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(2) Considerando um faturamento médio/mês de R$ 60.000,00
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O reverso do biodiesel
A Fecombustíveis representa nacionalmente 34
sindicatos, defendendo os interesses legítimos
de mais de 40 mil postos de serviços, 407
TRRs e cerca de 71 mil revendedores de GLP,
além da revenda de lubrificantes.
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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Nesta edição, trazemos as mudanças que estão sendo discutidas em
relação à redução de gases de efeito estufa e as alternativas do Brasil, do
ponto de vista dos combustíveis, para cumprir os compromissos internacionais. De um lado, o governo defende priorizar a ampliação dos biocombustíveis na matriz energética como forma de auxiliar o cumprimento das metas ambientais. De outro, a realidade mostra que o discurso
ambiental tem fragilidades no que se refere ao biodiesel. Não é de hoje
que os problemas de qualidade do diesel, originados pela mistura com o
biocombustível, geram discussões entre o governo e os agentes da ponta
final da cadeia.
A agência reguladora do setor tem buscado melhorar as especificações
do biodiesel e até lançou um novo Programa de Monitoramento de Qualidade do Biodiesel, na tentativa de minimizar os problemas que atingem a
revenda, os Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs), o setor automotivo e o consumidor final. Enquanto isso, as borras e os resíduos do
diesel precisam ter destinação adequada para não contaminar o meio ambiente. As empresas responsáveis pela coleta dos resíduos devem ser certificadas e estão sediadas nos grandes centros, o que dificulta o tratamento
adequado em todo o país, principalmente em locais distantes das metrópoles, sem falar nos custos elevados. Segundo empresários do setor, o acúmulo de resíduos do diesel no motor e bicos injetores, além de prejudicar
o funcionamento do veículo, também acaba poluindo o ar. Para completar
os efeitos danosos ambientais, o preço elevado do biodiesel encarece o combustível fóssil, tornando-o mais barato que o diesel marítimo. O resultado é
que o combustível destinado a abastecer embarcações, que tem maior teor
de enxofre, está sendo desviado para abastecer caminhões, trazendo sérios
danos ao meio ambiente. E outra consequência é que na falta de diesel marítimo, as embarcações acabam usando o diesel rodoviário, o que pode causar acidentes graves. Vale a pena conferir a Reportagem de Capa (Mônica
Serrano e Rosemeire Guidoni) que traz todas as repercussões do lado B
do biodiesel, que vão muito além dos fatores ambientais.
Também vale a pena conferir a matéria da seção Conveniência, que
mostra a possibilidade de diversificar os negócios da revenda e os cuidados que se deve ter com o aluguel do espaço para terceiros, com reportagem de Adriana Cardoso.
Confira ainda a isenção do PIS/Cofins do gás liquefeito de petróleo
(GLP), que passou despercebida pelos consumidores. A repórter Rosemeire Guidoni mostra um panorama do setor GLP na seção Mercado.
O destaque da entrevista é a reportagem exclusiva com Rodolfo Saboia, novo diretor-geral da ANP. E ainda confira as principais mudanças
sugeridas pela Agência com a revisão da Resolução 41/2013 em relação
às regras da revenda.
Boa leitura!
Mônica Serrano
Editora
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RODOLFO SABOIA | DIRETOR-GERAL DA ANP

Divulgação ANP/Rafael Wallace

Desafios à vista
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POR MÔNICA SERRANO

À frente da ANP desde 23 de
dezembro, o almirante Rodolfo Saboia, novo diretor-geral da agência, tem vários desafios pela frente,
que englobam um novo desenho
do setor de combustíveis no país,
que vão desde mudanças no modelo do mercado de refino, a abertura do setor de gás natural e o novo modelo de comercialização de
biodiesel, que entrará em vigor no
ano que vem.
Um dos principais desafios
de sua gestão será regulamentar
o mercado de refino a partir do
ingresso de novos agentes. “Estamos atentos aos detalhes, para
evitar riscos anticompetitivos, e
vamos buscar todos os cuidados
necessários para alcançar justamente os benefícios ao consumidor”, destacou o diretor-geral.
Saboia também reforçou que
a agência reguladora busca encontrar aprimoramento regulatório para minimizar as questões
de qualidade do biodiesel que
impactam no diesel. No campo
da transição energética, ele citou o talento do país com os biocombustíveis no papel de destaque, além do programa Combustível do Futuro e a inserção
do diesel verde.
Bacharel em Ciências Navais
pela Escola Naval (1978), o almirante Rodolfo Saboia prestou mais
de 40 anos de serviço à Marinha.
Exerceu diversos cargos na Marinha do Brasil, sendo o último de
superintendente de Meio Ambiente da Diretoria de Portos e Costas
(DPC), até agosto de 2020.

O Cade vai examinar as propostas e a ANP
vai acompanhar, para ajudar a identificar,
eventualmente, o rumo que as vendas estejam tomando, de forma a evitar práticas anticoncorrenciais indesejadas

Confira os principais trechos
da entrevista exclusiva concedida
à Combustíveis & Conveniência.
Combustíveis & Conveniência: O senhor assumiu o cargo
recentemente, em meio ao grande desafio da pandemia, crise
econômica no país, discussões
sobre o novo mercado de combustíveis e desinvestimentos da
Petrobras. Quais serão as prioridades de sua gestão?
Rodolfo Saboia: Os desinvestimentos da Petrobras, a regulação
do novo mercado de gás e o novo
modelo de comercialização de biodiesel, que tem data para estrear,
em janeiro de 2022. São estes desafios mais imediatos que eu enxergo
como diretor-geral e para os quais
estou buscando dar foco às atividades da Agência, cuja realidade vem
se transformando no dia a dia.
C&C: Tivemos recentemente a aprovação da Lei do Gás no
país. De que forma a ANP pretende contribuir com a regulamentação, no sentido de atrair investimentos e aumentar a competitividade deste setor, conforme expectativa do governo?
RS: A Agência busca promover uma regulação que seja simpli-

ficadora dos processos, com a remoção de barreiras e que seja eficiente para o mercado funcionar.
O mercado de gás precisa de uma
regulação que observe esses princípios. É muito importante que a regulamentação do setor de gás seja
promotora para atração de investimentos, esse é o propósito final.
O que temos, hoje, é um modelo
verticalizado e o novo mercado de
gás busca atrair novos atores à medida que ocorrerem os desinvestimentos da Petrobras.
Há que se abrir espaço para o
ingresso de novos agentes neste
mercado, sendo importante a separação dos elos da cadeia, como
produção, transporte e distribuição (que já obedece a esfera estadual). O acesso à infraestrutura
marítima portuária, por exemplo,
vai permitir a regaseificação de
eventuais cargas importadas de gás
natural. Isso é um fator importante para dar equilíbrio ao sistema
e permitir que os atores possam
contribuir para um mercado saudável. Além disso, permitirá também que seja alcançado um preço razoável, principalmente para a
indústria, que é a principal âncora
da demanda. Estes são os princípios que orientam a motivação regulatória da ANP.
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C&C: As vendas das oito refinarias da Petrobras têm gerado uma grande expectativa no
mercado, com ingresso de novos
agentes e ampliação da competitividade. Com isso, espera-se
preços mais competitivos para o
consumidor final. Porém, há estudos que preveem a formação
de monopólios regionais privados (refino), ou mesmo risco de
concentração de mercado por
agentes que já atuam no setor
(distribuidoras), se não forem
tomadas providências regulatórias. Como a ANP pode atuar
para fomentar um novo mercado do refino?
RS: É muito importante termos em mente que o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) está envolvido no Termo de Compromisso de Cessação
(TCC), um acordo feito entre a estatal e o órgão de defesa econômica, de maneira a monitorar a venda das refinarias para que a troca de
propriedades não aconteça de modo indiscriminado. Nós buscamos
justamente o contrário. O Cade vai
examinar as propostas, a ANP vai
acompanhar, para ajudar o Cade a
identificar, eventualmente, o rumo
que as vendas estejam tomando, de
forma a evitar práticas anticoncorrenciais indesejadas.
Buscamos a realização da venda harmônica desses ativos para
que não favoreça o surgimento de
monopólios regionais. Pretendemos que os atores que venham a ser
os futuros proprietários busquem
justamente adequar essas refinarias
dentro de uma lógica diferente do
modelo estatal e monopolista.
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A visão empreendedora do empresário que vai comprar aquele ativo será buscar o melhor negócio
possível, em função do mercado e
das oportunidades que ele enxergar
no setor. Com isso, esperamos estimular os investimentos para o desenvolvimento de novas capacidades para cada uma dessas refinarias.
Dentro desta nova realidade, é importante que os entrantes procurem
investir e desenvolver novas capacidades e, eventualmente, identifiquem novas oportunidades de agentes que querem desenvolver refinarias menores, justamente buscando
lacunas em função das capacidades.
Estamos atentos aos detalhes
para evitar riscos anticompetitivos
e vamos buscar todos os cuidados
necessários para alcançar os benefícios ao consumidor.
C&C: Estamos diante de várias transformações no setor de
combustíveis para atender ao
Acordo do Clima, com o recente
lançamento do programa Combustíveis do Futuro, bem como
a nova fase Proconve, que também demanda combustíveis que
reduzam as emissões de gases de
efeito estufa. Como a ANP vê este cenário de mudanças?
RS: A transição energética está
ocorrendo no mundo inteiro. No
Brasil, as coisas não serão diferentes. É importante destacar que já
temos uma situação relativamente confortável em relação à matriz
veicular, na medida em que temos
os biocombustíveis. Há um processo importante em relação à redução das emissões com a elevação
do biodiesel ao diesel, cuja previ-

são é chegar até 15% em 2023.
Também temos a mistura de 27%
de etanol anidro na gasolina, além
do etanol hidratado, que é um
combustível alternativo. Este cenário representa uma condição relativamente favorável ao país.
O Brasil tem a vocação para
os biocombustíveis, que terão um
papel muito importante na transição energética, diferente do mundo afora. É uma tecnologia que a
gente já domina, somos um país
pioneiro nessa experiência.
Ainda temos o programa Combustível do Futuro, do diesel verde
e os combustíveis coprocessados,
que vão receber o devido enquadramento na nossa legislação.
C&C: Um dos pontos vulneráveis do biodiesel são os problemas de qualidade em virtude da mistura ao diesel. Mesmo
com os esforços recentes da ANP
para alterar as especificações, os
agentes da ponta final, o setor
automotivo e o consumidor são
os mais impactados pelos problemas. Como a ANP está lidando com esta questão?
RS: Com relação à qualidade
do biodiesel, é importante dizer
que a ANP está acompanhando
essa questão. Estamos considerando uma avaliação de caráter técnico mais assertivo e a sua participação crescente com a elevação
na mistura ao diesel até os 15%. A
ANP está verificando maneiras de
consolidar essas informações para
aprimorar o programa.
C&C: Sobre a inserção do
diesel verde no país, os agentes

