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Nova regulamentação em pauta
A Fecombustíveis representa nacionalmente
34 sindicatos, defendendo os interesses
legítimos de mais de 40 mil postos de serviços,
407 TRRs e cerca de 71 mil revendedores de
GLP, além da revenda de lubrificantes.
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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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Estamos quase às vésperas da audiência pública da ANP,
que discutirá as mudanças nas regras para os postos de combustíveis do país.
Ouvi de alguns analistas que certas sugestões propostas pela
Agência são consideradas para “inglês ver”, e não terão o efeito
prático que se espera, ou seja, a queda dos preços dos combustíveis a partir do aumento da competição na ponta final. E, pior,
podem bagunçar o varejo, com o aumento das irregularidades.
Uma das propostas é a de exibição de preços em duas casas decimais, e não mais em três. Este tema foi recorrente no passado, na
forma de projetos de lei com apelo populista em diversas regiões do
país, com a proposta de beneficiar o consumidor. Agora, retorna como suposta regra nacional, porém sem apelo consistente. A mudança pode, inclusive, causar o efeito contrário. O arredondamento das
duas casas decimais pode representar aumento no custo final para
o consumidor, em comparação às três casas decimais. Vale destacar
que o uso das três casas decimais ou mais não é exclusividade do setor do petróleo, está presente em outras commodities e no mercado
financeiro. Confira esta e as demais sugestões da ANP, que visam alterar a Resolução 41/2013, na Reportagem de Capa.
O Brasil novamente está enfrentando uma crise hídrica e energética e, mais uma vez, quem vai pagar a conta pesada da falta
de planejamento do país é a população, juntamente com os empresários que movimentam a economia. Do ponto de vista macro, trazemos a análise técnica e aprofundada do professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Adilson de Oliveira,
na Entrevista do mês, sobre a atual crise.
Para revenda, trazemos duas matérias da seção Na Prática
que deverão ser lidas de forma complementar. Uma sobre o racionamento de água, que mostra como uso do sistema de captação
e reúso de águas das chuvas pode auxiliar os postos neste momento de estiagem e outra sobre o racionamento da energia elétrica. Além de dar dicas de economia, a matéria mostra como os
painéis fotovoltaicos podem contribuir para reduzir custos, aliando o benefício ambiental com o consumo de energia oriundo de
fonte limpa e renovável.
Trazemos também novidades no design da revista, que passou
por modificações, com fontes maiores e novas cores para tornar
a leitura mais agradável. Espero que gostem!
Mônica Serrano
Editora
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www.sindepac.com.br
ALAGOAS
Sindicombustíveis - AL
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www.sindipetroserra.com.br
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Fone: (11) 3644-3439/ 3645-2640
sindilub@sindilub.org.br
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www.sindiposto-to.com.br
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ABRAGÁS (GLP)
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Fone: (41) 98897-9797
abragas.presidente@gmail.com
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VIROU NOTÍCIA
Stock

Veículos: vendas têm
queda de 14% em junho
Na primeira quinzena de junho, o número de emplacamentos de novos veículos caiu 14%, em comparação com o
mesmo período de maio. Segundo números do Autoinforme, nos primeiros 15
dias do mês (sendo 11 úteis) foram registrados 80.645 carros e comerciais leves emplacados, o que equivale a 7.331
licenciamentos por dia.
Dois fatores são responsáveis pela redução de vendas. Um deles é que os estoques estão em níveis bastante baixos,
pois algumas das principais fábricas estão paradas ou precisaram fazer suspensões na produção por falta de semicondutores. O problema afeta duas plantas
da General Motors e três da Volkswagen, que interromperam completamente as linhas de montagem. O outro é o
aumento de preços dos veículos, decorrente da elevação dos custos dos insumos de produção.

6 Combustíveis & Conveniência

PIB cresceu 1,2% no primeiro
trimestre, mas revenda
acumula perdas de 10%
O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,2%
no primeiro trimestre de 2021 (comparado ao
quarto trimestre de 2020), de acordo com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE). Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, o crescimento foi de 1,0%.
No setor de serviços os resultados positivos
vieram dos segmentos de transporte, armazenagem e correio (3,6%), intermediação financeira e seguros (1,7%), informação e comunicação (1,4%), comércio (1,2%), atividades
imobiliárias (1,0%) e outros serviços (0,1%).
Mas, mesmo com o crescimento do transporte
e de outros segmentos econômicos, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) destaca que as vendas de
combustíveis ainda se encontram 10% abaixo
do nível de fevereiro de 2020.

Biodiesel: leilão para julho e
agosto tem queda de 13%
O 80º Leilão de Biodiesel da ANP (L80),
que prevê entregas para os meses de julho e
agosto, foi encerrado em 11 de junho. As distribuidoras que participaram do leilão compraram 1,1 bilhão de litros de biodiesel, para
atender à adição obrigatória de 10% (B10).
O volume adquirido representa queda de
13% sobre o comercializado no leilão destinado ao abastecimento do mercado brasileiro com entregas nos mesmos meses (julho e
agosto) de 2020 (L73 e L73-C), quando o teor obrigatório era de 12% (B12).
O L80 foi o segundo leilão realizado durante a vigência da redução de B13 para B10, estabelecida pela Resolução nº 16/2018 do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

Petrobras vende restante
da fatia da BR
A Petrobras vendeu os 37,5%
que ainda detinha na BR Distribuidora, ao preço
de R$ 26 por ação, que totalizou R$ 11,36 bilhões na oferta subsequente (follow-on).
A privatização da BR Distribuidora foi iniciada
em julho de 2019, quando a participação da Petrobras foi reduzida de 71% para 41%. A estatal
passou a reduzir seu capital acionário, gradativamente, até chegar aos 37,5%, negociados em 30
de junho, que marcou a saída total da Petrobras
no setor de distribuição.
“Com a venda final da participação da Petrobras, a BR será uma corporação privada. Isso vai
ser bom para o mercado da distribuição porque
ela vai ter mais liberdade para competir. Apesar de
a BR ser a maior distribuidora do país, seus números eram piores do que os das suas concorrentes.
Agora, a BR terá uma administração mais eficiente
e todos serão beneficiados, inclusive os donos de
postos”, disse Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (Cbie).
Segundo nota do jornal O Globo, a bandeira BR
será mantida nos postos, pois o contrato de licenciamento da marca é independente do negócio.

Inmetro publica novas
regras para bombas
Em 15 de junho, o Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
(Inmetro) publicou a Portaria 264, que
determina que, a partir de 1o de julho de
2022, as bombas medidoras de combustíveis, aprovadas pela Portaria Inmetro
23/1985, em qualquer ano de fabricação e autuadas pelo Inmetro por fraude,
não poderão permanecer em uso, devendo ser substituídas por bombas medidoras de combustíveis líquidos conforme o
novo Regulamento Técnico Metrológico.
De acordo com Antônio Cristóvão,
gerente de Produtos da América Latina
da Gilbarco Veeder-Root, os fabricantes
de bombas começarão a se adequar para atender à nova norma. No entanto,
ele observa que, em relação à segurança, a portaria não trouxe melhorias conforme o nível de segurança antifraude
previsto na Portaria 559/2016. Confira o detalhamento das novas regras na
próxima edição da C&C.

Mato Grosso: sindicato entra nas redes sociais
Com o objetivo de oferecer informação de
qualidade e desmistificar a imagem dos postos perante à sociedade, o Sindipetróleo - MT,
sindicato que representa a revenda do estado
de Mato Grosso, aderiu às redes sociais.
“O objetivo é mudar o conceito que as pessoas
têm sobre o nosso setor. Nas redes sociais, vamos assumir uma postura de levar mais conhecimento sobre
os combustíveis com assuntos de interesse do público. Ter presença digital é um grande desafio”, explicou Nelson Soares, diretor-executivo do Sindicato.

O Sindipetróleo vai iniciar com a publicação
de conteúdos de interesse para quem se utiliza de veículos automotores, intercalando com
conteúdos que informem a importância e qualidade da revenda.
Para atrair seguidores, haverá sorteios de vale combustível, vale desconto na troca de óleo,
ingressos de shows, entre outros.
Confira:
Instagram @sindipetroleo_mt
Facebook @sindipetroleomt
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‘Resolução da
crise elétrica está
nas mãos erradas’

Divulgação

8 Combustíveis & Conveniência

POR ADRIANA CARDOSO

M

de chuvas no país, a insistência de agentes
políticos colocarem a culpa em “São Pe-

ais uma vez, o Brasil es-

dro” para justificar a inércia na gerência do

tá sob a ameaça de viver

setor e, por fim, o fato de que a gestão

duas crises: a hídrica e a

da crise está nas mãos equivocadas do se-

energética. Apesar de o problema ser re-

tor elétrico. “Quem deveria estar gerindo a

corrente, a matriz elétrica nacional con-

crise é a ANA ou o Ibama”, frisou.

tinua fortemente dependente da energia gerada pelas hidrelétricas, com mais

Combustíveis & Conveniência: A respei-

de 60% do total de fontes. Um caminho

to da crise hídrica/energética que estamos

equivocado, na opinião do engenheiro

vivendo, qual é a diferença do período do

químico e economista Adilson de Oliveira,

apagão energético que passamos no go-

professor da Universidade Federal do Rio

verno Fernando Henrique?

de Janeiro (UFRJ) e membro do conselho

Adilson de Oliveira: A diferença básica

curador do Instituto de Economia da uni-

é que, no período FHC, o sistema elétrico

versidade. Em sua visão, um dos grandes

dependia quase que exclusivamente das

erros do país foi não ter investido antes

centrais hidrelétricas. Hoje temos um par-

em fontes renováveis de energia. “A eó-

que gerador mais diversificado, com eóli-

lica, solar e mesmo o biogás são alterna-

ca, um pouco da solar, mais térmicas. Po-

tivas propostas no mundo todo, e não há

rém, permanecemos ainda muito depen-

razões para que não façamos o mesmo.

dentes do regime das águas. As hidrelé-

Inclusive, nós temos uma vantagem em

tricas representam entre 63% e 65% da

relação a isso”, pontuou. Com vida aca-

nossa capacidade de geração energética.

dêmica dedicada a estudar o setor energético, o professor participou da criação

C&C: Diante dessa estrutura, de que

Área Interdisciplinar de Energia da Coppe/

maneira o desmatamento e os problemas

UFRJ e também atuou no governo de Fer-

ambientais afetam a nossa matriz?

nando Henrique Cardoso.

AO: Primeiro, estamos vivendo um período

Na entrevista exclusiva à Combustíveis

de mudanças climáticas, que vão influen-

& Conveniência, Oliveira relata o quanto o

ciar o regime de chuvas no futuro. E um

desmatamento tem influenciado o regime

dos grandes problemas do sistema elétriCombustíveis & Conveniência
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co é continuar projetando o futuro a par-

to de que não teremos mais chuvas nes-

tir de um passado que já não vai acontecer

sa região como no passado. O desmata-

mais. Portanto, acho que o desmatamento

mento, claro, pode ser revertido, mas seria

acelera as mudanças climáticas. Estamos

um processo lento, porque não é possível

com um volume de águas cada vez menor

reflorestar em um ano ou dois. Vamos ter

— basta olhar a sequência de pluviome-

que aprender a conviver com essa realida-

tria nos últimos dez anos. Este é o período

de. Isso é importante para termos a clareza

em que o desmatamento mais sofreu, em

de que todo o sistema de gestão de águas

particular no Centro-Oeste, o que é posi-

no Brasil foi assentado no suprimento das

tivo por um lado, que é o desenvolvimen-

hidrelétricas, quando, na verdade, a água

to da agricultura, mas, por outro, quan-

é muito mais importante para outros usos

do se desmata, não criamos instrumentos

– abastecimento urbano, produção agrí-

que permitam preservar os mananciais. Is-

cola e todas as outras atividades para as

so acelera e agrava a mudança climática.

quais a água é importante. A diferença da
água para a energia elétrica e da água para

C&C: De onde vem a maior parte da água

esses usos é que no segundo caso não há

que abastece o sistema hidrelétrico brasileiro?

substituto, enquanto a geração de energia

AO: Basicamente, a água vem das ba-

elétrica tem outras alternativas. Mas acon-

cias das regiões Sudeste/Centro-Oeste, co-

tece que nós acreditamos que a água no

mo o rio Paranapanema, toda essa região

Brasil é abundante e que podemos usá-la

central, mas mais próximo da costa. Esse

à vontade, e isso não é verdade. Em par-

é o grosso da água que cai em nosso sis-

ticular, porque a população cresceu – em

tema. Claro que no Norte e Nordeste são

1950, éramos 50 milhões de habitantes,

outros rios. Nosso sistema elétrico é parti-

agora somos 230 milhões. Além disso, a

cularmente assentado sobre as hidrelétri-

produção agrícola cresceu exponencial-

cas que estão na região de Minas Gerais e

mente, tanto que, hoje, somos o celeiro do

São Paulo, em direção ao Paraná e Mato

mundo, e temos todos esses animais, esse

Grosso do Sul. E esse é o nosso problema.

gado que precisa de água. Então, isso tudo

Quando as chuvas não são mais como na

faz com que a água seja muito mais impor-

média histórica — e não estão sendo mais

tante para esses fins do que para a geração

—, nós vamos precisar conviver com o fa-

de energia.
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C&C: Por tudo o que o senhor diz, nosso
problema maior é a crise hídrica, que afeta
a matriz energética. Então, quem deveria
estar resolvendo esse problema?

