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A Fecombustíveis representa nacionalmente 34 
sindicatos, defendendo os interesses legítimos 
de mais de 41 mil postos de serviços, 407 TRRs 
e cerca de 71 mil revendedores de GLP, além da 
revenda de lubrificantes.

Nossa missão é acompanhar o mercado de 
revenda de combustíveis, com a meta de 
fomentar o desenvolvimento econômico e social 
do setor, contribuindo assim para melhorar a 
qualidade de vida da nação.
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Nova Lei acabará com a farra das fraudes?
Estamos acompanhando, diariamente, as notícias sobre 

a guerra da Rússia e Ucrânia, desde o final de fevereiro. As 
consequências do conflito atingiram a cotação internacio-
nal do petróleo, cujo preço chegou a US$ 139 o barril, em 
7 de março. Do lado de cá, até então, a Petrobras segurava 
os preços dos combustíveis, mas não demorou para repas-
sar as altas, que ocorreram em 11 de março. Paralelamente, 
no Congresso, o clima de pressão se acentuou  com o pa-
norama internacional, para a votação de dois projetos, o PLP 
11/20 e o PL 1472/2021. Ambos chamados de pacotes dos 
combustíveis, foram votados a toque de caixa no Senado no 
dia 10 de março. Mas somente o primeiro foi convertido na 
Lei Complementar no 192, sancionada pelo presidente em 
11 de março, que estabeleceu a monofasia do ICMS sobre 
os combustíveis, no sistema ad rem.  

A unificação tributária seria a solução para acabar com os 
contrabandos de combustíveis nas fronteiras entre os esta-
dos, representando um basta às fraudes tributárias. Às vés-
peras do fechamento desta edição, o Confaz chegou em 
um consenso para unificação do ICMS do óleo diesel, mas 
há dúvidas em relação à eficácia sobre as fraudes. Confira as 
análises e a importância da nova Lei e todas as demais dis-
cussões sobre os preços dos combustíveis na Reportagem 
de Capa desta edição.

Outro destaque desta edição, em Mercado, foram as 
chuvas de fevereiro, que inundaram diversas cidades e es-
tados. Trazemos os depoimentos de revendedores que ti-
veram seus negócios afetados pelas enchentes. Na seção 
Conveniência, a reportagem mostra a necessidade de 
atenção aos prazos de validade dos produtos para evitar 
penalidades  desnecessárias.

No mês da mulher, homenageamos as mulheres empre-
sárias da revenda, que conseguiram mostrar o seu valor ven-
cendo as adversidades. Confira os depoimentos na seção 
Mercado. Também mostramos na mesma seção a análise 
jurídica em relação à cobrança de estacionamentos nos pos-
tos de rodovia e venda casada.

Para finalizar os destaques, o entrevistado do mês é  
Rodolfo Rizzotto, coordenador do portal Estradas, que nos 
contou como o governo pretende ampliar a construção dos 
pontos de parada e de descanso em parceria com as conces-
sionárias de rodovias. A conta deve ficar com todos os mo-
toristas que passam nos pedágios.

Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora 



Combustíveis & Conveniência  5

SINDICATOS

ACRE
Sindepac
Karyenne Saraiva Machado  
Rua Pernambuco nº 599 - Sala 4
Bairro: Bosque
Rio Branco-AC
Fone: (68) 3226-1500
sindepac@hotmail.com
www.sindepac.com.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PIAUÍ
Sindipetro - PI
Alexandre Cavalcanti Valença 
Av. Tancredo Neves 8570, Lourival Parente
Teresina-PI
Fone: (86) 3227-4996 
sindipostospi@gmail.com
www.sindipetropi.org.br

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SÃO PAULO – CAMPINAS
Recap
Flávio Martini de Souza Campos
Rua José Augusto César, 233
Jardim Chapadão
Campinas-SP
Fone: (19) 3284-2450
recap@financeiro.com.br
www.recap.com.br

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

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

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

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

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

Entidade associada

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

Em 2021, a ANP realizou 
um total de 17.835 ações 
de fiscalização no mercado 
nacional de combustíveis, o 
que representa um aumen-
to de 17,6% em relação a 
2020. Deste número total, 
13.748 ações ocorreram em 
postos de combustíveis e 
2.115 em revendas de GLP.

As ações resultaram em 
3.528 autos de infração. Os 
principais problemas en-
contrados foram: não cum-
primento de notificação da 
ANP (26,7%); comerciali-
zação ou armazenamento 
de produto fora das espe-
cificações (16,5%); equi-
pamento obrigatório au-
sente ou em desacordo 
com a legislação (12,4%), 
não apresentação de docu-

mentos (10%); e não pres-
tação de informações ao 
consumidor (6,1%).

Os estabelecimentos au-
tuados estão sujeitos a san-
ções previstas em lei, incluin-
do multas que podem variar 
de R$ 5 mil a R$ 5 milhões. 

As sanções são aplicadas so-

mente após processo admi-

nistrativo, durante o qual o 

agente econômico tem di-

reito à ampla defesa e ao 

contraditório, conforme de-

finido em lei.

De olho nos eletropostos 
A China Three Gorges (CTG), empre-

sa que atua no setor de energia hidrelé-
trica e eólica, vai instalar 18 pontos de 
recarga elétrica entre São Paulo e Ma-
to Grosso do Sul, ao longo de 1,3 mil 
quilômetros. Outra empresa chinesa, a 
montadora GWM, vai entrar no ramo de 
eletropostos no país. O grupo assinou 
um contrato com o governo do estado 

de São Paulo para a implementação de 
100 pontos de recarga para veículos elé-
tricos e híbridos nos principais municí-
pios do estado de São Paulo. A empresa 
está investindo R$ 10 bilhões na produ-
ção de veículos 100% eletrificados em 
sua nova fábrica em Iracemápolis (SP). A 
futura rede de recarga da GWM será ali-
mentada em grande parte por meio de 
placas fotovoltaicas.

M
arcelo Cam

argo/Agência Brasil

ANP realizou 18 mil ações de fiscalização em 2021
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Rede SIM busca 
diversificação 

A Rede SIM, que atua no Rio Grande do 
Sul, fez proposta de compra da Querodie-
sel, mas a operação ainda precisa ser apro-
vada pelo Conselho Administrativo de De-
fesa Econômico (Cade). Conforme nota da 
rede, a compra vai garantir acréscimo de  
R$ 1 bilhão ao faturamento anual da Rede 
SIM. A transação já foi aprovada pelos con-

selhos das duas empresas e abrangerá a ges-
tão da matriz da Querodiesel em Canoas, fi-
liais em Cachoeira do Sul, Dom Pedrito, Ben-
to Gonçalves e Rio Grande. Também dará o 
direito de a SIM assumir a indústria de Arla, 
da marca Quero Arla, passando a gerir a ope-
ração exclusiva da marca Petronas, empresa 
com base na Malásia, que fabrica diversos 
produtos como os lubrificantes, que passa-
rão a ser comercializados pela Rede SIM com 
exclusividade no Rio Grande do Sul.

A Esquina é a nova marca das lojas de 
conveniência da rede Ale, que contempla 
três modelos: self-service, café e padaria. A 
primeira unidade da nova rede foi instalada 
na cidade de São José do Rio Preto (SP), em 
março, com a aposta em panificação. 

“A nova loja tem o diferencial de ofe-
recer ao cliente pão francês quentinho, a 
toda hora, além de deliciosos salgados, 
com sabor caseiro”, disse Frederico Amo-
rim, executivo de Operações de Varejo da 
ALE, em release encaminhado à Combus-
tíveis & Conveniência.

Segundo ele, a meta da Ale é abrir cer-
ca de 30 novas lojas de conveniência no 
país. O diferencial, para a revenda, é que 
o modelo promete margens acima da mé-
dia: enquanto outras marcas chegam entre 
30% e 35%, a loja A Esquina possibilita 
acima de 40% de margem.

Para abrir uma unidade, a taxa de fran-
quia é de R$ 15 mil e os royalties mensais 
vão de 3% a 5%, crescendo por percentual 
de faturamento das unidades e com um teto 

máximo de R$ 15 mil por mês (para lojas que 
faturam R$ 300 mil mensais ou mais), além 
de 1,5% de taxa de propaganda. 

Desconsiderando a obra civil, elencan-
do os custos de mobiliário e equipamen-
tos, uma loja no modelo self-service deman-
da um investimento aproximado de R$ 120 
mil; a Café, de R$ 250 mil; e a Padaria, de  
R$ 350 mil. “No entanto, tudo dependerá 
do tamanho exato da loja e da quantidade 
de equipamentos e móveis que cada projeto 
específico requer”, pontuou Amorim.

Di
vu
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aç
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Ale divulga nova marca de conveniência
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Pontos de parada 
e de descanso: 
quem vai pagar  
a conta?
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POR MÔNICA SERRANO 

D esde a aprovação da Lei dos  

Caminhoneiros, a 13.103/2015, 

pouca coisa mudou em rela-

ção à ampliação dos pontos de parada e 

de descanso (PPDs) no país. Os postos de 

combustíveis continuam sendo os prin-

cipais locais que oferecem infraestrutu-

ra ao caminhoneiro, com estacionamen-

to para pernoite. 

No entanto, o governo de Jair Bolsonaro 

busca aumentar as benesses aos caminho-

neiros, prometendo estacionamento gratuito 

com novas construções de PPDs em parceria 

com as concessionárias de rodovias. Porém, 

quem vai arcar com os custos e manutenção 

é a população que passa nos pedágios, o que 

pode trazer impacto para os postos de es-

trada. “Na nova concessão, o governo criou 

uma concorrência desleal com os pontos de 

parada nas rodovias, já que admite a possibili-

dade de explorar outras atividades comerciais 

em um espaço que vai ser construído e finan-

ciado pelo usuário, inclusive, pelo próprio ca-

minhoneiro, que também pagará o pedágio”, 

disse Rodolfo Rizzotto, jornalista fundador e 

coordenador do portal Estradas e da campa-

nha SOS Estradas.

O que é contraditório é que o próprio 

presidente pediu a penalização dos postos 

que cobram pela pernoite dos caminhonei-

ros em seus estacionamentos. Ou seja, se-

ria supostamente a interferência do gover-

no na área privada, de forma similar a paí-

ses como Cuba, Venezuela e Coreia do Nor-

te, que são rechaçados pelo atual governo. 

Na entrevista concedida à Combustí-

veis & Conveniência, Rizzotto avalia qual 

deveria ser o papel do governo para apoiar 

a categoria dos caminhoneiros e, ao mes-

mo tempo, beneficiar a iniciativa privada, 

por exemplo, com a oferta de linhas de 

crédito para que os empreendedores pos-

sam expandir as áreas de estacionamento 

e repouso já existentes, assim como inves-

tir em construções em novas áreas.

Como especialista em rodovias, Rizzotto 

também atua com a conscientização dos 

motoristas para minimizar os acidentes nas 

estradas. A mais nova campanha, “Cansa-

ço Mata”, também conta com o apoio dos 

postos de combustíveis para alertar a popu-

lação sobre o risco de acidentes com mor-

tes ao dirigir sem descanso após duas horas 

ininterruptas na estrada.

Confira os principais trechos da entrevis-

ta exclusiva concedida por Rizzotto à Com-

bustíveis & Conveniência.

Combustíveis & Conveniência: Em fe-

vereiro, houve um episódio em que um 

caminhoneiro reclamou ao presidente 
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Jair Bolsonaro sobre a cobrança de esta-

cionamento pelos postos. Na mesma ho-

ra, o presidente ligou para o ministro da 

Justiça e pediu que solicitasse à Polícia 

Rodoviária Federal a autuação dos pos-

tos que estavam cobrando a pernoite nos 

estacionamentos para os caminhoneiros. 

Qual é a sua visão sobre o assunto?

Rodolfo Rizzotto: A manifestação do 

Presidente da República é assustadora, pois 

dá a entender que ele defende a socialização 

da iniciativa privada. Ou seja, ele acredita que 

as áreas que pertencem aos proprietários dos 

pontos de parada podem ser utilizadas sem 

custo nenhum, sendo que o próprio Estado 

não fornece esses locais para que os caminho-

neiros possam pernoitar com segurança. A Lei 

13.103/2015 atribui essa responsabilidade ao 

Estado. Ou seja, determina que as áreas de 

descanso sejam disponibilizadas, inclusive, em 

locais que também pertencem à União.

Destaco que é preciso diferenciar um 

estacionamento de uma área de descan-

so e pernoite. Num estacionamento, você 

pode ficar uma hora, duas horas, mas não 

é uma área de pernoite.

Se analisarmos esse tipo de caminhonei-

ro que almoçou na estrada com o presidente, 

podemos constatar que não representa toda 

a categoria. Os caminhoneiros, de forma ge-

ral, entendem que todo serviço tem que ser 

pago. Para isso, temos que olhar para toda a 

cadeia de transporte. Por exemplo, alguém fa-

bricou um produto, vendeu a sua produção e 

ganhou dinheiro com a comercialização. Essa 

pessoa contrata uma transportadora para fa-

zer o transporte da mercadoria comercializa-

da. Por sua vez, a transportadora também está 

ganhando pelo serviço e contrata o caminho-

neiro. Ele pega a estrada e paga pelo pedágio. 

Portanto, as concessionárias também estão ga-

nhando, juntamente com a União e os estados, 

através dos impostos. Os fabricantes de cami-

nhões também ganham, assim como quem 

fornece combustível na origem (refinarias da 

Petrobras e governo). Então, o caminhoneiro 

sai da transportadora com o tanque cheio e, 

quando chega no ponto de parada (postos de 

rodovia), diz que não vai abastecer, já que boa 

parte dos tanques têm autonomia para seguir 

viagem. Aí ele quer usar o estacionamento e a 

área de descanso do posto gratuitamente, sem 

gerar nenhuma receita, mas está gerando des-

pesa. É preciso olhar para a iniciativa privada, 

que construiu toda infraestrutura para receber 

os caminhoneiros, pois esses empresários preci-

sam sustentar o negócio e sobreviver.

No passado, já falamos sobre o risco de 

falência dos pontos de parada, em relação a 

esse tipo de política, que é a socialização da 

iniciativa privada. Isso não é compatível com 

um governo que critica ações de países co-
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mo Coreia do Norte, Cuba e Venezuela, mas 

pretende fazer a mesma coisa ao exigir gra-

tuidade dos serviços dos empresários priva-

dos para atender uma parcela de caminho-

neiros, a qual não representa a maioria.

C&C: O SOS Estradas lançou a cam-

panha “Cansaço Mata” e, segundo es-

timativas da entidade, 20% dos aciden-

tes ocorrem com motoristas cansados 

e que respondem por 30% das mortes. 

Qual é a expectativa desta campanha e 

como os postos podem contribuir?