do downstream defendem que o
novo combustível possa vir complementar a parcela referente do
biodiesel, acima de 7% na mistura ao diesel, devidos aos problemas de qualidade que afetam
o combustível. A ANP considera
que o diesel verde terá qual papel na matriz veicular?
RS: O emprego do diesel verde como participante do programa
é uma questão que está em discussão no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para chegar à
melhor solução sobre o desenvolvimento desses combustíveis.
O papel da ANP é acompanhar decisões de políticas públicas
do CNPE, de modo a favorecer este mercado, atraindo mais agentes
para nele também operarem.
C&C: Um novo projeto de
lei sobre venda direta de etanol
hidratado voltou a ser pauta em
abril e já passou por aprovação
na Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara. Desde o ano
passado, a ANP está fazendo a
revisão regulatória e propôs a
criação do distribuidor vinculado. Como fica a questão regulatória? A ANP vai esperar a votação do projeto de lei?
RS: É outra questão controversa,
a resolução do CNPE determinou
como premissa que a venda direta
do etanol hidratado, ao mesmo tempo, não implicasse na perda de arrecadação tributária. Temos o recolhimento de impostos em dois elos da
cadeia (produtor e distribuidor). Se
tirar um elo da cadeia (distribuidor)
pura e simplesmente, vai implicar em
perda arrecadatória, o que não pode

acontecer. Então, a ANP teve que
equacionar essas duas premissas numa proposta, por isso surgiu a figura
do distribuidor vinculado.
Na medida em que a nossa proposta está caminhando independentemente da lei, não podemos
abandonar o nosso processo, que
vai continuar seu curso até que seja aprovada a resolução em atendimento ao CNPE. Se, eventualmente, for aprovado o projeto de
lei, dentro do arcabouço legal aprovando a venda direta, independentemente de condicionantes que digam respeito às perdas de arrecadação, no mesmo momento, a ANP

vai iniciar um processo regulatório
para ajustar a nova situação.
C&C: O senhor teria uma previsão sobre a avaliação dos resultados do projeto-piloto da Gofit,
referente ao combustível delivery?
RS: A fase que nos encontramos
hoje é de avaliação dos resultados deste projeto-piloto. No momento não
temos novidades. Eventualmente, a
depender da avaliação, poderá resultar em uma regulação. Esta entrevista foi realizada antes da suspensão do
projeto-piloto, resultado de ação judicial movida pela Fecombustíveis.
Confira mais detalhes na pág. 45. n
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Abertura às avessas

Não entendo o
porquê
de a ANP
querer começar
justamente no final
da cadeia, que,
inequivocamente, é
o setor com maior
concorrência.
Somos 41
mil postos de
combustíveis, sem
dúvida, o
elo mais
competitivo de
todo o segmento de
petróleo
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Tenho lido e relido as medidas da ANP, com as propostas de mudanças nas regras da
Resolução 41/2013. Estou realmente surpreso com esta iniciativa, principalmente a forma como a agência reguladora está fazendo a abertura de mercado. Não entendo o porquê de a ANP querer começar justamente no final da cadeia, que, inequivocamente, é
o setor com maior concorrência. Somos 41 mil postos de combustíveis, sem dúvida, o
elo mais competitivo de todo o segmento de petróleo, mas a ANP propõe ampliar ainda
mais a competição usando os TRRs, mesmo contra a vontade deles.
A ANP deveria começar pelo ponto onde tem menos competição: as refinarias da Petrobras. Tem muita coisa a ser feita neste elo, como melhorar a infraestrutura para importação, ampliar os modais logísticos e melhorar os portos marítimos. No Sul do país,
por exemplo, só o Porto de Paranaguá conta com uma boa infraestrutura para importação de combustíveis líquidos. Já o Rio Grande do Sul e Santa Catarina não têm portos
em tão boas condições para receber grandes volumes de combustíveis líquidos. Subindo
mais um pouco temos o Porto de Santos, que é o melhor para importação. Bahia, Pernambuco e Maranhão são fracos e necessitam de investimentos.
A meu ver, antes de tudo, a ANP deveria se preocupar a concorrência das refinarias,
criando regulamentações para ampliar a infraestrutura portuária e estimular a concorrência via importação. O próximo passo seria aumentar a quantidade de polidutos, como também elevar a oferta de transportes ferroviários para baratear o frete. A logística de
um mercado aberto no refino precisa de um sistema mais adequado e barato.
As medidas da ANP estão começando no lugar errado, do fim para o começo. Caberia
à Agência, por meio da regulação, evitar o risco da criação de monopólios regionais privados no refino. Outro ponto seria ampliar a competitividade das distribuidoras, que apesar
de serem em torno de 100 somente três grandes marcas detêm mais de 65% do mercado.
Depois de abrir o refino e ampliar a competição das distribuidoras, seria a vez do varejo.
Entre as propostas, a ANP enxerga que postos e TRRs devam competir entre si. Com
isso, a Agência propõe permitir que os TRRs vendam gasolina e etanol e outra medida
visa conceder aos postos a venda de combustível delivery, diretamente para o consumidor
final. O TRR só poderia ser mais competitivo se ele pudesse comprar diretamente das refinarias ou importar. Os TRRs compram das distribuidoras igual aos postos, como será
possível baixar preço para estimular a competitividade? Esta é uma medida que mostra
a inexperiência da equipe técnica da ANP.
Também faço uma crítica à venda de combustível delivery. Se querem que o posto
seja concorrente do TRR, por que impedir que o posto venda diesel? Se é para abrir o
mercado, as regras têm que ser iguais em todos os elos. E a pergunta que faço: a ANP vai
conseguir fiscalizar centenas de caminhões delivery? Se nem o projeto-piloto da venda
delivery do GOfit a ANP não conseguiu fiscalizar, por isso houve impedimento na Justiça pela continuidade do projeto. Como a Agência vai fiscalizar os 41 mil postos que quiserem vender combustível de porta em porta? É uma incoerência muito grande.
Outro ponto de mudança proposto é a tutela regulatória de fidelidade à bandeira,
ponto pacificado no Conselho da Fecombustíveis. Concordo integralmente que a ANP
não tem o papel de fiscalizar a tutela da marca, e deve se concentrar nas fiscalizações de
quantidade e qualidade. Porém, ao propor a instalação de bombas multimarcas juntamente com as bombas de uma determinada bandeira, vai dificultar a relação entre o revendedor e a distribuidora. Hoje, se o revendedor está insatisfeito com a relação comercial com a sua companhia, ele tem a opção de virar bandeira branca. Porém, permitir
que sejam colocadas duas bombas de outra marca talvez não seja a melhor solução. Isso
não deu certo em lugar nenhum do mundo!
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Qual será o futuro dos
combustíveis no Brasil?
No Brasil existe um consenso de que o potencial “verde” nacional deve ser
explorado, mesmo a despeito de tecnologias que se mostram promissoras
em outros países, como a eletrificação e o hidrogênio. Porém, é preciso
ir além e entender quais soluções, de fato, os biocombustíveis oferecem
para o país - afinal, há um lado que não é tão sustentável quanto dizem
Combustíveis & Conveniência • 11
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POR ROSEMEIRE GUIDONI

Pelas características de sua matriz
energética e também pelo potencial
dos biocombustíveis, o Brasil deve
seguir um caminho um pouco diferente do resto do mundo, no que diz
respeito à transição energética veicular. Afinal, aqui temos os biocombustíveis e toda a expertise na produção
de veículos flex, por exemplo.
De acordo com José Mauro
Coelho, secretário de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME),
é essencial desenvolver novas tecnologias que aproveitem essa vantagem competitiva. “Os biocombustíveis representam um excelente custo-benefício para que o país atenda às
regras de descarbonização. Não precisamos seguir pelo caminho da eletrificação pura para os veículos, por
exemplo. Temos que desenvolver tecnologias sustentáveis que aproveitem
os biocombustíveis nacionais”, afirmou durante conferência online para
apresentar as diretrizes do Programa
Combustível do Futuro.
A proposta, aprovada em abril
pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), mas publicada apenas em 17 de maio no Diário Oficial da União (DOU), é uma
iniciativa alinhada ao compromisso
mundial com o clima, que visa reduzir as emissões e fomentar o uso de
energias renováveis (veja mais na seção Meio Ambiente desta edição),
cujo intuito é controlar o aquecimento global. Seu objetivo é incrementar
o uso de combustíveis sustentáveis e
fortalecer o desenvolvimento tecnológico, estimulando o uso de fontes
de geração alternativas com potencial
12 • Combustíveis & Conveniência

de reduzir as emissões de carbono no
setor de transporte.

É preciso conhecer o ciclo
de vida de cada combustível
O secretário do MME explica
que o país precisa de vetores. “O
combustível do futuro, na verdade, terá vários eixos temáticos, pois
é um programa bastante abrangente, que inclui motores a combustão
interna, ciclo diesel (compressão),
captura e armazenamento de carbono em biocombustíveis e hidrogênio, que tem relação com diesel e
nafta verde”, destacou.
Para Pietro Mendes, diretor de
biocombustíveis do MME, tais
produtos são a forma mais rápida
de fazer transição. “Estamos fazendo a análise do ciclo de vida do poço à roda, e não do tanque à roda.
Senão, corremos o risco de sinalizar para a indústria automobilística que veículos puramente elétricos
têm emissão zero, o que não é uma
realidade. Se considerarmos a geração elétrica, temos emissões, sim,
na produção da energia”, ressaltou.
“Assim, se o consumidor está preocupado com aquecimento global e
a redução de emissões, é necessário
que tenha a informação correta, ou
seja, é importante conhecer a análise do ciclo de vida de cada combustível, do poço à roda”, disse.
José Mauro Coelho cita que, em
um horizonte de 30 anos (previsto
pelo Plano Nacional de Energia PNE 2050, da Empresa de Pesquisa Energética - EPE), várias tecnologias vão se destacar, como hidrogênio, célula a combustível e bioquerosene de aviação. “Temos, no
grupo de trabalho, 15 instituições

e ministérios que estudam as diretrizes a serem entregues ao CNPE.
Com base nos estudos, vamos propor políticas públicas”, explicou.

Tecnologia nacional será
valorizada
Na avaliação dos representantes do MME, as soluções nacionais, como o etanol e o biodiesel,
devem ser valorizadas nessa proposta. “Nós entendemos que cada país
fará sua opção dentro de seu potencial”, disse Mendes. Segundo ele,
um dos setores mais afetados pelas
regras de transição energética é o de
transporte. “No mundo, a tendência é a mobilidade via eletrificação.
Mas nós entendemos que, embora
isso possa ser uma tendência, cada
país vai fazer sua opção de acordo
com o seu potencial”, frisou.
Em sua avaliação, o Brasil é o 4o
maior mercado de combustíveis do
mundo e a indústria deve valorizar
as tecnologias locais. “O carro flex
não era tendência da indústria global, mas foi uma escolha nacional,
única no mundo, que trouxe uma
excelente solução. Precisamos aproveitar e valorizar o que o Brasil tem
de expertise e tecnologia”, disse.

Gasolina: objetivo é
melhorar a octanagem
Dentro da proposta de melhoria da eficiência energética dos
combustíveis, o MME destaca a
necessidade de melhorar a octanagem da gasolina. Essa característica (octanagem) é o que garante
que o produto tenha resistência a
ignição (o que significa maior eficiência energética), não entrando
em combustão descontrolada.

Hoje, a gasolina no Brasil tem
92 ROMs, e em 2022 esse índice deve alcançar 93. No entanto,
a proposta do Combustível Brasil
é de que o valor chegue a 102, o
que reduziria o consumo e, consequentemente, as emissões.
“O aditivo que mais aumenta a octanagem é o etanol”, disse o engenheiro Everton Lopes, mentor na área de
Energia a Combustão da SAE BRASIL. Segundo ele, o etanol tem maior
poder calorífico, no entanto menor
octanagem relativa. “A adição de etanol à gasolina garante maior eficiência
na conversão de energia, o que reduz
custos e também emissões”, afirmou.
Hoje, existem no mercado formulações que prometem maior
eficiência e, com isso, menores
emissões. Para Lopes, que optou
por não comentar nenhuma marca
em especial, não há nenhum aditivo
que promova resultados expressivos.
“Além do etanol, que já faz parte da
composição da gasolina, existem aditivos detergentes e dispersantes, que
podem recuperar a capacidade de desempenho do motor”, explicou. De
acordo com ele, esse é o papel das gasolinas que contêm pacotes de aditivos; já a premium (independentemente de marca comercial) realmente oferece maior eficiência.
Ele explicou, ainda, que para a
gasolina alcançar a octanagem prevista (102) será necessário maior
seleção no processo de refino, o
que significa que cairá a produção.