C&C: Quais soluções poderiam ser adotadas
para que esse problema não seja recorrente?
AO: Há soluções para isso que poderiam ter
sido tomadas lá atrás, não muito longe. Pri-

AO: Por ironia, quando temos uma crise

meiro, no começo do ano, estávamos com

hídrica, quem é chamado para resolvê-la? O

bandeira verde, mas os reservatórios em um

setor elétrico, quando, na verdade, quem

nível mais baixo. Segundo, o governo não es-

tinha que ser chamada é a Agência Nacio-

tá construindo a energia renovável no ritmo

nal de Águas (ANA) e o Instituto Brasilei-

que deveria acontecer. Inclusive, no Congres-

ro de Meio Ambiente e dos Recursos Na-

so já há quem queira se opor à construção de

turais Renováveis (Ibama). Ou seja, você

solares, eólicas, porque querem construir mais

transfere, coloca na mão dos predado-

hidrelétricas. E por quê? Porque quem cons-

res da água – termo que alguém já utili-

trói usinas hidrelétricas são as grandes emprei-

zou – para que solucionem o problema.

teiras, enquanto energia solar somos nós, em

E eles vão resolver o problema elétrico,

nossas residências, ou seja, grupos muito mais

mas, na verdade, a crise é da água. Na

distribuídos e menos concentrados.

minha concepção, o governo está colocando a resolução do problema em mãos

C&C: O senhor considera as fontes reno-

equivocadas. E já estamos na crise hídri-

váveis uma solução? A energia nuclear po-

ca, não é? Tanto que o governo está ra-

de ser também uma alternativa?

cionando o uso da água para resolver a
questão elétrica.

AO: Evidentemente, a energia nuclear não
usa combustível fóssil, então, do ponto de
Combustíveis & Conveniência
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vista das emissões, podemos dizer que ela é

deira tarifária? São os consumidores resi-

amigável. Por outro lado, há uma resistên-

denciais. E a grande indústria vai consu-

cia enorme, geopolítica, na construção de

mir a energia que sobrar. É preciso que o

nova centrais nucleares, como vemos acon-

governo intervenha para ajudar a popula-

tecer entre americanos, europeus e o Irã.

ção. Há uma intenção de pedir economia

Sendo assim, a energia nuclear nos coloca

às grandes indústrias também, que seriam

na contramão da geopolítica global. Já as

recompensadas, mas é preciso que o go-

soluções eólica, solar e mesmo o biogás es-

verno estabeleça de que modo essa com-

tão sendo propostas no mundo todo, e não

pensação deve ser feita e não deixar que

há razões para que não façamos o mesmo.

elas digam como deve.

Inclusive, como esse tipo de energia gerada
é intermitente (é intervalada, descontínua),

C&C: De que maneira a privatização da

é necessário que se tenha outra fonte pa-

Eletrobrás vai impactar o setor energético?

ra poder atender o mercado nos períodos

AO: Isso é exatamente o inverso do que

em que ela não gera por razões técnicas.

deveria ser feito. A Eletrobrás tem os gran-

No Brasil, temos uma grande vantagem que

des reservatórios hidrelétricos brasileiros. É

são esses reservatórios que já existem, mas

ela que tem a maioria dos reservatórios re-

estão sendo geridos de forma equivocada.

levantes. Hoje, a gestão dos reservatórios é

Eles não são geridos para apoiar as fontes

a principal tarefa do governo, pois eles são

renováveis. Estas é que estão sendo cons-

da população brasileira. Inclusive, é o que

truídas para apoiar as hidrelétricas, o que é

diz a Constituição: água é propriedade coletiva

um total contrassenso.

e é gerida pelo governo. Então, é um absurdo
privatizarmos os reservatórios quando se sabe

C&C: Recentemente, o ministro Bento Al-

que vamos ter que enchê-los. Em 1999, um

buquerque (Minas e Energia) pediu que os

pouco antes da crise de 2001, foi dito às

brasileiros economizem energia. Além dis-

hidrelétricas que a receita delas indepen-

so, a conta de luz já está mais cara. Por que

deria da geração de energia elétrica. A hi-

sempre cai no colo do cidadão comum?

pótese adotada foi a seguinte: quando tem

AO: A primeira medida do governo foi

muita água no reservatório, pode-se gerar

aumentar a bandeira tarifária, que já era

muita energia elétrica, ao contrário dos pe-

elevadíssima! Quem é que vai pagar a ban-

ríodos de estiagem. E, com base nas chu-
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vas do passado, era calculada uma remu-

que preciso me preocupar com a água?’.

neração, independentemente se elas gera-

Isso tem que ser revisto radicalmente. Mas

vam ou não energia. Em resumo: mesmo

qual é a consequência de rever essas ga-

que as empresas não conseguissem gerar

rantias? Significa que todas as centrais, in-

energia, elas continuavam ganhando. Por

clusive as privatizadas da Eletrobrás, valem

que razão foi feito isso? Porque quando o

muito menos do que o que consta no con-

governo FHC resolveu privatizar as hidrelé-

trato de concessão, pois se não podem ge-

tricas, houve o questionamento: ‘vou com-

rar aquilo que estão dizendo, não têm esse

prar uma central que só vai gerar energia

valor. E por que elas têm esse valor? Por-

quando chove. E se não chover?’. Criou-

que toda vez que há problemas, o custo

-se, então, essa garantia física de remune-

disso é repassado para nós, consumidores.

rá-lo gerando ou não gerando energia. Foi
assim que as centrais disseram: ‘então, por

C&C: Historicamente falando, desde
quando o Brasil vive essa situação de crises esporádicas?
AO: A situação foi se agravando a par-

O governo está
privatizando
nossas refinarias e,
se não acontecer
a expansão de
investimentos que
esperamos, isso
pode tornar o Brasil
mais vulnerável
do ponto de vista
geopolítico

tir da década de 1990, porque até aquela
época o sistema elétrico brasileiro era quase que gerido regionalmente. Não havia essas grandes interligações. Quem tinha mais
problemas era no Nordeste, por razões climáticas que conhecemos. Portanto, quando nosso sistema era gerido de forma regional, as dificuldades eram menores. Por que
agora o problema ficou dessa magnitude?
Porque fizemos todas essas interligações.
Hoje, a região Norte tem ajudado o Sul do
Brasil a não entrar em racionamento. Isso
porque o governo brasileiro pensou que
traria energia da Argentina, mas os argentinos estão no período de inverno, quando
Combustíveis & Conveniência
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se demanda mais o uso do gás para gerar

ca, especialmente de empresas que não

eletricidade e para aquecer as residências.

querem parar a produção – comprar die-

Essas interligações tornaram um problema

sel sai mais barato que parar a produção.

que era regional, que podia ser administra-

Segundo, há proposta de paralisar a hi-

do regionalmente, em um grande proble-

drovia Tietê-Paraná, que é uma grande

ma nacional.

transportadora de grãos, o que vai gerar
demanda por transporte de carga. Uma

C&C: Quanto de nosso parque gerador é

enorme safra de soja precisa ser transpor-

de termoelétricas e como estaríamos não

tada do Centro-Oeste para os portos da

fossem elas?

região Sudeste. Então, fala-se de um vo-

AO: As termoelétricas são da ordem de

lume enorme de diesel que vai ser con-

pouco mais de 20%, a maioria funcionando

sumido. Por outro lado, o nosso proble-

a gás, mas tem a diesel, óleo combustível e

ma é que vamos importar diesel. O gover-

biomassa. Na situação que temos atualmen-

no está privatizando nossas refinarias e,

te, precisamos das termoelétricas, porque se

se não acontecer a expansão de investi-

elas não funcionarem, aí sim vamos para uma

mentos que esperamos, isso pode tornar

crise impensável. Então, agora vamos ter que

o Brasil mais vulnerável do ponto de vista

despachar as térmicas na sua totalidade. Mas,

geopolítico quando acontecer qualquer

veja bem: as térmicas já deveriam ter sido des-

ameaça ao suprimento da demanda. E as

pachadas anteriormente para que pudésse-

refinarias brasileiras têm extrema impor-

mos preservar os reservatórios. Quando não

tância geopolítica. Se o país voltar a cres-

se despacha as térmicas, maximiza-se a gera-

cer, nós temos que construir as nossas re-

ção hidrelétrica, fazendo o que chamamos de

finarias. Não é o momento de vender re-

esgotamento precoce dos reservatórios.

finaria — é o momento de construí-las se
queremos levar o país para a frente. Não

C&C: No setor de combustíveis especifi-

se pode privatizar sem refletir. Veja bem:

camente, qual será o impacto da crise hí-

eu respeito os interesses individuais, mas

drica/energética?

eles não podem se sobrepor aos interes-

AO: Vejo dois impactos. Primeiro, está

ses coletivos. Infelizmente, nós caímos na

havendo um crescimento significativo da

selva dos interesses individuais e agora va-

demanda por diesel para geração elétri-

mos ter que reordenar tudo isso. n
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Revendedor honesto não compete com sonegador
Desde que a Petrobras assinou o TCC do Cade, com o compromisso de sair do monopólio do
refino, tenho dito que somos favoráveis à abertura planejada e ordenada do mercado, de forma gradativa, com um período de transição para avaliar como se comportará a nova estrutura
do setor de combustíveis. Isso porque, se as regras não forem muito bem feitas, há o risco de
o monopólio estatal passar para as mãos privadas. Se tivermos um cenário positivo, com regras
elaboradas para incentivar investimentos em portos e preparar o país para o crescimento, com o
aumento de importações de combustíveis, juntamente com plano logístico para estimular outros
modais, aumentar o transporte de combustíveis
via dutos e trens, que são meios mais econômicos do que transporte rodoviário, os preços dos
combustíveis no país poderiam cair.
Mas a realidade mostra outro cenário. Ao invés
de a ANP se concentrar nas novas regulamentações do refino, para formatar um modelo sustentável de abertura para melhorar as condições de
comercialização da cadeia, ela pretende abrir mais
o mercado da revenda, de forma atabalhoada.
Já explanei, neste espaço, o que penso sobre as mudanças nas regras da revenda que estão em discussão pela agência reguladora. Hoje,
vou me ater a uma das propostas, que será extremamente danosa ao mercado, se for aprovada: a
venda de combustíveis delivery.
Não somos contra a modernização do mercado, a nossa maior crítica é que este modelo poderá escancarar as portas para os agentes irregulares, com aumento de sonegação e adulteração de combustíveis, já que estamos no Brasil
e há muitas falhas de fiscalização. Digo isso por
uma simples razão, o projeto-piloto do modelo
delivery foi suspenso por falta de fiscalização da
ANP e problemas com a documentação.
Uma das maiores empresas sonegadoras
de impostos, que deve R$ 14 bilhões ao Fis-

co, criou o modelo delivery de combustíveis.
A ANP autorizou o projeto-piloto com três caminhões, que circularam pela cidade do Rio de
Janeiro. Durante o período que durou o projeto (quase um ano), a ANP não conseguiu fazer
uma única fiscalização e nós (Fecombustíveis)
conseguimos uma liminar na Justiça, por esse
motivo, expedida pela juíza da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro, que suspendeu o projeto. Vamos supor que haja 1.000 caminhões rodando pelo país afora; como a ANP vai conseguir monitorar estes veículos? O nosso receio,
com a falta de fiscalização, é aumentar a venda
de combustível roubado, adulteração e mais
sonegação fiscal.
O revendedor honesto não consegue competir com sonegadores e fraudadores! A ilegalidade
quebra os empresários idôneos. E o nosso mercado, hoje, é formado por cerca de 41 mil postos, a
maioria deles pagadores de impostos e íntegros,
no modelo empresa familiar.
Alguns revendedores já me perguntaram se
não seria uma boa opção a venda delivery, pois
o posto poderia vender combustíveis para fazendas, hospitais e shoppings, sendo uma alternativa para o negócio. Mas digo que a ANP
não permite que o delivery venda diesel, somente gasolina e etanol. Além disso, o delivery
não tem permissão para vender em área rural
e o caminhão só pode circular na região metropolitana à qual pertence o posto. Destaco que
o revendedor terá que apresentar cerca de dez
tipos de licença e documentações. Não poderá abastecer em áreas de grande circulação de
pessoas, em prédios e estacionamentos. Também está proibido abastecer em locais de piso
semipermeável ou permeável. A cereja do bolo é que o revendedor poderá perder o registro
de autorização da atividade pela ANP se houver qualquer tipo de irregularidade no modelo
delivery. Então, é bom para quem?
Combustíveis & Conveniência
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Novos
critérios
para
segunda
reincidência
Agência reguladora coloca em discussão
atualização de regras sobre caracterização
de penalidades, visando melhorar os
parâmetros para os agentes regulados
POR MÔNICA SERRANO
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ANP colocou em consulta