RR:  A cada mês a campanha terá um te-

ma diferente. Vamos iniciar pelo “Cansaço 

Mata” porque existem vários estudos que 

comprovam, estatisticamente, que o condu-

tor cansado, se cochilar ao volante, não vai ter 

reação. Por isso, neste primeiro mês o nosso 

objetivo é alertar as pessoas que, independen-

temente do tipo de veículo que conduzam, o 

cansaço pode ser mortal. A mensagem é ain-

da mais importante nos pontos de parada nas 

estradas, nos quais o condutor entende me-

lhor esse tipo de alerta. A cada duas horas de 

direção, é preciso descansar de 15 a 20 minu-

tos, porque após esse período de condução 

contínua, a pessoa vai perdendo a capacida-

de de atenção e, consequentemente, aumen-

ta o risco de uma tragédia. Nos postos urba-

nos essa lembrança também é importante pa-

ra quem vai pegar a estrada. 

C&C: Sabemos que boa parte dos aci-

dentes nas estradas ocorre em conse-

quência do excesso de horas na direção, 

por caminhoneiros que transportam as 

cargas no país. Você poderia  analisar se 

o panorama mudou ou não, em relação 

às mortes, desde a Lei do Caminhoneiro? 

O período de descanso é ou não cumpri-

do? Se não for cumprido, por quê? 

RR: Na realidade, a grande modificação 

positiva da Lei 13.103/2015, do ponto de 

vista dos motoristas profissionais, foi o exa-

me toxicológico de larga janela, que passou 

Com a nova concessão, 

o governo criou uma 

concorrência desleal com 

os pontos de parada nas 

rodovias, já que admite a 

possibilidade de explorar 

outras atividades comerciais 

em um espaço que vai ser 

construído e financiado 

pelo usuário, inclusive, pelo 

próprio caminhoneiro, que 

pagará o pedágio
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a ser obrigatório, tanto na renovação, quan-

to a cada 30 meses. Isso desestimulou o uso 

de drogas e muitos condutores passaram a 

rejeitar as jornadas de trabalho que não te-

riam condições de suportar. Ao mesmo tem-

po, muitas transportadoras passaram a ter 

mais atenção aos abusos de jornada, evi-

tando motoristas que utilizam drogas. Esta 

questão também precisa ser avaliada na ori-

gem; o embarcador, que é o dono da car-

ga, não pode exigir horários apertados, que 

obriguem o caminhoneiro a dirigir em exces-

so de velocidade e sem o descanso necessá-

rio para cumprir prazos. Caso o faça, se ocor-

rer um acidente (sinistro), esse embarcador 

também deve ser responsabilizado.

C&C: Como era antes da Lei?

RR: A Lei 12.619/12 previa 11 horas de 

descanso entre jornada e agora são 8 horas. 

O tempo de direção contínua passou de 4h30 

para 5h30 atualmente. A Lei 13.103/2015 

também permitiu que dois condutores pos-

sam se revezar ao volante por 72 horas. Ou 

seja, enquanto o primeiro dirige, o segundo 

motorista descansa. Esta medida tem conse-

quências danosas, que resultam em muitos 

acidentes com dois motoristas, inclusive de 

ônibus.  Portanto, a situação piorou. O úni-

co freio foi o exame toxicológico. Mas, pelo 

menos a Polícia Rodoviária Federal está con-

trolando a jornada e punindo quem abusa da 

carga horária. Mas, acima de tudo, temos que 

punir quem explora essa mão de obra, já que 

os motoristas de caminhão são fruto de um 

regime de exploração, análogo à escravidão.

C&C: A ampliação dos PPDs no país, 

para atender à Lei 13.103/2015, pouco 

evoluiu. O cenário começou a mudar so-

mente com o governo de Jair Bolsona-

ro, que, na busca por agradar aos cami-

nhoneiros, pretende oferecer  PPDs gra-

tuitos em parceria com as concessioná-

rias. Você poderia comentar qual o an-

damento do processo de construção e 

de que forma poderá ser viabilizada a 

oferta de serviços gratuitos?

É preciso olhar 

para a iniciativa 

privada, que construiu 

toda infraestrutura 

para receber os 

caminhoneiros, pois 

esses empresários 

precisam sustentar o 

negócio e sobreviver
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RR: Na realidade, a Lei 13.103/2015 esta-

beleceu a obrigatoriedade de o Estado ofe-

recer PPDs, o que não é o seu papel. O que 

o governo deveria fazer seria criar linhas de 

crédito para que os empreendedores priva-

dos pudessem expandir as áreas de estacio-

namento e repouso já existentes, assim co-

mo investir na construção de novos pontos. 

Ao mesmo tempo, é preciso regulamentar 

as diárias para pernoite, banho e alimenta-

ção dos motoristas, dando condições pa-

ra que remunerem os pontos de parada pe-

lo serviço, como qualquer pessoa que viaja 

a trabalho. O governo usou os PPDs como  

marketing. Atualmente, a divulgação mos-

tra que são 41 PPDs homologados em to-

do país, como se o governo tivesse investido 

na sua existência. É um número inexpressivo. 

Não interessa aos empresários serem subme-

tidos a mais um controle do governo. Nas ro-

dovias estaduais não existe nenhum PPD ho-

mologado. Já a inclusão dos PPDs nas con-

cessões é um mito. Quem vai pagar pelos 

PPDs das concessionárias são todos os usuá-

rios nos pedágios. A tarifa será mais cara pa-

ra financiar essas áreas de estacionamentos, 

supostamente gratuitas.

C&C: Os PPDs das concessionárias 

poderão causar  desequilíbrio concor-

rencial para os postos de rodovias?

RR: Com a nova concessão, o governo 

criou uma concorrência desleal com os pon-

tos de parada nas rodovias, já que admite a 

possibilidade de explorar outras atividades co-

merciais em um espaço que vai ser construído 

e financiado pelo usuário, inclusive, pelo pró-

prio caminhoneiro, que pagará o pedágio.

Dessa forma, a concessionária arrecada 

no pedágio, financia a construção do PPD e 

depois explora comercialmente outras ativi-

dades, com valores menores do que os co-

brados pelos PPDs existentes. A tendência é 

criar uma situação de difícil competitividade 

para os pontos de parada no país.

C&C:  Qual seria a medida cabível 

para equilibrar a concorrência no ca-

so dos PPDs, sem prejudicar os postos 

de rodovia, que, hoje, funcionam co-

mo pontos de parada e de descanso?

RR: Os pontos de parada dos postos que 

operam nas rodovias já são PPDs. Apenas não 

têm essa definição. Portanto, o governo teria 

que estimular a construção de mais pontos. 

Seria interessante oferecer crédito para novos 

projetos de pontos de parada e até benefícios 

fiscais, além de incentivar os empresários a am-

pliarem suas áreas de estacionamento, com a 

garantia do direito de cobrarem por isso. De-

fendo que o condutor do caminhão receba 

uma diária, a qual permita o pagamento de 
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uma área de descanso fechada, com seguran-

ça, que ofereça as condições necessárias e dig-

nas no repouso entre jornadas. É interesse do 

motorista, da transportadora, do dono da car-

ga e até das autoridades. Agora, criar concor-

rência desleal e ainda querer socializar os esta-

cionamentos é inaceitável e pouco inteligente.

C&C: É papel do governo interferir 

no padrão de PPDs ou construí-los? 

RR: Não há motivo para o Estado esta-

belecer exigências padronizadas de constru-

ção de um PPD. Se consultarmos algumas 

portarias, que tratam desse assunto, vemos 

que estão completamente fora da realida-

de do país. Não se pode exigir um modelo 

de PPD, um padrão nacional, numa rodo-

via do interior do Nordeste, no mesmo ní-

vel de uma rodovia do estado de São Pau-

lo. As realidades econômicas são diferen-

tes. E, mesmo com as diferenças regionais, 

há muitos pontos de parada no Brasil com 

qualidade e serviços superiores ao padrão 

dos modelos norte-americanos e europeus.

C&C: De que maneira o governo Bol-

sonaro poderia ajudar os caminhonei-

ros de forma mais eficaz em relação à 

segurança nas estradas e aos PPDs?

RR: O governo federal deveria se preocu-

par em saber se o motorista está recebendo 

um valor justo pelo frete, fiscalizar o exces-

so de peso e de jornada de trabalho, que 

muitas vezes leva este profissional ao uso de 

drogas e acidentes. Fiscalizar a velocidade, 

para evitar que corram risco em função da 

pressão para cumprir o horário. Punir quem 

explora essa mão de obra, seja embarcador 

ou transportador. Garantir que  recebam 

uma diária para pagar pela pernoite segura, 

alimentação e banho durante a viagem. Ao 

mesmo tempo, garantir melhores estradas, 

com mais segurança. Promover o financia-

mento dos pontos de parada do país, assim 

como exigir condições dignas e atendimen-

to rápido na hora de carregar e descarregar, 

inclusive nas áreas do governo. Se o gover-

no não cuida sequer das áreas públicas, que 

atendem aos caminhoneiros, como ele po-

de querer se intrometer na área da iniciativa 

privada? Com isso teremos condições mais 

dignas para os profissionais das estradas e 

menos acidentes. É importante lembrar que 

o chamado Custo Brasil inclui os acidentes, 

os quais representam, anualmente, um pre-

juízo de R$ 280 bilhões ao país, conforme 

dados da Organização Mundial da Saúde. 

Mas, acima de tudo, deixar a iniciativa pri-

vada trabalhar. O Brasil tem uma das maio-

res redes de pontos de parada do mundo, 

construída com o sacrifício de muitos em-

preendedores. Chega de atrapalhar. n
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Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis Paulo Miranda Soares | Presidente da Fecombustíveis

Apesar do cenário adverso que estamos viven-
do, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, os 
aumentos de preços dos combustíveis nas refina-
rias pela Petrobras e as notificações dos Procons, 
que entendem que todo e qualquer aumento 
de preço para o consumidor é abusivo, nenhum 
evento negativo tirou o gosto bom da vitória do 
Projeto de Lei 11/2020, aprovado pelo Congres-
so Nacional, que foi convertido em Lei Comple-
mentar no192, sancionada  em 11 de março, pe-
lo presidente Jair Bolsonaro, sem nenhum veto!

Ninguém imagina há quanto tempo esperá-
vamos por isso. Há mais de 20 anos a Fecombus-
tíveis defende a monofasia tributária, com reco-
lhimento na produção, com alíquotas únicas em 
todo o território nacional, diferenciadas por pro-
duto. Ou seja, uma para o diesel, uma para a ga-
solina, uma para o etanol, com a cobrança em 
reais por litro no modelo ad rem.

Antes da nova legislação, a nossa esperan-
ça era a reforma tributária. Mas, como ela não 
aconteceu, foi graças à insistência do presidente 
Jair Bolsonaro em reduzir os preços dos combus-
tíveis no país que conseguimos o que considero 
um divisor de águas na história do Brasil.

Por outro lado, não basta ter uma lei, é preci-
so fazer valer a nova legislação. Até que os go-
vernos estaduais cheguem a um consenso, muita 
água vai rolar. Existe a possibilidade de questio-
namento, por parte dos governadores, sobre a 
constitucionalidade da nova legislação.  

Ninguém quer perder arrecadação, os estados 
que têm maiores alíquotas não querem baixar. 
Já os estados que têm as menores alíquotas não 
querem aumentar. Há uma má vontade em cola-
borar. Vários governos usam as alíquotas meno-
res para atrair empresas e indústrias para trazer 
investimentos para as suas regiões.

Os governadores não querem correr o risco de 
perder a maior arrecadação de seus estados, ou 
seja, as vendas de combustíveis. Com as alíquo-
tas diferentes em cada unidade federativa e a co-

brança ad valorem, que é sobre o preço de bom-
ba de produto, eles arrecadam mais com o efeito 
cascata. Com isso, ainda vamos ver muitos deba-
tes e discussões pela frente, até que haja um con-
senso para adotar a monofasia.

Para a mudança do ICMS ser mais completa, 
deveria valer também o princípio da seletivida-
de, que considera que bens e produtos essenciais 
deveriam ter alíquotas menores e bens e produ-
tos não essenciais, alíquotas maiores. Tem esta-
do que a alíquota de joia é de 12%, um produto 
desnecessário. Mas a gasolina, no meu estado, 
por exemplo, é 31%. Não é um contrassenso?

Sobre a queda de preços dos combustíveis, 
principal motivação do Congresso para votar o 
projeto de lei da monofasia, não tenho essa ilu-
são. A mudança pode reduzir os preços dos 
combustíveis nos estados que cobravam alíquo-
tas maiores e até aumentar as alíquotas naqueles 
onde elas eram mais baixas. Dentro do contexto 
do mercado atual, o ICMS deve ficar estagnado 
por um ano, mas não há como segurar na época 
do reajuste. Os preços do diesel e da gasolina su-
biram no mundo todo.

Eu assisti ao vídeo de um brasileiro que está 
morando na Suíça, há alguns meses. Para encher 
o tanque de seu veículo com gasolina, ele pagava 
US$ 28. Hoje, para abastecer o mesmo volume, 
ele gasta US$ 56. Não tem jeito, todos estão pa-
gando alto pelos combustíveis.

A nossa principal bandeira sempre foi o 
combate às irregularidades do setor de com-
bustíveis no Brasil. Temos um sistema de ICMS 
que abre brechas para sonegação e fraudes fis-
cais, com as diferentes alíquotas entre os esta-
dos. Agora, com a monofasia, não haverá atra-
tividade para sonegação, porque todos vão co-
brar o mesmo valor. Só por este motivo, a Lei 
foi uma das melhores coisas que eu vi aconte-
cer nesse país nos últimos anos! 

Finalmente a monofasia!

OPINIÃO
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MERCADO

Olhar feminino faz 
diferença na revenda
Diante de tantos problemas vivenciados pelo setor de combustíveis 

atualmente, o mês em que se comemora o Dia Internacional da 

Mulher nem parece ser um tema tão relevante. Mas, um olhar mais 

atento mostra que isso não é verdade: cada vez mais, a diversidade 

faz a diferença para o bom desempenho dos negócios

POR ROSEMEIRE GUIDONI
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E m pleno 2022, a grande maioria 

das mulheres ainda precisa, cons-

tantemente, trabalhar mais que 

seus pares masculinos para comprovar sua 

competência. Apesar de terem conquistado 

seu espaço no mercado de trabalho, ainda 

há quem as veja como mais frágeis, emoti-

vas e sensíveis, educadas para cuidar (dos fi-

lhos, dos pais, da família), o que acaba sen-

do uma bagagem levada também para a vi-

da profissional. 

Aliás, é essa a razão de muitas profissionais 

do sexo feminino se destacarem em áreas ad-

ministrativas (que cuidam da empresa) e de 

recursos humanos ou saúde (que cuidam das 

pessoas). Em ambientes nos quais a maioria 

dos profissionais são homens, ainda existe 

um certo estranhamento e até um preconcei-

to arraigado, que poucos reconhecem existir. 