Diesel mais sustentável
A despeito das premissas básicas
do biodiesel, como apoio à produção
agrícola familiar e melhoria da sustentabilidade, o produto ainda traz

para o mercado vários obstáculos. O
primeiro deles é de que a perspectiva de agricultura familiar não é, exatamente, um retrato fiel do segmento, marcado pela presença de grandes
indústrias produtoras. Para equilibrar
esse cenário, as novas proposições do
CNPE definem que, até janeiro de
2022, até 80% do volume de biodiesel comercializado devem ser provenientes de unidades o selo Biocombustível Social, concedido a produtores que promovem inclusão produtiva da agricultura familiar, adquirindo
matéria-prima e fornecendo assistência técnica, entre outros pontos.
Mas, essa não é a única questão
que coloca em xeque o biocombustível. Diante de tantos problemas observados em toda a cadeia (veja matéria de capa desta edição), a característica sustentável do biodiesel pode
ser questionada. Afinal, por mais que
ele sequestre carbono, pelo fato de vir
da produção agrícola e, portanto, ser
renovável, seus resíduos (borras formadas em tanques, bombas e outros
equipamentos, inclusive motores e
geradores) acabam tendo como solução de descarte a incineração — em
fornos ou caldeiras que usam carvão.
Assim, qual é a lógica de sua inclusão
na matriz veicular?
Aliás, do ponto de vista ambiental,
vários elos da cadeia, como revendedores, consumidores e Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs)
relatam a maior necessidade de manutenção dos equipamentos (confira os
detalhes na matéria de capa). Isso significa mais peças descartadas, que têm
um processo de destinação e de reposição, que inclui diversos custos. Assim, é preciso avaliar até que ponto o
biocombustível renovável é realmente

uma solução para a viabilizar a transição energética do país.
Como alternativa, o Brasil vem
estudando a introdução do diesel
verde (HVO) na matriz energética, mas ainda não se sabe qual será o seu papel, se acrescentado ao
diesel fóssil ou se irá complementar a parcela do percentual do biodiesel adicionado ao diesel.

Veículos híbridos podem ser
alternativa
Nos estudos do MME, veículos
puramente elétricos não representam
uma boa solução para o país, diante
da diversidade de fontes energéticas. “A
eletrificação não precisa necessariamente ser a bateria”, destaca Lopes, da SAE
BRASIL. “A indústria de produção de
baterias não é sob o ponto de vista de
emissão de gases de efeito estufa”, explicou, frisando que alternativas híbridas, como o uso de célula combustível
a etanol ou mesmo os veículos híbridos
flex fuel, são mais viáveis.
A visão do especialista está alinhada ao pensamento do MME. “Se considerarmos os padrões do Inmetro, um
veículo híbrido no Brasil, por exemplo
um Toyota Corolla, que utiliza etanol
também, emite menos CO2 que um
modelo de categoria similar na Europa”, disse o diretor de biocombustíveis
do ministério. Mesmo assim, Mendes destaca que o hidrogênio é uma
perspectiva importante para o futuro,
dentro do contexto de transição energética. “Queremos entender a tecnologia do hidrogênio on board, conversar com os atores e fomentar o
Programa Nacional do Hidrogênio,
dentro de uma perspectiva que seja
viável para o abastecimento da frota
nacional”, ressaltou. n
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Lei do Gás:
nada muda
no curto prazo
O novo marco regulatório do gás, publicado em
abril, pode ajudar a incrementar a oferta de gás
no país no longo prazo, mas, no curto prazo,
nada muda. A lei é apenas um caminho. Ainda
são necessárias regulações e aperfeiçoamentos

POR ADRIANA CARDOSO

A Lei do Gás (nº 14.134) foi
sancionada em 8 de abril deste ano,
com a promessa de formar um novo
mercado de gás natural aberto, mais
competitivo e desverticalizado, com
preços mais baixos para o consumidor final e tendo como principal pilar a exploração das reservas do présal. Todos esses elementos somados visam reduzir a dependência do
mercado externo e baixar os preços
para o consumidor final. Contudo,
ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte.
Como os investimentos previstos são da ordem de R$ 74 bilhões
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ao longo de dez anos, o novo marco regulatório muda muito pouco as peças do jogo como está hoje. Para os postos de combustíveis,
não há nada de novo.
O texto da lei é apenas parte de
um processo, que deve ser aperfeiçoado na questão regulatória, tanto em nível federal quanto estadual, principalmente em relação aos
aspectos legais, por abrir alguns espaços para judicialização por parte
dos estados, que ficaram com papel reduzido no projeto.
Além disso, ainda é necessário
definir melhor a atuação mais efetiva do Conselho Administrativo
de Defesa Econômica (Cade) para

evitar a formação de monopólios
regionais, que é justamente o que
o governo quer evitar.
O novo marco regulatório altera regras previstas no artigo 177 da
Constituição Federal, que trata de
transporte, escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural.
A autorização para construção e
ampliação de gasodutos pela iniciativa privada será dada pela ANP, o
que difere da regra anterior, em que
eram previstos leilões promovidos
pelo órgão regulador, deixando o
processo moroso, menos atrativo e

Nova legislação não
prevê investimentos
em infraestrutura para
viabilizar a chegada do gás
do pré-sal para o interior

Agência Petrobras

com custos mais elevados. À ANP
caberá também adotar mecanismos
para estimular a eficiência e a competição do mercado, a fim de evitar
a concentração.
A nova lei também visa desverticalizar estruturalmente o setor de
gás no país, não permitindo que os
fornecedores sejam também donos
de redes de transporte.
Mas, para Adriano Pires, sócio-fundador e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura
(Cbie), no curto prazo, a lei não
proporcionará maior oferta de gás
nem preços mais baratos como
pretende o governo, porque “não
cria nenhum dispositivo nesse sen-

tido”. “No curto prazo, continuaremos amarrados ao mercado externo”, disse.
Ficar amarrado ao mercado externo significa ter como
termômetros a taxa de câmbio,
preços e todas as oscilações e
dispositivos inerentes às importações, como ocorre no segmento de petróleo.
Segundo Pires, sem investimentos em infraestrutura para
a criação de novos gasodutos e,
portanto, restringindo o gás aos
mercados em que ele está atualmente — cidades litorâneas
— não muda em nada o que já
ocorre atualmente.

“É como aquele ditado: ‘algo
deve mudar para que tudo fique
como está’, elucubrou Pires.

Consumo, preço e postos
Dados da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras
de Gás Canalizado (Abegás) mostram que o consumo de gás natural alcançou 70,7 milhões de m³
por dia no primeiro trimestre deste ano, alta de 12,3% ante o mesmo período do ano anterior. O
consumo foi puxado pela indústria (28,4 milhões de m³ em média). No total, são cerca de 3,5 mil
indústrias ligadas à rede de concessionárias em 16 estados.
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Porém, a Lei do Gás, segundo Pires, não prevê investimentos
em infraestrutura para viabilizar a
chegada desse gás do pré-sal para
o interior. Assim o texto exclui,
ao menos por ora, parte do Brasil
desse novo mercado. “O governo
não torna o mercado mais competitivo, o que significa que não será vantajosa para os consumidores.
Desse modo, o preço não vai cair”,
disse Pires.
Sendo assim, segundo o analista, o novo marco regulatório continua sendo bom para importadores de gás, para as grandes petroleiras, “que têm gás natural liquefeito
(GNL) de sobra e não estão interessadas, por ora, em explorar o présal” — e para as empresas que estão construindo terminais e térmicas para receber o GNL. “Empresas
próximas desses terminais também
podem se beneficiar”, lembrou.
Para os postos de combustíveis, na visão do sócio-fundador
do Cbie, a situação muda muito pouco no curto prazo, mas, no
longo prazo, podem ser beneficiados aqueles que já estão localizados perto dos ramais de gasodutos.
“Mas os revendedores de combustíveis têm muito poder político
e podem cobrar do governo mais
participação nesse mercado”, sugeriu Pires.
Atualmente, o país conta com
1,7 mil postos de venda de gás
natural veicular (GNV), pois há
poucos incentivos estaduais para
impulsionar esse mercado.

Corredores azuis
Ricardo Vallejo, consultor e
pesquisador da Consulgás e que
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O país conta com 1,7 mil postos de venda de gás natural veicular (GNV), mas há
poucos incentivos estaduais para impulsionar esse mercado

tem larga experiência nesse setor,
acredita que as revendas podem
se beneficiar da oferta no futuro, pois a rede já existe e é de fácil
adaptação. Mas é preciso política
de governo.
Vallejo tem trabalhado em
projetos dos chamados “Corredores Azuis”, que são rotas de abastecimento de veículos movidos a
gás natural veicular comprimido
(GNC) ou o GNL.
“Esses corredores possuem
um potencial para substituir o
diesel do transporte de carga,
mas o Brasil ainda não definiu
muito bem o papel do gás natural no transporte público, o
que é uma pena, pois o produto
é mais barato e tem um ganho
ambiental”, disse.
Conforme dados da ANP, de
janeiro de 2019 a março de 2021,
a variação do preço do etanol foi

de +49%, ante +31% da gasolina
e +24% do GNV.
Segundo Vallejo, os postos de
combustíveis no Brasil atendem
mais o mercado de veículos leves,
que tem sofrido muito na pandemia com o home office, e, diferentemente dos Estados Unidos, ainda não estão bem inseridos no segmento de abastecimento de transporte de carga.
“Está havendo um movimento mundial de transição energética,
liderado pelos Estados Unidos, em
que cada país define seu papel e sua
matriz. Temos visto uma mudança
especialmente no transporte de carga, do diesel para o gás natural, incluindo o biometano, que tem menos emissão de gases poluentes. A
expectativa é de que, até 2050, grande parcela dos veículos hoje movidos
a diesel serão movidos a gás (biometano e gás natural)”, pontuou.

Para Vallejo, a Lei do Gás precisa avançar em alguns pontos para realmente atender às necessidades de uma matriz energética mais
diversificada e menos poluente.

Lei do Gás não contempla
o biogás
O novo marco regulatório do
gás não cita o biogás, gás produzido a partir da decomposição da
matéria orgânica (resíduos orgânicos) por bactérias. Apesar disso, o texto abre espaço para que
qualquer gás que não se enquadre na definição de gás natural
tenha tratamento equivalente,
“desde que aderente às especificações da ANP”.