Em análise similar, Felipe Goidanich, ad-

pública minuta de resolução

vogado do Sulpetro, considerou as mudan-

que revisa alguns critérios so-

ças positivas, pois abrandam as penalidades

bre a aplicação de penalidades previstas na

aplicadas aos postos, sem causar prejuízo

Lei 9.847/1999. Entre as sugestões princi-

ao equilíbrio do mercado. Segundo a no-

pais, a agência propõe estabelecer novo

ta técnica 5/2020, elaborada pela Superin-

conceito para definição de segunda rein-

tendência de Fiscalização do Abastecimen-

cidência e definir limitação temporal para

to (SFI), desde o primeiro ano da vigência da

a caracterização da reincidência, medidas

Resolução ANP 8/2012 tem sido expressivo

consideradas favoráveis para o setor.

o número das penalidades de suspensão da

A audiência pública está marcada para o

atividade aplicadas nas decisões de primeira

dia 19 de agosto, das 14h às 17h. A mi-

instância. De 2013 a 2019 foram aplicadas

nuta de Resolução pode ser consultada pe-

1.273 penas de suspensão temporária. Boa

lo site da ANP: https://

parte destas suspensões

www.gov.br/anp/pt-br/

penalizaram os pequenos

assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/2021/cp-9-21/minuta-resolucao.pdf.
Na avaliação jurídica, as propostas da ANP
não trazem prejuízo à
revenda. “Todas propo-

Todas
proposituras
contidas na
minuta
são benéficas
para a revenda

empresários, que cometeram transgressões de menor gravidade, de modo
geral por desconhecimento, o que justifica a revisão
das penalidades.
As propostas trazem
mudanças em relação
à segunda reincidência,

situras contidas na mi-

que se caracteriza “por

nuta são benéficas para

infração praticada depois

a revenda. Não houve nenhum ponto em

de condenação definitiva por transgres-

que a norma foi agravada ou instituiu pre-

são que tenha caracterizado a reincidência

juízo no critério de aplicação de penalida-

(não precisa ser a mesma infração anterior,

des ao revendedor”, disse Simone Março-

ou seja, não se trata de reincidência espe-

ni, advogada do Minaspetro.

cífica e sim genérica)”, explica Simone.
Combustíveis & Conveniência
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O QUE MUDA
Desta forma, a segunda reincidência (que

respeitando-se o prazo prescricional para a
cobrança”, destacou Simone.

pode acarretar além da pena de multa, a suspensão da atividade e até revogação de re-

O QUE NÃO MUDA

gistro), se dará se houver nova caracteriza-

Permanece o benefício para os pos-

ção do ato, ou seja, após a condenação defi-

tos que optarem por pagar as multas com

nitiva pela infração que tenha representado a

30% de desconto em até dez dias do re-

mesma conduta. Anteriormente à minuta, a

cebimento da decisão, desde que desistam

segunda reincidência era aplicada de acordo

do direito de recorrer e só será considerada

com o artigo 3º da Resolução ANP 8/2012

reincidência nos próximos seis meses.

e não se observava a data da nova infração.

Já para os postos que pagarem a pena-

Bastavam duas infrações seguidas, uma logo

lidade em até 30 dias, no valor integral, ou

após a outra, sendo a condenação definiti-

optarem pelo parcelamento do débito, o li-

va por ambas em datas próximas e se, logo

mite temporal para a contagem do prazo

após, houvesse a prática de uma terceira in-

de reincidência será de dois anos. Vale lem-

fração, já estaria caracterizada uma “segun-

brar que essa contagem, no caso de parce-

da reincidência”. Assim, na presente minuta,

lamento, será válida desde que o pagamen-

foram modificados o artigo 2º, inciso lll, que

to das parcelas não tenha sido suspenso.

trouxe essa nova definição sobre a segunda
reincidência, que beneficiará a revenda.

AGRAVAMENTO DE PENA

A minuta também inovou com o texto do

Outro aspecto a ser destacado é que se um

artigo 3o, inciso lll. Na prática, este item esta-

processo tiver sido considerado reincidência ou

belece que se tiver decorrido cinco anos da

segunda reincidência, não será utilizado para

decisão administrativa definitiva, que consi-

os efeitos de agravamento da pena. O prazo

dere o posto culpado pela transgressão, o

para desconsideração do processo com conde-

agente não será mais reincidente. “Antes,

nação definitiva para agravamento é de cinco

não havia estipulação do lapso temporal no

anos para multas não pagas. Para multas pa-

caso de ausência de pagamento, o que cria-

gas com desconto de 30%, será de seis meses

va grande insegurança jurídica. Contudo, im-

e, por fim, para aquelas parceladas, dois anos,

porta lembrar que as multas eventualmente

mantendo assim, os mesmos critérios tempo-

não pagas continuam plenamente exigíveis,

rais a serem aplicados para a reincidência. n
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Lutas.... lutas... e mais lutas!
Como se não bastassem os problemas causados pela pandemia da Covid-19, o setor de
combustíveis se prepara para transpor novos
obstáculos nos próximos meses.
É verdade que estamos vivendo um processo de aceleração da vacinação em todo o País,
mas a pandemia ainda está longe de acabar
e as vendas de combustíveis ainda não estão
nos patamares registrados no início de 2020.
Há ainda consumidores retraídos com a diminuição da renda, com o medo do desemprego, a alta da energia elétrica e da inflação
desvairada que estamos testemunhando. Falta confiança no futuro.
E isso se agrava com o fato de que nós, revendedores, somando a essas lutas diárias, teremos várias frentes a discutir com os órgãos
reguladores. Estão previstas mudanças que
trarão mais trabalho e despesas à revenda.
Recentemente, o Inmetro publicou a Portaria nº 264/2021, estabelecendo que todas as
bombas de combustível fabricadas no Brasil
deverão contar com assinatura digital das medições. Isso certamente encarecerá os equipamentos e aumentará nossos custos. Ademais,
mudanças na gestão na saúde ocupacional de
nossos colaboradores também ocorrerão no
próximo semestre.
Também temos que estar preparados para discutir com a ANP as mudanças propostas pela Agência na Resolução 41/2013,
que altera o marco regulatório da atividade da revenda varejista de combustíveis. As
alterações afetarão diretamente o dia a dia
do revendedor, seja ele de grande, médio
ou pequeno porte.

Uma audiência pública está marcada para
o início de julho para discutir as sugestões feitas pela agência reguladora e, por isso, trabalharemos nas próximas semanas para defender os legítimos interesses dos revendedores e
apresentar novos argumentos, para que consumidores e as áreas tributárias da União e estados sejam atendidas corretamente.
Por fim, esperamos bom senso por parte das autoridades, que precisam reforçar o
combate à sonegação fiscal, notadamente
com a aprovação do PLS 284/2017 (devedor
contumaz) e acelerar a aprovação da Reforma Tributária.
Mais do que nunca, é hora de os revendedores atuarem junto aos seus sindicatos e estes, por sua vez, unidos à Federação. Assim,
seremos ouvidos.

Nós, revendedores,
teremos várias frentes a
discutir com os órgãos
reguladores. Estão
previstas mudanças que
trarão mais trabalho e
despesas à revenda
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REPORTAGEM DE CAPA

Regras da
revenda
estão em
discussão
Minuta de Resolução propõe atualizar a Resolução 41/2013 e abrir
ainda mais a competição na revenda. Analistas defendem que as
mudanças regulatórias deveriam começar pelo refino, que passará
por profundas mudanças estruturais, trazendo reflexo aos postos
POR MÔNICA SERRANO

Proposta da ANP permite
que um posto bandeirado
possa ter até duas bombas,
com tanques específicos,
de outros fornecedores

Agência Petrobras
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A

ANP está prestes a alterar as

Alves, na Bahia, para o grupo Mubadala foi

regras da revenda, com qua-

concluída. A próxima da fila deve ser a Refina-

tro principais propostas que

ria Presidente Getúlio Vargas (Repar - PR), na

devem impactar significativamente a ativi-

sequência a Alberto Pasqualini (Refap - RS),

dade. A audiência pública está marcada pa-

depois Abreu Lima (Rnest-PE), Gabriel Passos

ra 7 de julho. O apelo principal da agência

(Regap -MG) e a Isaac Sabbá (Reman-AM).

é a modernização do setor, com a atualiza-

“Seria fundamental que a ANP fizesse

ção da Resolução 41/2013. As propostas

uma regulação que garantisse que não vai

visam ampliar a concorrência da revenda,

faltar combustível no país, assim como evitar

que já é o elo mais competitivo da cadeia

práticas anticoncorrenciais, com a criação de

de óleo e gás, com 41.000 postos de com-

monopólios privados por quem vai comprar

bustíveis. Na visão das fontes consultadas,

as refinarias”, disse.

a ANP deveria se preocupar antes de tudo

Paulo Miranda Soares, presidente da Fe-

em promover um ambiente concorrencial

combustíveis, compartilha da mesma opi-

no refino, que até hoje viveu sob monopó-

nião e alerta que a revenda deveria ser o úl-

lio da Petrobras e já teve a primeira venda

timo elo a ser mexido, uma vez que o refino

concluída da refinaria da Bahia.

vai alterar o padrão de preços dos combus-

“Não é de hoje que a ANP está andan-

tíveis no país. Porém, se as regras não forem

do de trás para frente. É como se estivesse

bem formatadas, há risco de todo esforço

construindo uma casa, a preocupação de-

ser inócuo. “Temos dois estudos de merca-

veria ser a estrutura e os alicerces para ca-

do que mostram a tendência de formação de

sa não cair, mas ela está preocupada com o

monopólios regionais privados no refino por

sofá da sala ou o quadro que vai ser pendu-

falta de infraestrutura logística e portuária. Es-

rado na parede”, disse Adriano Pires, sócio-

te assunto deveria estar no topo da lista da

fundador e diretor do Centro Brasileiro de

ANP e não a revenda, que é o elo mais com-

Infraestrutura (Cbie), usando uma metáfora

petitivo da cadeia”, observou.

entre refino e revenda.