Na revenda, as mulheres que entraram nes-

te mercado predominantemente masculino,  

enfrentaram discriminação, mas deram a volta 

por cima. A revendedora Jamilly Pink, que as-

sumiu junto com o irmão um negócio da famí-

lia, na Bahia, exemplifica. “Já fui até confundi-

da como uma mulher pedindo carona, quan-

do estava na pista de meu próprio posto, entre 

caminhoneiros”, contou. “Há quem diga que 

frentistas mulheres atraem mais clientes para 

a revenda, mas esse é um comentário extre-

mamente machista. Os homens não confiam 

em uma mulher trocadora de óleo, mas fre-

quentam um posto que tem mulheres na pis-

ta? Não quero esse tipo de público e não é es-

se valor que quero carregar”, disparou. 

As diferenças de tratamento não param por 

aí. Uma situação bastante comum, contaram 

as entrevistadas para esta reportagem, é a con-

fusão por parte de terceiros, que acham que a 

empresária é uma funcionária do posto. “Há al-

guns anos, em uma reunião com fornecedores, 

com a presença de meu gerente, entenderam 

que eu era assistente dele, não a responsável 

pela gestão do posto”, contou Clarissa Funghi 

Alberto Soares, revendedora mineira, formada 

em publicidade e com pós-graduação em Ges-

tão de Negócios, que assumiu a gestão de um 

posto da família, em Belo Horizonte (MG). 

267 ANOS PARA EQUIPARAÇÃO

A desigualdade de gênero acaba se re-

fletindo em outros aspectos na vida das 

profissionais do sexo feminino. Segun-

do pesquisa do Global Gender Gap Re-

port de 2021, as mulheres ainda demora-

rão 267,6 anos para conseguir uma equi-

paração salarial com os homens. Ou seja, 

apesar dos avanços e da maior conscien-

tização, grande parte delas ainda ganha 

menos em comparação aos homens, que 

exercem a mesma função e têm responsa-

bilidades equivalentes.
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Essa diferença salarial se reflete em menos 

oportunidades. Por exemplo, exercem tripla jor-

nada, tentando conciliar casa, trabalho e estu-

dos, recebem menores salários que seus colegas 

do sexo masculino e ainda correm o risco de se-

rem demitidas quando retornam da licença ma-

ternidade”, disse a advogada e professora uni-

versitária Verônica Oliveira. 

Existem vários esforços para mudar esse ce-

nário e a celebração do Dia Internacional da Mu-

lher, em 8 de março, é um deles. A ideia está dis-

tante de apenas presentear a mulher e lembrar 

da sua importância para a família, como mãe ou 

esposa, pois o intuito é contribuir para a cons-

cientização acerca das diferenças, o empodera-

mento feminino e a luta por direitos iguais. 

A igualdade de gêneros, inclusive, faz parte 

dos pilares ESG (sigla para boas práticas am-

bientais, sociais e de governança), critério ca-

da vez mais utilizado por instituições financei-

ras para score (nota) de crédito. Empresas (de 

qualquer porte e segmento) que não incen-

tivam a diversidade tendem a ter um score 

mais baixo e, portanto, menos recursos caso 

precisem recorrer a um financiamento.

MULHERES FORTES NA REVENDA

Apesar de serem minoria na revenda, a 

presença de algumas mulheres nesse ambien-

te masculino mostra que é possível vencer as 

adversidades, ocupando papéis de destaque. 

Uma delas é Maria Aparecida Siuffo Schnei-

der, que tem um longo histórico de vida sindi-

cal, na diretoria e na presidência do Sindcomb 

(sindicato que representa a revenda no municí-

pio do Rio de Janeiro, do qual participa desde 

2001).  Maria Aparecida foi a primeira mulher a 

ter assumido a presidência do Sindcomb, cargo 

que ocupou por dois mandatos consecutivos.  

Segundo ela, herdou a veia política de seu 

pai, Gil Siuffo, tradicional revendedor do Rio 

de Janeiro e ex-presidente da Fecombustíveis, 

cuja gestão atuante conquistou diversas  vitó-

rias para a revenda. Apesar da liderança inata, 

Maria Aparecida reconhece que a responsa-

bilidade realmente “pesa sobre os ombros”. 

“Resolvi sair da vida sindical e assumir meus 

negócios a partir deste novo mandato. Isso 

não tem nada a ver com o fato de ser mulher, 

mas, sim, com o tempo que já dediquei ao 

sindicato, justamente em um momento mui-

to conturbado do país, com altas de combus-

Maria Aparecida Siuffo 
herdou a veia política 
de seu pai, Gil Siuffo
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tíveis frequentes, greve dos caminhoneiros, 

abertura de mercado… foram muitos desa-

fios ao longo destes anos”, disse. Uma das li-

ções mais difíceis foi, segundo ela, foi “aban-

donar a doçura, sem deixar de ser feminina”. 

“Em muitas ocasiões, precisei sempre me 

manter muito firme para evitar mal-enten-

didos e me fazer ouvida, mas acredito ter 

feito um bom trabalho”, disse ela. Além da 

atuação sindical, a empresária também res-

ponde, junto com o irmão, pelos cinco pos-

tos da família, localizados na capital carioca. 

REGRAS QUE DIFICULTAM  

A PRESENÇA FEMININA

À frente do negócio da família há sete 

anos, a revendedora mineira Clarissa Soares 

conseguiu duplicar as vendas do posto, qua-

druplicar as da loja de conveniência e triplicar 

o movimento da troca de óleo. 

Apesar de fazer a gestão do posto com 

competência, ainda assim, existem desafios 

no seu dia a dia. “Gostaria de ter mulheres 

na pista, aliás já tivemos e elas eram muito 

profissionais. Porém, em função de uma re-

solução do Ministério do Trabalho e Empre-

go (MTE), que obriga os postos a terem ves-

tiários masculinos e femininos, além dos sa-

nitários independentes, acabamos não man-

tendo as funcionárias. Deixamos de ter fren-

tistas mulheres porque havia essa obrigação 

trabalhista, incompatível com nosso espaço 

físico — mesmo que ninguém utilize o ves-

tiário, o MTE exige a instalação e ficamos su-

jeitos à autuação sem isso”, explicou.

O empreendimento está em expansão 

e, segundo a empresária, um dos planos 

é contratar mais funcionárias. “Queremos 

contratá-las, a mulher tem um olhar dife-

rente sobre o negócio, costuma ser mais de-

talhista, mais cuidadosa.

Claudio Ferreira  

Clarissa Soares está à frente do 
negócio da família há sete anos
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Clarissa conta ter planos de criar uma área 

de restaurante junto à conveniência e tam-

bém um centro comercial. “A verdade é que 

a loja, antes, não tinha uma boa gestão”, dis-

se, mencionando estar satisfeita com o atual 

modelo de licenciamento, formalizado com a 

Aghora Conveniência. 

Sobre o relacionamento com os profissio-

nais do posto, ela diz que as dificuldades fo-

ram superadas. “No início, realmente, hou-

ve um certo estranhamento, tanto por eu ser 

mulher quanto por ser muito jovem, mas isso 

não me abateu. O preconceito está na pes-

soa, não em mim”. 

“SANGUE NOS OLHOS”

A expressão foi usada por Maurícia Lopes 

Vieira, empresária de Belo Horizonte (MG) e 

diretora de Conveniência do Minaspetro, pa-

ra definir o que mulheres precisam para estar 

à frente de um negócio na revenda. 

Formada em administração e em direito, 

ela começou a atuar nos negócios da família 

ainda na adolescência, quando cursava o en-

sino médio. Passou por algumas outras expe-

riências, inclusive junto à Aghora Conveniên-

cia, e foi vice-presidente da Câmara de Diri-

gentes Lojistas (CDL) de sua cidade. 

“O maior desafio, para as mulheres, é fa-

zer do posto um ambiente agradável. É um 

mundo muito masculino e vejo que a mulher 

tem um olhar mais detalhista, atento à or-

ganização, limpeza, uniformes e atendimen-

to”, comentou. 

Segundo ela, em sua carreira houve muitos 

desafios. “Eu procurava não ser muito femi-

nina, como forma de ser respeitada. O minei-

ro ainda é muito conservador. Hoje, vejo isso 

com maior leveza, mas para conquistar a con-

fiança entre as pessoas de meu relacionamen-

to, sejam funcionários, sejam fornecedores, 

foi um processo árduo”, ponderou.

Para Maurícia, um dos pontos mais impor-

tantes da presença feminina é que as mulhe-

res abrem espaço para outras minorias, promo-

vendo a diversidade de gênero, racial e subcul-

Para Maurícia Vieira, olhar 
feminino é mais detalhista e 
favorece a diversidade
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tural. “Incluir pessoas com deficiências e gru-

pos sociais com menos representatividade é o 

que faz com que a administração feminina seja 

diferente da masculina”, destacou ela.  

INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Na revenda desde os 14 anos, Jamilly Pink, 

formada em Turismo, trouxe várias inovações 

para o negócio da família, que conta com 

postos localizados em Feira de Santana (BA) e 

em Santa Bárbara (BA), sendo dois urbanos e 

um de rodovia.

“Não deixei de empreender na área de Tu-

rismo quando assumi os postos. Em 2008, 

abri uma agência no espaço do posto e, para-

lelamente, fazia a gestão da revenda, a parte 

administrativa, a captação de clientes e as ne-

gociações”, contou. 

Quando Jamilly assumiu o posto de San-

ta Bárbara, a revenda vendia cerca de 300 

mil litros mensais e o pai pretendia se desfa-

zer do negócio. Sob a gestão da empresá-

ria, as vendas saltaram para 1,8 milhão de 

litros. “A gente comemorava cada litro ven-

dido a mais”, disse. 

O que faz a diferença, de acordo com a em-

presária, é sempre ter um olhar para o rela-

cionamento com o cliente. “Esse é o coração 

de um posto revendedor”, afirmou, explican-

do que buscou mais conhecimento na área de 

desenvolvimento humano. “Fiz cursos e vários 

treinamentos para adquirir esse conhecimento 

e trazer inovações para o negócio, melhorando 

a experiência do cliente”, ressaltou. 

Hoje, além dos postos e do empreendi-

mento em Turismo, ela tem uma loja de biju-

terias, lojas de conveniência e promove men-

torias para estimular outros empreendedores, 

reforçando a inteligência emocional e a im-

portância de ter esse olhar focado no lado hu-

mano, de forma a entender as necessidades 

dos clientes. Um de seus grandes diferenciais 

é também saber utilizar as redes sociais para 

divulgação dos seus negócios. “Sou conhe-

cida como a ‘rainha da bomba’”, disse. “As 

mulheres são capazes e realizam muito mais 

do que qualquer pessoa pode imaginar”. n
Jamilly Pink apostou na inovação e 
no relacionamento com os clientes 

para alavancar as vendas 

Divulgação
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Cade é acionado 
para avaliar suposto 
abuso de preços da 
Acelen
POR MÔNICA SERRANO

E m 4 de março, o Sindicombustí-

veis Bahia acionou o Conselho 

Administrativo de Defesa Econô-

mica (Cade) por meio de uma representa-

ção para averiguação de possível abuso de 

poder econômico da atual Acelen, que ad-

ministra a Refinaria Mataripe, em decorrên-

cia da falta de competitividade de preços 

da gasolina e do diesel no estado baiano.

Primeira refinaria privatizada no Brasil, a 

Refinaria Mataripe (antiga Refinaria Landul-

pho Alves-Rlam) acabou se transformando 

em monopólio privado regional. A principal 

motivação da ação no Cade é que a Ace-

len tem aumentado significativamente os 

preços dos derivados dentro do estado da  

Bahia, vendendo mais caro no território 

baiano e mais barato para outros estados.

Agência Petrobras 
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“Nossa iniciativa foi buscar o Cade pa-

ra explicar que tipo de liberdade a Ace-

len tem para formatar o seu preço.Te-

mos toda região dependendo de um só 

fornecedor, mais de 90%, o que carac-

teriza monopólio regional. Temos que 

ter parâmetros para saber se os pre-

ços no estado estão dentro do aceitá-

vel pela legislação ou não”, disse Wal-

ter Tannus Freitas, presidente do Sindi-

combustíveis Bahia.

O aumento de preços dos derivados fi-

cou ainda mais agravado com a alta do 

preço do petróleo no mercado internacio-

nal, descolando os preços da Acelen (cin-

co reajustes) dos custos das refinarias da 

Petrobras (dois reajustes). Segundo o Sin-

dicombustíveis Bahia, em fevereiro, as di-

ferenças de preços da Acelen e das refina-

rias da Petrobras atingiram R$ 0,30 por li-

tro para a gasolina e R$ 0,28 por litro para 

o óleo diesel S10.

 Em consequência disso, os  postos 

baianos tiveram reflexos significativos, 

como falta de competitividade nas fron-

teiras entre os estados, queda nas vendas 

e demissões. No caso da gasolina, um 

dos problemas pontuais ocorre na divi-

sa entre Juazeiro (BA) e Petrolina (PE). Na 

cidade pernambucana, o preço da ma-

téria-prima chegou a ficar R$ 1,20 me-

nor, afetando a concorrência, segundo 

Freitas. Em relação ao diesel, a falta de 

competitividade interestadual atingiu os 

postos de rodovia, trazendo demissões 

de sete mil pessoas, em consequência da 

queda do movimento, já que os motoris-

tas passaram a abastecer em outros esta-

dos com preços menores.

“Para o diesel foi criado um verda-

deiro abismo. Os postos do estado da 

Bahia perderam vendas, alguns tiveram 

redução de 60%, e a consequência foi 

a demissão de sete mil pessoas. O mo-

mento difícil foi um pouco amenizado 

com o último reajuste da Petrobras”, 

disse Freitas.

MONOPÓLIO REGIONAL PRIVADO

Apesar dessa situação estar localizada 

regionalmente, o desinvestimento da Pe-

trobras no setor de refino é um tema na-

cional e o problema da Bahia representa 

um sinal de alerta para as próximas refi-

narias da Petrobras que estão na lista para 

serem vendidas.  

“É bom lembrar que a Federação aler-

tou o mercado, principalmente a ANP, 

de que haveria risco de acontecer exa-

tamente o que estamos vendo na Bah-

ia. Porém, a agência reguladora não fez 

nenhum movimento para adequar as re-
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gras para um processo de transição, jus-

tamente para evitar problemas competi-

tivos”, disse Paulo Miranda Soares, presi-

dente da Federação Nacional. 

Paulo Miranda também destacou a di-

ficuldade do sistema logístico.“Como te-

mos pouquíssimos polidutos e ferrovias 

fica muito mais difícil uma refinaria de 

um local competir com outras refinarias 

em outros estados”, complementou. 

Quando foram iniciadas as discus-

sões das vendas das refinarias, a Fe-

combustíveis encomendou um estudo 

para ao Centro Brasileiro de Infraestru-

tura (Cbie), em 2020, para que fosse 

avaliada a abertura do mercado de refi-

no, considerando os riscos e oportuni-

dades do novo desenho.

Segundo o material, as refinarias fo-

ram construídas com grande escala de 

produção, visando minimizar os custos 

de abastecimento, atendendo toda a 

demanda nacional, de maneira com-

plementar entre cada unidade. “O fo-

co, portanto, foi a garantia de abaste-

cimento com menor custo possível em 

todas as regiões do Brasil. Nesse senti-

do, a venda de unidades existentes pa-

ra novos entrantes não implicará ime-

diatamente em competição própria de 

livre mercado”, disse o estudo.