Em nota, a Associação Brasileira de Biogás (Abiogás), diz que “isso significa que o biogás para uso
combustível (biometano), conforme especificado pelas resoluções nº
8/2015 e nº 685/2017 da ANP, está coberto e se beneficia de todos os
dispositivos da nova Lei do Gás”.
A entidade apoia a legislação, na qual enxerga uma grande oportunidade do produto por
“apresentar diversas contribuições
ao setor energético, em especial
aos objetivos” do programa.
Ainda segundo a nota, o biogás
pode ajudar a: aumentar a oferta do
biocombustível nas regiões ainda
não integradas por meio da rede de
gasodutos, proporcionando a inte-

riorização do gás; criar demanda e
atração de investimentos regionais;
ampliar o número de players, contribuindo para a competitividade;
substituir combustíveis poluentes para uso industrial, comercial e
veicular, em especial do óleo diesel
em frotas de veículos pesados (caminhões e ônibus), além de maquinário agrícola; incrementar a oferta
de gás nacional, reduzindo as importações; mitigar as emissões, pois
é o único combustível com pegada
negativa de carbono; gerar energia
limpa (combustível 100% renovável); e trazer previsibilidade nos
preços, sem exposição aos mercados internacionais de commodities
ou ao câmbio. n
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GLP: redução de
tributos federais não
trouxe alívio ao setor
Desde março, o PIS/Cofins do gás liquefeito de petróleo (GLP) foi zerado pelo governo
federal. A mudança, no entanto, passou despercebida pelos consumidores, em função
dos reajustes da Petrobras e das distribuidoras
POR ROSEMEIRE GUIDONI

Wikimedia Commons

Para o GLP, a pandemia trouxe um cenário bastante distinto
dos demais combustíveis. Com
mais pessoas em home office, houve um aumento do uso doméstico, o que elevou o consumo, em
2020, em 5,3%. Porém, os aumentos sucessivos, aliados à queda de renda da população, fize-
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ram com que o produto se tornasse um verdadeiro peso no bolso do consumidor. Entre janeiro e
março de 2021, o preço médio ao
consumidor aumentou 11%.
No mesmo período, de acordo
com dados do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
a inflação oficial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumu-

lou alta de 2,05%. Nos últimos
12 meses encerrados em março, a
elevação foi de 6,10%. Os principais impactos vieram dos aumentos nos preços de combustíveis,
que subiram 11,23% só no terceiro mês do ano, e do gás de botijão,
com alta de 4,98% (em março).
Com o preço nas alturas, em
muitos lugares a população de
baixa renda passou a usar lenha

Isenção do PIS/Cofins do GLP não
surtiu o efeito esperado por conta dos
aumentos de preços da Petrobras e da
recomposição de custos operacionais
pelas distribuidoras

e carvão para cocção. A alternativa, segundo estudo da LCA Consultores, é usada por 19,3% dos
domicílios brasileiros, ou 14 milhões de residências. A questão
é que por serem fontes mais poluentes, podem causar problemas
de saúde nas pessoas que as utilizam. Isso, juntamente com situações pontuais (veja box) que
impactam ainda mais o preço
do GLP, levantou debates sobre
meios de subsidiar o produto.
Diante de todo esse cenário, o governo federal zerou o PIS/Cofins que
incidia sobre o produto, de forma
permanente. A medida, no entanto, acabou não surtindo o efeito
de reduzir o valor do GLP, já que
o preço subiu na Petrobras e nas
distribuidoras — que alegaram a
necessidade de recomposição de
custos operacionais.

mês. No entanto, em 2 de março
a Petrobrás subiu o GLP em 5%.
“Além do aumento na Petrobras, as distribuidoras aproveitaram o momento e subiram um pouco mais, com o argumento que seria composição
dos custos operacionais! No dia
2 de abril, houve novo aumento na refinaria, de 5%. Ou seja,
a redução ficou pelo caminho,
e a percepção dos consumidores foi de aumento e não de redução”, afirmou Rocha.
Na avaliação do presidente da
Abragás, houve um grande desencontro entre Petrobras, distribuidoras e Receita Federal nesse processo. “Demoraram muito
a chegar ao entendimento sobre
o formato em que seria aplicada a redução e, quando ela chegou à revenda, o mercado já estava completamente diferente de
quando a medida foi anunciada

“O que podemos dizer é que,
de alguma forma, a eliminação
do PIS/Cofins contribuiu para que o GLP não subisse ainda
mais. Porém, na prática os consumidores não perceberam nenhuma redução”, disse José Luiz
Rocha, presidente da Abragás.
De acordo com ele, a explicação
para isso é que a isenção passou
a valer a partir de 1º de março e
as revendas só receberam os repasses após o dia 10 do mesmo

Carga tributária do GLP é
superior à média nacional
Um estudo da consultoria
LCA constatou que a carga tribu-

Agência Brasil

Isenção não foi percebida
pelo consumidor

pelo governo federal, em 18 de
fevereiro”, apontou.
A Abragás afirma que o único caminho para que o gás de cozinha tenha melhores preços aos
consumidores será a abertura total de mercado no setor de distribuição, no qual atualmente não há
competição. Segundo Rocha, existe um monopólio de quatro distribuidoras que dominam 92% do
setor e impõem os preços às revendas. “Desta forma, as poucas distribuidoras continuarão dominando os preços e os governadores fazendo a festa com a arrecadação
de ICMS de um produto essencial à sobrevivência da população
de baixa renda”, lamentou o presidente da entidade.

Carga tributária do GLP é 6,31% maior do
que os demais produtos da cesta básica.
A maior discrepância é o ICMS, que fica
8,46% maior do que a média

Combustíveis & Conveniência • 19

MERCADO

tária do GLP fica acima da média
nacional de produtos, especialmente por tratar-se de um item
essencial. E mesmo com a isenção
do PIS/Cofins, o ICMS está em
desequilíbrio com essa característica de essencialidade.
“A carga tributária do GLP é
6,31% maior do que os demais
produtos da cesta básica. A maior
discrepância é o ICMS, que fica
8,46% maior do que a média”, observou a consultora Cláudia Viegas. O levantamento demonstrou
ainda que a alíquota do ICMS é
maior nos estados de renda mais
baixa, o que acaba sendo uma barreira ainda mais significativa para a população. Por definição, é
considerada como família de baixa renda aquela com meio salário
mínimo per capita, ou três salários
mínimos no total.
“Na média, nos estados onde o
ICMS é 12%, cerca de 0,8% dos
domicílios de baixa renda recorrem à lenha e ao carvão. Esse índice sobe para 2,9% onde o ICMS
é 17% e 2,8% onde a alíquota é
18%”, destacou Cláudia. Os estados com maior quantidade de uso
de lenha são: Maranhão (8,7%);
Piauí (5,3%); Pará (4,8%); Ceará
e Bahia (ambos com 3,4%); Roraima (3,2%) e Acre (3,1%). Para a especialista, além de zerar o
PIS/Cofins, o ideal seria equiparar
o ICMS aos demais produtos da
cesta básica, que atualmente têm
alíquota de 7%.

Aumentos reduzem o
acesso ao GLP desde 2019
Desde o fim de 2019, com a
interrupção do subsídio que vinha
20 • Combustíveis & Conveniência

Em locais isolados, preço
é uma barreira ao GLP
Se o gás de cozinha já está caro para o consumidor que mora nas
capitais, em algumas localidades do país de difícil acesso o seu preço se torna proibitivo — ainda mais para os brasileiros com baixa
renda. Por essa razão, a queima de lenha e carvão acaba sendo a alternativa possível, apesar dos riscos à saúde e juntamente com o fato desta condição deixar o Brasil na contramão da descarbonização.
A cidade de Marechal Thaumaturgo, distante 559 km de Rio
Branco (AC), é um exemplo disso. Lá, no início de maio, o botijão
de 13 quilos estava sendo comercializado por R$125 — mesmo com
a isenção dos tributos federais. A cidade tem acesso somente por via
fluvial e esse valor considera os custos logísticos da entrega, além do
tempo necessário para isso — em épocas de seca, o barco com a carga
de botijões pode demorar até 15 dias para chegar na cidade.
Um dos grandes problemas desse custo elevado é o surgimento
de revendas clandestinas, que vendem por valores menores, mas sem
garantias de segurança ou recolhimento adequado de tributos, o que
fomenta a concorrência desleal no mercado.

sendo praticado pela Petrobras, o
preço do botijão começou a ter altas acima da inflação. No entanto,
os reajustes seguiam o modelo de
precificação da companhia, baseado na cotação internacional e variação cambial.
Com a extinção do subsídio,
o preço do produto passou a ter
aumentos significativos, cujos
impactos foram acentuados pelos desdobramentos econômicos
da pandemia, tais como desemprego e queda de renda. Em fevereiro deste ano, quando o governo decidiu zerar os tributos federais, o preço médio nacional do
botijão de 13 quilos ultrapassou
os R$ 81. Em função disso, surgiram vários projetos buscando ajudar a população de baixa renda a
ter acesso ao GLP.

Para o deputado federal Christino Áureo, que é autor de uma das
propostas, a isenção do PIS/Cofins
é insuficiente e acaba beneficiando
quem tem maior renda e acesso ao
GLP. “Precisamos ir à raiz do problema”, apontou, durante evento
promovido pela Agência EPBR para discutir o tema.
Segundo ele, o auxílio deve ser
direcionado à população de baixa renda. “A isenção de PIS/Cofins
não faz diferença para quem ganha
cinco ou dez salários mínimos, mas
é significativa para quem depende
de auxílio emergencial”, afirmou.
“O desconto de R$ 2,18 por botijão representa uma renúncia fiscal de
R$ 1,2 bilhão por ano. Se esse montante fosse destinado para o Bolsa Família,
poderia resultar em um desconto de até
R$ 30 por botijão”, destacou. n
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Seminário destaca
transição do cenário
atual para o futuro
dos combustíveis
Divulgação ANP

Painel do biodiesel e diesel
fomentou a discussão sobre
a urgência da melhora da
qualidade do biocombustível

POR MÔNICA SERRANO

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou, em 28 e 29 de
abril, o Seminário Nacional de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos. O evento trouxe ao debate
temas relacionados ao momento
atual e futuro dos combustíveis fósseis e dos biocombustíveis.

A abertura do evento contou
com apresentação dividida entre
Symone Araújo, diretora da ANP,
e José Mauro Ferreira Coelho, secretário de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis do Ministério de
Minas e Energia (MME).
Symone destacou os resultados do Programa de Monitoramento de Qualidade de Combustíveis do ano passado. Ao longo de

2020 foram coletadas certa de 76
mil amostras de gasolina, etanol
hidratado e óleo diesel. As análises demonstraram elevado índice de conformidade dos combustíveis no país, sendo 98,3% para o etanol, 98,6 % para a gasolina e 97,2% para o óleo diesel. “O
nosso interesse é avançar em novos modelos de monitoramento
da qualidade”, disse a diretora.
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José Mauro destacou a expressividade do mercado de combustíveis,
considerando as dimensões continentais que o país tem, com realidades diferentes e o trabalho conjunto
dos agentes, governo e ANP. “Mesmo durante este período desafiador
da pandemia não tivemos falta de
produto em nenhum ponto do nosso país. Este é um trabalho grande
de todos os agentes, distribuidores e
revendedores de combustíveis, mas
também do governo e da agência reguladora, que monitora e permite o
abastecimento, fazendo com que o
combustível chegue ao consumidor
final com a quantidade e qualidade
necessárias”, disse.
Ele também citou os desafios do
setor de downstream no Brasil para os próximos dez anos, destacando o contexto da transição energética para uma economia de baixo carbono, que privilegia os biocombustíveis, mas também com a abertura
do mercado de refino e os desinvestimentos da Petrobras, com a venda
de oito refinarias. “Teremos um novo mercado no Brasil. Nessa transição do mercado atual para o futuro
é fundamental que nós, governo e
agência reguladora, estejamos atentos para manter o abastecimento em
todo território nacional, em prol do
principal objetivo que é o consumidor brasileiro”, disse.
Ao longo dos dois dias de evento
foram apresentados sete painéis, com
cerca de 50 debatedores e expositores.
Boa parte dos temas teve como enfoque as mudanças nas especificações
para contribuir com o processo de
descarbonização na matriz veicular.
Dentro deste contexto foram abordados o aprimoramento do progra22 • Combustíveis & Conveniência

ma RenovaBio, a inserção de combustíveis avançados, as novas especificações de qualidade etanol e a redução do teor do enxofre da gasolina
para 10 partes por milhão (ppm). O
gás natural e biometano e as demandas regulatórias para incentivar a ampliação destas fontes na matriz nacional para a transição energética também foram abordados, assim como o
aprimoramento das especificações de
qualidade do biodiesel e diesel. Outros painéis apresentados foram asfaltos, GLP, lubrificantes, combustíveis
de aviação, entre outros.
A revenda foi representada por
Paulo Miranda Soares, presidente
da Fecombustíveis, e Álvaro Faria,
presidente do Sindicato dos Transportadores-Revendedores-Retalhistas (SindTRR), que apontaram os
principais problemas da ponta final da cadeia com a deterioração
do biodiesel no diesel (confira matéria de capa na pág. 26).