A grande motivação da ANP para alterar

Para Pires, o refino é o último elo da ca-

as regras do setor vem desde a greve dos ca-

deia que fará a abertura no setor e isso de-

minhoneiros, em 2018. A partir de então, o

veria ser considerado pela agência regulado-

governo passou a propor mudanças estrutu-

ra. A primeira venda da Refinaria Landulpho

rais na cadeia dos combustíveis por diferenCombustíveis & Conveniência
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tes instrumentos e órgãos, como o Conselho

ca de movimentação dos combustíveis”, des-

Administrativo de Defesa Econômica (CADE)

tacou durante evento que discutiu a competi-

e o Conselho Nacional de Política Energéti-

tividade do downstream, logo após ser divul-

ca (CNPE), com a ideia de que o estímulo à

gado o TCC do Cade e Petrobras.

competitividade deverá resultar na queda de

Este novo padrão concorrencial depen-

preços dos combustíveis ao consumidor fi-

de de mudanças regulatórias, com a inser-

nal. Um destes instrumentos foi o Termo de

ção de novos dispositivos para garantir o

Cessação de Conduta (TCC), acordo feito

abastecimento, que incluem estímulos aos

em 8 de julho de 2019, entre a Petrobras e

investimentos para ampliação de modais

o Cade, que trouxe o compromisso dos de-

dutoviários e ferroviários, juntamente com

sinvestimentos no parque do refino pela Pe-

mudanças na infraestrutura portuária para

trobras, para dar fim ao monopólio no setor.

ampliar a importação de derivados, que se-

Helder Queiroz, professor do Instituto de

rá o elo competitivo com as refinarias nacio-

Economia (IE) da Universidade Federal do Rio

nais dentro da nova estrutura privada.

de Janeiro (UFRJ), considera que a abertura
do refino mudará o padrão de concorrência

REVENDA ANTES DO REFINO

no downstream. Até então, o monopólio im-

Até o momento, a ANP não abriu a dis-

pediu a livre competição no país. “O mono-

cussão sobre a revisão regulatória no refino.

pólio no refino se traduziu em distorções, e

No entanto, as primeiras discussões de mu-

tem consequências para a distribuição e pa-

danças das regras na Resolução 41/2013

ra a revenda. Vamos ter um novo regime de

foram debatidas no início de 2020, em

formação de preços, que vai ser progressiva-

workshop promovido pela agência regula-

mente introduzido a partir da venda das refi-

dora dois meses antes da pandemia. Pas-

narias. Esse será um processo paulatino, com

sados cerca de um ano e meio, a Agência

a entrada de outros agentes, que promo-

publicou a minuta de Resolução, em 13 de

verão um novo padrão. A desconcentração

maio, abrindo o período de consulta públi-

muda, substancialmente, o padrão de merca-

ca de 45 dias, seguido da audiência, agen-

do, que antes era coordenado e bem realiza-

dada para 7 de julho. O texto é compos-

do pela Petrobras, para uma visão integrada

to por quatro principais propostas que, se

de um sistema de diferentes planos regionais,

aprovadas, mudarão completamente a co-

o qual engloba os ativos do refino e a logísti-

mercialização no varejo de combustíveis.
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TUTELA REGULATÓRIA DA

gerado estranhamento por parte do setor. Is-

FIDELIDADE À BANDEIRA

so porque a revenda deixará de comercializar

A chamada tutela regulatória da fidelidade

combustíveis de uma marca exclusiva, poden-

à bandeira trata do papel exercido pela ANP

do ter até duas bombas, com tanques espe-

de fiscalizar que os postos bandeirados adqui-

cíficos de outros fornecedores, trazendo com-

ram combustíveis somente das distribuidoras

petição para dentro do posto.

com as quais mantém vínculo de exibição da

“É absurdo. Ou é um posto bandeirado

marca. A nota técnica 25/2019, elaborada pe-

ou bandeira branca. Tem que escolher, os

la Secretaria Nacional do Consumidor (Sena-

dois juntos podem gerar anarquia e no fi-

con) do Ministério da Justiça, concluiu ser ne-

nal do dia o grande enganado é o consu-

cessário um aprimoramento regulatório para

midor. O que vai acontecer é estimular irre-

colocar o fim da tutela regulatória da fideli-

gularidades”, analisou Pires.

dade à bandeira pela ANP. A saída da ANP da

Arthur Villamil, consultor jurídico da Fe-

função de fiscalizar os contratos entre distri-

combustíveis, destacou que entende que

buição e revenda em relação ao uso da mar-

a proposta é uma forma de a ANP tentar

ca é um dos tópicos de consenso pelo conse-

fomentar a competição no setor de distri-

lho da Fecombustíveis e quase um dos únicos

buição, mas questiona se este é o melhor

de concordância geral. Porém, a proposta da

caminho. “Concorrer dentro do posto com

minuta que prevê a permissão de que o pos-

outras distribuidoras que estão ali do lado

to bandeirado possa instalar até duas bom-

pode acabar gerando oportunismo parasi-

bas medidoras de outras distribuidoras tem

tário de marcas, um termo de proprieda-

Venda das refinarias da Petrobras já
começou com a negociação da Rlam,
na Bahia, para o Grupo Mubadala

Combustíveis & Conveniência
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Projeto-piloto da
GOfit foi suspenso
pela Justiça por falhas
na fiscalização da ANP,
o que traz dúvidas
sobre a proposta de
venda delivery

Divulgação

de de marcas e patentes. Ou seja, ele está

VENDA DELIVERY X TRR

se aproveitando da marca de alguém para

De acordo com as fontes consultadas, a

angariar clientela. Seria mais sensato dimi-

agência reguladora também busca fomen-

nuir o abuso de poder das grandes distri-

tar a competitividade entre postos e Trans-

buidoras com as cláusulas de saída do con-

portadores-Revendedores-Retalhistas (TRR),

trato para quem está sendo prejudicado,

dois elos da cadeia que, até então, tinham

como já foi proposto anteriormente pela

mercados distintos, por meio de duas pro-

Fecombustíveis”, destacou.

postas. A primeira é a possibilidade do pos-

De acordo com os dados da ANP de

to comercializar e entregar somente gasoli-

2020, a revenda de combustíveis é compos-

na e etanol fora de suas instalações no mo-

ta por 41.673 postos, dos quais 19.673 são

delo delivery, mas não permite a venda do

bandeiras brancas. Ou seja, não há falta de

óleo diesel. A segunda propõe a inclusão da

opção para quem quiser buscar combustí-

possibilidade do TRR passar a comercializar

vel por preço mais competitivo. “O consu-

gasolina e etanol, além do óleo diesel.

midor brasileiro reclama do preço da gaso-

“A ANP está fazendo uma regulação po-

lina, mas ele tinha que se habituar a correr

pulista. Ela acha que concorrência significa

atrás de quem vende mais barato. Por outro

ter muita empresa. Posto tem uma função

lado, ele tem que desconfiar se o preço es-

e TRR outra. O que baixa preço de combus-

tiver muito baixo, pois pode ser sonegação

tível é investir em logística, em dutos, isso é

ou adulteração”, alertou Pires.

que diminui custos de verdade. Com estas
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medidas, ela pode estar beneficiando aque-

agentes regulados, já que a revenda não

le investidor que ganha dinheiro de forma

poderia vender óleo diesel pelo sistema

heterodoxa”, advertiu Pires.

delivery. “Não faz sentido, se é para com-

Na visão de Villamil, tudo indica que a
ANP está partindo da premissa de que a re-

petirem de igual para igual tem que abrir o
mercado para todos”, comentou.

venda tem pouca competição. “Esta ideia

Paulo Miranda Soares destaca que a ven-

está equivocada, já existe muita competi-

da de combustíveis delivery pode ser a porta

ção. Você tem monopólio no refino, oligo-

aberta para os agentes inidôneos. Isto por-

pólio na distribuição e livre concorrência na

que a ANP não cumpriu a meta de fiscalizar

revenda. Por que alterar a dinâmica de fun-

um projeto-piloto da GOfit. “Se a agência

cionamento dos postos?”, questionou.

não conseguiu fiscalizar três caminhões no

Outro aspecto abordado por Villamil é a
falta de isonomia de tratamento entre os

Rio de Janeiro, vai dar conta dos postos no
país?”, questionou.
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EXPOSIÇÃO DE PREÇOS EM
DUAS CASAS DECIMAIS
Os preços por litro de todos os combustíveis comercializados passarão a ser expressos em duas casas decimais no painel
de preços e nas bombas, não mais em três
casas decimais.
Vale destacar que a exposição de preços
dos combustíveis nos postos em três casas
decimais segue um padrão mundial da es-

Exposição de preços em três casas decimais segue
padrão mundial do setor de óleo e gás

trutura de preços do setor de petróleo. A
utilização de várias casas decimais também
se dá nos elos anteriores da cadeia. As distribuidoras vendem combustíveis para os

Além disso, ele disse que a iniciativa

postos em quatro casas decimais. Portan-

delivery surgiu de uma das maiores em-

to, cada milésimo de real faz diferença no

presas do setor devedora de impostos,

custo dos combustíveis, quando as com-

que fez o lançamento deste modelo em

pras são em grandes volumes. “O posto

grande estilo, em 2019, com anúncio nos

precifica em três casas, mas cobra do con-

principais jornais do país, sem a autoriza-

sumidor em duas casas decimais. Na práti-

ção da ANP. Só depois que a agência re-

ca, a terceira casa decimal não existe para

guladora concedeu uma autorização es-

o cliente”, disse Villamil.

pecial, no modelo de projeto-piloto. Po-

Para o advogado, se o posto tiver que

rém, nem a ANP nem a GOfit cumpriram

expor seu preço em duas casas decimais,

suas partes. Em 4 de maio, a juíza fede-

as distribuidoras também teriam que ex-

ral Rosângela Lucia Martins, da 18a Vara

cluir o terceiro dígito e vender para a re-

Federal do Rio de Janeiro, solicitou a sus-

venda em duas casas decimais para não

pensão do projeto-piloto, alegando falha

trazer prejuízo ao negócio. “Se o posto

da fiscalização da ANP e inconsistências

compra os combustíveis em quatro casas

na documentação exigida, além de inexis-

decimais e vende em duas, o arredonda-

tir um responsável técnico pelo projeto.

mento poderá afetar a lucratividade, pois
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as margens da revenda já são muito aper-

R$ 138,40 e não R$ 138,36 calculado com

tadas”, destacou.

o preço unitário com três casas, a R$ 3,459.

Aparentemente, não há uma justificativa

É uma diferença maior, ainda que de ape-

plausível para a mudança em duas casas de-

nas quatro centavos”, destaca a análise,

cimais ser alterada para beneficiar o consu-

realizada em 2015.

midor. Inclusive, o Senado Federal realizou o

A revenda interessada que quiser con-

estudo Adequação Regulatória e Racionali-

sultar as mudanças propostas na íntegra

dade de Preços de Varejo de Combustíveis

ou assistir à audiência pública, deve acom-

com Três Casas Decimais, que mostra o con-

panhar a programação pelo site da ANP:

trário. Ou seja, a supressão do terceiro dígito

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/

pode ser prejudicial para o consumidor.

consultas-e-audiencias-publicas/consulta-

“Para 40 litros de gasolina à cotação
unitária de R$ 3,46, pagar-se-á o total de

-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publica-no-7-2021 n

MERCADO

LGPD:
penalidades
passam a valer
em agosto
Embora a Lei já esteja em vigor desde setembro do ano
passado, apenas em agosto deste ano as multas por
infrações passarão a ser aplicadas. Seu posto está preparado?

iStock

POR ROSEMEIRE GUIDONI
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A

partir de agosto, empresas

dados que a revenda precisa ter com a

e instituições que não cum-

nova lei na pág. 32.

prirem as determinações da

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

DANOS À CONCORRÊNCIA

estão sujeitas a penas que vão desde ad-

É importante atentar que a proteção de

vertência, com prazo para adequação, até

dados não tem apenas o intuito de pre-

multas que podem chegar a 2% do fa-

servar a privacidade — afinal, as informa-

turamento bruto da empresa (com teto de

ções têm valor econômico. Por exemplo,

R$ 50 milhões). No caso dos postos de com-

no caso de clientes que abastecem gran-

bustíveis, o advogado Claudio Baethgen,

des volumes e com determinada periodi-

assessor jurídico do Sulpetro e sócio do

cidade, como empresas transportadoras,

escritório Guedes Predassani, alerta que

essas informações podem ser usadas para

os 2% do faturamento bruto podem re-

fomentar a concorrência desleal.

presentar 15% da rentabilidade. “Então,

Na avaliação do juiz do trabalho Iuri Pi-

é fundamental adotar uma política ade-

nheiro, que é professor de pós-graduação

quada de gestão de dados”, orientou.