 Na prática, a Refinaria de Mataripe 

não tem competidores, sendo conside-

rada um monopólio. Este foi o princi-

pal alerta do levantamento da Fecom-

bustíveis sobre as vendas das refinarias.  

“O desinvestimento da Petrobras po-

derá criar monopólios regionais priva-

dos com possíveis implicações de supri-

mento, condições concorrenciais e pre-

ço final ao consumidor, que necessitam, 

de antemão, de um tratamento regula-

tório adequado e da criação de regras 

de transição operacionais, derrogáveis 

à medida em que são incrementadas as 

condições logísticas e de competição”, 

alertou o estudo.

Freitas disse que houve certa negligên-

cia das autoridades com relação ao pro-

cesso de privatização na Bahia e o estado 

deverá servir de exemplo do que não de-

ve ser feito.

“Entendemos que todo o processo 

de privatização deveria passar por uma 

fase de transição. As refinarias da Pe-

trobras não foram feitas para compe-

tir umas com a outras, mas para serem 

complementares. Esperamos que o que 

tem acontecido na Bahia sirva de mo-

delo para que não ocorra a mesma si-

tuação em outros estados, com tanta 

gravidade”, observou. n
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Biodiesel: 
incertezas ainda 
rondam o mercado
Desde o início de janeiro, a aquisição de biodiesel pelas 

distribuidoras tem novas regras; embora as mudanças sejam 

entendidas como positivas à concorrência, ainda há dúvidas sobre a 

tributação e questões que podem comprometer a competitividade 

de distribuidoras de menor porte, levando à alta de preços

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Novo modelo de comercialização de biodiesel 
exige que as distribuidoras contratem no 
mínimo 80% do volume comercializado no 
mesmo período do ano anterior
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C om o fim dos leilões, o novo mo-

delo de comercialização de bio-

diesel, previsto na Resolução 

CNPE nº 14/2020 e regulamentado pela 

Resolução ANP n° 857/2021, ainda traz al-

gumas dúvidas para o mercado, especial-

mente do ponto de vista de preços. Afinal, 

existe risco de que as novas negociações 

beneficiem as empresas de maior porte — 

e é importante lembrar que muitos produ-

tores de biodiesel são gigantes do agro-

negócio, o que faz com que seja possível 

que isso gere concentração de mercado e 

eventual abuso de poder econômico.

Este é um dos aspectos que mais vem tra-

zendo incertezas ao mercado, embora exis-

ta um consenso de que o sistema de defesa 

da concorrência no Brasil é bastante evoluído 

e há previsões na Lei Antitruste que garantem 

a competitividade. “O Conselho Administrati-

vo de Defesa Econômica (Cade) sempre atuou 

neste aspecto no setor de distribuição – que é 

até mais concentrado que o de biodiesel – e na 

revenda. Espera-se que ele seja capaz de ga-

rantir a competitividade também na comercia-

lização de biodiesel entre produtores e distribui-

dores”, apontou Pietro Gasparetto, advogado 

e autor do livro “A Falácia do Biodiesel no Bra-

sil” , assessor jurídico do Sindicombustíveis/PA.

Segundo ele, apesar de existir uma certa 

concentração ao redor de grandes empresas 

do setor agrícola, isso não significa necessa-

riamente uma ofensa à concorrência, similar 

ao que ocorre no mercado de distribuição de 

combustíveis. “Caberá ao Cade fiscalizar e 

coibir abusos”, afirmou. 

Sérgio Massilon, diretor institucional da 

Brasilcom, concorda com essa visão e desta-

ca que o risco de surgimento de cartéis sem-

pre existe, mas “é responsabilidade do Cade 

e das autoridades combaterem  esta prática”. 

Embora a entidade ainda ache prematu-

ro fazer qualquer avaliação nesse sentido, 

já que o novo modelo foi iniciado em ja-

neiro, Massilon afirma que o acompanha-

mento de preços deve ser feito por cada 

distribuidora e por empresas especializa-

das em pesquisa e divulgação de informa-

ções de mercado.

Já Valéria Amoroso Lima, diretora-executi-

va de downstream do Instituto Brasileiro de 

Petróleo e Gás (IBP), que representa as gran-

des distribuidoras, entende que a negocia-

ção livre e direta incentiva o aprimoramento 

dos processos produtivos, estimula melhorias 

na qualidade dos produtos e promove maior 

eficiência logística, resultando em benefícios 

ao consumidor. “A maior proximidade entre 

produtores de biodiesel e distribuidores de 

combustíveis trará previsibilidade à produção 

e aos necessários investimentos em qualida-

de do produto”, afirmou. 
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Além disso, Valéria ressaltou que o merca-

do brasileiro prevê a livre concorrência e pos-

sui diversos produtores que garantem a com-

petição no segmento. “São 52 usinas de bio-

diesel de um lado e pelo menos 100 distribui-

doras. Com esse número de agentes não é 

natural a formação de um cartel”, disse.

MUDANÇA COMPROMETE CAPITAL DE DIS-

TRIBUIDORAS DE MENOR PORTE

Uma das determinações da ANP, ao re-

gulamentar o novo modelo, foi exigir que 

as distribuidoras contratassem no mínimo 

80% do volume comercializado no mesmo 

período do ano anterior. Havendo exceden-

te, as negociações podem ocorrer no mer-

cado spot.

Para Massilon, essa regra tem resultado 

em “elevado e desnecessário comprometi-

mento financeiro das empresas” e na neces-

sidade de carregar elevados estoques, sem 

a possibilidade de comercialização. “Na ver-

dade, as operações de compra e venda des-

se produto vêm sendo extremamente preju-

dicadas pelos contínuos e significativos cor-

tes de pedidos pela Petrobras que, associa-

dos à necessidade de contratar uma quan-

tidade mínima, baseada em acordos de 

2021, por força de normativa da ANP, tem 

causado um comprometimento do capital, 

prejudicando as operações”, ressaltou.

Vale explicar que essa obrigação de con-

tratar pelo menos 80% da comercialização 

de biodiesel registrada no mesmo bimestre 

do ano civil anterior faz com que a maior 

parte do volume dependa de contratos fu-

turos. Por essa razão, os agentes de merca-

do consideram indispensável ter um sistema 

de cálculo de valores de referência. 

O BiodieselBR criou um indexador para 

isso, com o intuito de auxiliar usinas e dis-

tribuidoras – em especial as pequenas – a 

calcular os valores do contrato, reduzindo a 

necessidade de hedge (forma de proteção 

contra variações no mercado futuro). Po-
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rém, existe no mercado uma certa reserva 

quanto a isso, uma vez que a entidade é 

bastante próxima do setor produtivo.

“Os valores são meramente informati-

vos e não há exigência de segui-los, e há 

risco de que possa haver imprecisão em 

alguns casos. Trata-se de um mero valor 

de referência, que deve ser detalhada-

mente calculado por cada parte envolvida 

na comercialização”, opinou Gasparetto. Já 

para Massilon, apenas o tempo e a utili-

zação da ferramenta como referência po-

derão permitir uma opinião sobre sua efi-

cácia e confiabilidade.

Porém, Valéria, do IBP, observou que nes-

te momento existe baixa liquidez de negocia-

ção spot, porque a contratação exigida pela 

ANP é muito alta e esses índices acabam sen-

do pouco representativos em relação à reali-

dade de mercado. “Acreditamos que com a 

evolução do modelo, a redução do percentual 

de contratação obrigatório do biodiesel pode 

contribuir para melhorar a referência de preço 

e também para a possibilidade de fechar con-

tratos de prazo mais longo”, ressaltou. 

PREÇO MAIS COMPETITIVO?

Com a mudança ainda bastante recen-

te, que coincide com um período de gran-

de alta no preço dos combustíveis fósseis, 

ainda é prematuro avaliar se o fim dos lei-

lões pode ter impactos positivos no preço 

do diesel B. 

Para Gasparetto, é necessário que o mer-

cado aguarde mais tempo para avaliar os 

resultados do novo modelo. “É fato que o 

biodiesel tem um peso grande sobre o va-

lor final do diesel — inclusive, por isso hou-

ve redução recente do percentual. Então, 

há uma grande expectativa de que todas 

as mudanças (redução de percentual alia-

da à nova forma de comercialização) contri-

buam para diminuir os preços. No entanto, 

por outro lado, os produtores afirmam que 

esse modelo gera incertezas nas vendas e 

Claudio Ferreira  
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muitas empresas podem desviar a matéria-

prima para a produção de alimentos, o que 

poderia encarecer o biodiesel”, explicou.

O fato é que os preços do biodiesel con-

tinuam em alta. No primeiro bimestre deste 

ano, a elevação foi de cerca de 3%, segun-

do a ANP. 

Entre os dias 20 de fevereiro e 6 de mar-

ço, os preços do biodiesel subiram em to-

das as regiões do país. Na média pondera-

da nacional, cada metro cúbico de biodie-

sel foi negociado por R$ 6.808,82, ou seja,  

R$ 103,25 acima do que no período ante-

rior, ou seja, alta de mais 1,5%.  O maior 

reajuste  foi na Região Norte, onde a alta 

atingiu 2,3%. O menor valor foi registra-

do nos estados do Sul do país, nos quais os 

preços variaram apenas 1,1%.

Desde que a ANP passou a acompanhar 

os preços do biodiesel semanalmente, os 

valores acumularam alta de 4,7%.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

Gasparetto pontuou também que exis-

tem posicionamentos que consideram a 

possibilidade de ampliação das irregulari-

dades e concorrência desleal no mercado 

do biodiesel — a exemplo do que ocor-

re no mercado de etanol. Neste caso, os 

agentes irregulares se aproveitariam do 

momento para operar sem o cumprimen-

to de todas as obrigações, praticando frau-

des, como sonegação e inadimplência. 

Na visão do advogado, é um risco que 

pode ser potencializado pela complexida-

de e incertezas na forma de tributação des-

te novo modelo de comercialização. No en-

tanto, de forma geral, ele considera  a mu-

dança positiva. “Ao menos na teoria, o no-

vo modelo é interessante, pois a retirada do 

intermediário deve proporcionar mais liber-

dade para os agentes”, afirmou. 

DESESTÍMULO AOS PRODUTORES

O novo modelo de comercialização desa-

gradou aos produtores, justamente pelas in-

certezas em escoar a quantidade de biodie-

sel produzida. Por este motivo, segundo da-

dos da ANP (referentes a janeiro de 2022, 

mas divulgados somente em 16 de março), 

as usinas brasileiras fabricaram um pouco 

mais de 454,3 mil m³, o que representa vo-

lume 3,4% maior do que o início da pan-

demia. Essa quantidade, de acordo com le-

vantamento do BiodieselBR, faz de janeiro o 

pior mês para o setor desde abril de 2020, 

em virtude da pandemia e as restrições de 

circulação, que fizeram com que as vendas 

de diesel despencassem, impactando, con-

sequentemente, a adição do biodiesel. Na 

ocasião, as usinas colocaram no mercado 

menos de 440 mil m³ do produto. n
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 José Camargo Hernandes | Vice-presidente da FecombustíveisOPINIÃO

A tensão provocada pelo aumento expressivo 
dos preços dos combustíveis nas refinarias acabou 
“abafando” a repercussão acerca da aprovação 
da Lei Complementar (LC) 192, publicada em 11 
de março deste ano, que trata da padronização da 
alíquota de ICMS para os combustíveis.

A simplificação na base de cálculo, por meio 
do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final  
(PMPF), e a unificação do ICMS de todos os estados 
do país, era aguardada há anos pelo setor. Com a 
demora na tramitação e aprovação da Reforma Tri-
butária, projetos como esse, bem como outros que 
visam eliminar o devedor contumaz, são bem-vin-
dos, notadamente sendo o setor de combustíveis 
um dos que mais arrecadam para os cofres públicos 
e onde sonegadores encontram brechas para lesar 
a sociedade e prejudicar o mercado.

Ocorre, no entanto, que as coisas podem não 
sair como planejadas pelo governo federal, a 
quem faltou um estudo mais elaborado junto aos 
entes federativos, ao mercado e aos juristas.

Os principais pontos da Lei têm sido considera-
dos inconstitucionais por especialistas da área jurí-
dica e pelos estados.

Os governos regionais apontaram, em reu-
nião do Comitê Nacional de Secretários de Fa-
zenda (Comsefaz), que a Lei contraria a Consti-
tuição, por ferir a autonomia dos estados de de-
finir o tipo de alíquota a ser cobrada. O texto de-
termina que o ICMS seja cobrado por unidade 
de medida, como o litro do diesel, e não por um 
percentual sobre o valor final.

Além disso, os estados consideram que a legis-
lação cria um benefício fiscal ao prever que, en-
quanto não for definida a alíquota, a base de cál-
culo será congelada na média móvel dos últimos 
cinco anos. Os estados devem ir ao Supremo Tri-
bunal Federal (STF) contra o texto. O recurso, po-
rém, ainda está sendo discutido pelos secretários 
de Fazenda, que, de acordo com fontes, ainda 
não decidiram os próximos passos.

Outra questão: a mudança na cobrança do 
ICMS, com a adoção de uma alíquota uniforme, 

pode aumentar a carga tributária cobrada sobre o 
diesel em alguns estados. Especialistas têm ques-
tionado a mudança na base de cálculo para a co-
brança do ICMS, no caso do diesel, com base no 
preço médio de venda. Afinal, tal situação pode-
ria ser interpretada como aumento do imposto, o 
que só pode entrar em vigor em 01/01/2023.

Há também inconsistências diante da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, segundo juristas. Diante 
de tais análises, vemos que falta maturidade ao 
texto final da lei, infelizmente. A pressa pelo resul-
tado e eventual impacto na mídia acabaram atro-
pelando o processo. Uma pena. Para o setor da re-
venda, agora, resta aguardar tais desdobramentos 
no campo jurídico.

De qualquer maneira, a aprovação da LC 192 
(mesmo ‘atropelada’) deve indicar que os pleitos 
da revenda passem a ser ouvidos com mais aten-
ção. Que o debate acerca destas medidas seja um 
motivador para que as distorções que permeiam 
a tributação dos combustíveis em nosso país pos-
sam ser sanadas. O fato é que, sem essas mudan-
ças, a revenda cada vez mais sofrerá com a asfixia 
que a tornará inviável. 