Revenda de GLP
No painel do GLP, as questões relacionadas às especificações de qualidade do produto colocadas em debate
tiveram pouca relação direta com a revenda. Porém, José Luiz Rocha, presidente da Abragás, aproveitou o momento para registrar os problemas do
processo de envase do produto por falta de manutenção dos recipientes. Segundo ele, são encontrados resíduos
de petróleo, água e areia. Outro problema apontado por Rocha foram os
botijões requalificados, com amassados, alças soltas, entre outros.
“De 2% a 4% dos botijões envasados são trocados por apresentarem defeitos, inclusive os requalificados. Essas trocas geram custos

para a revenda, pois não temos respaldo de assistência técnica, o que
acaba pesando para nós”, disse.
Rocha disse que não há um protocolo padrão para a troca dos botijões. Cada distribuidora cria sua
regra própria, podendo demorar
até 20 dias para efetivar o processo.
“Deveria ter um padrão de trocas
e de assistência técnica”, observou.
Não é incomum a demora que
as revendas de GLP enfrentam para
efetuarem a destroca quando retiram
suas cargas nas distribuidoras. Em alguns casos, a espera é de quatro dias
porque faltam recipientes das marcas
que as revendas comercializam. “São
mais custos operacionais, como caminhões parados, horas extras, alimentação e transporte”, disse.
Rocha atribuiu os problemas relatados à falta de competitividade no
setor de distribuição.
Por fim, a Abragás defendeu o
enchimento dos botijões dos consumidores por qualquer distribuidora
autorizada, desde que respeitada a legislação sobre as regras de segurança e
que a requalificação dos botijões seja
executada por empresas especializadas e autorizadas. Além disso, que os
custos de requalificação sejam rateados por participação de mercado dos
agentes. Os benefícios seriam a viabilidade para participação de outros
agentes do mercado, a desconcentração do setor, maior competição entre
os elos da cadeia de produção e melhores preços aos consumidores.
Carlos Orlando da Silva, superintendente de Biocombustíveis e
Qualidade de Produtos da ANP,
disse que dará o devido encaminhamento das questões da revenda às
superintendências responsáveis. n
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ANP vai discutir regras
da revenda em julho
POR MÔNICA SERRANO

Desde 21 de maio, está em
consulta pública pela ANP a
revisão de parte da Resolução
41/2013, que regulamenta a atividade da revenda, com impactos também para os TRRs e distribuidoras. Os agentes interessados têm até 45 dias (a partir
da data da publicação da minu-

ta) para enviar as suas sugestões
para contribuir com mudanças ou aprimoramento. Confira os detalhes no site da ANP:
https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/consultas-e-audiencias-publicas/consulta-audiencia-publica/consulta-e-audiencia-publica-no-7-2021
A audiência pública está marcada para 7 de julho, das 10h às 14h.

Confira a seguir as principais
sugestões da agência reguladora:
4 Tutela regulatória de

fidelidade à bandeira

A ANP propõe a flexibilização do sistema atual. Caso o revendedor opte por permanecer
embandeirado, deverá exibir a
marca da distribuidora, no mínimo, na testeira e totem, de forma

Proposta da ANP sobre a tutela
regulatória da fidelidade à
bandeira poderá aceitar modelo
misto, com até duas bombas
que possam comercializar
combustíveis de outras
distribuidoras

Divulgação BR
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destacada e visível a distância, de
dia e de noite, com facilidade de
identificação por parte do consumidor. Para isso, a marca comercial deverá constar no endereço eletrônico da ANP. Se o
posto exibir marca comercial do
distribuidor, deverá adquirir, armazenar e comercializar somente
combustível do distribuidor do
qual exiba a marca.
O posto poderá solicitar a
instalação de até duas bombas
medidoras interligadas a tanques
exclusivos e específicos, que poderão comercializar combustíveis de outras marcas, porém o
posto que quiser adotar este modelo deve preencher a ficha cadastral da ANP.
A ANP divulgará em seu site a informação da opção feita pelo revendedor de instalar
o conjunto de bomba e tanque
não exclusivo. No caso do equipamento sem bandeira, o posto
não poderá ter logomarca e identificação visual com a combinação de cores que caracterizam a
marca do distribuidor principal.
As bombas que receberão produto de outro fornecedor, deverão
identificar, de forma destacada e
de fácil visualização, o nome fantasia (se houver), a razão social
e o CNPJ do distribuidor fornecedor do respectivo combustível. Além disso, os dispositivos
não exclusivos não poderão exibir qualquer identificação visual
que possa confundir ou induzir a
erro o consumidor em relação à
marca do distribuidor.

24 • Combustíveis & Conveniência

4 Abastecimento fora

das instalações autorizadas
à revenda
Segundo a proposta, a possibilidade do posto comercializar e
entregar somente gasolina e etanol fora de suas instalações, deve
atender às seguintes condições:
• somente nos limites do município do posto revendedor;
• a atividade poderá ser realizada por meio da venda antecipada
ao consumidor, por meio de plataforma eletrônica ou aplicativo digital, com os dados possam ser fiscalizados pela ANP;
• o veículo utilizado para a entrega fora do posto (delivery) deverá conter em seu tanque, exclusivamente, um único tipo de produto ou, caso mais de um, fazer
a segregação de forma a manter a
capacidade máxima de 2 mil litros
de produto;
• será vedado o abastecimento em local onde haja piso semipermeável ou permeável, como garagens, áreas subterrâneas,
vias públicas de grande fluxo ou
quando o abastecimento implicar em descumprimento de regras de trânsito (fila dupla ou estacionamento proibido);
• será necessário solicitar à
ANP autorização especial e apresentar uma série de documentos,
tais como: estudo de análise de
gestão de riscos, Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários
de Cargas (RNTRC), da ANTT,
e Licença de Operação do veículo, por parte do transportador etc;

• a autorização especial para essa atividade implicará na assinatura de um Termo de Compromisso
com a ANP. Caso a atividade estiver em desacordo com o termo,
a autorização poderá ser cancelada. O fato poderá ensejar a instauração de processo administrativo
para revogação da autorização do
posto revendedor;
• esta atividade estará sujeita às
normas de segurança e de qualidade dispostas para a revenda, sendo
aplicáveis as hipóteses de cancelamento e revogação, quando observadas as infrações;
• o veículo utilizado para
abastecimento deverá dispor dos
materiais necessários aos testes
de qualidade (Resolução ANP
9/2007);
• as operações de abastecimento ocorrerão sob responsabilidade
do posto revendedor.
4 Exibição de preços
nas bombas
Os preços por litro de todos
os combustíveis comercializados
passarão a ser expressos em duas
casas decimais no painel de preços e nas bombas, não mais em
três casas decimais, conforme o
padrão atual.
4 TRR
Inclusão da possibilidade do
Transportador-Revendedor-Retalhista também comercializar gasolina e etanol.
Confira na próxima edição da
revista os detalhes e os desdobramentos deste tema à revenda. n

José Camargo Hernandes | Vice-presidente da Fecombustíveis
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Preparem-se: possíveis mudanças nas
regras do jogo
A ANP iniciou recentemente consulta pública sobre propostas de mudanças no marco regulatório da revenda varejista de combustíveis no país, com reflexos para as atividades de Transportador-Revendedor-Retalhista e de distribuição. Dentre elas, estão a flexibilização da tutela regulatória da fidelidade à bandeira, o posto “multimarcas”, a possibilidade de autorizar o abastecimento de veículos fora das instalações do posto revendedor
e a supressão da terceira casa decimal no preço de bomba dos produtos.
O fato é que essas propostas (analisadas pela Diretoria da ANP na reunião de 13 de
maio) mexem fundamentalmente com as nossas atividades comerciais, notadamente na
questão da fiscalização da fidelidade à bandeira, em que a ANP se manifestou no sentido
de não mais acompanhar se o posto está ostentando a imagem de determinada marca e
comprando o combustível de outra(s).
De acordo com minuta divulgada pela ANP, outra mudança importante tende a permitir a criação de nova figura, o chamado “posto revendedor multimarcas”. Diferente do posto “bandeira branca”, a ideia do multimarcas é que o posto possa manter contrato de exclusividade com a distribuidora de sua escolha e, em paralelo, se for de seu interesse, revender
combustíveis de outras fornecedoras através de pequeno conjunto de tanques e bombas dedicados. Claro, em respeito ao consumidor, os postos deverão garantir, além da qualidade, a
devida transparência quanto à origem dos produtos comercializados, preços, publicidade etc.
Se por um lado a ideia interessa a muitos, pois isso pode contribuir para aumentar o poder
de negociação do revendedor, por outro é preciso avaliar como e em que medida essa novidade impactará os contratos em andamento e até mesmo os novos contratos de exclusividade,
além dos prováveis efeitos concorrenciais resultantes dessa relevante mudança.
Além disso, está sendo proposta a eliminação do uso da terceira casa decimal no preço por
litro de todos os combustíveis automotivos comercializados nas bombas. Seriam utilizadas
apenas duas casas decimais pelos postos revendedores. Mas será que distribuidoras e refinarias continuarão cobrando valores com quatro casas decimais? Para funcionar com equidade,
seria necessário alterar a regra em toda a cadeia.
Há também sugestões para a revenda de combustíveis fora do posto, na modalidade
delivery. Atualmente, é vedado “comercializar e entregar combustível automotivo em local
diverso do estabelecimento da revenda varejista, e, para o caso do posto revendedor flutuante ou marítimo, em áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista”. Essa é
também uma questão muito relevante e que precisará ser avaliada com extremo cuidado,
pois envolve uma série de desdobramentos em termos de segurança, comerciais, ambientais, trabalhistas, entre outros.
Ainda pairam muitas dúvidas que precisarão ser suficientemente respondidas no curto prazo, mas fato é que a consulta pública já está aberta e segue até o início de julho. Por
isso, é importante que a revenda esteja preparada e unida em torno dos seus sindicatos e
da Fecombustíveis, para que possamos discutir de forma coesa sobre o que é melhor para todos. Procurem seus sindicatos para dúvidas e sugestões, participem ativamente. O
envolvimento de todos será fundamental para o nosso futuro.

