hidrogênio podem chegar a US$ 5 trilhões 

até a mesma data.

O estudo Hydrogen Demand and Cost 

Dynamics, desenvolvido em parceria pelo 

World Energy Council e a consultoria PwC, 

projeta que até 2030 a demanda de hi-

drogênio crescerá a um ritmo moderado e 

constante, com base em muitas aplicações 

de nicho nos setores industrial, de trans-

porte, energia e aquecimento residencial e 

comercial. Nesse último caso, a guerra da 

Rússia com a Ucrânia e o consequente im-

pedimento de fornecimento do gás russo 

para a Europa pode acelerar as iniciativas.

Em outra via, os custos de produção de hi-

drogênio devem reduzir cerca de 50% até 

lá, continuando depois a cair de forma cons-

tante, a uma taxa ligeiramente mais lenta até 

2050. Nessa época, os custos de produção 

em algumas partes do Oriente Médio, Áfri-

ca, Rússia, China, EUA e Austrália devem es-

tar na faixa de 1 a 1,5 Euros por quilograma.

Potencial de demanda
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totalmente competitivo com os veículos 

elétricos, tanto do ponto de vista am-

biental, quanto de eficiência, autono-

mia etc”, completou.

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA  

DE HIDROGÊNIO NO BRASIL

Na avaliação de Edson Orikassa, di-

retor de Meio Ambiente da Associação 

Brasileira de Engenharia Automotiva 

(AEA) na gestão que se encerrou em de-

zembro de 2022, a publicação dos pro-

gramas do PNH2 abriu “potencial enor-

me” para o hidrogênio verde nos pró-

ximos anos. A AEA, inclusive, criou re-

centemente uma Comissão Técnica do 

Hidrogênio para participar e colaborar 

com esses programas. “O PNH2 foi lan-

çado, mas precisamos do detalhamen-

to. Precisamos trabalhar, e rápido, em 

conjunto com toda a sociedade, pois 

iniciativas estão surgindo em vários paí-

ses concorrentes, como o Chile, aqui na 

América do Sul”, disse.

Também em 2050, os custos de produ-

ção em regiões com recursos renováveis li-

mitados, como grande parte da Europa, 

Japão e Coreia do Sul, serão de aproxima-

damente 2 Euros/kg, tornando esses mer-

cados prováveis importadores de hidrogê-

nio verde. “Mesmo regiões com bons re-

cursos renováveis, mas com áreas densa-

mente povoadas, importarão hidrogênio, 

pois as restrições de terra limitam a produ-

ção de eletricidade verde para uso direto e 

conversão em hidrogênio”, avaliou Adria-

no Correia, sócio e líder de Energia e Ser-

viços de Utilidade Pública da PWC.

Segundo ele, muitos países grandes – 

como EUA, Canadá, Rússia, China, Índia 

e Austrália – têm regiões para produção 

competitiva e não competitiva de hidrogê-

nio, o que pode levá-los a desenvolver o 

comércio interno. “Os hubs de exportação 

e importação se desenvolverão em todo o 

mundo, como ocorreu com os atuais hubs 

de petróleo e gás, mas com novos partici-

pantes em regiões ricas em energias reno-

váveis”, salientou.

Para David Bomtempo, da CNI, esse ce-

nário confirma o potencial de consolidação 

do Brasil como produtor de hidrogênio, ge-

rando empregos, atraindo novas tecnolo-

gias e investimentos e desenvolvendo mo-

delos de negócios. “Isto insere o país em 

uma posição relevante na cadeia global de 

valor, o que pode alterar positivamente a 

nossa balança comercial”, disse.
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Para ele, os primeiros passos neces-

sários para o detalhamento do PNH2 

devem ser sobre especificações, qua-

lidade, rotas de produção e logística. 

Também fazem parte desse plano as 

ações nas áreas de eficiência energé-

tica, geração de energia eólica offsho-

re, recuperação energética, desenvolvi-

mento de novas tecnologias de captura 

de carbono e biocombustíveis.

“Além disso, é preciso pensar no gran-

de desafio de transportar o hidrogênio, 

pois, apesar de o gás poder ser liquefei-

to, ele só chega a essas condições em 

temperaturas abaixo de 260 graus Cel-

sius. Uma opção, portanto, seria o trans-

porte na forma de amônia”, avalia o es-

pecialista da AEA.

Algumas iniciativas despontam por 

aqui nesse sentido. A construção de 

uma fábrica de hidrogênio e amônia 

verdes da produtora de fertilizantes ni-

trogenados Unigel, iniciada em meados 

do ano passado em Camaçari (BA), é 

uma delas.

Com investimento total previsto em 

R$ 650 milhões (sendo R$ 120 mi-

lhões iniciais), a unidade terá capaci-

dade de produção inicial de 10 mil to-

neladas/ano de hidrogênio verde e de 

60 mil toneladas/ano de amônia ver-

de, e deve entrar em operação no final 

deste ano. O projeto também chama 

atenção pelo benchmark, já que uti-

liza tecnologia de eletrólise da alemã 

Thyssenkrupp, que ficou reconhecida 

mundialmente nesse setor após insta-

lar uma unidade de hidrogênio e amô-

nia verde de 20 MW da CF Industries, 

nos Estados Unidos, em 2022.

Voltando ao Brasil, Souto, da Fecom-

bustíveis, destaca também a possibilida-

de de transporte do hidrogênio verde pe-

la rede de gás natural veicular. Para ele, 

esse será um caminho natural aqui e no 

mundo, acontecendo, talvez, mais rápi-

do do que se espera.

Isso porque a crise energética provo-

cada pela guerra da Rússia com a Ucrâ-

nia tem forçado os países europeus a 

encontrarem alternativas ao gás na-

tural. “A Alemanha, inclusive, já abriu 

chamada para cooperações internacio-

nais de hidrogênio”.

Assim como Orikassa, Souto é taxati-

vo ao pontuar que não é possível pre-

ver o período que o hidrogênio verde  

passará a ser comercializado como com-

bustível para mobilidade no Brasil. Am-

bos, assim como os demais entrevista-

dos, porém, acreditam que isso ocorrerá 

em futuro próximo. n
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O ano de 2023 já está avançando e, com ele, 
vão surgindo (e se repetindo) alguns desafios 
para o segmento varejista de combustíveis do 
país. A tributação no ramo da revenda e, mais 
especificamente, o ICMS sobre combustíveis, 
são exemplos de obstáculos a serem vencidos. 