A Lei atropelada

A mudança na cobrança do ICMS, 

com a adoção de uma alíquota 

uniforme, pode aumentar a carga 

tributária cobrada sobre o diesel 

em alguns estados. Especialistas 

têm questionado a mudança na 

base de cálculo para a cobrança do 

ICMS, no caso do diesel, com base 

no preço médio de venda

 José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis
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Chuvas afetam 
revenda em  
vários estados
Postos de combustíveis foram vitimizados pelas fortes 

chuvas que caíram nos estados de Minas Gerais, Bahia e 

na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro

POR ADRIANA CARDOSO

O quente e abafado verão bra-

sileiro deixou sua marca com 

chuvas fortes e  enchentes em 

vários estados do país. Dezenas de muni-

cípios na Bahia e em Minas Gerais foram 

atingidos com os temporais, que fizeram 

vítimas fatais e desabrigados. O cenário 

mais impactante foram as imagens de Pe-

trópolis, cidade da região serrana do Rio 

de Janeiro, que ficou arrasada com as en-

chentes. Como consequência, os proprie-

tários de postos de combustíveis nessas 

regiões sofreram perdas materiais com 

essas tragédias.
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Em 2011, a região serrana do Rio já ti-

nha sido foco de desastres climáticos. Fo-

ram quase mil mortos, sendo cerca de me-

tade deles no município de Nova Friburgo 

(RJ). Após a tragédia, foi criado o Centro 

Nacional de Monitoramento e Alertas de 

Desastres Naturais (Cemaden), para, co-

mo diz o nome, monitorar eventos climá-

ticos e emitir alertas para que a popula-

ção desocupe as áreas de risco.

Contudo, naquela terça-feira, 15 de 

fevereiro de 2022, despencaram do céu, 

em apenas três horas, 250 milímetros de 

aguaceiro sem precedentes, o equivalen-

te a um mês e meio de chuvas. Para se ter 

ideia, a média climatológica da cidade pa-

ra fevereiro é de 185 milímetros.  

Foi a maior tempestade da história da 

Petrópolis desde que começaram as me-

dições, em 1932. Até o fechamento deste 

texto, o saldo de mortos era de 220 pes-

soas, com ainda quatro desaparecidos ofi-

cialmente. Centenas de pessoas que mo-

ravam nos morros que vieram abaixo fica-

ram desabrigadas.

Contribuem para piorar a situação a 

topografia da cidade, com muitos morros 

e ocupação desordenada sobre eles e os 

três rios – Quitandinha, Palantino e Pia-

banha – que cortam a cidade, os quais, 

segundo estudo da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), sofreram diver-

sas alterações ao longo dos anos, sendo 

encurtados e suprimidos para a constru-

ção de casas, prédios e asfaltos.

No temporal daquela fatídica terça-feira, 

o rio Quitandinha, que fica no centro da ci-

dade, subiu sete metros acima do normal, 

engolindo dois ônibus de transporte públi-

co e vitimando alguns dos passageiros.

Francisco Paulo Lima Júnior, diretor do 

Sindestado, tem 14 postos, sendo oito 

deles na cidade. Ele está lá desde 1976 e 

disse que nunca havia testemunhado al-

go parecido.

Ele não estava presente nos dois pos-

tos dele que sofreram com as chuvas. Uma 

das unidades, localizada no centro da ci-

dade, foi inundada pelas chuvas que che-

garam com tudo, obrigando os frentistas a 

subir nas bombas. “Eu disse a eles ‘por que 

vocês não correram?’, e eles me disseram 

que não tiveram tempo”, contou.

As bombas encheram d’água, mas 

não houve vazamento de combustível. 

“Apenas uma de diesel estava acusando 
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presença de água, não sei como, pois 

era bem vedada. Mas interrompi o seu 

uso por isso”, contou o revendedor, que 

deixou os postos três dias fechados para 

limpeza e troca de equipamentos, pois 

houve perda de computadores e outros 

materiais. Felizmente, nenhum funcio-

nário ficou ferido.

Em outro posto de sua propriedade, 

localizado em uma parte mais alta da ci-

dade, um muro veio abaixo, espalhan-

do sujeira, mas sem grandes prejuízos. 

O entorno, no entanto, ficou totalmen-

te destruído.

Dos revendedores que conhece, ele 

disse que a pior situação foi a de um pos-

to localizado bem no eixo onde a lama e 

a água desceram morro abaixo, varrendo 

tudo. “É uma pessoa que não era do ra-

mo, havia inaugurado fazia pouco tem-

po o posto. Ele perdeu tudo”, disse. A 

reportagem tentou contato com esse re-

vendedor, mas não conseguiu até o fe-

chamento deste texto.

Segundo Lima Júnior, é difícil prevenir-

se de eventos climáticos como o ocorrido 

em Petrópolis. “Construímos os postos 

em níveis acima da rua para evitar alaga-

mentos. As bombas também são veda-

das, mas não há muito mesmo como se 

prevenir. Foi uma tromba d’água muito 

forte”, lamentou.

O que deveria ter sido feito (e não foi), 

como obras para aumentar a capacidade 

de drenagem das águas dos rios e evi-

tar a ocupação de morros, poderia, na 

opinião dele, ter minimizado o impacto 

da tragédia. Mas, ainda assim, prejuízos 

aconteceriam.

Posto de combustível 
em Petrópolis ficou 
quase submerso
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Outro revendedor que sofreu as con-

sequências das chuvas em Petrópo-

lis foi Marcelo Âmbar Naya, sócio-pro-

prietário da rede de postos MB. Das 13 

unidades da rede, oito também ficam 

em Petrópolis, e duas delas, nos bairros 

Quitandinha e Corrêas, também sofre-

ram avarias.

“Nos dois postos atingidos a água pas-

sou por cima das bombas. Eu não estava 

lá, mas fui recebendo vídeos das chuvas. 

Só consegui chegar aos locais no dia se-

guinte para verificar o estrago”, contou.

Ele ainda não havia contabilizado os 

prejuízos, mas disse que teria que trocar 

bombas e computadores. 

“Felizmente as águas não atingiram os 

tanques de combustíveis, que são bem 

vedados. Sempre cuidamos para ter equi-

pamentos que garantam a segurança dos 

combustíveis, pois, vira e mexe, Petrópolis 

enfrenta esse tipo de problema, mas nun-

ca nessa magnitude”, comentou.

Os postos da rede MB também foram 

construídos acima do nível da rua justa-

mente por conta dos riscos de alagamen-

tos. “Mas, para se ter uma ideia, a água 

em um deles atingiu uma altura de 3,80 

metros!”, disse.

Para evitar exposição a riscos, as bom-

bas dos postos da rede têm motor blinda-

do e, anualmente, as borrachas de veda-

ção são trocadas.

“Quem tem postos em regiões pro-

pícias a alagamentos deve ter cuida-

do redobrado, como assegurar que as 

bocas dos tanques não estejam aber-

tas”, aconselhou.

Em relação à possibilidade de cobertura 

dos prejuízos, por seguro, Lima Júnior dis-

se que, infelizmente, não tinha cobertura  

para a unidade que sofreu alagamento. Já 

o sócio-proprietário da Rede MB comen-

tou que as seguradoras não cobrem danos 

de enchentes para aquela região. “Mas va-

mos acionar para os danos elétricos e de 

equipamentos”, disse. 

Passada uma trégua, em 20 de março 

voltou a chover forte em Petrópolis, o que 

ocasionou novas enchentes. 

MINAS E BAHIA

As fortes chuvas também castiga-

ram os estados de Minas Gerais e Bah-

ia, provocando mortes e deixando de-

zenas de desabrigados.

Em Minas, desde outubro, quando 

iniciaram, até o início de janeiro deste 

ano, os fortes temporais deixaram 154 

municípios em estado de emergência, 

inclusive com ameaças de rompimento 

de barragens.
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A capital mineira, Belo Horizonte, tam-

bém foi castigada pelas chuvas e alguns 

postos contatados pela reportagem tam-

bém sofreram com alagamentos. Ne-

nhum deles, no entanto, apontou conse-

quências muito graves.

O estado da Bahia também foi dura-

mente afetado pelas chuvas em dezem-

bro e janeiro, com um saldo oficial de 25 

mortos, 151 municípios em estado de 

emergência, mais de 500 feridos e 643 

mil atingidos pela tragédia.

No perfil do Instagram @portalpo-

coes, do município de Poções, um ví-

deo gravado por um caminhoneiro den-

tro de um posto de combustível mostra 

o momento em que o teto da revenda 

cai sobre três carretas, frentistas e ca-

minhoneiros. Pelas informações obtidas 

pela reportagem no local, um frentista e 

o caminhoneiro que fazia a gravação fi-

caram levemente feridos.

Um revendedor do município de 

Ubaíra, que pediu para não ser identifi-

cado, disse que sofreu com alagamen-

tos no local em janeiro, quando fortes 

chuvas atingiram o município.

“As águas inundaram a pista do posto, 

mas não chegaram a cobrir as bombas, 

felizmente”, disse. Fora a sujeira, ele não 

teve prejuízos materiais.

Na opinião desse revendedor, as 

chuvas têm sido mais fortes nos últi-

mos anos na região. Na cidade, passa 

o rio Jiquiriçá, que transbordou arras-

tando tudo.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

A situação na Bahia foi tão grave 

que o Sindicombustíveis Bahia realizou 

uma campanha para ajudar as vítimas 

das chuvas.

Juntamente com a Polícia Rodoviária 

Federal do estado, a entidade promoveu 

a campanha Posto Solidário, para arreca-

dar alimentos não perecíveis, água e co-

bertores a serem posteriormente distribuí-

dos para vítimas das chuvas na capital e 

interior do estado.

“O momento é de solidariedade e, se 

cada pessoa doar o que pode, reunindo 

outras doações, podemos ajudar muitas 

famílias vítimas das chuvas, que perderam 

casas e tudo o que tinham. Não é fácil ver 

o que foi construído ao longo dos anos 

com muito esforço ser destruído ou arras-

tado pelas águas”, disse o presidente do 

Sindicato, Walter Tannus Freitas, na nota 

sobre a campanha.

Mais de 80 postos da capital e outros 

do interior do estado participaram da 

ação solidária. n
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Em 22 de dezembro de 2021, o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) publicou a Instru-
ção Normativa  (IN) 22, cujo objetivo é regu-
lamentar o Cadastro Técnico Federal das Ati-
vidades Potencialmente Poluidoras (CTF/APP). 
Esse cadastro já era regulamentado pela Ins-
trução Normativa Ibama 06/2014, revogada a 
partir de dezembro de 2021. Mas, o que mu-
dou com a publicação da IN 22/2021?

Para este ano, quem está declarando as 
informações do Relatório de Atividades Po-
tencialmente Poluidoras (RAPP), dentro do 
CTF/APP, em termos práticos, nada mudou. 
Não se pode esquecer que o RAPP faz parte 
do CTF/APP. Com efeito, a forma de declara-
ção das informações do RAPP e do CTF/APP é 
idêntica à do ano passado. Entretanto, dois 
pontos chamam atenção, a saber: o art. 13 
e o art. 19.

O primeiro exige a comprovação de capa-
cidade ou responsabilidade técnica pelos da-
dos ou informações declaradas. Hoje, o RAPP 
exige apenas que seja informado o nome do 
responsável técnico pelo PGRS do empreen-
dimento, por força de uma exigência legal da 
Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(Lei 12.305/2010). O art. 13 amplia esse con-
ceito e determina previamente a exigência de 
responsabilidade técnica de todos os dados e 
informações ambientais do CTF/APP. Não se 
espantem se nos próximos anos o Ibama so-
licitar o nome do engenheiro ambiental res-
ponsável pelo CTF/APP e pelo RAPP.

O segundo ponto lança bases para o Iba-

ma tornar o CTF/APP um grande “big data” 

ambiental, pois permite que as informações 

ambientais sejam recebidas de outros órgãos 

ambientais. Em outras palavras, o art. 19 per-

mite que o Ibama celebre convênios com ou-

tros órgãos ambientais estaduais e estabeleça 

um fluxo contínuo de troca de dados, o que, 

na prática, já acontece. Em consulta ao sítio 

eletrônico do Ibama, apenas sete estados da 

federação não possuem acordos de coopera-

ção técnica com o órgão. Todos os outros es-

tados e o Distrito Federal já compartilham in-

formações ambientais com o Ibama. Esse ins-

tituto também possui acesso aos dados da Re-

ceita Federal do Brasil e tem realizado audito-

rias com o cruzamento de informações. Atu-

almente, o Ibama consegue avaliar se as em-

presas estão recolhendo a menor a Taxa de 

Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA).

O empresário que estiver duvidando pode 

buscar na internet os boletins de auditagens 

do Ibama para verificar que o órgão efetuou, 

a partir de 2020, 14.180 auditagens, confor-

me informações do 4º relatório trimestral do 

ano de 2021. É muito pouco, considerando 

que existem cerca de 426.867 empresas ca-

dastradas no CTF/APP. O Ibama já possui fer-

ramentas de fiscalização e os empresários po-

dem verificar esse fato no site deste instituto, 

ficando preparados para esse “big brother”!

Ibama prepara ferramentas  
para fiscalização cruzada 
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REPORTAGEM DE CAPA

Com o agravamento do cenário internacional e a escalada de preços 

do petróleo no mercado externo, o Brasil colocou em votação no 

Congresso dois projetos de lei do pacote dos combustíveis. O divisor 

de águas foi a conversão em Lei de uma das matérias, que institui o 

modelo monofásico para o imposto estadual, com valor unificado em 

todos os estados, com cobrança em reais por litro

POR MÔNICA SERRANO 

Agora é lei: 
monofasia tributária 
do ICMS 
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H á tempos que os principais 

agentes do setor de combus-

tíveis defendem a mudança 

no sistema de cobrança do ICMS dos 

combustíveis para um modelo mono-

fásico, com valor unificado por com-

bustíveis, em todo o país. O que pa-

recia ser realidade distante, agora se 

tornou um fato concreto, com a apro-

vação do Projeto de Lei Complementar 

(PLP) 11/2020, que se tornou a nova 

Lei Complementar no 192, sancionada 

pelo presidente da República, Jair Bol-

sonaro, em 11 de março.  

Com o agravamento da situação inter-

nacional, em consequência da guerra en-

tre Rússia e Ucrânia e a escalada de pre-

ços do petróleo no mercado internacio-

nal, o Congresso Nacional acelerou a aná-

lise dos projetos do chamado pacote dos 

combustíveis, o PLP 11/2020 e o Projeto de 

Lei 1.472/2021 (fundo de estabilização dos 

combustíveis), na tentativa de conter a alta 

de preços. Ambos tiveram como relator o 

senador Jean Paul Prates.

Com a pressão do governo para minimi-

zar as altas dos combustíveis, o Congresso 

acelerou a votação do pacote, que já tinha 

sido adiada várias vezes. O PL 11/2020 foi 

votado a toque de caixa em 10 de março, 

passando pela aprovação das duas casas (Se-

nado e Câmara) no mesmo dia e se tornou 

lei com a sanção de Jair Bolsonaro. Já o PL 

1.472/2021 ainda passará por mais uma eta-

pa de discussão na Câmara dos Deputados. 

Para os agentes do setor, principalmen-

te do downstream, a mudança da cobran-

ça do ICMS veio atender um pleito de dé-

cadas, cuja principal defesa sempre foi o 

combate às irregularidades e fraudes fis-

cais, que promoviam a competição desleal 

na ponta final da cadeia. Já no caso do go-



40   Combustíveis & Conveniência

REPORTAGEM DE CAPA

verno federal, o foco é forçar a queda de 

preços dos combustíveis.