É importante que
a revenda esteja
preparada e unida
em torno dos seus
sindicatos e da
Fecombustíveis,
para que possamos
discutir de forma
coesa sobre o que é
melhor para todos
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O lado B do biodiesel
Apesar de todos os aspectos ambientais e sociais positivos, que fazem com que o
biocombustível seja uma das apostas do Brasil para a descarbonização, o biodiesel ainda
é fonte de diversos problemas. Preço, qualidade e aumento de custos operacionais
fazem com que o produto não seja tão sustentável assim
Divulgação SindTRR

Borras e resíduos acumulados nos equipamentos, tanques
e filtros mostram que a mistura obrigatória do biodiesel
no diesel após os 7% se agravaram e demandam de
destinação ambiental correta

POR ROSEMEIRE GUIDONI

A despeito da melhoria da qualidade do biodiesel nos últimos
anos, a verdade é que percentuais
acima de 7% causam diversos problemas para a cadeia de comercialização. Nos veículos, falhas mecânicas provocadas por entupimento de
bicos injetores ainda são comuns;
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nas bombas de abastecimento, existem diversos relatos de travamento
do bloco medidor. Situações mais
graves ocorrem especialmente em
máquinas agrícolas, como colheitadeiras, que permanecem paradas
por longos períodos, ou grupos geradores acionados em emergências.
“A manutenção de motores
de caminhões e de equipamen-

tos de abastecimento está aumentando exponencialmente. Por que
antes, quando a concentração do
biocombustível era menor, não
tínhamos tantos problemas?”,
questionou o empresário Juliano
Hendges Abdalla, que tem a experiência de lidar com as características do produto em três pontas diferentes: como Transportador-Reven-

dedor-Retalhista (TRR), revendedor de combustíveis e consumidor,
inclusive para veículos agrícolas.
Segundo Abdalla, que tem negócios no Pará, a temporada chuvosa ocasiona mais problemas e
reclamações de clientes, mas questões como formação de borras e
maior necessidade de manutenção
ocorrem durante o ano inteiro, especialmente no TRR. “Os clientes
reclamam de falhas mecânicas nos
veículos parados por muito tempo
com combustível no tanque, que
se degrada”, explicou.
Essa questão, inclusive, não tem
solução específica que não resulte
em custos extras. De acordo com
o engenheiro Everton Lopes, mentor na área de Energia a Combustão da SAE BRASIL, não é recomendável deixar o veículo parado
por longos períodos sem combustível, pois oxidações poderão ocorrer em componentes metálicos do
sistema de injeção de combustível.
O mesmo ocorre aos veículos parados com determinados volumes no
tanque, onde a absorção de umidade causa envelhecimento precoce
do combustível. Assim, a solução é
manter o tanque com combustível
e fazer a gestão do uso.
“Para resolver isso, é preciso acionar o motor de tempos em tempos.
Geradores a diesel precisam ter uma
gestão que acompanhe o consumo
diário, observando quanto é gasto
e repondo o combustível com maior
frequência”, disse o representante do
SindTRR na região Norte e Nordeste, Antônio Cesar Olivi, proprietário da Transportadora Petrolivi. “Ao fazer isso, os clientes têm

menos problemas, mas a medida
aumenta os custos em toda a cadeia. O custo de logística do TRR
se elevou, inclusive, pois o cliente pede menos volume com maior
frequência de entrega, para evitar a
degradação do combustível”.

Tanques aéreos, umidade
e maior necessidade de
manutenção não são
sustentáveis
Olivi ressalta que um dos
grandes problemas dos tanques
aéreos dos empresários TRR é o
fato da exposição às condições de
temperatura e insolação, o que
acelera a degradação do biodiesel. “Qualquer variação, como calor, frio ou umidade já resulta em
problemas”, afirmou. Para minimizar isso, a solução é colocar um
filtro extra na saída que vai para
a bomba. “Isso se reflete em aumento de custos. Se fosse diesel
puro, a degradação não ocorreria
tão rapidamente”.
Esse custo adicional não é
exclusivo dos TRRs. Juliano
Abdalla, por exemplo, que também tem negócios na revenda de
combustíveis, contou que as manutenções periódicas nas bombas
e demais equipamentos do posto,
que antes aconteciam de três em
três meses, raramente apontavam
a necessidade de correção. “Eram
lâmpadas queimadas ou pequenos
problemas de aferição, por exemplo. Agora, com maior percentual de biodiesel, erros de vazão ou
falta de sincronização ocorrem
com mais frequência. Isso trava a
bomba e o custo é elevado”, ressal-

tou. Um bloco medidor novo, na
região em que o empresário opera, fica em torno de R$ 4 mil, enquanto um recondicionado sai por
cerca de R$ 1,8 mil.
“Além deste custo não fazer
parte do serviço de manutenção
contratado, a paralisação de uma
bomba (ou mais) no posto também acarreta problemas de imagem. O consumidor desconfia ao
ver um equipamento interditado”, disse Abdalla. Segundo ele,
os mesmos problemas das bombas
ocorrem nos veículos.
“Hoje, precisamos fazer a
drenagem do fundo do tanque
pelo menos uma vez por semana. Isso, sem dúvida, aumenta
os custos”, relatou. Segundo o
empresário, há ainda um agravante ambiental. “Quando fazemos a limpeza dos equipamentos, o resultado é uma borra formada pelo biodiesel. Parte desse material é processado pela indústria de rerrefino, que transforma óleo usado em óleo básico. No entanto, o resíduo não
processado precisa ser descartado de forma ambientalmente
correta, e hoje a solução é a incineração”, apontou.
Além disso, o empresário questiona a sustentabilidade de todo o
processo. Peças deterioradas pelo biodiesel precisam ser repostas, o que exige vários esforços da
indústria de manufatura, além de
custos de logística e descarte ambientalmente adequado. Afinal,
será que as duas pontas do biodiesel — custos x sustentabilidade — se encaixam?
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CNPE projeta 15% de
biodiesel na mistura
Apesar de todas essas questões, de acordo com a Resolução
16/2018 do Conselho Nacional
de Política Energética (CNPE),
o biodiesel deverá chegar a 15%
na mistura compulsória em 2023.
No entanto, os problemas de
qualidade do diesel em função da
mistura são conhecidos há anos
pela agência reguladora, principalmente desde que o percentual
passou dos 7%.
Paulo Miranda Soares, presidente da Fecombustíveis, destacou que os postos recebem muitas reclamações dos consumidores, com os problemas de qualidade que prejudicam componentes dos veículos, causando entupimento de filtros, além das borras no fundo dos tanques, havendo necessidade de manutenção
por parte da revenda para evitar
a deterioração. “O nosso dever de
casa é o cuidado com a manutenção de tanques e a troca de filtros.
Tudo que a gente podia fazer, já
fizemos há 15 anos. Temos que
melhorar a qualidade do produto”, destacou.
Para a Fecombustíveis, o ideal seria que a mistura do biodiesel de éster fosse limitada a 7%, e o restante do teor obrigatório fosse complementado com o do diesel verde, de
alta qualidade, que a Petrobras já
tem tecnologia para fabricar. “Não
podemos impedir o desenvolvimento de novas rotas tecnológicas,
caso contrário há o risco de virar reserva de mercado”, disse.
“A participação do biodiesel no
diesel é lei, é obrigatória”, lembrou
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Lopes, da SAE Brasil. “Mas os problemas são conhecidos. A maior parte deles decorre de questões de manutenção, principalmente no armazenamento, mas sabemos que isso se
reflete em elevação de custos. O diesel verde, ou HVO, será no futuro
uma solução para isso”, afirmou.

Indústria automotiva
também enxerga
dificuldades com o biodiesel
Henry Joseph Júnior, diretor
técnico da Associação Nacional
dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), relatou a participação da indústria automotiva nos ensaios para os aumentos

da mistura e destacou que alguns
imprevistos com relação aos testes do B15 levaram a resultados
que não são totalmente conclusivos. Segundo ele, as reclamações
dos frotistas aumentaram a partir do aumento do biodiesel para
10%, especialmente em algumas
regiões, como Norte e Nordeste, nas quais ocorre maior deterioração do produto por questões
climáticas. “Tivemos uma reunião com o Ministério de Minas
e Energia, que disse desconhecer
os problemas. É lamentável. A
gente torce muito para o programa do biodiesel dar certo. O Brasil não tem capacidade financei-

Condições climáticas
comprometem qualidade
POR MÔNICA SERRANO

Norte e Sul do país são as regiões mais afetadas com a degradação
do biodiesel no diesel pelas questões climáticas.
“Na região amazônica, o diesel se deteriora com uma rapidez impressionante. Os tanques dos postos acabam suando com a temperatura alta e durante à noite, isso leva à formação de uma espécie de
gotejamento”, disse Mario Melo, vice-presidente da Fecombustíveis.
De acordo com Melo, a situação se agravou com os aumentos do
teor de biodiesel no diesel acima de 7%. “Antes um motor de gerador poderia ficar parado por 60 dias, mas, hoje, com 15 ou 30 dias já
apresenta problemas”, disse Melo.
A mesma opinião é compartilhada com Carlos Augusto
Schneider, diretor regional do SindTRR do Rio Grande do Sul.
O biodiesel leva à oxidação mais rápida dentro dos motores, no
caso de ônibus e caminhões. “Antigamente, somente com 1 milhão de km rodados era necessário abrir o motor. Hoje, o mesmo
procedimento é feito com 500 mil quilômetros”, disse.
“Penso que se não fosse o cenário político, hoje, o biodiesel não teria nem 10%, pois se colocassem todos os problemas na balança, veriam
que acarreta mais prejuízo para toda a sociedade”, comentou Schneider.

ra para eletrificação total da frota de veículos, também não temos
infraestrutura. A nossa saída é o
biocombustível, mas entendemos
que o programa precisa ser tratado com mais seriedade para não
correr o risco de não ser aceito pelos consumidores finais”, alertou.

Aumento de percentual foi
temporariamente paralisado
Diante de tantas questões e,
ainda, do fato de que o biodiesel tem custo maior que o diesel
fóssil, o que encarece a mistura
e gera diversos questionamentos
por parte de consumidores (por
exemplo, em 2021, mais de uma
vez os caminhoneiros ameaçaram
uma greve em protesto aos preços
elevados), o cronograma de elevação do teor do biocombustível foi
interrompido.
Assim, em 9 de abril o MME
confirmou a redução da mistura obrigatória de biodiesel no diesel de 13% para 10%. A medida
vale para o 79º Leilão de Biodiesel (L79), para abastecimento do
mercado nos meses de maio e junho. A decisão aconteceu depois
que o preço do biodiesel ofertado
chegou a R$ 7,50 por litro na etapa. Na ocasião, a Fecombustíveis,
juntamente com outras entidades
que representam a cadeia de comercialização do biodiesel, divulgou um comunicado reafirmando
a preocupação com a elevação do
teor (veja mais na página 52).
No posicionamento conjunto,
além de todos os problemas relatados, os signatários ainda ressaltaram a dificuldade de atendimento aos novos limites do Proconve,

Destinação correta
POR MÔNICA SERRANO

No caso dos postos, a troca de filtros e limpeza dos tanques passou
a ser feita com maior frequência e a consequência disso é o aumento do
volume de resíduos contaminantes, como borras, para ser dada a correta destinação ambiental. Para quem vive no Norte do país, este é outro
problema porque as empresas que atuam com a destinação ambiental
têm que ser certificadas e são raras. “Quem é do interior, precisa buscar
essas prestadoras do serviço nas capitais ou em outros estados. Como
são poucas empresas, o custo é elevadíssimo”, comentou Mário Melo.
Em relação aos caminhões, o acúmulo de resíduos do diesel no motor e bicos injetores, além de prejudicar o funcionamento do veículo,
também polui mais, segundo Melo. “O benefício ambiental está sendo
perdido. O tiro está saindo pela culatra”, concluiu.

que entram em vigor em 2022.
“Estudos recentes apontam que
teores elevados de biodiesel promovem aumento das emissões de
óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, com impactos negativos que
afetam a saúde humana e o meio
ambiente, além de elevar o consumo de combustível, gerando ainda
mais emissões e custos adicionais,
que são transferidos a toda população”, diz o documento.