No final de 2022, representantes dos estados 
e da União chegaram a um acordo para modi-
ficar a cobrança de ICMS, devolvendo às unida-
des federativas a autonomia para definir as alí-
quotas cobradas sobre os combustíveis, como 
etanol, diesel, biodiesel, GLP (gás de cozinha) e 
gás natural, desde que seja respeitado o chama-
do “teto do ICMS”. A gasolina ficou fora desta 
medida, o que significa, de fato, que os estados 
poderão estabelecer alíquotas maiores do que o 
teto de ICMS, fixado em 17% ou 18% depen-
dendo do estado.

Sabemos que os déficits fiscais são históricos 
nas mais diversas regiões brasileiras e que, sem-
pre que possível, os gestores públicos tentam 
encontrar alternativas para elevar a arrecada-
ção dos estados, a fim de combater o resultado 
negativo nas finanças. E uma das medidas mais 
usuais – e convenientes – é por meio da majora-
ção de impostos, especialmente, do ICMS. 

O fato é que, até o momento, a gasolina 
não está incluída na monofasia, sugerindo que 
a compensação arrecadatória recairá sobre ela 
e, por consequência, subirá a sua carga tribu-
tária. Além do aumento de preços do produto 
que esta ação traria, cresceriam também as pos-
sibilidades de desvios tributários que a monofa-
sia poderia minimizar. A unificação das alíquotas 
dos estados deve ser ampliada para todos os de-
rivados de petróleo, pois facilitará o recolhimen-
to de impostos e irá desacelerar a sonegação fis-

cal. E a revenda espera também por uma defini-
ção ad rem (valor fixo) para a gasolina.

Durante o Fórum Econômico Mundial (WEF), 
que ocorreu no mês de janeiro, na Suíça, dois 
terços dos economistas-chefes dos setores pú-
blico e privado, entrevistados pela organização 
do evento, afirmaram esperar uma recessão glo-
bal em 2023. Pelo levantamento, cerca de 18% 
consideraram uma recessão mundial “extrema-
mente provável” – mais do que o dobro da pes-
quisa anterior, realizada em setembro de 2022. 
Apenas um terço dos entrevistados a conside-
rou improvável este ano.

A pesquisa mostrou que a atual alta inflação, 
o baixo crescimento, a alta dívida e o ambien-
te de alta fragmentação reduzem os incentivos 
para os investimentos necessários para voltar 
ao crescimento e elevar os padrões de vida dos 
mais vulneráveis   do mundo.

Os novos ocupantes do Palácio do Planal-
to já sinalizaram que a reforma tributária, pau-
ta essencial para o desenvolvimento da ativida-
de econômica brasileira, deve ser dividida em 
duas partes. A primeira delas é o imposto so-
bre consumo, que deverá ser votado ainda nes-
te semestre. A outra, a reforma tributária sobre 
a renda, buscando onerar quem não paga im-
postos, ficará para a segunda metade de 2023. 

Resta-nos aguardar e torcer para que, mais 
uma vez, a classe empresarial e o contribuinte 
não sejam penalizados por entraves burocráti-
cos, brigas ideológicas – e nada republicanas –, 
altos impostos e pela falta de vontade política 
dos agentes públicos em trabalharem pelo pro-
gresso socioeconômico do Brasil. 

Estamos na torcida!
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Confira as principais ações da Fecombustíveis durante mês de 
janeiro de 2023: 

02 – Reunião virtual entre James Thorp Neto, presidente da Fecombustíveis,  
com o deputado Danilo Forte e Wadih Damous, secretário Nacional do 
Consumidor (Senacon/MJ).

04 – Reunião virtual da Fecombustíveis e seus sindicatos filiados com a 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon). 

09 – Participação da Fecombustíveis em reunião virtual do Grupo de 
Trabalho para discutir melhorias do biodiesel.

10 – Participação da Fecombustíveis em reunião virtual com a área jurídica 
do Minaspetro e o advogado Gabriel Branco, sobre desenvolvimento 
trabalho referente recuperação de vapores.

16 – Participação da Fecombustíveis em reunião virtual do Grupo de 
Trabalho para discutir melhorias do biodiesel.

17 – Reunião virtual da Fecombustíveis e seus sindicatos filiados com a 
Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas (Fenacon).

20 – Reunião virtual do Conselho da Fecombustíveis.

23 – Participação da Fecombustíveis em reunião virtual do Grupo de 
Trabalho para discutir melhorias do biodiesel.

24/01 – Reunião presencial entre James Thorp Neto e Brinks, sobre 
possibilidade de parceria.

25 – Reunião virtual entre equipe da Fecombustíveis com Valsa Consultoria 
sobre a NACS 2023.

25 – Reunião virtual entre James Thorp Neto e Sindiposto -TO sobre tema 
trabalhista.

27– Reunião virtual da Fecombustíveis com o Minaspetro, Recap, 
Sindcomb-RJ e Sindipostos-ES.

27 – Participação da Fecombustíveis em reunião virtual da Sala de 
Monitoramento do Etanol.

30 – Envio de sugestões da Fecombustíveis para a Consulta Pública do 
Ministério de Minas e Energia (MME) sobre Plano Trienal do Programa 
Nacional do Hidrogênio.

30 – Participação da Fecombustíveis em reunião virtual do Grupo de 
Trabalho para discutir melhorias do biodiesel.

30 – Participação de James Thop Neto em reunião virtual promovida pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 
com as Câmaras Nacionais.

31 – Participação de James Thop Neto em reunião virtual promovida pela 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 
para desenvolvimento da agenda institucional do comércio juntamente 
com as demais Federações. 
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Tributos 
continuam no foco 
das discussões 

Carga tributária dos 
combustíveis deve gerar 

muitas discussões para 
os próximos meses, 

principalmente da gasolina    



M
arcelo Cam

argo/Agência Brasil

Combustíveis & Conveniência  35

O ano começou com a prorrogação da desoneração do 

PIS/Cofins sobre os combustíveis pelo governo federal 

até dezembro, porém gasolina, etanol e GNV ficarão 

isentos até o final deste mês. Em relação ao ICMS, 

alguns estados vão aumentar as alíquotas gerais entre 

março e abril. Além disso, o governo deverá dar o 

pontapé inicial à reforma tributária   

POR MÔNICA SERRANO

E ntra ano e sai ano e o tema dos impostos sobre os combustí-

veis continua sendo a grande questão do setor. Mesmo com 

a prorrogação da desoneração do PIS/Cofins, estabelecida 

pela Medida Provisória 1.157/2023, incidindo sobre o óleo diesel, bio-

diesel, gás liquefeito de petróleo (GLP) até 31 de dezembro de 2023, 

ainda paira a dúvida sobre a cobrança de gasolina, etanol e gás natu-

ral veicular (GNV),  cuja isenção vai até 28 de fevereiro.