“Consideramos uma grande vitória pa-

ra o segmento. Há mais de 20 anos a Fe-

combustíveis defende a monofasia tribu-

tária, com a cobrança do tributo estadu-

al na primeira etapa da cadeia, com valor 

único em reais em todos os estados (ad 

rem), assim como é hoje a cobrança do 

PIS/Cofins e Cide. Para nós, representa o 

combate às irregularidades e a sonegação 

fiscal, que o setor alerta as autoridades há 

anos. A medida deve acabar com a com-

petição desleal nas fronteiras entre os es-

tados”, disse Paulo Miranda Soares, presi-

dente da Fecombustíveis.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o 

setor de combustíveis tem um rombo de  

R$ 14 bilhões com a sonegação fiscal.

Para o Instituto Brasileiro do Petróleo 

(IBP), o novo sistema é uma medida estru-

turante, que reduz o impacto da volatilida-

de dos preços dos combustíveis e traz pre-

visibilidade para a arrecadação dos Estados.

“A mudança permite, ainda, maior racio-

nalidade ao promover a simplificação tribu-

tária do setor e fomentar um ambiente de 

negócios mais equilibrado, saudável, atrati-

vo para investidores e transparente para a 

sociedade”, informou a entidade em comu-

nicado enviado à imprensa. 

O QUE DIZ A LEI

A nova Lei no 192/2022 determina a 

monofasia do ICMS sobre a gasolina, 

etanol anidro, diesel, biodiesel, gás li-

quefeito de petróleo e derivado de gás 

natural. As alíquotas do imposto estadu-

al passarão a ser definidas mediante de-

liberação dos estados e Distrito Federal. 

A alíquota deverá ser uniforme em todo 

o país, por combustível, sendo adotada 

uma unidade de medida. Ou seja, terão 

um preço definido por litro de combustí-

vel, ao invés de ser pelo preço da venda 

do combustível, como é hoje.

Para o diesel há uma regra de tran-

sição. Enquanto não for disciplinada a 

alíquota única, os estados e o Distrito 

Federal deverão utilizar o Preço Médio 

Ponderado ao Consumidor Final (PM-

PF) dos últimos cinco anos até 31 de de-

zembro de 2022. Porém, até o fecha-

mento desta edição, nada tinha sido de-

finido pelo Confaz.

A nova legislação também zerou o PIS/

Cofins do diesel e do biodiesel até 31 de de-

zembro de 2022, sendo esta medida um re-

passe imediato para o consumidor.

Após a criação das novas alíquotas, de-

verá ser previsto um intervalo mínimo de 

12 meses entre a primeira fixação e o pri-

meiro reajuste dessas alíquotas e de seis 
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meses para os reajustes subsequentes, 

devendo-se observar o prazo de 90 dias 

no caso de majoração. 

Na definição das alíquotas, os Estados e 

o Distrito Federal observarão as estimativas 

de evolução do preço dos combustíveis de 

modo que não haja ampliação do peso pro-

porcional do tributo na formação do preço 

final ao consumidor.

TEMA POLÊMICO

 Um dos maiores obstáculos recai sobre 

a velha questão de construir um consenso 

entre os estados para estabelecer alíquo-

tas uniformes. Vale destacar que a mo-

nofasia tributária é discutida desde 2001, 

pelo artigo 4 da Emenda Constitucional 

nº 33/2001, que nunca foi regulamenta-

da. Como chegar ao meio termo? Os es-

tados brasileiros que hoje têm alíquotas 

mais altas não querem perder arrecada-

ção. Os que têm alíquotas menores, por 

sua vez, resistem em elevá-las. Para se 

chegar ao valor único, é necessário que 

haja concordância dos estados por unani-

midade no Confaz. 

INCONSTITUCIONALIDADE?

O assunto é polêmico entre os governa-

dores e o Comsefaz , logo após a Lei entrar 

em vigor, cogitou entrar com ação no Su-

premo Tribunal Federal (STF), alegando in-

constitucionalidade da Lei.

“Entendo que, ao menos inicialmen-

te, o risco de inconstitucionalidade seja 

remoto. Isso porque a lei foi editada em 

cumprimento a preceito constitucional 

expresso. O risco pode surgir em relação 

a uma disposição específica da lei, no sen-

tido de que, na definição das alíquotas, 

‘os Estados e o Distrito Federal observarão 

as estimativas de evolução do preço dos 

combustíveis, de modo que não haja am-

pliação do preço proporcional do tributo 

Além de criar a Conta de Estabilização dos Combustíveis, o Projeto de lei 1472/2021 
também propõe a ampliação do auxílio-gás, para atender o dobro das famílias de baixa 
renda atendidas, beneficiando cerca de 11 milhões de pessoas

Agência Brasil
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na formação do preço final ao consumi-

dor’. Aqui, a depender de algumas vari-

áveis, pode haver alegação de invasão de 

competência”, destacou Felipe Gerken, 

especialista em direito tributário e sócio 

do escritório Villamil Advogados.

Outro ponto questionável, segundo o 

advogado, é que uma vez definidas estas 

alíquotas únicas, elas deverão vigorar pe-

lo prazo mínimo de 12 meses. A partir da 

primeira alteração, este prazo será redu-

zido para seis meses. Em qualquer caso, 

o aumento das alíquotas deverá observar 

a noventena. Ou seja, somente após 90 

dias passará a ter efeitos sobre o preço. 

“A Constituição estabelece que, no caso 

de majoração de tributos (inclusive em 

função do aumento da alíquota), deve 

ser observada a anterioridade do exercí-

cio, e não somente a noventena. No caso 

Após muitas discussões e reuniões, 

em 24 de março o Confaz decidiu fi-

xar alíquota única de R$ 1,0060 por 

litro para o óleo diesel S10 (o mais 

consumido no país) e em  R$ 0,9986 

por litro para o óleo diesel S500. A 

nova cobrança entrará em vigor em 

1o de julho. 

Se o Confaz demorasse muito para 

aderir à alíquota única, os estados te-

riam que seguir a regra de transição pa-

ra o diesel, que determinava adoção de 

uma média móvel de preços sobre os 

últimos cinco anos até 31 de dezem-

bro, o que representaria perdas de ar-

recadação para os estados. 

Os estados estipularam as alíquotas 

unificadas em R$ 1,006 ( diesel S10) e 

R$ 0,9986 (diesel S500) pelos valores 

mais altos praticados no país. Para evitar 

aumento da carga tributária, os estados 

terão uma espécie de desconto, chama-

do de  fator de equalização, para que 

o valor do ICMS cobrado permaneça o 

mesmo, desde o congelamento do pre-

ço de pauta (Preço Médio Ponderado ao 

Consumidor Final - PMPF) em novem-

bro, sem aumento de custos ao consu-

midor quando mudar o sistema. 

O Confaz também prorrogou até 30 de 

junho, o congelamento do PMPF da gaso-

lina, do etanol e do gás de cozinha.

Confaz adota monofasia para o diesel 
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da instituição do ICMS monofásico sobre 

combustíveis, o que a Constituição auto-

riza é a dispensa desta anterioridade se 

houver redução ou restabelecimento das 

alíquotas, e não de sua majoração. A Lei 

Complementar, neste particular, é passí-

vel de questionamento”, observou.

Pela análise de Arthur Villamil, consul-

tor jurídico da Fecombustíveis e sócio do 

escritório Villamil Advogados, a legislação 

em linhas gerais é boa, mas há questões 

de ordem prática que são difíceis de se-

rem implementadas. “A monofasia, o ad 

rem, obviamente trarão um impacto po-

sitivo, mas vai depender de como o Con-

faz vai fixar essa alíquota. Por exemplo, 

nada impede que seja fixada em 34%. 

A lei não limitou um percentual. Ou se-

ja, ela  joga no colo dos governadores a 

responsabilidade do impacto do ICMS na 

formação de preços”, avaliou.

Outro aspecto não muito claro, citado por 

Villamil, é o peso proporcional do ICMS na 

formação de preços. “A lei determina que o 

Confaz deve zelar para que não haja aumen-

to do peso proporcional do ICMS no valor fi-

nal ao consumidor. Hoje, a alíquota do im-

posto é sobre o valor de venda e a proporcio-

nalidade do peso do imposto se mantém. Já 

no ad rem, se o valor do litro continuar alto, 

pode ocorrer desproporcionalidade do peso. 

Vamos supor que o valor do ICMS seja fixado 

em R$ 2,00, em um produto cujo custo final 

por litro é R$ 6,00. Isso representaria 33%. 

Mas se o litro for R$ 5,00, representa 38%. À 

medida que os preços flutuam, o que acon-

tece rapidamente, será um desafio manter a 

proporcionalidade”, observou.

Alta de preços do petróleo no mercado 
internacional, que chegou a quase US$ 140 
o barril, acelerou votação de projetos do 
pacote de combustíveis no Brasil

Pixabay
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TUMULTO NOS POSTOS 

 No mesmo dia da publicação da Lei 

Complementar 12/2022, em 11 de mar-

ço, a Petrobras reajustou os preços nas 

refinarias em 18,8% na gasolina e em 

24,9% no diesel, e  16,1% no gás lique-

feito de petróleo (GLP).

No dia seguinte da publicação da no-

va Lei, o presidente Jair Bolsonaro pro-

moveu uma polêmica ao afirmar que iria 

acionar o ministro de Minas e Energia 

(MME), Bento Albuquerque, para notifi-

car postos de combustíveis que não re-

duziram os preços cobrados nas bombas 

em R$ 0,60 do preço do diesel, dos quais 

R$ 0,33 corresponderiam à isenção do 

PIS/Cofins e R$ 0,27 do ICMS. 

A declaração do presidente causou um 

grande alvoroço nos postos, colocando o 

foco das atenções sobre a revenda de com-

bustíveis, a respeito de um valor que sequer 

tinha sido divulgado. Não se sabe como 

surgiu este cálculo de redução R$ 0,27 do 

ICMS, se a medida da uniformidade depen-

de da definição do Confaz. 

A Fecombustíveis respondeu em no-

ta que, por ora, não foi determinado em 

nenhum documento legal que este valor 

será de R$ 0,27, até porque cada estado 

atualmente atua com diferentes alíquo-

tas sobre o diesel, cuja base de cálculo 

varia conforme o PMPF. Ou seja, a regra 

de transição (média móvel sobre os últi-

mos cinco anos até 31 de dezembro), até 

que seja criada a alíquota única sobre o 

diesel, ainda depende do Confaz.

Já a redução de R$ 0,33, correspon-

dente ao PIS/Cofins zerados, também de-

pende dos elos anteriores da cadeia. Pa-

ra fazer o repasse da isenção ao consumi-

dor, os postos têm que receber o produto 

com valores reduzidos das suas distribui-

doras. Na semana subsequente da publi-

cação da lei, não houve o repasse total da 

isenção do PIS/Cofins (diesel e biodiesel), 

de R$ 0,33, nas entregas de diesel por al-

Nova lei determina regra de transição para o diesel. 
Enquanto não for definida alíquota única, os estados 
e o Distrito Federal deverão utilizar o Preço Médio 
Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) dos últimos 
cinco anos até 31 de dezembro de 2022

Claudio Ferreira
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gumas companhias distribuidoras. Algu-

mas reduziram um pouco, outras não di-

minuíram, mas foram poucas que reduzi-

ram em R$ 0,33 o custo do diesel, no dia 

seguinte da entrada da Lei em vigor.

Outro fato que gerou dor de cabeça 

aos postos foi com relação ao cupom fis-

cal. Não houve tempo hábil para fazer a 

mudança, pois para zerar os impostos fe-

derais na impressão é preciso fazer altera-

ção por empresas especializadas em siste-

mas e softwares. Com a isenção imedia-

ta do PIS/Cofins do diesel e do biodiesel,  

os postos, mais uma vez, enfrentaram a 

reclamação do consumidor, por falta de 

tempo para adequação dos sistemas.

 

NOTIFICAÇÕES DO PROCON

O  último aumento da Petrobras tam-

bém gerou muita confusão para os postos 

do país, com notificações dos Procons es-

taduais e municipais em relação ao repasse 

dos reajustes das refinarias da Petrobras nos 

preços ao consumidor.

 Na visão dos órgãos de defesa do 

consumidor, a venda dos combustíveis a 

preços novos, em postos que têm esto-

ques, considerando os novos reajustes, 

já configura como aumento abusivo. 

Ocorre que os postos trabalham com 

estoques de curta duração e, como em-

presários, devem considerar os custos 

mais altos para a reposição dos seus es-

toques, para conseguirem manter o ne-

gócio sem prejuízo. Se o posto vender 

o seu estoque com os preços antigos e 

esperar quase finalizar os combustíveis 

nos tanques, quando fizer a reposição 

terá que arcar com os custos mais altos, 

com caixa insuficiente para recompor os 

produtos, ou seja, compromete a saúde 

financeira do negócio.

Vale destacar que os preços dos combus-

tíveis no Brasil são livres e cabe a cada em-

presário avaliar o repasse ou não dos reajus-

tes, conforme as suas estruturas de custos.

 

FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO

 O PL 1.472/2021, de autoria do se-

nador Rogério Carvalho (PT/SE), passou 

por alteração, tendo uma nova propos-

ta com a relatoria do senador Jean Paul 

Prates. O novo texto criou a Conta de 

Estabilização de Preços dos Combustí-

veis, que funcionará como amortece-

dor contra as flutuações do petróleo no 

mercado internacional.

Os recursos que serão base para forma-

ção deste fundo ou conta virão dos divi-

dendos da Petrobras pagos à União, dos 

royalties de produção do petróleo e de 

outras fontes relacionadas ao petróleo.
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 O PL 1.472/2021 também propõe a 

ampliação do auxílio-gás, para atender o 

dobro das famílias de baixa renda atendi-

das hoje em dia, ou seja,  para beneficiar 

11 milhões de pessoas.  

Além do auxílio-gás, o mesmo pro-

jeto propõe a criação do auxílio-com-

bustível, que é uma espécie de sub-

sídio pago pelo governo federal (até  

R$ 300,00) para minimizar o impacto 

de preços para taxistas, motoristas de 

aplicativos, motociclistas e condutores 

de pequenas embarcações.  

O projeto foi aprovado no Senado Fe-

deral em 10 de março, e seguiu para vo-

tação na Câmara dos Deputados, mas 

até o momento não foi apreciado. Con-

forme declarações de Arthur Lira, presi-

dente da Câmara, o PL 1.472 não será 

votado “do dia para noite”,  pois, segun-

do ele, as medidas são mais estruturan-

tes do que emergenciais.

Tanto o auxílio-gás quanto o auxílio-

combustível ficarão sujeitos a avaliação 

da lei eleitoral, que proíbe a criação de 

benefícios em ano eleitoral.

CONTA DE ESTABILIZAÇÃO:  

UMA MEDIDA EFICIENTE?

Para Helder Queiroz, professor e pes-

quisador do Grupo de Economia e Ener-

gia (GEE), do Instituto de Economia, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), como princípio ou instrumento 

para minimizar o impacto da volatilida-

de de preços, a medida é vista com bons 

olhos. Mas, caso seja aprovado, não será 

a solução imediata para conter a volatili-

dade de preços dos combustíveis no Bra-

sil, que segue o preço de paridade inter-

nacional, conforme a política de preços 

da Petrobras.