Preço elevado e baixa
qualidade fomentam fraudes
Diante deste cenário, a ANP
anunciou que irá instituir um novo Programa de Monitoramento
de Qualidade do Biodiesel (PMQBio). Além disso, segundo representantes do setor, a adequação
tributária é essencial para controlar irregularidades.
“No Sul do Pará, existe um trecho de cerca de 600 km de fronteira com o Tocantins, e apenas três

postos fiscais. Como no Tocantins
o ICMS é de 13,6% e no Pará, de
17%, existe um mercado irregular
de diesel. O produto atravessa o
rio Tocantins em balsas e, depois,
é levado em estradas sem fiscalização para os compradores, que pagam menos em função da diferença tributária”, contou Olivi.
Além disso, na região ainda
há a comercialização irregular de
diesel marítimo (sem adição de
biodiesel, mas com maior quantidade de enxofre). Como é mais
barato e causa menos problemas
aos equipamentos, a venda para
consumidores fora do perfil tem
se tornado frequente, o que leva
ao aumento de pelo menos três situações: falta do produto adequado para embarcações, que passam
a comprar o diesel terrestre, com
maior risco de explosão, concorrência desleal praticada por quem
vende o produto de forma irregular e maior poluição urbana (veja
mais na página 32).
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ANP vai implantar programa de
monitoramento do biodiesel
Em 5 de maio, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP) promoveu ampla discussão com os agentes do setor sobre o novo Programa de Monitoramento de Qualidade do Biodiesel (PMQBio) em
audiência pública.
O lançamento de um programa específico para o biocombustível visa minimizar os atuais problemas do biodiesel que impactam
na qualidade do diesel, que têm
afetado de forma mais significativa a revenda de combustíveis, o
Transportador- Revendedor-Retalhista (TRR), o setor automotivo
e o consumidor final.
“Em virtude das características específicas do biodiesel, a
ANP considerou relevante a criação de um programa de verificação da qualidade desse combustível. Dessa forma, poderá alimentar a sociedade com informações
valiosas sobre o cumprimento
das especificações técnicas, garantindo que os produtos componentes do diesel comercializados no Brasil atendam aos critérios estabelecidos nas especificações e cheguem ao consumidor
com a melhor qualidade possível”, destacou Symone Araújo,
diretora da ANP, durante a abertura da audiência pública.
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POR MÔNICA SERRANO

Programa específico para o biocombustível visa minimizar os atuais problemas do
biodiesel que impactam na qualidade do diesel, que afetam postos e TRRs

Com proposta similar ao
Programa de Monitoramento
de Qualidade de Combustíveis
(PMQC), e com a dificuldade de
recursos para bancar o novo modelo, a ANP propôs implementar programa de qualidade financiado pelo mercado, focado no
produtor e no distribuidor, permitindo a coleta de amostras do
biodiesel e do diesel, que compõem o óleo diesel B, comercializado ao consumidor final.
A proposta prevê a coleta de
amostras de biodiesel na produção e distribuição, que serão
analisadas em laboratórios, que
vão gerar a base de dados estatísticos sobre a qualidade dos

produtos e identificar os motivos das não conformidades.
Carlos Orlando da Silva, superintendente de Biocombustíveis e Qualidade de Produtos e
condutor da audiência, destacou
que além do PMQBio, a agência
reguladora tem buscado outras
iniciativas em paralelo que visam
melhorar a qualidade do biodiesel
no país. No ano passado, houve
a primeira iniciativa com a Resolução 789, que alterou a estabilidade oxidativa do biodiesel, de 8
para 12 horas, e tornou obrigatório o uso de aditivo antioxidante. A segunda e a terceira estão
em curso com a revisão da Resolução 45/2014 (especificações do

biodiesel) e a Resolução 50/2013
deral e contará com financiamen(especificações do óleo diesel) e
to dos postos.
a quarta seria intensificar e estiDe acordo com Paulo Miranmular as boas práticas no transda, antes da mistura com o bioporte, manuseio e estocagem do
diesel, os postos não tinham rebiodiesel. “Este conjunto de meclamação sobre os problemas de
didas dará a resposta da qualidade
qualidade do óleo diesel. Porém,
do biodiesel refletida na qualidadesde o ingresso da mistura obride do diesel”, disse.
gatória os problemas foram se
Paulo Miranda Soares, presidenagravando ao longo do tempo.
te da Fecombustíveis, reforçou seu
Os postos são o elo da cadeia
apoio incondicional tanto ao novo
com contato direto com o conPMQC quando ao PMQBio. No
sumidor e são obrigados a presentanto, afirmou ser preocupante
tar contas pela qualidade do diea questão do custo, uma vez que
sel. Paulo Miranda também desas margens da revenda vêm caintacou relatos de problemas sobre
do, com relação ao novo modelo
o travamento de 600 bombas de
do programa de monitoramento,
combustíveis, por conta das quesque será implementado via projetões decorrentes da mistura com
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mentou que houve ligeira melhora com a última resolução,
que alterou a estabilidade à oxidação. “Tenho que ser honesto e
dizer que melhorou a qualidade,
mas não foi suficiente para acabar
com o problema. Ainda temos
travamento de bombas”, disse.
Sobre as questões de transporte e armazenamento e os cuidados com manutenção, Paulo
Miranda disse que a revenda faz
o “dever de casa”.
“Espero que o PMQBio venha
contribuir com essa melhoria para
aumentar a durabilidade do biodiesel porque quem está pagando
esta conta são os TRRs e os postos
revendedores”, disse, Álvaro Faria,
presidente do SindTRR.
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Diesel marítimo é alvo
de irregularidades
POR MÔNICA SERRANO

Na região Norte, os problemas
decorrentes do aumento de preço
do biodiesel têm causado impacto
no mercado do diesel marítimo, juntamente com as questões ambientais. Vale destacar que o diesel S10
e o S500 têm a mistura obrigatória
com o biodiesel, atualmente reduzida temporariamente para 10%. Já o
diesel marítimo é o puro combustível
fóssil, sem a mistura com biodiesel.
De acordo com os empresários
do setor, o diesel marítimo tem um
preço mais vantajoso em relação ao
diesel S10 e S500, entre R$ 0,25 e
R$ 0,30, por litro, em média. Esta diferença de custo tem atraído
agentes irregulares que passaram a
vender o diesel marítimo desviando
o produto para o uso terrestre para
abastecer caminhões.
As implicações sobre o uso
inadequado do diesel marítimo
resultaram em várias consequên32 • Combustíveis & Conveniência
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Aumento de preço do biodiesel tem
incentivado o comércio irregular do
diesel marítimo para uso rodoviário,
trazendo sérios impactos ambientais

cias, que abrangem aspectos econômicos, ambientais e de segurança à população.
Pelos aspectos econômicos, há
revendas que passaram a comprar
o diesel marítimo tendo em vista o
menor custo para oferecer ao consumidor. “O que está acontecendo
é o comércio clandestino do diesel
marítimo indo para a terra. Temos
conhecimento de que este diesel está sendo comercializado em postos de estrada, no interior do estado, chegando a transportadores e
empresas de ônibus. O consumidor não sabe que está comprando o
diesel marítimo no lugar do diesel
rodoviário”, destacou Mario Melo,
vice-presidente da Fecombustíveis
e empresário TRR no Pará.
Outro reflexo desta situação, segundo ele, é a falta do diesel marítimo
para as embarcações, uma vez que as
distribuidoras seguem uma progra-

mação prévia de compras, com cotas
programadas mensais e não é possível adquirir volume muito acima do
previsto, resultando em outra irregularidade: na falta do diesel marítimo,
as embarcações são abastecidas com
o diesel rodoviário. “Como está havendo um desvio, começou a faltar
produto para as embarcações, que
acabam usando o S10 e S500. Temos
denunciado essa situação para as autoridades desde o ano passado”, disse.
A compra ilegal do diesel
S10 e S500 para abastecer as embarcações é bastante grave, já
que pode resultar em explosões
por ser um produto mais inflamável. O diesel marítimo por ser
usado em diferentes tipos de embarcações é um produto menos
inflamável e seu ponto de fulgor é
60oC. Já a especificação do S10
e o S500 do ponto de fulgor é
38oC, sendo mais propensos à

combustão. Segundo Melo, a situação se agrava na região Norte porque há balsas que fazem o
transporte de carga de combustíveis e pessoas, redobrando o risco de incêndios e acidentes com
vítimas fatais.
O uso inadequado do diesel
marítimo também atinge outras
regiões do país, com tráfego de navegação. Carlos Augusto Schneider, diretor regional do SindTRR
do Rio Grande do Sul, destaca
que o problema aumentou durante a pandemia. “Aqui na nossa região, geralmente, são as pequenas
embarcações, por questão de praticidade, que acabam abastecendo
com o S10 e o S500”, disse.
Segundo Schneider, a pandemia acaba por dificultar os controles de qualidade, fazendo com que
alguns agentes mal-intencionados
se aproveitem dessa brecha para
burlar as regras.

Impacto ambiental
O uso do diesel marítimo em
veículos pesados, principalmente caminhões, traz graves consequências ao meio ambiente, colocando por terra todo esforço do
governo em reduzir as emissões
de gases de efeito estufa. Primeiramente porque o diesel marítimo não possui biodiesel. Outro
motivo é o teor de enxofre mais

elevado, que emite mais poluentes na atmosfera em comparação
ao diesel utilizado nos veículos.
“O diesel marítimo não pode ser
utilizado para fins rodoviários. O teor de enxofre do diesel S10 é 10 ppm
(partes por milhão), o diesel S500
tem 500 ppm, já o diesel marítimo
tem 1000 ppm. É um grave dano
ambiental. O uso nas embarcações
que trafegam nos rios e no mar causa
menor impacto ambiental, diferente
de caminhões que circulam nas cidades e rodovias”, disse Leonardo Gomez, empresário TRR, que representou o diretor sindical do TRRNI, Ildevan de Souza Barbosa.