nas áreas de compliance trabalhista, LGPD

Além de multa, a Lei prevê a publicidade

e práticas trabalhistas no Instituto de Es-

do caso, o que pode ser igualmente preju-

tudos Previdenciários e na PUC Minas Ge-

dicial para as organizações, já que os clien-

rais, a LGPD envolve muito mais que a

tes podem deixar de confiar na marca.

proteção da privacidade. “Não se trata de

Embora o setor de revenda não lide

privacidade, mas, sim, de preservação da

com tantos dados, qualquer empresa

economia e da concorrência leal”, des-

que armazene informações (de clientes,

tacou, durante evento online promovido

funcionários ou fornecedores) está sujei-

pela Confederação Nacional do Comércio

ta às penalidades. Nos postos, um exem-

de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

plo do risco de vazamento é quando al-

Para ilustrar as questões concorren-

guém (seja o revendedor ou um funcio-

ciais, Pinheiro citou o caso de aplicativos

nário), que faça a gestão remota do ne-

de delivery, como o iFood, que utilizam os

gócio com acesso ao banco de dados, te-

dados dos clientes dos restaurantes, para

nha o equipamento roubado e todos os

identificar suas preferências, ticket médio

registros fiquem expostos.Confira os cui-

e localização, entre outros detalhes. “A
Combustíveis & Conveniência
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partir do acesso dos hábitos de consumo,

Além disso, outra preocupação do setor

pode-se estimular práticas anticoncorren-

diz respeito ao vazamento de dados des-

ciais”, observou.

tes aplicativos. Se ocorrer, de quem é a res-

No caso dos apps de delivery, as de-

ponsabilidade, do posto, da distribuido-

núncias envolveram a exibição de deter-

ra ou do desenvolvedor do app? Na visão

minados anúncios com menores preços

de Baethgen, esse tema ainda despertará

em detrimento de pratos mais caros, for-

questionamentos, mas, em linhas gerais, o

çando a redução dos valores praticados

aplicativo é responsável. “Quando instala-

pelas empresas em determinadas regiões.

mos um app, sempre precisamos dar vários

Isso pode caracterizar dumping, um deli-

consentimentos para que ele funcione. En-

to concorrencial que coloca o produto à

tão, o cliente, ao baixar qualquer um de-

venda muito abaixo do valor de mercado.

les, já consente o uso de seus dados para

“Esse caso, que aconteceu no ano pas-

determinadas finalidades. Assim, o app e a

sado, ilustra bem o quanto o uso dos da-

distribuidora podem ser responsabilizados.

dos pode afetar a concorrência. Hoje, os

Porém, se for um aplicativo de fidelização

próprios algoritmos fazem isso, fomen-

do posto ou rede de postos, a revenda que

tando a prática de geopricing, ou seja,

responderá”, avalia.

precificação de acordo com a região de
abrangência”, ressaltou Pinheiro.

O especialista Marcello Cyrino tem a
mesma visão. “A responsabilidade (e, consequentemente, a autuação) deve recair

APLICATIVOS DESPERTAM QUESTIONA-

sobre os agentes que se beneficiam dos

MENTO SOBRE RESPONSABILIDADE

dados”, disse em live promovida pela As-

A situação remete aos aplicativos de distribuidoras de combustíveis, que despertam

sociação Brasileira da Indústria de Equipamentos para Postos de Serviços (Abieps).

dúvidas à revenda. Segundo Baethgen, pe-

Já João Oliveira, gerente de Canais do

los dados de localização e frequência de

Segmento de Postos na Linx, conside-

abastecimento, os apps enviam alertas

ra que a responsabilidade pela seguran-

de preços aos consumidores, mostran-

ça dos dados pessoais deve ser observada

do os mais convidativos, o que pode,

pelas partes envolvidas na LGPD, ou se-

eventualmente, favorecer determina-

ja, pelos chamados agentes de tratamen-

dos estabelecimentos.

to. “Isso quer dizer que tanto o controla-
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dor quanto o operador dos dados pesso-

jista. “É uma mudança importante princi-

ais devem utilizar medidas técnicas e ad-

palmente para os programas de fideliza-

ministrativas aptas a proteger as informa-

ção próprios”, explicou.

ções de eventuais violações. A classifica-

Segundo ele, a grande vulnerabilidade

ção dos distribuidores e dos revendedores

do setor está mais no conhecimento do

como controladores ou operadores dos

que na prática. “Entender como as mu-

dados deve ser feita a partir de uma aná-

danças afetam o modo de se relacionar

lise detalhada”, ponderou.

com os consumidores é algo que precisa estar claro para o empresário. A partir

COMO A LGPD AFETA A REVENDA
De acordo com Oliveira, o tema é bastante complexo e até mesmo grandes empre-

daí, é preciso investir em ferramentas que
possam trazer a segurança e automação
das muitas possibilidades”, explicou. n

sas têm dúvidas. “Organizações de maior
porte criaram uma área específica para
dedicação exclusiva ao estudo das mudanças, aplicabilidade e, principalmente,
sobre as sanções em caso de descumprimento. Olhando para o mercado de combustíveis, é praticamente inviável (quando
pensamos em custo) um revendedor in-

No setor de revenda
e conveniência, as
maiores dúvidas
sobre a LGPD são
referentes ao impacto
que a lei pode trazer
para o negócio

vestir nesta estrutura”, apontou.
Segundo ele, no setor de revenda e
conveniência, as maiores dúvidas são referentes ao impacto que a LGPD pode
trazer para o negócio e como o empresário pode se precaver. Um tema recorrente que os revendedores têm apresentado
dúvidas diz respeito à “Anonimização e
não quer mais que seus dados estejam
disponíveis ou sejam utilizados pelo vare-

Unsplas

Bloqueio”, ou seja, quando o consumidor

Combustíveis & Conveniência
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NA PRÁTICA

LGPD: saiba
como proteger
seu posto
É preciso adotar boas práticas para a gestão de dados de
clientes e, principalmente, de funcionários
POR ROSEMEIRE GUIDONI
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O

advogado Claudio
Baethgen, asses-

sor jurídico do Sulpetro,
ressalta que a LGPD não
cria uma situação nova,
apenas disciplina alguns
cuidados para evitar o
mau uso dos dados. “As
informações têm valor
econômico e por isso devem ser usadas de forma
responsável e com auto-

Dados de clientes
com cadastro
Baethgen alerta que o principal problema são clientes que
o posto oferece crédito, como frotas ou transportadoras.
Neste caso, o responsável financeiro precisa das informações, assim como a equipe de pista, que precisa saber
quais são os veículos autorizados. “A LGPD não é objetiva, mas define que os dados devem ser blindados. Assim,
o posto deve se proteger com sistemas de automação e
com restrições ao acesso”, explica. “É importante entender que, mesmo que o vazamento de informações não
cause prejuízos, já é uma infração. Como ainda não existe jurisprudência para isso, o posto precisará comprovar
que adotou todas as medidas de proteção”.

rização do titular dos dados”, explicou.

Outras orientações são:

Vale lembrar que as

mantenha softwares e antivírus sempre atualizados;

multas devem começar

inclua um adendo no contrato, informando que os
dados são protegidos;

a ser aplicadas em agosto, mas, até o fechamento desta edição, a
resolução da Autoridade
Nacional de Proteção de
Dados (ANPD) que regulamenta a fiscalização
ainda estava em consulta pública. De qualquer
forma, é importante se
regularizar quanto antes. Confira as orientações do especialista.

caso queira usar a imagem ou nome da empresa
para fins de marketing, anunciando, por exemplo, que é
fornecedor dela, é necessário um termo de consentimento específico;
não informe a outros parceiros de negócio (loja de
autopeças, lubrificação, restaurante, entre outros), os dados da empresa sem que exista um termo de consentimento assinado para isso;
defina um responsável pelos dados, chamado pela
Lei de “Controlador”. “O ideal é que seja um dos sócios,
pois existe responsabilidade pessoal. Assim, se for um
funcionário, no futuro o posto poderá arcar com questionamentos trabalhistas, como dupla função ”, alertou
o advogado.
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Informações de
pessoas físicas
O advogado alerta que todos os
dados coletados não podem identificar o cliente. “Se o posto tem o hábito de coletar dados como frequência
de visita, tipo de produto consumido,
horário, sexo do cliente, entre outros,
é necessário que sejam anonimizados, ou seja, não pode ter CPF, nem
placa do veículo, nem nome, telefone
ou e-mail do consumidor. Essas informações não são necessárias para planejamento de marketing ou definição
de novos negócios”, alertou.
Caso o posto deseje coletar algum

Prestadores
de serviços
Contadores, advogados e
médicos do trabalho também

tipo de dado do cliente, como o seu

precisam ter acesso aos dados

WhatsApp para envio de promoções,

dos funcionários para executa-

será necessário ter um termo de con-

rem suas atividades. Neste ca-

sentimento por escrito, e usar o da-

so, o posto deverá formalizar

do apenas para essa finalidade.

com esse prestador de serviços

Um cuidado importante é com as

um contrato de confidencia-

maquininhas de cartão, que coletam

lidade, que estabeleça um re-

informações dos clientes. Neste caso,

gramento específico de corres-

a empresa responsável é a dona do

ponsabilidade. “É necessário

equipamento — a menos que ocor-

fazer um aditivo nos contratos

ra qualquer tipo de fraude no pos-

com todos os fornecedores”,

to, como troca do equipamento pa-

alertou Baethgen.

ra clonagem de cartões, situação em
que pode haver corresponsabilidade.
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Dados de funcionários
e candidatos a vagas
Esse é o aspecto, segundo Baethgen, que exige mais atenção por parte
do revendedor, pois muitas vezes são armazenados os dados considerados
sensíveis pela LGPD, como orientação sexual, vinculação sindical e informações de saúde.
“Quando o posto inicia um processo seletivo e faz entrevistas, geralmente os candidatos preenchem fichas com uma série de dados, que podem ser importantes. Por exemplo, muitas empresas valorizam a diversidade de gênero, prezando pelo equilíbrio entre homens e mulheres na
equipe. Ou, a depender do número de funcionários, é preciso contratar
uma pessoa com deficiência. Então, tais dados devem estar presentes nas
fichas”, explicou.
Segundo ele, é importante coletar as informações, mas encerrado o
processo seletivo todas as fichas de candidatos devem ser descartadas.
“Imagine uma empresa pequena, que armazena os currículos em uma
gaveta, e neles podem constar a anotação do motivo pelo qual o candidato não foi contratado. Qualquer pessoa pode ter acesso a isso, o que
representa um vazamento de informações sensíveis”, destacou.
Outro detalhe fundamental diz respeito aos dados de saúde dos funcionários. “Como os colaboradores precisam fazer exames de sangue a cada
seis meses e seu armazenamento é obrigatório em função de legislação trabalhista, este dado deve ser anonimizado. Uma sugestão é identificar cada
funcionário por um número. Só o controlador saberá quem é cada um”,
orientou. Em função do risco de exposição ao benzeno, de acordo com o
anexo 2 da Norma Regulamentadora (NR) 9, todos os estabelecimentos de
revenda devem registrar a série histórica dos hemogramas de cada funcionário. Para fazer isso de forma anonimizada, o advogado sugere o uso de
um código, ou número, para cada coladorador, na planilha feita pelo posto.
Segundo ele, isso está de acordo com a legislação do Ministério do Trabalho e vale também para os exames admissionais e demissionais. n
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Como economizar
energia elétrica
e contornar um
eventual apagão?
Mais uma vez, o país vive uma crise hídrica,
com consequências como o aumento de
tarifas de energia elétrica e até risco de
apagão, como já ocorreu no passado
POR ROSEMEIRE GUIDONI
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N

ovamente, o país convive

SISTEMA ALTERNATIVO DE GERAÇÃO

com os efeitos da seca e os

Hoje, empresas com consumo acima de

consequentes impactos na

500 kW e 1.500 kW podem contratar for-

geração de energia elétrica, já que gran-

necedores que produzam energia a partir

de parte da matriz energética nacional é

de fontes que recebam estímulos, como

baseada em hidrelétricas. Essa é conside-

solar, eólica, pequenas centrais hidrelétri-

rada a pior crise nos últimos 90 anos e al-

cas ou com geração a partir de biomassa.

ternativas como racionamento de energia

Já os consumidores com demanda igual

não estão fora de cogitação, segundo es-

ou superior a 1.500 kW são livres para

pecialistas (veja mais na matéria de capa

contratar o fornecimento a partir de qual-

desta edição). A perspectiva é de que, a

quer fonte. Isso é uma alternativa interes-

partir de julho, entre em vigor no país o

sante para redes de postos (desde que as

regime chamado “bandeira vermelha 2”,

unidades sejam localizadas na mesma re-

que trará aumento de mais de 60% nas

gião), revendas com grande consumo ou

tarifas de eletricidade.

ações conjuntas de sindicatos do setor.