Além do PIS/Cofins, outra pendência é em relação ao ICMS cobra-

do pelos estados, cujos governadores pedem ao governo federal uma 

compensação das perdas da redução das alíquotas cobradas sobre 

os combustíveis, energia, transporte e comunicações, segundo a Lei 

Complementar 194/2022, que considerou a regra da essencialidade 

e estabeleceu um teto entre 17% e 18%. No caso dos combustíveis, 

esta legislação, implementada pelo governo passado, impactou prin-

cipalmente a gasolina, cujas alíquotas tinham variação entre 23% e 

34%, dependendo do estado.   

De acordo com levantamento da Associação Nacional das Associa-

ções de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite), o impacto da Lei Com-

plementar 194/2022, que trouxe a redução das alíquotas de ICMS no 

segundo semestre de 2022, resultou em perdas de arrecadação de  

R$ 44,2 bilhões aos estados. Já pelas contas do Tesouro Nacional, as 
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perdas poderão custar à União até R$ 36,9 

bilhões. Os estados querem saber como se-

rá feita a compensação e passam a conta 

para o governo federal.

Em 27 de janeiro, o presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva reuniu-se com os governa-

dores para tratar do assunto. Nesta reunião 

foi estabelecido que Fernando Haddad, mi-

nistro da Fazenda, será o coordenador de 

uma nova comissão para negociar um acor-

do com os estados, tendo a participação do 

Supremo Tribunal Federal (STF).

Enquanto não se sabe qual será a defini-

ção da questão tributária sobre a gasolina e 

etanol, cerca de 12 estados, no final do ano 

passado, se anteciparam para garantir o au-

mento das alíquotas gerais de ICMS, entre 

19% e 22%, como forma de compensar o 

teto fixado para bens e itens essenciais (entre 

17% e 18%).

“Cada estado é livre para estabelecer as 

alíquotas de ICMS nas operações internas, 

que é chamada de alíquota-base, a qual 

inclui todas as mercadorias. Até o final do 

ano passado, em boa parte dos estados, es-

sa alíquota era fixada em torno de 17% e 

18%. Ou seja, esses estados aumentaram 

as alíquotas gerais como forma de elevar a 

arrecadação”, explicou Felipe Gerkel, sócio 

do escritório Villamil Advogados. “O que 

não pode ocorrer é a alíquota da gasolina 

aumentar acima da alíquota-base estipula-

da por cada estado que aprovou a majora-

ção tributária”, complementou.

Vale destacar que, em dezembro do ano 

passado, o Supremo Tribunal Federal ho-

mologou um acordo com os estados que 

excluiu a gasolina como item essencial, mas 

manteve a regra da essencialidade sobre 

óleo diesel, gás natural e GLP.  

Gerkel explica que o aumento dos im-

postos deve obedecer a lei da anteriorida-

de do exercício. Ou seja, ela só poderá valer 

para o ano seguinte após aprovação no Le-

gislativo. Além desta regra, também deve- 

se seguir o princípio da noventena, que re-

presenta 90 dias de espera. Por conta disso, 

o aumento das alíquotas gerais dos 12 esta-

dos entrará em vigor entre março e início de 

abril. As demais unidades da Federação que 

não utilizaram este recurso não terão chan-

ce de elevar as alíquotas neste ano, exceto 

se ocorrer uma grande mudança via refor-

ma tributária.

A partir de 1o março, o governo federal de-

verá definir a cobrança do PIS/Cofins sobre 

gasolina e etanol. Porém a complexidade do 

sistema tributário deverá aumentar por conta 

das medidas distintas que serão aplicadas pa-

ra o ICMS neste ano, com modelo de tribu-

tação diferenciados para os combustíveis. No 

ano passado, a Lei Complementar 192/2022 
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estabeleceu a monofasia tributária para os 

combustíveis. Em 22 de dezembro, o Con-

selho Nacional de Política Fazendária (Con-

faz) decidiu que o modelo ad rem será apli-

cado para o diesel, biodiesel e o GLP, ou seja, 

um valor fixo por unidade de medida. Todos 

os estados e o Distrito Federal terão alíquotas 

únicas por produto, e deverão valer a partir 

de 1o abril de 2023, para respeitar a regra da 

noventena. No entanto, a gasolina e o etanol 

permanecerão sendo cobrados no sistema ad 

valorem, no modelo atual de substituição tri-

butária, com diferentes alíquotas entre os es-

tados.  

NA EXPECTATIVA DA REFORMA 

Neste primeiro semestre,  também está 

em pauta um tema aguardado há anos pe-

los empresários do setor: a reforma tributá-

ria. De acordo com Fernando Haddad, a re-

forma será a prioridade do Congresso.

Há muito tempo, a reforma tributária 

é um pleito da Fecombustíveis e de vários 

agentes do setor. A revenda busca a simpli-

ficação tributária, principalmente do ICMS, 

para minimizar o impacto dos custos na 

composição de preços dos combustíveis. 

“A Fecombustíveis defende a monofasia 

tributária, com recolhimento na produção, 

com alíquotas únicas em todo o território 

nacional, diferenciadas por produto. Ou se-

ja, uma para o diesel, uma para a gasoli-

na, uma para o etanol, com a cobrança em 

reais por litro no modelo ad rem”, disse Ja-

mes Thorp Neto, presidente da Federação.

Ainda não se sabe qual será a 
cobrança do PIS/ Cofins sobre a 
gasolina, com o fim da isenção 

em 28 de fevereiro

Sh
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“Sabemos que será um desafio chegar 

num consenso para a reforma. Como repre-

sentantes da revenda, estamos dispostos a 

contribuir para esclarecer as complexidades 

tributárias do setor, pois esperamos melho-

rar o ambiente de negócios, ampliar investi-

mentos e simplificar o sistema de cobrança 

dos impostos não só para o nosso setor, co-

mo para todo o país”, disse.