“Primeiro tem que alimentar a con-

ta com recursos, depois tem que ter uma 

gestão muito profissional e definir os cri-

térios de uso do fundo. Não se pode es-

perar que ele vá resolver todas as ques-

tões de amortecimento neste primeiro 

momento”, disse. “Por quanto tempo se-

rão usados os recursos desta conta, em 

quais momentos? Essas questões técnicas 

são muito importantes de serem avalia-

das, tanto quanto os critérios sobre o seu 

funcionamento. É preciso, sobretudo, ter 

muita transparência”, complementou.

Queiroz lembrou que vários países atu-

am com o fundo de estabilização, porém 

ele é usado em conjunto com a redução 

da carga tributária em momentos de crise, 

como o atual. E esse tipo de instrumento 

já existiu no Brasil, com a Cide, que dei-

xou de ter o papel de minimizar o impac-
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to das cotações de preços internacionais 

no mercado interno. “Não adianta ter o 

instrumento, tem que saber usar”, obser-

vou o professor.

HÁ SOLUÇÃO?

Não há uma única via para tentar reduzir 

os preços dos combustíveis no Brasil, princi-

palmente em um momento de crise mun-

dial, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, 

que se reflete em aumento de preços do 

petróleo e de outras commodities, ora su-

bindo a picos, ora descendo a qualquer ace-

no de término do conflito.  

Algumas medidas apontam para so-

luções mais sustentáveis ao longo do 

tempo. Do ponto de vista jurídico, 

Villamil avalia que mais do que mexer 

na questão tributária ad rem,  a medi-

da ideal seria respeitar o princípio da 

seletividade. Este princípio está pre-

visto na Constituição Federal e signifi-

ca que para produtos e serviços consi-

derados essenciais a alíquota é menor 

e produtos e serviços não essenciais 

(joias, cigarros, armas) deveriam ter 

alíquota maior. “Vamos passar a alí-

quota da gasolina de 30% para 27%. 

Qual é a alíquota de joias? Este deve-

ria ser o parâmetro. Ou seja, os com-

bustíveis deveriam ser menos tributa-

dos, assim como energia e outros pro-

dutos essenciais”, destacou.

Outro fator que poderia colocar o Bra-

sil em uma situação menos vulnerável 

seria, por exemplo, privatizar as refina-

rias para estabelecer maior concorrên-

cia, desde que fosse implementado um 

modelo de transição organizado, com 

regras claras e sistema logístico amplia-

do. Atualmente, a realidade é outra. “A 

Refinaria de Mataripe, na Bahia, que foi 

privatizada e está sob gestão da Acelen, 

exerce monopólio regional. Há um abuso 

monopolista porque ela vende mais ba-

rato fora do estado e mais caro dentro. A 

ANP não criou as regras de transição pa-

ra evitar este problema que já  tinha sido 

apontado”, disse.

A questão do câmbio também inter-

fere diretamente nos preços aqui no 

Brasil. Se o real não estivesse tão depre-

ciado, o impacto da cotação internacio-

nal seria menor.  E para finalizar, Villa-

mil cita o modesto crescimento do país 

em relação ao restante do mundo.”O 

problema do Brasil é que ele cresce 

pouco e não evolui há quase duas dé-

cadas. O fato é que o país está mais po-

bre e os preços de alimentos, combustí-

veis e produtos de primeira necessidade 

pesam mais no bolso da população”. n
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Em fevereiro, a Senacon encaminhou um ofício à 

Fecombustíveis solicitando esclarecimentos sobre a forma de 

cobrança de pernoite em postos de estrada e sugerindo que, 

em alguns casos, a gratuidade condicionada ao consumo no 

estabelecimento pode ser entendida como venda casada

POR ROSEMEIRE GUIDONI

Direito do revendedor: oferecer 
estacionamento a quem consome 
no posto é venda casada?
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Instalação de um ponto de parada, seguindo 
todas as regras estabelecidas na legislação, 
resulta em um investimento bastante 
elevado, com estacionamento cercado, 
segurança, pavimentação de piso, sanitários 
masculino e feminino, chuveiros, entre outros  

NA PRÁTICA

V ocê, leitor, certamente já con-

sumiu em uma loja, supermerca-

do ou restaurante de shopping e 

recebeu um cupom ou carimbo oferecendo 

a gratuidade do estacionamento, correto? 

A prática é bastante comum e acaba sen-

do um benefício extra para a fidelização de  

clientes. Ela é, inclusive, aceita pelos órgãos 

de defesa do consumidor. 

No entanto, no caso da revenda de com-

bustíveis, que vive sob os holofotes da mí-

dia, isso nem sempre é entendido de forma 
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tão objetiva. Um dos temas que no momen-

to preocupa o setor é a questão dos pontos 

de parada e descanso (PPDs) nas rodovias. 

Previstos pela Lei 13.103/2015, também 

conhecida como Lei dos Caminhoneiros, 

tais pontos de parada ainda não deslancha-

ram, especialmente pelo alto custo de cons-

trução da infraestrutura. O tema se transfor-

mou em mais uma manifestação do gover-

no, que por um lado tenta oferecer benes-

ses aos caminhoneiros e tentar controlar os 

ânimos por causa dos impactos da alta dos 

combustíveis, e por outro incentivar conces-

sionárias de rodovia a instalarem PPDs (ve-

ja mais na Entrevista desta edição), con-

correndo, de forma desigual,  diretamente 

com os postos revendedores — os quais, 

historicamente, sempre foram local  seguro 

das rodovias para a parada de motoristas.

O fato é que a instalação de um ponto 

de parada, seguindo todas as regras estabe-

lecidas na legislação (que incluem o acesso 

da rodovia, instalações sanitárias e vestiários 

adequados para homens e mulheres, ilumi-

nação, vigilância, seguro, cercamento do es-

tacionamento, entre outros) resulta em um 

investimento bastante elevado. “A constru-

ção leva, no mínimo, dois anos, com investi-

mentos de pelo menos R$ 20 milhões”, dis-

se Giancarlo Pasa, diretor de Postos de Ro-

dovias da Fecombustíveis. 

Além do investimento para instalação, 

Pasa explica que o cuidado e a vigilância 

no posto que oferece parada aos caminho-

neiros precisa ser constante. “Não temos 

qualquer tipo de segurança, precisamos li-

dar com prostituição, tráfico de drogas e 

roubo de cargas, por exemplo. Também 

precisamos fazer a destinação de resíduos 

e tratamento de esgotos dos sanitários 

destinados aos motoristas, manter licenças 

ambientais em dia, fornecer energia elétri-

ca e fazer a manutenção do acesso à ro-

dovia. Isso representa um enorme investi-

mento para a iniciativa privada”, pontuou. 

DESCOMPASSO DE INFORMAÇÕES

Mesmo diante desta realidade, os órgãos 

que visam proteger os consumidores pare-

cem desconhecer o montante necessário pa-

ra construir e manter toda essa infraestrutura 

— prova disso foi o ofício encaminhado pe-

la Secretaria Nacional do Consumidor (Sena-

con) à Fecombustíveis, em fevereiro. 

No documento, a entidade que repre-

senta o consumidor questiona alguns da-

dos de mercado e destaca que os postos de 

rodovia não podem vincular a pernoite dos 

caminhoneiros ao abastecimento do cami-

nhão, conforme diz o artigo 39 do Códi-

go de Defesa do Consumidor, que consi-

dera abusivo “condicionar o fornecimento 
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de um produto ou serviço ao fornecimento 

de outro produto ou serviço”. Além disso, a  

Resolução ANP 41/2013 estabelece que o 

revendedor não pode condicionar a venda 

de combustíveis ou prestação de serviços à 

revenda de outros.

De fato, a prática conhecida como ven-

da casada é proibida pelas regras de pro-

teção ao consumidor. Porém, não é exa-

tamente isso que os postos que oferecem 

pernoite aos caminhoneiros fazem. Ou 

seja, o posto cobra pelo estacionamen-

to e o uso das instalações do espaço físi-

co do estabelecimento. Ou ainda, no caso 

do motorista que busca o posto somente 

usufruir da infraestrutura (sem consumir 

nada), a revenda pode estabelecer, a seu 

critério, quem pode utilizar o espaço, pri-

vilegiando o acesso a seus clientes e não 

aos motoristas que não abastecem, gas-

tam a água e energia do local, com ba-

nheiro e chuveiro, e ainda cozinham em 

fogareiros improvisados para não consu-

mir nada no local, deixando lixo e sujeira. 

“Ao ceder espaço para parada e per-

noite de caminhoneiros, os postos que 

oferecem essas facilidades têm diversos 

custos, diretos e indiretos, o que justifi-

ca a cobrança pelo uso das instalações. 

Aliás, o art. 9º da Lei 13.103/2015 não 

proíbe as revendas de cobrar pelo estacio-

namento ou pernoite de caminhões em 

seus pátios ou áreas de estacionamento”, 

frisou Arthur Villamil, consultor jurídico 

da Fecombustíveis.

OFENSA À LIBERDADE ECONÔMICA

Segundo Villamil, a Fecombustíveis 

entende que os postos de combustí-

veis não são obrigados a fornecer es-

paço, estacionamento ou hospedagem 

de modo gratuito para caminhoneiros. 

“Obrigar os postos de combustíveis a 

oferecer esse tipo de facilidade, de for-

ma gratuita, certamente ofenderia os 

direitos de propriedade e de liberdade 

econômica”, frisou o advogado, ressal-

tando que “a mera liberalidade de pos-

tos que eventualmente cedam espaço 

para estacionamento de caminhões que 

tenham abastecido no estabelecimento 

não se confunde com venda casada”. 

Ele frisou, ainda, que esse tipo de 

benefício é comum no comércio em 

geral, inclusive em lojas, shopping cen-

ters, supermercados, farmácias, entre 

outros, e funciona como meio de con-

corrência entre empresas para a fideli-

zação de sua clientela. “Portanto, tra-

ta-se de estratégia concorrencial pri-

vada que não deve sofrer interferência 

governamental”, concluiu. n
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Proprietário da loja deve ficar 

atento à data de vencimento 

dos produtos na gôndola. 

Itens à venda fora do prazo de 

validade podem render multas e até prisão

POR ADRIANA CARDOSO

Revenda:   
atenção ao 
prazo de 
validade 
dos 
produtos

A s relações de consumo no Brasil 

são pautadas por um arcabouço 

legal que tem como marco ze-

ro o Código de Defesa do Consumidor, cria-

do pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 

1990. Entre os principais tópicos está a ven-

da de produtos fora do prazo de validade ou 

de especificações, o que exige do proprietá-

rio da loja um controle maior do estoque, 

para evitar penas que vão de multa ou até 

mesmo detenção, caso o produto em ques-

tão gere danos à saúde do consumidor.

Esse tema é tão importante que, em ou-

tubro de 2011, o Procon-SP e a Associação 

Algumas lojas fazem promoções com 
produtos com prazo de validade curto

Di
vu

lg
aç

ão
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Paulista de Supermercados (APAS) realiza-

ram uma campanha educativa chamada 

“De Olho na Validade”, com o propósito 

de chamar a atenção, tanto do consumi-

dor quanto do fornecedor, para o prazo 

da validade do produto.

Como parte da campanha, o consu-

midor que encontrasse um produto ven-

cido na gôndola dos supermercados par-

ticipantes receberia outro gratuitamente 

dentro do prazo de validade. Se o estabe-

lecimento não possuísse o mesmo produ-

to, o fornecedor deveria dar outro similar 

e de igual valor.

Cláudio Baethgen, assessor jurídico do 

Sulpetro, enfatiza que produtos fora da 

validade à venda não são considerados só 

“uma violação do direito do consumidor”, 

mas, sim, um crime passível de penalida-

des. “Não interessa se se trata de um sal-

gadinho industrializado ou um lanche na-

tural. Qualquer produto pego pela fiscali-

zação (fora do prazo de validade) gera aos 

menos três tipos de infrações dentro das 

relações de consumo: administrativa, pas-

sível de multa; penalidade de caráter civil, 

com possível ação indenizatória; e criminal, 

com pena de multa ou prisão”, explicou.

A escalada punitiva funciona como o 

que acontece no trânsito, segundo o ad-

vogado. “Se eu passo o sinal vermelho e 

não bato em ninguém, a pena é adminis-

trativa. Se ultrapasso, bato e machuco al-

guém, é civil. Se faço tudo isso e causo a 

morte, aí a esfera é criminal”, comparou.

O artigo 7º, parágrafo IX, da Lei nº 8.137 

(crimes contra a ordem tributária, econô-

mica e contra as relações de consumo), de 

27 de dezembro de 1990, diz que consti-

tui crime contra as relações de consumo 

“vender, ter em depósito para vender ou 

expor à venda ou, de qualquer forma, en-

tregar matéria-prima ou mercadoria em 

condições impróprias ao consumo”. A pe-

na prevista é de detenção de dois a cinco 

anos ou multa.

Em relação ao prazo de validade dos 

produtos, a Aghora Conveniência orienta 

os seus licenciados a fazerem um contro-

le rigoroso. “O primeiro passo que sugeri-

mos é que seja feita uma planilha de con-

tagem e checagem da validade. Isso tem 

que fazer parte do check list da loja”, dis-

se Charles Monteiro, gerente comercial da 

rede de lojas de conveniência.

O passo seguinte é colocar produtos 

não congelados ou refrigerados, que es-

tão próximos de expirar o prazo de valida-

de (inferior a 30 dias) em promoção.

“Sugerimos levá-los para uma gôndo-

la próxima ao caixa com um cartaz: ‘pro-

dutos em promoção com prazo de valida-
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de curto’. Enfatizamos a importância des-

se aviso para que a loja não tenha contra-

tempos”, destacou o gerente.

 PROCONS E VIGILÂNCIAS 

Nas relações de consumo, o Código de De-

fesa do Consumidor é a espinha dorsal. Mas 

são os estados e municípios, por meio de seus 

órgãos de vigilância sanitária e de defesa do 

consumidor, os responsáveis por estabelecer, 

orientar e fiscalizar as normas que regem a 

produção, exposição e venda de produtos ali-

mentícios no comércio em geral.

Um exemplo são os alimentos produzi-

dos por terceiros ou por produção própria 

vendidos nas lojas. Aqueles para consu-

mo imediato, como salgados e outros pro-

dutos de padarias, devem ser produzidos 

dentro de normas da segurança alimentar, 

o que inclui padrões de higiene, tempe-

ratura e prazo de exposição. O assunto é 

muito sério, afinal, isso impacta na vida e 

na saúde das pessoas.

Lanches ou outros produtos frescos ven-

didos nas gôndolas devem conter etique-

tas com informação nutricional e insumos 

utilizados na produção, elaborados por um 

profissional responsável, geralmente nu-

tricionistas. Isso evita, por exemplo, o ris-

co de consumo por pessoas alérgicas, que 

possam ter algum tipo de reação.  