Além disso, a falta de planejamento

Mesmo que o posto não se enquadre

e o atual modelo de formação de pre-

nas condições necessárias para ser um

ços podem levar a blecautes ou risco de

consumidor livre de energia, é possível

apagões, como aconteceu em 2001. Pa-

produzir energia fotovoltaica e devolver o

ra amenizar o impacto no bolso e evitar

excedente para a rede de distribuição.

a falta de energia no posto, a Combus-

Essa possibilidade é prevista pela Reso-

tíveis & Conveniência conversou com

lução 482 da Agência Nacional de Ener-

alguns especialistas, que trouxeram dicas

gia Elétrica (Aneel), que estabelece as

para melhorar a eficiência energética das

condições para microgeração e minige-

instalações e afastar os riscos.

ração distribuída. Com isso, os geradores
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obtêm redução da tarifa, por meio de um

Além disso, é inegável que a geração

sistema de compensação. Além da dimi-

de energia solar é mais sustentável. Se-

nuição na conta, é possível ter isenção do

gundo Kajiya, esse projeto, em 25 anos,

ICMS incidente sobre a energia devolvida

equivale (em taxas de descarbonização)

à rede elétrica.

a 4.397 árvores plantadas e redução de

De acordo com Alessandro Kajiya, diretor da Aquece Shop, empresa que execu-

CO2 emitidos por um veículo que rode 1,2
milhão de km no período.

ta projetos de energia fotovoltaica e faz a
instalação de painéis, o payback (tempo

GERADORES: PRÓS E CONTRA

em que o investimento chega a um ponto

Hoje, não tem compensado usar o ge-

de equilíbrio e se paga) é de cinco anos,

rador para economizar na tarifa de ener-

em média.

gia, não somente por questões ambien-

Em uma simulação, considerando um

tais, mas também econômicas. No passa-

posto revendedor de combustíveis locali-

do, esses equipamentos eram utilizados

zado no estado de São Paulo, com consu-

como alternativa para redução de consu-

mo mensal de 2.161 kWh, cuja identidade

mo em horários de pico e chegavam a re-

foi omitida, o investimento previsto seria de

presentar até 30% de economia.

cerca de R$ 105 mil. Segundo o especialis-

Atualmente, este cenário mudou e as

ta, após a instalação, a economia estimada,

fontes fósseis não são mais vistas como

no primeiro ano, seria de aproximadamente

opção de economia. Porém, os geradores

R$ 18 mil. Mensalmente, a alternativa já re-

ainda são bastante utilizados, pela gran-

duziria a conta em quase R$ 1,5 mil.

de maioria dos postos revendedores, co-

Considerando que o projeto tem vi-

mo um sistema de emergência. Em caso

da útil estimada em 30 anos, com ga-

de falta de energia, o gerador entra em

rantia de 25 anos, o investimento cer-

ação e o posto continua operando nor-

tamente é interessante para o bolso do

malmente — ou parcialmente, a depen-

revendedor. Vale destacar que projetos

der do dimensionamento do sistema.

de energia solar contam com várias li-

“Em média, um gerador que garante

nhas de financiamento e incentivo, vis-

o funcionamento do posto (com ilumina-

to que é uma fonte de energia limpa e

ção, bombas, sistema de automação, ge-

totalmente renovável.

ladeiras e equipamentos de loja de con-
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Projeto de painéis fotovoltaicos tem garantia 25 anos, 30 anos
de vida útil e o investimento se paga em cinco anos

veniência), custa cerca de R$ 50 mil. Mas

ção, por conta da mistura com o bio-

muitos estabelecimentos optam por uma

diesel ocasionar problemas quando fica

alternativa mais econômica, que man-

parado por muitos dias. “Mesmo sem

tenha pelo menos duas bombas funcio-

uso, a recomendação é que periodica-

nando, o sistema de automação e a ilu-

mente o gerador seja acionado”, dis-

minação. Neste caso, o preço do gerador

se Santos. “Mas os postos já conhecem

é de cerca de R$ 20 mil”, afirmou Rodri-

os problemas decorrentes do biodiesel

go Santos, da área comercial da Proposto,

e têm o cuidado adequado com manu-

empresa que fornece vários equipamen-

tenção”, completou. Flávio Campos,

tos para postos de combustíveis, inclusive

presidente do Recap, sindicato da re-

geradores. Segundo ele, apesar da crise

venda de Campinas e região, confirma.

hídrica, não houve aumento na procura

“Mesmo não sendo necessário utilizar

por este tipo de equipamento.

os geradores, uma vez por semana eles

Um dos grandes problemas dos ge-

são ligados, por cerca de duas horas,

radores é o fato de serem movidos a

para evitar problemas caso ocorra uma

diesel e demandarem maior manuten-

situação de emergência”.
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0 Economia na ponta do lápis
Antes de investir em soluções como

0 instale sensores de presença em

o uso de energia fotovoltaica ou com-

ambientes internos, como escritórios.

pra de geradores, é importante adotar

Assim, quando não houver ninguém

boas práticas para reduzir o consumo e

no local, não haverá desperdício de luz;

economizar na conta de energia.

0 conscientize os colaboradores so0 avalie a real necessidade da opera-

bre a importância das medidas de contro-

ção 24 horas e aos domingos. Basta fa-

le. Não se trata apenas de economia de

zer a conta: quanto seu posto lucra du-

energia, mas de ações para afastar o ris-

rante o horário não obrigatório e qual o

co de blecaute ou racionamento. Oriente

custo de energia elétrica nesse período?

sobre o uso racional de água e luz;

0 invista na manutenção de equi-

0 assim, equipamentos fora de uso

pamentos, tanto no posto quanto na

(desde celulares e notebooks até eletro-

loja de conveniência. Detalhes como

domésticos como liquidificador ou es-

a troca das borrachas de geladeiras e

premedor de frutas, na conveniência)

freezers podem fazer grande diferença;

devem ser retirados da tomada quando
fora de uso. O chamado consumo em

0 verifique as instalações elétricas

standby é responsável por até 12% do

e, se possível, substitua lâmpadas co-

gasto total de energia elétrica, segundo

muns por LEDs . Embora o investimen-

levantamento da Proteste (Associação

to inicial possa ser elevado (um único

Nacional de Defesa do Consumidor);

painel pode custar mais de R$ 700, segundo pesquisa de preços no merca-

0 reduza o uso de ar-condicionado.

do), sua durabilidade é 25 vezes maior

A ventilação natural, ainda mais em

que as lâmpadas comuns e a economia

tempos de pandemia, é mais segura e

na tarifa de energia é de cerca de 70%;

mais econômica. n
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OPINIÃO

Bernardo Souto | Consultor jurídico da Fecombustíveis

Quando a informação demais pode atrapalhar
A crítica saudável, honesta e transparente versa sobre resíduos e está dirigida ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e estados. Hoje,
o empresário tem três plataformas de prestação de informações sobre resíduos. Há o Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP), do Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras e/
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/
APP), gerido pelo Ibama. Há o MTR Estadual, dos estados de MG, RS, SC, RJ e SP, dentre outros. E, há o MTR Nacional, criado pelo
MMA e gerido por esse renomado Ministério.
Os empresários, na qualidade de geradores, devem cumprir obrigações de declaração da movimentação e destinação de
resíduos, a depender do trânsito dos mesmos, nas três plataformas, que, atualmente não conversam entre si!
Mas, os mais esclarecidos poderão falar
que existe previsão de integração do MTR Nacional com o MTR dos estados. Sim, é verdade, e isso já está acontecendo. Todavia, não
se têm notícias de integração das informações
do resíduo com o sistema do RAPP, do Ibama.
Ironias à parte, o sistema declaratório do Ibama é o mais antigo destes e, portanto, aquele
mais conhecido dos empresários. Não deveria
a integração começar com essa sistema?
A necessidade de ajustes não se limita apenas à integração dos sistemas, mas também
quais informações declarar. Um exemplo claro
disso são as informações dos resíduos destinados para logística reversa. O MMA declarou no
FAQ que os resíduos destinados a logística re-

versa formalmente instituídos não precisam ser
declarados no sistema do MTR.
Tal situação pode criar um novo ambiente
de informações de resíduos, paralelo aos sistemas gerenciados pelos órgãos ambientais,
com repercussões negativas para os empresários. Afirma-se isso haja vista que, no processo de licenciamento ambiental, os órgãos de
controle estão solicitando que a prova da destinação dos resíduos seja feita via entrega de
documentos do Sistema MTR. Se há resíduos
que não estão sendo documentados no sistema MTR, o empresário pode ter dificuldades de fazer a prova da destinação ambientalmente adequada.
É importante que os revendedores e seus
sindicatos estejam cientes dos fatos acima,
para desenvolverem estratégias para que a sigla do Sistema MTR, que significa Manifesto
de Transporte de Resíduos, e surgiu como ferramenta de gestão, fiscalização e para simplificar a vida do empresário, não passe a significar Muito Trabalho Repetitivo.

Os mais esclarecidos poderão
falar que existe previsão de
integração do MTR Nacional
com o MTR dos estados. Sim,
é verdade, todavia, não se
têm notícias de integração
destas informações com o
sistema do RAPP, do Ibama
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Em tempos
de escassez,
reúso de água é
alternativa
Além de economia na conta de água, captação de água
da chuva e reúso do recurso tornam-se ferramentas
essenciais para colocar os postos em sintonia com a
necessidade de se adotar soluções mais sustentáveis
POR ADRIANA CARDOSO
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C

om a iminência da crise hídri-

casso. A vantagem financeira é clara,

ca, a revenda deve começar

mas o percentual de economia vai de-

a adotar iniciativas de econo-

pender dos usos da água de cada es-

mia, alertando seus funcionários contra o

tabelecimento. Mas eu diria que, além

desperdício de água. Uma das alternati-

do aspecto financeiro, divulgar para a

vas para quem faz atendimento ao públi-

sua clientela que sua empresa colabora

co é a instalação de sistemas de captação

com o meio ambiente também é muito

da água das chuvas e reúso. Isso ajudará

importante”, diz José Camargo Hernan-

os postos de combustíveis a economiza-

des, presidente do Resan, sindicato re-

rem na conta, além de entrarem em sin-

vendedor da Baixada Santista e empre-

tonia com o futuro.

sário da revenda em Santos.

Sendo a água um bem finito e com o

Ele instalou um equipamento para

ciclo de chuvas cada vez mais instável, es-

captação de água de chuva e, também,

sas estratégias contribuem para lidar com o

para reúso da água da lavagem de veícu-

problema em tempos de escassez, além de

los no posto. Aproveitou a reforma que

auxiliarem na melhora da imagem da reven-

fez há sete anos. O sistema consiste em

da perante à sociedade, dentre as iniciativas

dois reservatórios – um de 30 mil e outro

social e ambientalmente responsáveis.

de 40 mil litros para captar água da chu-

VANTAGENS ECONÔMICAS
Há toda sorte de equipamentos disponí-

A água que recebemos da

veis no mercado a preços variáveis. A eco-

companhia distribuidora

nomia prometida de água pode chegar a

é para um fim nobre, que

80%. Quem adotou o sistema de captação
e reúso da água não se arrepende.
“É óbvio que é muito mais econômico usar a água da chuva, sem falar que
é muito mais racional do ponto de vista da preservação de um bem que é es-

é o consumo humano.
Por isso, não deve ser
utilizada para lavar chão
ou carros
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43

NA PRÁTICA

va – e outro de 5 mil litros com um sis-

trico da região. “De nada adianta instalar

tema de filtragem para reúso da água da

um sistema grande de captação de água

lavagem de veículos.

de chuva se na região não chove”, obser-

A água captada e tratada é usada nas

vou. Por exemplo: 10 mil milímetros de

descargas dos banheiros, na lavagem de

chuva (ou 10 mil centímetros cúbicos) são

veículos e para-brisas, além da limpeza do

10 litros de água. Então, monitorar esse

pátio. “Em época de estiagem, eu posso

dado é essencial.

reutilizar a água da companhia distribui-

Outro aspecto importante também

dora, ou seja, eu também economizo”,

é que, como o posto pode ter resídu-

contou Hernandes.

os químicos dos combustíveis, o professor aconselha os donos a monitorarem a

INVESTIMENTO NO LONGO PRAZO

qualidade da água para evitar que pos-

O coordenador do curso de Enge-

sam contaminar outras áreas. “Se o pos-

nharia Civil da Universidade Presbiteria-

to tem poço artesiano, é bom fazer aná-

na Mackenzie, campus Campinas, Jorge

lises esporádicas da água e, obviamente,

Paixão, disse que a água que recebemos

a de reúso também”, disse.

da companhia distribuidora é para um

No geral, a água da chuva é limpa, mas

fim nobre, que é o consumo humano. “É

pode trazer resíduos de poeira do telha-

uma água de boa qualidade, ou seja, ela

do. “As próprias calhas (as mais moder-

não deve ser utilizada para lavar chão ou

nas) já têm um sistema que separa os resí-

lavar carro”.

duos sólidos da água”, contou.