Valéria Amoroso Lima, diretora de 

Downstream do Instituto Brasileiro de Petró-

leo e Gás (IBP), entende que a simplificação tri-

butária no segmento de combustíveis é de fa-

to a medida fundamental e estruturante para 

o setor e a sociedade. “Nosso posicionamento 

quanto à questão tributária é pela equidade, 

simplicidade e transparência. Com a aplicação 

destes três princípios o consumidor terá um 

melhor entendimento da carga tributária agre-

gada a cada produto. Além disso, com essa 

mudanças evitamos assimetrias tributárias, re-

duzimos o custo e as obrigações acessórias das 

empresas. Estes princípios contribuem, ainda, 

para a redução do mercado irregular decorren-

te do não pagamento de impostos”, destacou.

Para Sérgio Araújo, presidente da Asso-

ciação Brasileira dos Importadores de Com-

bustíveis (Abicom), a reforma tributária se faz 

necessária e prioritária. “Torcemos para que 

seja implantada o mais rápido possível. De-

fendemos a monofasia tributária no sistema 

ad rem, para facilitar as apurações e os re-

colhimentos dos impostos, com redução de 

despesas administrativas, maior eficiência na 

fiscalização, diminuição das sonegações fis-

cais e possibilidade de otimização logística, 

com menor custo Brasil”, disse.

PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS

Outro tema em foco, que deverá ganhar 

extensão no setor de combustíveis, é a pos-

sibilidade de alteração da política de preços 

da Petrobras ou alguma medida para pro-

teger o mercado interno da volatilidade de 

preços internacionais, após Jean Paul Prates 

ter assumido a presidência da empresa, em 

26 de janeiro.

Segundo Adriano Pires, sócio-fundador e 

diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura 

(Cbie), há duas possibilidades que poderiam 

ser trabalhadas para diminuir a volatilidade 

dos preços dos combustíveis no mercado in-

terno. “A primeira seria política/tributária, que 

pode ser feita via reforma tributária, mas res-

ta saber qual será o modelo adotado, se mais 

parecido com o norte-americano ou com o 

europeu (se irá tributar muito ou pouco). O 

segundo aspecto é a política pública sobre os 

preços da Petrobras. Jean Paul defende um 

fundo de estabilização a ser discutido no Con-

gresso, que vejo como uma forma de montar 

uma política de preços”, disse.
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Pires destaca que a questão tributária é 

importante porque pode aliviar o peso dos 

impostos e se refletir em menor volatilidade 

de preços na bomba. Outro impacto espe-

rado é a redução da sonegação. “Três em-

presas do setor sonegam R$ 20 bilhões por 

ano. Esse volume é quase o mesmo que o 

governo deixa de arrecadar com a isenção 

do PIS/Cofins da gasolina. Caso a cobrança 

dos tributos federais desse combustível re-

torne, o governo arrecadará cerca de R$ 24 

bilhões”, comentou.

Em relação à política de preços da Petro-

bras, de acordo com Valéria, do IBP,  é im-

portante que se mantenha a livre formação 

e negociação de preços entre os agentes do 

mercado, como definido na Lei do Petróleo. 

“Os derivados e biocombustíveis são com-

modities comercializadas globalmente e o 

mercado nacional não pode ficar desconec-

tado da dinâmica externa”, disse. “Enten-

demos preços de mercado (que é global) co-

mo condição fundamental para assegurar 

o abastecimento nacional e a manutenção 

de um mercado competitivo, equilibrado e 

atrativo aos investimentos”, destacou.

Sergio Araújo, da Abicom, não acredita 

em mudança significativa na política adota-

da pela Petrobras, considerando a condição 

do capital social misto, que segue as regras 

de governança corporativa. “Hoje, os preços 

dos combustíveis já são regionais. A Petrobras 

tem mais de 30 pontos de entregas de com-

bustíveis com custos diferentes. Não seguir o 

PPI impactaria não só nas operações dos im-

portadores, como também de outros produ-

tores do mercado de derivados. Lembramos 

que os preços artificiais impactam também 

na competitividade dos combustíveis alter-

nativos, principalmente no etanol hidratado, 

podendo inviabilizar ou retardar a necessária 

transição energética”, comentou.

Em princípio, para o curto prazo, Jean Paul 

Prates defende que seja criada  uma Conta de 

Estabilização (CEP-Combustíveis). Esta alterna-

tiva já havia sido ventilada no governo passa-

do e não foi adiante, mas seria uma forma de 

blindar o impacto da volatilidade de preços in-

Reforma tributária é aguardada há anos pelos agentes 
do setor, que defendem simplificação, monofasia 

tributária e modelo ad rem para todos os combustíveis
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ternacionais no mercado interno. Outra possi-

bilidade, para tentar minimizar os reflexos das 

cotações internacionais, seria aumentar a ca-

pacidade de refino da estatal, para reduzir a 

dependência de importação de derivados.

Pela avaliação de Pires, a preocupação do 

mercado hoje é com a defasagem de preços 

internacionais, conforme a atual política de 

paridade internacional (PPI). “Se a defasa-

gem ficar acima de 10% é preciso aumentar 

o preço no país, porque pode haver risco de 

desabastecimento”, comentou.

Pires não acredita que o PT possa co-

meter os mesmos erros do passado, como 

ocorreu no governo Dilma Rousseff, quan-

do a Petrobras importava derivados a pre-

ços altos e vendia mais barato no merca-

do interno. “Eu espero que o governo Lula 

Os tributos sobre os combustíveis, a pre-

cificação interna dos derivados, os preços in-

ternacionais do petróleo, entre outros fatores, 

também podem trazer alterações para a dinâ-

mica competitiva do etanol hidratado.

Luciano Rodrigues, diretor de Economia e 

Inteligência Setorial da União da Indústria de 

Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), obser-

va que no momento em que o mundo discu-

te medidas para reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa, deveria haver medidas tribu-

tárias mais equilibradas para o biocombustí-

vel. “Não faz sentido reduzirmos os tributos 

da gasolina de maneira desproporcional à re-

dução praticada para o etanol”, disse.