“O Código de Defesa do Consumidor 

é uma lei federal, mas a competência de 

aplicá-la é dos estados e municípios. Por 

isso, os valores das multas variam muito. 

Não há uma métrica para ser aplicada do 

Oiapoque (Amapá) ao Chuí (Rio Grande 

do Sul)”, disse Baethgen.

Há em tramitação na Câmara dos Deputa-

dos um Projeto de Lei (2.766/21), de autoria 

do deputado federal Marco Bertaioli (PSD-SP), 

que altera o Código de Defesa do Consumi-

dor, com o objetivo de padronizar a ques-

tão das multas aplicadas e proibir que o for-

necedor do produto seja multado já na pri-

meira visita da fiscalização, exceto se a in-

fração for de natureza gravíssima.

Entre os aspectos abordados no texto, 

está a fixação da multa aplicada ao for-

necedor em Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), além de limitá-la à faixa de meio a 

10 mil vezes o salário mínimo nacional.

O argumento do deputado é que há uma 

falta de coordenação provocada pela atuação 

federal, estadual e municipal nas relações de 

consumo e, muitas vezes, ela é “leonina” por 

aplicar multas calculadas sobre o faturamento 

de todo grupo econômico, como ocorre no 

estado de São Paulo, por exemplo.

Segundo Baethgen, no caso dos postos, 

a multa pela venda de um produto fora 

do prazo de validade da loja, no estado de 
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São Paulo, leva em conta o faturamento 

da pista também, gerando impactos sig-

nificativos no bolso do revendedor. E, vale 

lembrar, ao considerar o faturamento bru-

to, a multa fica pesada e incompatível com 

a renda do empreendimento.

CADEIA DE CONSUMO

Importante ficar atento ainda ao concei-

to de cadeia de consumo. Isso significa que o 

dono da loja tem o que se chama de respon-

sabilidade solidária pela venda de produtos 

fabricados por empresas terceirizadas.

“O Código tem uma sistemática e en-

tendimento de que todas as empresas que 

participam da cadeia de consumo respon-

dem de forma solidária, ou seja, respon-

dem igualmente pelo dano causado”, ex-

plicou o assessor jurídico do Sulpetro.

A exceção fica por conta dos casos mais 

extremos, que fogem do controle do dono 

da loja. “Se ele recebe um salgadinho indus-

trializado e encontra um rato morto dentro, 

aí o vício de fabricação está tão oculto que 

não tinha como saber”, afirmou.

No entanto, a orientação geral do advo-

gado é não revender produtos de terceiri-

zados que não tenham uma empresa legal-

mente constituída. “Ao vender produtos de 

empresas que não têm CNPJ, ele está assu-

mindo riscos ao comercializá-los”, alertou.

Importante destacar que as penas po-

dem ser aplicadas também no caso de ou-

tros produtos não alimentícios que estejam 

à venda com prazo de validade vencido. n

Como fazer  
o controle  
de produtos: 

• Faça um inventário de esto-
que ativo: o proprietário da loja 
deve verificar o que tem exposto e 
controlar a validade para evitar pro-
blemas futuros.

• Atenção ao prazo de valida-
de na hora da compra: ficar aten-
to a tudo o que for comprado de 
fornecedores, levando-se em conta 
o prazo de entrega.

• Controle diário de produtos 
perecíveis (leite, iogurtes etc.): 
o cuidado aqui deve ser redobrado, 
tanto da qualidade quanto da quan-
tidade, pois o prazo de validade é 
mais curto.

• Regras de promoção: não exis-
tem regras específicas, mas nunca 
se deve colocar em promoção pro-
dutos vencidos. Também é proibido 
doá-los.

Fonte: Claudio Baethgen, assessor jurídico do Sulpetro. 
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TABELAS
EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

Período São Paulo Goiás

AN
ID

RO

21/02/2022 - 25/02/2022 3,334 3,029

28/02/2022 - 04/03/2022 3,353 3,020

07/03/2022 - 11/03/2022 3,476 3,162

14/03/2022 - 18/03/2022 3,757 3,556

21/03/2022 - 25/03/2022 3,896 3,618

fevereiro de 2021 2,786 2,941

fevereiro de 2022 3,399 3,122

Variação 21/02/2022 - 
25/03/2022

16,9% 19,4%

Variação fevereiro 2022 - 
fevereiro 2021

22,0% 6,2%

Período São Paulo Goiás

HI
DR

AT
AD

O

21/02/2022 - 25/02/2022 3,000 2,924

28/02/2022 - 04/03/2022 3,052 2,931

07/03/2022 - 11/03/2022 3,292 3,161

14/03/2022 - 18/03/2022 3,414 3,364

21/03/2022 - 25/03/2022 3,405 3,334

fevereiro de 2021 2,536 2,489

fevereiro de 2022 3,005 2,912

Variação 21/02/2022 - 
25/03/2022

13,5% 14,0%

Variação fevereiro 2022 
- fevereiro 2021

18,5% 17,0%

em R$/L

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

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

TABELAS



Combustíveis & Conveniência  55

Ato Cotepe/PMPF n° 38 de 22/10/2021 - DOU 25/10/2021 - Vigência 01/11/2021 (Preços referência Março/22)

FORMAÇÃO DE PREÇOS
Ga

so
lin

a

UF 73% 
Gasolina A

27% Etanol 
Anidro (1) 

27% PIS/
COFINS 

Anidro (3)

73%  
CIDE (2)

73% PIS/
COFINS (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
Distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 2,8582 1,0096 0,0353 0,0730 0,5785 1,7132 6,268 25% 6,7959
AL 2,7838 0,9907 0,0353 0,0730 0,5785 1,7599 6,221 29% 6,0151
AM 2,7684 1,0123 0,0353 0,0730 0,5785 1,6013 6,069 25% 6,3346
AP 2,8602 1,0204 0,0353 0,0730 0,5785 1,3931 5,961 25% 5,5140
BA 3,0081 0,9961 0,0353 0,0730 0,5785 1,7065 6,397 28% 6,0440
CE 2,7579 1,0069 0,0353 0,0730 0,5785 1,8013 6,253 29% 6,1500
DF 2,9197 0,9496 0,0353 0,0730 0,5785 1,8121 6,368 27% 6,6820
ES 2,8178 1,0355 0,0353 0,0730 0,5785 1,6500 6,190 27% 6,0640
GO 2,9167 0,9469 0,0353 0,0730 0,5785 1,9809 6,531 30% 6,5553
MA 2,7345 1,0015 0,0353 0,0730 0,5785 1,8257 6,248 30,5% 5,9200
MG 2,8734 1,0301 0,0353 0,0730 0,5785 2,0812 6,672 31% 6,6840
MS 2,9121 0,9631 0,0353 0,0730 0,5785 1,7072 6,269 30% 5,6434
MT 2,9833 0,9685 0,0353 0,0730 0,5785 1,4451 6,084 23% 6,2240
PA 2,7632 1,0042 0,0353 0,0730 0,5785 1,7788 6,233 28% 6,2898
PB 2,7409 0,9866 0,0353 0,0730 0,5785 1,7863 6,201 29% 6,1056
PE 2,7689 0,9866 0,0353 0,0730 0,5785 1,8099 6,252 29% 6,1860
PI 2,7660 0,9920 0,0353 0,0730 0,5785 2,0343 6,479 31% 6,4900
PR 2,8152 1,0301 0,0353 0,0730 0,5785 1,6342 6,166 29% 5,6200
RJ 2,8648 1,0301 0,0353 0,0730 0,5785 2,3222 6,904 34% 6,7850
RN 2,7459 0,9907 0,0353 0,0730 0,5785 1,9422 6,366 29% 6,6270
RO 2,8330 1,0096 0,0353 0,0730 0,5785 1,6740 6,203 26% 6,3710
RR 2,8151 1,0123 0,0353 0,0730 0,5785 1,5077 6,022 25% 5,9610
RS 2,8329 1,0486 0,0353 0,0730 0,5785 1,5466 6,115 25% 6,1796
SC 2,8492 1,0382 0,0353 0,0730 0,5785 1,4480 6,022 25% 5,7700
SE 2,8615 0,9907 0,0353 0,0730 0,5785 1,8678 6,407 29% 6,3800
SP 2,8443 1,0220 0,0353 0,0730 0,5785 1,5025 6,056 25% 5,9900
TO 2,8256 0,9604 0,0353 0,0730 0,5785 1,8746 6,347 29% 6,4000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 6,264

Di
es

el
 S

50
0

UF
90% Diesel A 

S500

10% 
Biocombustível 

(6)

90%  
CIDE (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS  
Diesel (3)

Carga 
ICMS

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 4,1127 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 1,0047 5,824 17% 5,8740
AL 3,9585 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8738 5,554 18% 4,8229
AM 4,0020 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,9053 5,614 18% 4,9883
AP 4,1059 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 1,2587 6,071 25% 4,9960
BA 4,1490 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8391 5,710 18% 4,6330
CE 4,0058 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8283 5,556 18% 4,5681
DF 4,1480 0,7025 0,0000 0,0000 0,0000 0,7180 5,569 14% 5,1120
ES 4,0348 0,7308 0,0000 0,0000 0,0000 0,5438 5,309 12% 4,5059
GO 4,1495 0,7015 0,0000 0,0000 0,0000 0,8023 5,653 16% 4,9876
MA 3,9439 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8549 5,520 18,5% 4,5830
MG 4,1394 0,7308 0,0000 0,0000 0,0000 0,7107 5,581 14% 5,0596
MS 4,1603 0,7015 0,0000 0,0000 0,0000 0,5032 5,365 12% 4,1679
MT 4,2316 0,7025 0,0000 0,0000 0,0000 0,8520 5,786 16% 5,2880
PA 3,9864 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,8717 5,564 17% 5,0904
PB 3,9344 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8937 5,550 18% 4,9328
PE 3,9830 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,7043 5,409 16% 4,3730
PI 3,9828 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8766 5,581 18% 4,8300
PR 4,0547 0,7185 0,0000 0,0000 0,0000 0,5279 5,301 12% 4,3900
RJ 4,0939 0,7338 0,0000 0,0000 0,0000 0,5886 5,416 12% 4,8810
RN 3,8894 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,9030 5,514 18% 4,9780
RO 4,0817 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,8934 5,681 17% 5,2150
RR 4,0596 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,8738 5,640 17% 5,0960
RS 4,0299 0,7185 0,0000 0,0000 0,0000 0,5778 5,326 12% 4,8110
SC 4,1091 0,7195 0,0000 0,0000 0,0000 0,5476 5,376 12% 4,5500
SE 4,0542 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,9130 5,689 18% 5,0370
SP 4,0767 0,7288 0,0000 0,0000 0,0000 0,6538 5,459 13,3% 4,9040
TO 4,0563 0,6993 0,0000 0,0000 0,0000 0,6473 5,403 13,5% 4,7600

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,499 
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TABELAS
FORMAÇÃO DE PREÇOS

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4): PMPF/Base de cálculo do ICMS
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (7): Aplicado sobre o PMPF do fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019 
Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinarias) de 11/03/2022 para óleo Diesel e Gasolina  -  Ato Cotepe PMPF 38/2021 DOU 25/10/2021
(PMPF => valores “congelados ” de 01/11/21 a 31/01/2022, conforme DESPACHO CONFAZ Nº 76, DOU 29/10/2021 e 4, DOU 28/01/2022)
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras, Governo Federal e Governos Estaduais e pelo 
CEPEA/ESALQ. 
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), 
além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP e Etanol Anidro  = Cepea/Esalq).A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos 
dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que esta planilha se destina exclusivamente a colaborar com a transparência do mercado e com a 
efetivação da competitividade do setor.

em R$/L
Di

es
el

 S
10

UF
90% Diesel 

A S10
10% 

Biocombustível (6)

90%  
CIDE 

Diesel (2)

10% PIS/
COFINS 

Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS 
Diesel (3)

Carga ICMS  
(8)

Custo da 
distribuição

Alíquota 
ICMS

Preço de 
Pauta (4)

AC 4,1468 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 1,0121 5,865 17% 5,9174

AL 3,9800 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8925 5,594 18% 4,9263

AM 4,0226 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,9232 5,652 18% 5,0870

AP 4,1274 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 1,2862 6,120 25% 5,1050

BA 4,1670 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8568 5,745 18% 4,7310

CE 4,0264 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,9335 5,681 18% 5,1480

DF 4,1779 0,7025 0,0000 0,0000 0,0000 0,7321 5,612 14% 5,2120

ES 4,0558 0,7308 0,0000 0,0000 0,0000 0,5595 5,346 12% 4,6356

GO 4,1702 0,7015 0,0000 0,0000 0,0000 0,8128 5,684 16% 5,0533

MA 3,9868 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8651 5,573 18,5% 4,6380

MG 4,1686 0,7308 0,0000 0,0000 0,0000 0,7181 5,618 14% 5,1126

MS 4,1818 0,7015 0,0000 0,0000 0,0000 0,5122 5,395 12% 4,2421

MT 4,2531 0,7025 0,0000 0,0000 0,0000 0,8684 5,824 16% 5,3902

PA 4,0118 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,8665 5,585 17% 5,0598

PB 3,9596 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,9093 5,590 18% 5,0187

PE 4,0046 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,7579 5,484 16% 4,7060

PI 4,0079 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,8857 5,615 18% 4,8800

PR 4,0717 0,7185 0,0000 0,0000 0,0000 0,5315 5,322 12% 4,4200

RJ 4,1187 0,7338 0,0000 0,0000 0,0000 0,5980 5,450 12% 4,9590

RN 3,9191 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,9309 5,572 18% 5,1320

RO 4,1113 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,8933 5,711 17% 5,2140

RR 4,0892 0,7063 0,0000 0,0000 0,0000 0,8941 5,690 17% 5,2140

RS 4,0547 0,7185 0,0000 0,0000 0,0000 0,5819 5,355 12% 4,8454

SC 4,1378 0,7195 0,0000 0,0000 0,0000 0,5560 5,413 12% 4,6200

SE 4,0793 0,7216 0,0000 0,0000 0,0000 0,9172 5,718 18% 5,0604

SP 4,0976 0,7288 0,0000 0,0000 0,0000 0,6634 5,490 13,3% 4,9760

TO 4,0788 0,6993 0,0000 0,0000 0,0000 0,6528 5,431 13,5% 4,8000

CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5) 5,534



Combustíveis & Conveniência  57

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS
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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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TABELAS
PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS

Período: 01/01/2020 à 01/02/2022   - (Preço Médio Brasil)*

Gasolina comum:

Óleo Diesel S10:

Etanol Hidratado comum:

Obs: 
1 – Não disponíveis os preços da revenda, relativos às semanas de 23/08 a 17/10/2020
2 – A partir de 17/08/2020 os dados de distribuição de etanol hidratado não contemplam a parcela de ICMS/Substituição
3 – Desde a semana iniciada em 23/08/2020 os preços de distribuição são informados pelas distribuidoras à ANP através do SIMP
(*) Fonte: ANP – Painel Dinâmico de Preços de Combustíveis e Derivados do Petróleo, em 25/03/2022