Os postos de combustíveis, segundo

Entre os modelos disponíveis, o enge-

ele, possuem áreas grandes, ideais pa-

nheiro disse que há sistemas que ficam

ra sistemas de captação. E o investimen-

enterrados e aparentes. A única desvan-

to financeiro não é tão grande. “Mas o

tagem do primeiro modelo é a necessida-

mais importante é que, ainda que se te-

de de uma bomba para puxar a água, o

nha um investimento inicial, o que se ga-

que pode gerar mais gasto de energia.

nha no longo prazo é o que vale a pena”, observou.

Captar água da chuva também pode
ter um benefício extra para postos loca-

Antes de instalar o sistema, o dono da

lizados em áreas com risco de enchentes.

revenda deve verificar o índice pluviomé-

“Se o dono do posto segura essa água,
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ele pode evitar inundações nas partes
mais baixas, como a pista”, afirmou.
Mas a economia também pode ser
obtida de outras formas, como instalação de torneiras com sistemas de interrupção de água nas pias e chuveiros.
SUSTENTABILIDADE
Assim como frisou Hernandes, ao
adotar sistemas desse tipo o professor reforça a importância de mostrar
a estrutura para os usuários do posto. “Fala-se muito em reúso, mas as
pessoas não têm essa consciência e
o posto pode ser um veículo dessa
conscientização”, disse o professor,
enfatizando que se deve conscientizar também os colaboradores para
evitar desperdício.
Por essa razão, ele sugere a implantação de projetos de energia de fontes
renováveis, e, também, produtos mais
sustentáveis para lavagem e limpeza.
“Detergentes utilizam fósforo em sua
composição, um produto que tem sua
matriz sedimentar em países como Estados Unidos, China e Oriente Médio. Mas já se discute hoje alternativas, pois a previsão é de que, daqui a

Dicas sobre
economia de água
analise o regime de chuvas, como
a média histórica do índice pluviométrico
para avaliar se é viável adotar os sistemas
de captação das águas das chuvas;
contrate empresas e mão de obra
especializada para instalação dos equipamentos de água de reúso;
avalie a necessidade para instalação
de água de reúso, pois ela pode ser usada para lavagem de pista, carros, limpeza em geral,
descargas e, também, para molhar plantas;
adote sistemas de descarga e torneiras que contribuam para a redução do
consumo de água;
faça a manutenção das tubulações para detectar possíveis vazamentos,
que também contribuem para o desperdício de água;
em postos de rodovia, instale
chuveiros com interruptores automáticos
de água, para banho de caminhoneiros;
a água do ar-condicionado também pode ser reaproveitada, levando-a
também para o sistema de captação com
o uso de um dreno;
conscientize os funcionários sobre o uso da água destinada à limpeza.

100 anos, não tenhamos mais reservas
dessa matéria-prima”, destacou. n

Fonte: Jorge Paixão, coordenador do curso de Engenharia Civil
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, campus Campinas.
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CONVENIÊNCIA
Negócios na área de alimentação em geral, como redes
de fast-food, são comuns em postos de combustíveis

Divulgação Bob´s

Franquia
para além
da loja
Com a perspectiva de crescimento da
economia, aderir ao modelo pode ser uma
alternativa para diversificar os negócios
POR ADRIANA CARDOSO
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O

setor de franchising faturou

jas (444); e Mercadão do Óculos, que elevou

10% menos no ano passado,

67% (396) o total de unidades.

como efeito da pandemia de

Covid-19. Mas a perspectiva é de que vol-

ATRATIVOS

te a crescer este ano com a retomada da

Para André Friedheim, presidente da

economia. Com investimentos iniciais que

ABF, entre os atrativos para o tipo de ne-

variam de menos de R$ 5 mil a mais de

gócio está não ter que lidar com o arca-

R$ 2 milhões, os diversos modelos de negó-

bouço burocrático necessário para abrir

cios têm atraído os proprietários de postos

um empreendimento no país.

de combustíveis que querem apostar em
outras frentes para ampliar o rendimento.

“As franquias normalmente operam no
modelo do Simples. As vantagens abrangem

Durante a pandemia, as franquias que

os dois lados: o franqueador, que ganha ca-

mais cresceram em faturamento, entre o

pilaridade, velocidade de expansão e acesso

primeiro trimestre de 2020 ante o mesmo

a crédito de terceiros; e o franqueado, que já

período deste ano, foram as dos ramos de

pega um modelo de negócios pronto e esca-

casa e construção (+36,5%); saúde, bele-

la que não teria se montasse um negócio in-

za e bem-estar (+12,7%); e limpeza e con-

dependente”, explanou.

servação (+6,6%). Por outro lado, senti-

Para os postos de combustíveis, ele re-

ram o baque turismo e hotelaria (- 45,4%),

comenda negócios na área de alimenta-

entretenimento e lazer (- 20,4%) e food

ção em geral, como redes de fast-food e

service (-19,3%), de acordo com dados da

cafeterias, e até mesmo floriculturas, ser-

Associação Brasileira de Franchising (ABF).
Na lista das dez maiores franquias no
Brasil, O Boticário continua em primeiro lugar, seguido por McDonald’s, Cacau Show
e Subway (veja lista das dez maiores).
Entre as marcas que mais cresceram no ano
passado ante 2019, estão Acquazero (serviços de limpeza), com crescimento de 152%
em número de unidades (388); Remax (casa
e construção), que ampliou em 80% suas lo-

Existe também a
possibilidade de oferecer o
espaço apenas para locação
de uma franquia, mostrando
que o ponto de venda tem
a sinergia com o tipo de
empreendimento já instalado
Combustíveis & Conveniência
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viços de lavanderia e sapatarias. Porém,

EXPERIÊNCIAS
O revendedor Eslon Aguiar Martins Filho,

ele acredita que esses modelos não servem para todo mundo.

da Rede Pombal, com postos de combus-

“É preciso, primeiro, delimitar dois ou

tíveis localizados na região metropolitana

três segmentos com os quais se tem afini-

de Belém e, também, no interior do Pará,

dade. Depois, fazer uma avaliação de pú-

conta com seis postos de rodovias, mais

blico, de demandas da região e localização

um que está em construção.

do ponto de venda. Uma boa conversa com

Como atende basicamente caminhonei-

outros franqueados da marca também aju-

ros, ele pretende instalar franquias de lavan-

da na elaboração do plano, como também

derias self-service para atender a esse público.

entender o conceito do negócio”, sugeriu.

Porém, a primeira loja, a ser inaugurada em

Outra sugestão é fazer um test drive do

15 de julho, será terceirizada. “Fomos procu-

negócio. “É possível, sim, pedir ao franque-

rados e vamos locar o espaço. Pretendemos

ador para ficar em alguma unidade por um

fazer parcerias (com o locatário) por meio de

ou dois dias fazendo um teste para ver se

um programa de fidelidade, pelo qual o mo-

gosta e se sente confortável”, diz.

torista ganha uma lavagem de roupas se en-

Existe também a possibilidade de ofe-

cher o tanque, por exemplo”, explicou.

recer o espaço apenas para locação de

Mas o revendedor — que possui outros

uma franquia, mostrando que o ponto de

ramos de negócio em família (concessioná-

venda tem a sinergia com o tipo de em-

rias, transporte e distribuição de bebidas e

preendimento já instalado lá.

agroindústria) — também pretende adminis-

CONFIRA AS DEZ MAIORES
FRANQUIAS DO BRASIL EM 2020:
Franquia
Unidades
Valor inicial (R$)
O Boticário
3.620
100.000,00
McDonald’s
2.567
2.500.000,00
Cacau Show
2.371
59.900,00
Subway
1.863
337.500,00
AMPM
1.804
270.000,00
Lubrax +
1.665
58.000,00
CVC Brasil
1.425
60.000,00
Óticas Carol
1.394
320.000,00
Seguralta
1.325
32.500,00
Burger King Brasil
1.302
2.200.000,00
Fonte: Associação Brasileira de Franchising (ABF)
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trar diretamente franquias de lavanderias em outros postos da rede.
“Já estamos avaliando o modelo do negócio (de uma franquia de
São Paulo), que nos pareceu bastante atrativo. O valor de ingresso é de
R$ 40 mil, mais cerca de R$ 140 mil
para equipamento e infraestrutura.
Nos primeiros oito meses, paga-se
de R$ 500 a R$ 600 mensais e, de-

pois desse período, royalties de 5%. A taxa

“Como temos a rede focada na parte

de retorno do investimento é de oito meses

de prestação de serviços, alugar o espa-

e o lucro, de 50% a 70%”, contou.

ço para franquias agrega bastante em ter-

A vantagem da lavanderia self-service,

mos de público”, disse.

segundo ele, é que não é necessário colo-

O contrato é feito dentro de um mode-

car funcionário. “As máquinas funcionam

lo vantajoso: ele aluga o espaço por um

com cartão. O próprio cliente faz tudo e,

valor mínimo e ganha entre 5% a 8%,

em uma hora, enquanto aguarda no es-

sobre o faturamento do negócio, arranjo

paço com televisão e Wi-Fi, a roupa sai

que amplia a vantagem para o revende-

limpa e seca”, comentou.

dor, segundo ele.

No Rio de Janeiro, o revendedor João Ba-

“Mas tudo precisa ser muito bem estu-

tista Cursino de Moura, dono da Rede JB,

dado, pois a franquia deve ajudar a me-

com nove postos, administra apenas fran-

lhorar o negócio do posto”, aconselhou.

quias das lojas de conveniência, mas alu-

De acordo com a ABF, as taxas de retorno

ga um dos espaços para uma loja Burguer

das franquias variam de 12 a 36 meses. Outras

King há cerca de cinco anos e, em breve,

informações sobre o modelo de negócio po-

alugará uma área para uma franquia de

dem ser obtidas pelo por-

sorvetes. A rede Madero de hambúrgue-

tal: https://www.portaldo-

res também está em seu radar.

franchising.com.br. n

Divulgação Rede VIP

Rede Subway
ficou em quarto
lugar no ranking
das maiores
marcas do país
no ano passado
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TABELAS
em R$/L

Período

São Paulo

Goiás

Período

São Paulo

Goiás

31/05/2021 - 04/06/2021

3,569

3,521

31/05/2021 - 04/06/2021

3,129

3,091

07/06/2021 - 11/06/2021

3,576

3,537

07/06/2021 - 11/06/2021

3,131

3,083

14/06/2021 - 18/06/2021

3,500

3,407

14/06/2021 - 18/06/2021

3,006

2,948

21/06/2021 - 25/06/2021

3,385

3,373

21/06/2021 - 25/06/2021

2,937

2,884

28/06/2021 - 02/07/2021

3,378

3,361

28/06/2021 - 02/07/2021

2,965

2,932

junho de 2020

1,985

1,863

junho de 2020

1,774

1,718

junho de 2021

3,481

3,440

junho de 2021

3,034

2,987

Variação 21/06/2021 02/07/2021

-0,2%

-0,4%

Variação 21/06/2021 02/07/2021

1,0%

1,7%

Variação junho/2021 junho/2020

75,4%

84,7%

Variação junho/2021 junho/2020

71,0%

73,9%

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

Fonte: CEPEA/Esalq
Nota 1: Incluso Pis/Cofins, correspondente a R$ 0,1309.
Nota 2: Preço para vendas interestaduais.
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HIDRATADO