Segundo Rodrigues, o setor sucroenergé-

tico busca o restabelecimento da condição 

ofertada antes das mudanças no mercado 

de combustíveis, quando a diferença de tri-

butos entre etanol e gasolina era de R$ 0,45.

Ele observa que o setor produtivo vem in-

vestindo em canaviais, novas usinas, capaci-

dade de produção das usinas existentes, no-

vos energéticos como o biogás e o biome-

tano, entre outros. “Uma mudança dessa 

magnitude na estrutura tributária impacta a 

competitividade do etanol e gera inseguran-

ça desnecessária para os investimentos. Não 

estamos falando de nenhum benefício aos 

biocombustíveis, apenas da preservação da 

relação de tributos que tínhamos no país, há 

mais de quatro anos”, destacou.

Além da questão competitiva, há anos o 

segmento é alvo de fraudes tributárias, pe-

la ação de empresas conhecidas como barri-

gas de aluguel, que são  distribuidoras cria-

E o etanol? 
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não siga nesta direção. Acho que esse risco 

é menor, porque a gente viu todos os efei-

tos desastrosos que aconteceram naquela 

fase”, disse.

O consultor também sugere que a Petro-

bras poderia implementar uma política de 

preços para vender mais barato no mercado 

interno, sem incorrer em prejuízos, apenas 

quando o petróleo estivesse muito caro. “A 

parte da importação poderia deixar por conta 

dos importadores. O que não pode é a Petro-

bras virar monopolista de importação, come-

tendo abuso de poder econômico”, advertiu.

Exceto se ocorrer algum evento interna-

cional de grande impacto mundial, pelas 

projeções do Cbie, para este ano, o preço 

do barril do petróleo deve se manter, em 

média, em US$ 85. n

das em nomes de laranjas, que fazem o tra-

jeto do combustível, da usina até o posto, 

sem pagar tributos. Basicamente, esse agen-

te irregular se favorece do não pagamento 

de tributos entre as fronteiras dos estados, 

em função do modelo tributário, que aca-

ba estimulando o ganho ilegal via comércio 

clandestino nas divisas entre os estados.  

O problema do barriga de aluguel tam-

bém poderia ser solucionado com a com 

a aprovação do Projeto de Lei 284/2017, 

que tem como proposta identificar e punir 

o devedor contumaz, que é a empresa que 

sobrevive do não pagamento de impostos 

e faz disso o seu ganho. Este PL recebeu 

apoio da Fecombustíveis e de vários agen-

tes do setor, porém, passados quase cinco 

anos, ainda permanece no Congresso.   

Em tempos de transição energética, 

a Unica também chama atenção para 

maior inserção do etanol na matriz co-

mo um propulsores da economia verde 

de destaque no país.  “No passado eram 

produzidos apenas etanol e açúcar. Ago-

ra, a indústria produz etanol de cana-de- 

açúcar, etanol de milho, etanol de se-

gunda geração, crédito de carbono, bio-

gás, bioeletricidade e biometano. No fu-

turo próximo, teremos a oportunidade 

de ampliar o portfólio do setor com cap-

tura de carbono, combustível sustentá-

vel de aviação e hidrogênio.Temos van-

tagens comparativas e competitivas que 

podem posicionar o Brasil na vanguarda 

do movimento mundial da economia de 

baixo carbono”,  destacou Rodrigues.
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POR KELLEN RECHETELO

N ão é de hoje que os postos de 

combustíveis precisam se re-

inventar para ampliar a renta-

bilidade do negócio. Uma das opções de 

diversificação veio com as lojas de conve-

niência. Porém, ainda assim, dentro desse 

mercado é preciso entrar em novos nichos 

para se ter um diferencial, visando atrair 

ou fidelizar a clientela. 

Alguns revendedores buscaram inves-

tir no mercado dos cafés gourmets,  para 

atender a paladares exigentes e sofistica-

dos, trazendo um momento especial para 

quem gosta e aprecia um bom café — seja 

na hora que vai abastecer ou não, apenas 

em um momento de passagem. 

Novos aromas, tipos de grãos, modo de 

preparo, quente ou gelado. Esse modelo 

Café gourmet como 

Café torna-se um atrativo para o 
cliente da loja de conveniência, 
que consome outros produtos 
como acompanhamento

Stock

Bebida de qualidade, com sabor agradável e 

levemente adocicado, pode trazer diferencial ao 

negócio na hora do abastecimento, podendo atrair o 

motorista a sair do carro e ir até a loja de conveniência

opção de negócio
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de negócios também é chamado  good 

coffee lab ou simplesmente cafés gour-

mets. O nicho gera a venda de outros pro-

dutos, como doces ou salgados, e agrega 

valor à experiência do cliente. 

“Quando fiz o investimento na parte dos 

cafés, a primeira coisa que pensei foi: quem 

não gosta de um bom cafezinho? E ofere-

cer um café de qualidade e com opções di-

ferenciadas atrai mais clientes”, disse Ma-

nuel Vilela Filho, proprietário do posto Por-

tal do Itanhangá, no Rio de Janeiro (RJ). 

Antes de investir na estrutura dos ca-

fés gourmets, Vilela contou que fez uma 

pesquisa de mercado para escolher a me-

lhor empresa que iria dar o suporte para a 

instalação. “Ter uma consultoria completa 

com um bom pré e pós-venda foi essencial 

para a nossa decisão”.  

Vinicius Hernandes, sócio-proprietário 

do Auto Posto Arrastão, de Santos (SP), 

também investiu em uma cafeteria gour-

met para ter um diferencial no negócio. 

“O mercado já nos mostrou que as pes-

soas buscam cada vez mais as lojas de con-

veniência para refeições, cafés, lanches rá-

pidos etc. E, por que não investir no café, 

que é uma paixão nacional?”, questionou. 

Segundo Hernandes, quando decidiram 

implementar uma cafeteria gourmet, bus-

caram os melhores produtos e maquiná-

rios para se destacarem no mercado bas-

tante competitivo de lojas de conveniên-

cia. Além disso, ele procurou ampliar seus 

conhecimentos técnicos. “Fui buscar em-

basamento técnico (curso de barista), pa-

ra que eu pudesse treinar a minha equipe. 

Também procurei os melhores produtores, 

para fazer jus à utilização de produtos de 

primeira linha”, contou. 

Ele destaca que a parte técnica faz to-

da a diferença para o sucesso da cafeteria, 

sendo necessário treinamento dos funcio-

nários para a arte de tirar um bom café. 