ANIDRO

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

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

FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ato Cotepe/PMPF n° 22 de 24/06/2021 - DOU de 25/06/2021 - Vigência a partir de 01 de julho de 2021

Gasolina

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

Diesel S500

UF

AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

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)

0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785
0,5785

1,6054
1,7108
1,3584
1,2491
1,5927
1,6336
1,6135
1,5865
1,7764
1,7070
1,8812
1,7072
1,4786
1,6510
1,6097
1,6466
1,8964
1,4597
2,1364
1,7481
1,5156
1,3658
1,7903
1,2648
1,6461
1,3565
1,6842
5,164

5,224
5,235
4,890
4,857
5,131
5,150
5,251
5,101
5,408
5,194
5,482
5,334
5,182
5,170
5,088
5,165
5,398
5,003
5,729
5,236
5,093
4,933
5,370
4,850
5,229
4,920
5,216

25%
29%
25%
25%
28%
29%
28%
27%
30%
30,5%
31%
30%
25%
28%
29%
29%
31%
29%
34%
29%
26%
25%
30%
25%
29%
25%
29%

6,3684
5,8474
5,3737
4,9440
5,6410
5,5775
5,7370
5,8305
5,8788
5,5350
6,0418
5,6434
5,8588
5,8382
5,5018
5,6280
6,0500
5,0200
6,2420
5,9646
5,7680
5,4000
5,9611
5,0400
5,6230
5,4080
5,7500

Carga
ICMS

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

0,9442
0,8316
0,8090
1,1471
0,7956
0,7167
0,7018
0,5262
0,7281
0,8364
0,6929
0,5032
0,8219
0,8008
0,8063
0,7043
0,8367
0,4774
0,5415
0,8387
0,8073
0,8035
0,5275
0,4621
0,8312
0,5906
0,5943
4,072

4,403
4,172
4,172
4,584
4,165
4,104
4,201
3,918
4,228
4,162
4,198
3,993
4,384
4,148
4,122
4,057
4,191
3,866
3,996
4,110
4,230
4,210
3,889
3,904
4,243
4,023
3,976

17%
18%
18%
25%
18%
18%
15%
12%
16%
18,5%
15%
12%
17%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
13,3%
13,5%

5,5201
4,5900
4,4578
4,5530
4,3930
3,9525
4,6630
4,3600
4,5267
4,4840
4,6040
4,1679
4,8014
4,6762
4,4501
4,3730
4,6100
3,9700
4,4900
4,6233
4,7120
4,6860
4,3921
3,8400
4,5860
4,4300
4,3700

2,0088
0,9232
0,0353
0,0730
1,9334
0,9043
0,0353
0,0730
1,9191
0,9259
0,0353
0,0730
1,9866
0,9340
0,0353
0,0730
1,9418
0,9097
0,0353
0,0730
1,9085
0,9205
0,0353
0,0730
2,0704
0,8802
0,0353
0,0730
1,9319
0,8956
0,0353
0,0730
2,0673
0,8775
0,0353
0,0730
1,8851
0,9151
0,0353
0,0730
2,0240
0,8902
0,0353
0,0730
2,0458
0,8937
0,0353
0,0730
2,1173
0,8991
0,0353
0,0730
1,9139
0,9178
0,0353
0,0730
1,8915
0,9002
0,0353
0,0730
1,9313
0,9002
0,0353
0,0730
1,9088
0,9056
0,0353
0,0730
1,9659
0,8902
0,0353
0,0730
2,0155
0,8902
0,0353
0,0730
1,8965
0,9043
0,0353
0,0730
1,9675
0,9232
0,0353
0,0730
1,9541
0,9259
0,0353
0,0730
1,9836
0,9088
0,0353
0,0730
1,9999
0,8983
0,0353
0,0730
1,9917
0,9043
0,0353
0,0730
1,9950
0,8821
0,0353
0,0730
1,9535
0,8910
0,0353
0,0730
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

10%

90% Diesel A
Biocombustível
S500
(6)

90%
CIDE (2)

2,5861
0,5563
0,0000
2,4318
0,5770
0,0000
2,4754
0,5563
0,0000
2,5493
0,5563
0,0000
2,4616
0,5770
0,0000
2,4791
0,5770
0,0000
2,6213
0,5469
0,0000
2,5081
0,5527
0,0000
2,6228
0,5459
0,0000
2,4172
0,5770
0,0000
2,6217
0,5527
0,0000
2,6127
0,5459
0,0000
2,6844
0,5469
0,0000
2,4597
0,5563
0,0000
2,4078
0,5770
0,0000
2,4442
0,5770
0,0000
2,4464
0,5770
0,0000
2,5301
0,5270
0,0000
2,5673
0,5557
0,0000
2,3628
0,5770
0,0000
2,5351
0,5563
0,0000
2,5186
0,5563
0,0000
2,5033
0,5270
0,0000
2,5825
0,5280
0,0000
2,5036
0,5770
0,0000
2,5501
0,5507
0,0000
2,5015
0,5493
0,0000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

10% PIS/
COFINS
Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS
Diesel (3)

0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148

0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
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TABELAS
em R$/L

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Diesel S10

UF
AC
AL
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO

90% Diesel
10%
Biocombustível (6)
A S10

90%
10% PIS/ 90% PIS/
Carga ICMS Custo da
CIDE
COFINS
COFINS
(8)
distribuição
Diesel (2) Biodiesel (7) Diesel (3)

2,6202
0,5563
0,0000
2,4533
0,5770
0,0000
2,4960
0,5563
0,0000
2,5709
0,5563
0,0000
2,4661
0,5770
0,0000
2,4998
0,5770
0,0000
2,6602
0,5469
0,0000
2,4841
0,5527
0,0000
2,6363
0,5459
0,0000
2,4602
0,5770
0,0000
2,6420
0,5527
0,0000
2,6342
0,5459
0,0000
2,7059
0,5469
0,0000
2,4852
0,5563
0,0000
2,4329
0,5770
0,0000
2,4657
0,5770
0,0000
2,4715
0,5770
0,0000
2,5450
0,5270
0,0000
2,5920
0,5557
0,0000
2,3924
0,5770
0,0000
2,5647
0,5563
0,0000
2,5482
0,5563
0,0000
2,5280
0,5270
0,0000
2,6112
0,5280
0,0000
2,5287
0,5770
0,0000
2,5709
0,5507
0,0000
2,5240
0,5493
0,0000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148
0,0148

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
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Corresponde ao preço do leilão, deduzido PIS/COFINS com acréscimo do frete.
Nota (7): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (8): Aplicado sobre o PMPF o fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019

0,3164
0,9537
0,3164
0,8483
0,3164
0,8247
0,3164
1,1803
0,3164
0,8101
0,3164
0,8231
0,3164
0,7149
0,3164
0,5420
0,3164
0,7383
0,3164
0,8407
0,3164
0,7033
0,3164
0,5122
0,3164
0,8485
0,3164
0,7922
0,3164
0,8225
0,3164
0,7102
0,3164
0,8421
0,3164
0,4810
0,3164
0,5540
0,3164
0,8709
0,3164
0,7989
0,3164
0,8243
0,3164
0,5323
0,3164
0,4670
0,3164
0,8345
0,3164
0,6047
0,3164
0,5970
4,104

4,447
4,210
4,208
4,639
4,184
4,231
4,253
3,910
4,252
4,209
4,229
4,023
4,432
4,165
4,163
4,084
4,222
3,884
4,033
4,171
4,251
4,260
3,919
3,937
4,271
4,058
4,001

Preço de
Pauta (4)

17%
18%
18%
25%
18%
18%
15%
12%
16%
18,5%
15%
12%
17%
17%
18%
16%
18%
12%
12%
18%
17%
17%
12%
12%
18%
13,3%
13,5%

5,5757
4,6820
4,5440
4,6850
4,4730
4,5396
4,7500
4,4906
4,5897
4,5070
4,6732
4,2421
4,9565
4,6258
4,5395
4,4100
4,6400
4,0000
4,5940
4,8013
4,6630
4,8070
4,4327
3,8800
4,6040
4,5360
4,3900

Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinaria) de 06/07/2021 para Gasolina e óleo Diesel e Ato Cotepe 22/2021
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.

DIESEL

GASOLINA

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

Fonte: Petrobras
Nota: Os ajustes diários estão disponíveis no site da empresa, seção Produtos e Serviços, subseção Composição de preço de venda às distribuidoras
( http://www.petrobras.com.br/pt/produtos-e-servicos/composicao-de-precos-de-venda-as-distribuidoras/ ).
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Alíquota
ICMS

PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Período: de 01/01/2020 à 01/04/2021 (Preço Médio Brasil)

Gasolina comum:

Óleo Diesel comum:

Etanol Hidratado comum:

Obs:
1 – Não disponíveis os preços da revenda, relativos às semanas de 23/08 a 11/10/2020
2 – A partir de 17/08/2020 os dados de distribuição de etanol hidratado não contemplam a parcela de ICMS/Substituição
Fonte: ANP – Painel Dinâmico de Preços de Combustíveis e Derivados do Petróleo em 03/07/2021.
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CRÔNICA

Antônio Goidanich

Origens: índios, selva e barcos
Depois de um ano e meio a turma do tênis resolve fazer uma reunião de pós-jogo. Claro que
em função da pandemia maldita, sem jogo de
tênis e sem reunião. Nada de aglomeração.
Mesmo com todos vacinados devidamente,
a maioria não acredita na eficiência da vacina.
Optaram pelo modismo da reunião virtual. Cada um em sua casa de frente para o notebook. E
com máscara posta .
Tal sistema é quase tão chato como os programas esportivos de debate, por sinal feitos da
mesma forma.
- O resultado e o teor não devem ir ao nível
dos ditos jornalistas das emissoras de TV. Nem o
Tanço conseguiria chegar tão baixo, na opinião
do Galego.
- Bem gurizada. Foi feita a contagem e nossa
turma ainda está virgem de óbitos apesar da média etária de quase noventa.Tio Marciano abre
os trabalhos.
- Graças a Deus, responde o coral tele transmitido.
- Vamos entrar de uma vez em algum assunto
de atualidade.
- Sacanagem o de Roland Garros. A grega é
linda. Uma deusa. E a final vai ser entre duas donas de casa eslavas.
- Manifestação inábil. Quase preconceituosa.
- Preconceito está em pauta.
- Acho que voltamos a ser “macaquitos”. E
desta vez a opinião não é do pasquim
Olé. É do próprio presidente da República Argentina.
- Segundo ele, os mexicanos vieram
dos índios, os brasileiros da selva. Os argentinos vieram nos barcos europeus.
- Bem racista esse senhor, não lhes
parece?
- Ele não é racista. Não pode ser racista. É um político de esquerda. Da
mais pura esquerda latino-americana,
pondera um dos participantes, notório
saudosista dos tempos de Cristina, na
sua opinião uma Dilma que ainda por
cima era bonita.
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- Claro. Claro. Eu esqueci. Esquerdista nunca
é racista. Nem homofóbico. A intervenção vem
com flagrante ironia.
- Mesmo quando fala que Pelotas exporta veados e se refere as mulheres de grelo duro. Segue a ironia.
- Está aí a prova de que o presidente Fernandez não é racista. A reação do Tanço é enérgica...
- ????????????? Silêncio constrangido e
constrangedor do plenário eletrônico. Tanço esclarece.
- Conforme informação da imprensa o filho
dele trabalha... como “Drag Queen”, então, onde o racismo?
De novo silêncio e perplexidade. Ninguém entende o argumento. Qual a possível relação entre a profissão de Estanislao Fernandez e o “não
racismo” de seu pai?
- Conceitos misturados. O doutor tenta esclarecer a posição do Tanço, mas este insiste em ter
a última palavra:
- Apesar dos jornais não esclarecerem, a Dyhzy
é branca e descendente dos que chegaram de
navios.
A conclusão geral é que o Galego fora otimista.
A revista Combustíveis & Conveniência não se responsabiliza
pela conotação deste conteúdo. Esta crônica reflete
exclusivamente as ideias do autor.