“Os colaboradores se interessam bastante 

e também ficam maravilhados com as infi-

nitas possibilidades desse mundo do café, 

que exige qualidade e técnica para extrair 

o melhor em uma xícara”, disse. 

Atualmente, Hernandes adquire os ca-

fés gourmets de quatro fornecedores, um 

local, dois do Rio de Janeiro e um em Mi-

nas Gerais. 

VALE A PENA O INVESTIR? 

Segundo Vilela, havia espaço físico para 

a instalação da cafeteria e o investimento 

não foi muito alto. “Apenas fizemos uma 

adaptação para colocar o ponto do café 

dentro da loja.  A meu ver, todo investi-

mento em forma de melhorias é sempre 

válido”, comentou. 
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Hernandes enfatiza que é preciso ter 

apoio de uma empresa que dê todo o su-

porte no pré e pós-venda, inclusive com a 

manutenção da máquina, treinamento da 

equipe para utilização e limpeza correta 

do equipamento.

O retorno do investimento, segundo 

Hernandes, ocorre no médio e longo pra-

zos. Ele cita que a máquina de café expres-

so é o mais caro neste modelo de negó-

cios, mas pode ser alugada. 

CHAMARIZ 

O café gourmet acaba se tornando um 

atrativo para o cliente da loja de conve-

niência, que leva ao consumo de outros 

produtos. “O cliente nunca toma apenas o 

café, pois acaba consumindo outros itens 

salgados e doces. Eu diria que um bom ca-

fé é uma estratégia de fisgar o cliente pa-

ra uma venda mais completa no ambiente 

das conveniências”, disse Hernandes. 

Para atrair novos clientes em momentos 

de fraco movimento, Hernandes distribui 

vales-café na pista de abastecimento. Pa-

ra os consumidores que fazem refeição no 

restaurante, o café é cortesia. 

Para Vilela, o café é uma oportunida-

de para ampliar as vendas, com as pro-

moções de combo com doces ou salga-

Custo médio de uma máquina de café 
pode variar em torno de R$ 20 mil, mas há 
a alternativa de locação do equipamento

Pi
xa

ba
y

O que é café 
gourmet?

Feito apenas a partir da espécie arábi-
ca, considerada mais nobre, o café gour-
met tem qualidade superior ao tradicio-
nal, também por causa de especificida-
des nas etapas de produção – como me-
nor tempo de torra, preservando o açú-
car natural do grão.

São levemente adocicados e deixam 
um gosto muito mais agradável e pro-
longado na boca. Além disso, o café 
gourmet passa por uma seleção crite-
riosa de grãos, na qual os defeituosos 
são descartados e somente os madu-
ros incluídos.

Bem mais que um mero título, o ca-
fé gourmet é um selo que atesta a qua-
lidade do produto ao consumidor final, 
garantindo que a marca passou por um 
criterioso processo desde a sua produ-
ção, assim como uma auditoria com ve-
rificações específicas.
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dos, o que contribui para aumentar o 

ticket médio da loja.  

PRINCIPAIS DESAFIOS 

Vilela destaca que empreender no Bra-

sil é sempre um desafio e nenhum mode-

lo de negócio é 100% livre de risco. “Em-

preender não é uma tarefa tão fácil, afinal 

temos uma alta carga tributária, mas com 

força de vontade, boas ideias e proativida-

de, vamos contornando os obstáculos do 

dia a dia”. 

Hernandes também enfatizou a dificul-

dade para se manter num negócio com o 

elevado volume de impostos. “O empresá-

rio brasileiro é um herói, que precisa aliar 

força e talento para manter seus estabele-

cimentos comerciais abertos”, disse. n

Primeira cafeteria  
do Brasil 

Paulo Fernandes, proprietário do Café Flo-
resta, inaugurou a 1ª cafeteria no Brasil, em 
Santos (SP), em janeiro de 1973. 

“O café faz parte do dia a dia, é uma bebi-
da que proporciona prazer quando degusta-
mos. Creio que por este motivo as cafeterias 
têm crescido cada vez mais pelo mundo afo-
ra, não é uma exclusividade do Brasil”, disse. 

Nos últimos dois anos, as cafeterias da 
marca têm se expandido no segmento da 
revenda de combustíveis. “Acredito que es-
tes revendedores estão atentos ao mercado, 
querem oferecer algo a mais aos seus clien-
tes, uma experiência. E por que não um café 
de qualidade e diferenciado?”, disse. 

Para ele, o mais importante para imple-
mentar uma cafeteria da marca é o local.“ 
Tem que ter movimento, com passagem de 
pedestres, giro alto de pessoas durante ma-
nhã/tarde/noite”, comentou.

Fernandes destaca que o custo da montagem 
de uma cafeteria pode variar de R$ 100 mil até 
R$ 300 mil, dependendo do tamanho do es-
paço físico e quantidade de equipamentos 
que serão utilizados. “Hoje, o custo médio de 
uma máquina de café expresso de boa quali-
dade está em torno de R$ 20 mil. Outra con-
dicionante que também deve ser levada em 
conta são as variedades dos cafés”. 

As cafeterias operam com diversos tipos e 
origens de cafés de diferentes regiões produ-
toras no Brasil. Segundo Fernandes, com o 
advento de cafeterias, surgiram profissionais 
que se especializaram no preparo do pro-
duto, oferecendo aos consumidores prepa-
ros com diversos blends e receitas. Por isso a 
escolha do grão tem de ser cuidadosa para 
oferecer cafés de qualidade”.
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OPINIÃO Klaiston Soares D’Miranda | Consultor jurídico da Fecombustíveis 

O salário-condição é aquela parcela sala-
rial paga condicionada à realização de de-
terminadas tarefas e/ou condições de tra-
balho. Alguns exemplos de salário-condição 
são a gratificação de quebra de caixa; a gra-
tificação de gerente; e o adicional de peri-
culosidade ou insalubridade, cujo pagamen-
to será devido somente enquanto o empre-
gado laborar nestas funções ou condições. 
Cessada a atividade de caixa ou gerente e a 
exposição à saúde, suspende-se o imediato 
pagamento do adicional salarial.

A supressão de parcelas tidas como salário- 
condição, isto é, aquelas pagas enquanto o 
trabalhador satisfaz condição prevista por lei, 
contrato individual ou negociação coletiva, e 
não viola, de forma alguma, os princípios da 
irredutibilidade salarial ou da alteração con-
tratual lesiva, a não ser que deixe de existir a 
condição para a sua percepção pelo trabalha-
dor, prevista pela legislação.

Como já esclarecido com excelência pe-
la doutrina e pela jurisprudência trabalhista, 
as parcelas que possuem natureza de salário- 
condição, tais como gratificações de funções 
e prêmios, são devidas apenas enquanto o 
trabalhador preencher as condições legais de 
percepção da verba no exercício da atividade 
ou exposição.

Na hipótese do adicional de periculosi-
dade ou insalubridade, por exemplo, este é 
devido enquanto o funcionário – no exercí-
cio de suas atividades laborais – permanecer 
trabalhando em local perigoso ou exposto a 
agentes insalubres, ainda que de forma in-
termitente. Cessada a exposição, suspende-
-se o pagamento do adicional.

No mais recente entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho, a gratificação de que-
bra de caixa, ou seja, aqueles plus que o tra-
balhador recebe enquanto caixa da empresa, 
foi incorporada à condição de salário-condi-
ção. No mesmo diapasão podemos enquadrar 
a gratificação de gerente prevista no artigo 62 
da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Concluímos, assim, que as parcelas que 
possuem cunho de salário-condição depen-
dem do preenchimentos dos requisitos espe-
cíficos para sua configuração. Sua supressão, 
exatamente pelo motivo de não ter havido a 
satisfação dos critérios previamente estabe-
lecidos, não incorre em violação aos princí-
pios da irredutibilidade salarial ou da altera-
ção contratual lesiva.

Salário-condição 

No mais recente 

entendimento do Tribunal 

Superior do Trabalho, a 

gratificação de quebra de 

caixa, ou seja, aqueles plus 

que o trabalhador recebe 

enquanto caixa da empresa, 

foi incorporada à condição  

de salário-condição
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EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

26/12/2022 -29/12/2022 3,239 3,231

02/01/2023 - 06/01/2023 3,228 3,192

09/01/2023 - 13/01/2023 3,083 2,998

16/01/2023 - 20/01/2023 2,937 2,883

23/01/2023 - 27/01/2023 2,991 2,952

dezembro de 2021 3,879 3,775

dezembro de 2022 3,171 3,189

Variação 26/12/2022 - 
27/01/2023

-7,7% -8,6%

Variação dezembro 2022 
x dezembro 2021

-18,2% -15,5%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

26/12/2022 -29/12/2022 2,889 2,771

02/01/2023 - 06/01/2023 2,809 2,730

09/01/2023 - 13/01/2023 2,590 2,478

16/01/2023 - 20/01/2023 2,560 2,417

23/01/2023 - 27/01/2023 2,690 2,564

dezembro de 2021 3,350 3,325

dezembro de 2022 2,774 2,678

Variação 26/12/2022 - 
27/01/2023

-6,9% -7,5%

Variação dezembro 2022 
x dezembro 2021

-17,2% -19,5%

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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Ato Cotepe /ICMS 8 + Ato Cotepe /PMPF 2/2023  (Referência 01/02/2023)

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 2,7503 0,9420 0,0000 0,0000 0,0000 0,9475 4,640 17,0% 5,5274
AL 2,3828 0,9231 0,0000 0,0000 0,0000 1,0165 4,322 19,0% 5,3027
AM 2,6605 0,9447 0,0000 0,0000 0,0000 0,9029 4,508 18,0% 4,9612
AP 2,4591 0,9528 0,0000 0,0000 0,0000 0,8331 4,245 18,0% 4,5800
BA 2,6374 0,9285 0,0000 0,0000 0,0000 0,9130 4,479 18,0% 5,0300
CE 2,3568 0,9393 0,0000 0,0000 0,0000 1,1231 4,419 20,0% 5,5600
DF 2,5187 0,8051 0,0000 0,0000 0,0000 0,8986 4,222 18,0% 4,9700
ES 2,4167 0,8265 0,0000 0,0000 0,0000 0,8791 4,122 17,0% 5,1313
GO 2,5156 0,8024 0,0000 0,0000 0,0000 0,8282 4,146 17,0% 4,8364
MA 2,3334 0,9339 0,0000 0,0000 0,0000 0,8700 4,137 18,0% 4,7800
MG 2,4723 0,8211 0,0000 0,0000 0,0000 0,9102 4,204 18,0% 5,0344
MS 2,5110 0,8186 0,0000 0,0000 0,0000 0,8568 4,186 17,0% 4,9980
MT 2,5823 0,8240 0,0000 0,0000 0,0000 0,9262 4,332 17,0% 5,3968
PA 2,3622 0,9366 0,0000 0,0000 0,0000 0,8848 4,184 17,0% 5,1534
PB 2,3398 0,9191 0,0000 0,0000 0,0000 0,8866 4,145 18,0% 4,8820
PE 2,3679 0,9191 0,0000 0,0000 0,0000 0,8935 4,180 18,0% 4,9200
PI 2,3649 0,9245 0,0000 0,0000 0,0000 1,0799 4,369 20,0% 5,3400
PR 2,4141 0,8211 0,0000 0,0000 0,0000 0,9053 4,141 18,0% 5,0160
RJ 2,4638 0,8211 0,0000 0,0000 0,0000 0,9060 4,191 18,0% 5,0000
RN 2,3448 0,9231 0,0000 0,0000 0,0000 0,9478 4,216 18,0% 5,2100
RO 2,7251 0,9420 0,0000 0,0000 0,0000 0,9301 4,597 17,5% 5,2590
RR 2,7072 0,9447 0,0000 0,0000 0,0000 0,9406 4,593 17,0% 5,4690
RS 2,4319 0,8396 0,0000 0,0000 0,0000 0,8497 4,121 17,0% 4,9927
SC 2,4482 0,8292 0,0000 0,0000 0,0000 0,8942 4,172 17,0% 5,2400
SE 2,4604 0,9231 0,0000 0,0000 0,0000 0,9114 4,295 18,0% 5,0156
SP 2,4433 0,8130 0,0000 0,0000 0,0000 0,8940 4,150 18,0% 4,9500
TO 2,4246 0,8159 0,0000 0,0000 0,0000 0,9599 4,200 18,0% 5,2800

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 4,211

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 4,2873 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,9242 5,805 17,0% 5,4032
AL 4,1117 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,8556 5,546 17,0% 5,0000
AM 4,1766 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,8852 5,655 18,0% 4,8774
AP 4,2591 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,7883 5,640 17,0% 4,6011
BA 4,0991 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 1,0274 5,705 18,0% 5,6730
CE 4,1590 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9338 5,671 18,0% 5,1500
DF 4,3012 0,5551 0,0000 0,0000 0,0000 0,9172 5,773 14,0% 6,5300
ES 4,1880 0,5506 0,0000 0,0000 0,0000 0,5654 5,304 12,0% 4,6846
GO 4,3026 0,5541 0,0000 0,0000 0,0000 0,8545 5,711 14,0% 6,0715
MA 4,0971 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9404 5,616 18,0% 5,1815
MG 4,2926 0,5506 0,0000 0,0000 0,0000 0,6572 5,500 15,0% 4,3666
MS 4,3134 0,5541 0,0000 0,0000 0,0000 0,7639 5,631 12,0% 6,3274
MT 4,3848 0,5551 0,0000 0,0000 0,0000 0,8804 5,820 16,0% 5,4647
PA 4,1396 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,9394 5,672 17,0% 5,4856
PB 4,0876 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9476 5,614 18,0% 5,2300
PE 4,1362 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,8224 5,537 16,0% 5,1064
PI 4,1360 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9492 5,664 18,0% 5,2300
PR 4,2079 0,5344 0,0000 0,0000 0,0000 0,7248 5,467 12,0% 6,0280
RJ 4,2471 0,5536 0,0000 0,0000 0,0000 0,6807 5,481 12,0% 5,6448
RN 4,0426 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9487 5,570 18,0% 5,2300
RO 4,2563 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 1,2148 6,064 17,0% 7,0910
RR 4,2342 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 1,0889 5,916 17,0% 6,3500
RS 4,1831 0,5344 0,0000 0,0000 0,0000 0,5086 5,226 12,0% 4,2346
SC 4,2623 0,5354 0,0000 0,0000 0,0000 0,7702 5,568 12,0% 6,4000
SE 4,2074 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,7937 5,580 18,0% 4,3792
SP 4,2299 0,5486 0,0000 0,0000 0,0000 0,8492 5,628 13,3% 6,3700
TO 4,2095 0,5861 0,0000 0,0000 0,0000 0,6877 5,483 13,5% 5,0570

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,580
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FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4)*: PMPF/Base de cálculo do ICMS
(*) - Exceto para óleo diesel, base de cálculo = preço médio refinaria/ICMS Próprio - AM/CE/DF/ES/GO/MA/MG/PA/PB/PE/PR/RJ/RN/RS/SC/SP
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (7): Aplicado sobre o PMPF do fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019 
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinarias) de 25/01/23 para Gasolina 07/12/22 para óleo Diesel  -  Base - Ato Cotepe/ICMS 8 + Ato Cotepe/
PMPF 2/2023
Preços para o Estado da Bahia (S.Fco do Conde, Candeias, Jequié e Itabuna -  Refinaria Acelen) - ref. 26/01/23 e para Região Norte (Refinaria REAM) - ref. 
26/01/23
Tributos Federais “Zerados” - MP 1157 (Gasolina e Etanol até 28/02/2023 - Diesel até 31/12/2023)
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq).
A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a 
colaborar com a transparência do mercado e com a efetivação da competitividade do setor.
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AC 4,3214 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,8922 5,807 17,0% 5,2163

AL 4,1332 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,8556 5,567 17,0% 5,0000

AM 4,2396 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,9029 5,736 18,0% 4,9749

AP 4,2806 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,8400 5,714 17,0% 4,9034

BA 4,1576 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 1,0448 5,781 18,0% 5,7693

CE 4,1998 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9338 5,712 18,0% 5,1500

DF 4,3512 0,5551 0,0000 0,0000 0,0000 0,9495 5,856 14,0% 6,7600

ES 4,2291 0,5506 0,0000 0,0000 0,0000 0,5797 5,359 12,0% 4,8033

GO 4,3435 0,5541 0,0000 0,0000 0,0000 0,8736 5,771 14,0% 6,2072

MA 4,1602 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9553 5,694 18,0% 5,2636

MG 4,3420 0,5506 0,0000 0,0000 0,0000 0,6711 5,564 15,0% 4,4592

MS 4,3349 0,5541 0,0000 0,0000 0,0000 0,7845 5,674 12,0% 6,4978

MT 4,4063 0,5551 0,0000 0,0000 0,0000 0,8804 5,842 16,0% 5,4647

PA 4,1852 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 0,9405 5,719 17,0% 5,4921

PB 4,1127 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9476 5,639 18,0% 5,2300

PE 4,1577 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,8224 5,559 16,0% 5,1064

PI 4,1611 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9492 5,689 18,0% 5,2300

PR 4,2450 0,5344 0,0000 0,0000 0,0000 0,7410 5,520 12,0% 6,1630

RJ 4,2920 0,5536 0,0000 0,0000 0,0000 0,6912 5,537 12,0% 5,7320

RN 4,0722 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,9487 5,599 18,0% 5,2300

RO 4,2859 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 1,2215 6,100 17,0% 7,1300

RR 4,2638 0,5931 0,0000 0,0000 0,0000 1,1009 5,958 17,0% 6,4200

RS 4,2280 0,5344 0,0000 0,0000 0,0000 0,5187 5,281 12,0% 4,3192

SC 4,3112 0,5354 0,0000 0,0000 0,0000 0,7811 5,628 12,0% 6,4900

SE 4,2325 0,5785 0,0000 0,0000 0,0000 0,8105 5,622 18,0% 4,4716

SP 4,2710 0,5486 0,0000 0,0000 0,0000 0,8666 5,686 13,3% 6,5000

TO 4,2320 0,5861 0,0000 0,0000 0,0000 0,6948 5,513 13,5% 5,1090

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,634
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TABELAS
AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS
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Fonte: Petrobras
Nota: As tabelas e informações sobre a composição de preços estão disponíveis no site da empresa, seção Nossas Atividades/ Preços de Vendas de Combustíveis  
(https://petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/precos-de-venda-de-combustiveis/)
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PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Período: 01/01/2020 à 31/12/2022 - (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 30/01/2023