Pleitos do setor
Uma das soluções defendidas pelo SindTRR seria colocar um corante vermelho no diesel marítimo, como forma de combater a venda clandestina. Este recurso foi utilizado em
2012 pela ANP para diferenciar o
S500, que passou a ter corante vermelho, do S50 (cor amarelada), que
ingressou no país por um período
temporário para atender ao Proconve, antes do S10. Atualmente, o diesel marítimo tem a mesma tonalidade do diesel S10. “Se, por acaso, houver dificuldade para inserir o corante
por parte dos fabricantes, solicitamos
que seja retirado o corante vermelho
do S500 para ser colocado no diesel
marítimo”, destacou Melo.“Estamos

confiantes que os estudos técnicos
em andamento pela Superintendência de Biocombustíveis e Qualidade
de Produtos estão caminhando para
uma solução e temos grande expectativa de que o pedido de adição de
corante ao óleo diesel marítimo seja acolhido, o que contribuirá, certamente, para combater o uso indevido e o desvio de aplicabilidade do
produto”, complementou.
Gomez também destacou que o
setor TRR vem pedindo mais fiscalização à ANP. Durante a pandemia,
seria possível fazer um acompanhamento a distância por meio do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos (SIMP). “A questão
da rastreabilidade do produto precisa
de inteligência para a depuração dos
dados. Seria uma forma de fiscalizar
remotamente”, comentou.
Outro aspecto citado por Gomez é que as distribuidoras poderiam
contribuir se houvesse maior critério
por parte destas empresas em relação
aos pedidos de compra. “As companhias poderiam ser menos comerciais, como fazer uma análise do histórico do cliente. Algumas vendem
até para CPF se for à vista”, criticou.
Os representantes do setor
TRR realizaram várias reuniões
com a ANP para relatar os problemas sobre o diesel marítimo
e aguardam as definições para o
combate às irregularidades. n
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Política energética: além da
eletrificação x híbridos
Enquanto no mundo a produção e venda de veículos elétricos têm sido cada vez mais
impulsionadas por China e Europa, no Brasil, acredita-se em um modelo mais híbrido,
porém é preciso definir uma política energética que norteie as ações da indústria
A eletrificação de veículos vem
ganhando o mundo e, com a gigante
China, a Europa e até mesmo os Estados Unidos da era Biden ditando as
regras do jogo, o sarrafo para o mercado de vendas de veículos a combustão deve baixar cada vez mais.
No Brasil, programas como
Programa de Controle de Emissões Veiculares (Proconve), Inovar-Auto e o Rota 2030 surgiram
para guiar o setor de transportes
nessas mudanças, visando a saúde
da população, no caso do Proconve, e a do planeta, nos demais.
Afinal, a questão ambiental é urgente. O Brasil firmou, na Conferência de Paris, em 2015 (COP 21), o
34 • Combustíveis & Conveniência

compromisso de baixar suas emissões de gases do efeito estufa em
37% até 2025, chegando a 43% em
2030, sobre os índices de 2005.
Mas, na avaliação de atores envolvidos nas discussões climáticas,
não basta ao Brasil participar dos
acordos e não mostrar o que vai fazer na prática. “Falta uma política de
governo que norteie as ações das empresas”, disse Edson Orikassa, diretor de meio ambiente da Associação
Brasileira de Engenharia Automotiva
(AEA) e consultor da Toyota.
Assim como Orikassa, o secretária-executivo do Observatório do
Clima, Marcio Astrini, disse que falta ao Brasil a definição de uma polí-

tica energética, com metas e diretrizes para toda a cadeia. “E quando falo de política energética, não falo somente de carros, combustíveis, mas
também de energia eólica, solar, pois
o Brasil tem perdido uma oportunidade enorme nessa esfera”, pontuou.

Cúpula do Clima
Em abril, durante a Cúpula de Líderes sobre o Clima – uma prévia da
Cúpula do Clima que deve ocorrer no
segundo semestre na Índia, se a pandemia deixar –, reunião virtual que
teve Estados Unidos como protagonista, Joe Biden prometeu reduzir as
emissões de gases do efeito estufa entre
50% e 52% até 2030, sobre os níveis

de 2005, estabelecendo metas para todos os setores da economia, principalmente usinas de energia e automóveis.
Antes, ele já havia anunciado
um pacotaço de incentivo à cadeia
de biocombustíveis, o que mostra
aonde ele quer levar a sua nação.
Pressionado por conta do aumento do desmatamento na Amazônia, a maior Floresta Tropical do
mundo e, mal comparando, uma espécie de ar-condicionado do planeta,
o presidente Jair Bolsonaro também
prometeu neutralizar as emissões de
gás carbônico, mas ainda não estabeleceu um plano efetivo.
Para Orikassa, as empresas sabem
o que fazer, mas precisam de regulações e investimentos que estão fora da
alçada delas. “Por exemplo, se estivéssemos hoje com a indústria funcio-

nado a pleno vapor, nós estaríamos
na iminência de vivermos um apagão, como vivemos há alguns anos.
Veja que estamos com as termoelétricas em funcionamento”, lembrou.
Por essa razão, falar só em eletrificação de automóveis não funciona. “O Brasil recebe peças do mundo todo. Por exemplo, agora, há
uma demanda alta por baterias, e a
maioria vem da China, e, por causa
da pandemia, está faltando bateria
para todo mundo”, disse.
O caminho, então, seria o Brasil trabalhar em um modelo mais híbrido, tendo o etanol como protagonista. Até porque, segundo Orikassa,
nossa infraestrutura não comporta os
elétricos 100% a bateria. “Imagine
ter que carregar um veículo elétrico
neste cenário?”, questionou.

Elétricos longe da realidade
Falar em eletrificação em um país como o Brasil tem um quê de utopia, se levarmos em conta o cenário atual. O secretário-executivo do
Observatório do Clima lembra, por
exemplo, de nossa frota velha que
ainda anda nas ruas, boa parte dela
formada por caminhões e ônibus a
diesel, grande poluidor. Na agropecuária, responsável por bom volume
das emissões, ocorre o mesmo problema, com máquinas e tratores basicamente movidos a diesel.
A idade média de veículos leves do Brasil é de pouco mais de 10
anos, enquanto a de caminhões é de
11 anos e sete meses, segundo estudo do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
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Automotores (Sindipeças), divulgado no ano passado.
“O Brasil precisa solucionar esse problema da questão da idade dos
veículos, especialmente aqueles usados nos grandes centros urbanos,
onde as emissões são mais críticas”,
disse Astrini.
Ainda assim, enquanto a cadeia
automotiva amargou um 2020 complicado devido à pandemia de Covid-19, com quedas nas vendas de
veículos a combustão, que forçou o
fechamento de fábricas, como a da
Ford, o mercado de veículos eletrificados nadou contra a corrente, registrando aumento de vendas.
O começo deste ano, por exemplo, foi com o pé direito. O segmento registrou o seu melhor quadrimestre (janeiro a abril), com 7.290
veículos novos emplacados, alta de
29,4% em relação ao mesmo período de 2020, quando foram emplacadas 5.633 unidades. Somente em
abril, foram 2.708 emplacamentos,
ou 1,6% do market share do total de
autos e comerciais leves.
Muito desse sucesso se deve à
Toyota e ao seu modelo Corolla híbrido flex a etanol, o único desse tipo
produzido nacionalmente. Além disso, grandes empresas, como a Nestlé,
têm investido em frotas desse tipo.
Do total de eletrificados vendidos
no período, 3.360 (46%) correspondem ao modelo da Toyota.
Conforme dados da Associação
Brasileira de Veículos Elétricos (ABVE), as vendas se distribuíram da
seguinte maneira: híbridos (HEV)
– 3.869 veículos ou 53% do total;
híbridos plug-in (PHEV) – 2.993
ou 41%; e elétricos 100% a bateria
(BEV) – 428 ou 6%.
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Até o momento, o Brasil possui
cerca de 50 mil unidades eletrificadas
emplacadas, mas a ABVE prevê que
o mercado nacional deve ultrapassar a
marca das 28 mil unidades só em 2021.
Se confirmada a previsão, o crescimento será de 42% sobre os 19.745
emplacamentos de 2020, ano de melhor resultado para o setor, com crescimento de 66% sobre 2019.
O mundo, por sua vez, possui 10
milhões de veículos elétricos em circulação e alguns países, como China,
alguns da Europa e Estados Unidos,
já têm estabelecido metas para retirar
os automóveis movidos a combustão
de circulação. Enquanto isso, o Brasil
continua chegando atrasado.

Postos precisam
repensar o seu papel
Um estudo do Boston Consulting Group (BCG), publicado em
2019, estimou que entre 25% e 80%
dos postos de combustíveis nos Estados Unidos deixarão de ser lucrativos até 2035, se persistirem no mesmo modelo de negócio. O relatório
apontou que “mesmo nos cenários
em que os novos modelos de mobilidade são menos disruptivos e as vendas de combustíveis fósseis não diminuam vertiginosamente, as revendas
terão de rever o seu papel”.
“Em um ambiente de mercado
no qual veículos elétricos (EVs), veículos autônomos e novos modelos
de mobilidade decolam rapidamente, até 80% da rede de varejo de combustível, como atualmente constituída, pode ser pouco rentável em cerca
de 15 anos”, diz o artigo.
Vivaldo José Breternitz, doutor
em Ciências pela Universidade de São
Paulo (USP) e professor da Univer-

sidade Mackenzie, usou o estudo do
BCG em um artigo para fazer uma reflexão sobre o mercado brasileiro.
“Nos Estados Unidos são cerca de 150 mil postos e, aqui no Brasil, em torno de 41 mil. Ainda que a
eletrificação de veículos demore um
pouco mais para chegar aqui, o que
começou nos Estados Unidos hora
ou outra vem para o Brasil”, previu.
De acordo com o estudo do
BCG, as vendas de carros elétricos
excederão as de veículos com motores de combustão em 2030 no mercado americano, lembrando que países como Reino Unido, Holanda e
Noruega já decretaram a sentença de
morte desses modelos.
“A Volvo será uma marca exclusivamente elétrica em 2030 e a General
Motors, em 2035. Estados da Califórnia e de Washington planejam proibir
as vendas de novos carros com motor
de combustão em 2030 e 2035, respectivamente; governadores de 12 estados assinaram uma carta instando o
presidente Biden a expandir essa proibição para todo o país e, também, a
impedir a abertura de novos postos de
combustíveis”, disse o professor.
Para alívio das revendas, o BCG,
segundo ele, sugere algumas alternativas: passar a prestar serviços de carregamento de baterias; incrementar
outros serviços, como restaurantes,
lanchonetes simples e, também, lojas
de conveniência com maior variedade de produtos; e, por fim, transformar os postos em locais de troca de
baterias – a bateria vazia seria substituída rapidamente por uma totalmente carregada.
Se isso vigorar, os postos, disse
Breternitz, retornariam às origens,
que é ser uma estação de serviços. n

Arthur Villamil | Consultor Jurídico da Fecombustíveis

OPINIÃO

Preços discriminatórios x falta
de competitividade
Tema de questionamentos na revenda, a questão de preços discriminatórios merece esclarecimentos. Recentemente, em uma palestra, uma revendedora fez uma pergunta muito interessante: “uma distribuidora pode fazer preços diferentes para postos de sua rede, na mesma cidade, a
ponto de inviabilizar o cumprimento do volume contratado, pelo posto que paga mais caro pelo combustível?”. Para responder essa questão, é preciso esclarecer alguns conceitos:
Diferenciação de preços
A prática é lícita e não configura um comportamento contratual abusivo. As distribuidoras
podem praticar preços diferentes entre postos de sua rede localizados em uma mesma cidade ou
área de influência, desde que haja justificativas econômicas, que são, basicamente: o volume, o
prazo de pagamento e a logística de entrega. Se um posto vende mais, paga em prazo menor ou
tem logística de entrega diferente, a diferenciação de preços é lícita na exata medida em que a
distribuidora consegue comprovar redução de custos em razão destes fatores.
Discriminação de preços
Quando tem o potencial de prejudicar a livre concorrência, essa conduta configura uma infração concorrencial prevista na Lei 12.529/2011, art.36, §3º, X: “discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços”. Ainda que não possa prejudicar a livre concorrência, a discriminação sempre caracterizará uma infração contratual, pois ao impor preços diferentes a postos
concorrentes sem justificativas na racionalidade econômica (volume, prazo e logística), a distribuidora estará explicitamente ajudando um posto de sua rede e prejudicado outro.
Preços não competitivos
Nas situações de diferenciação e de discriminação de preços, a comparação só pode ser feita entre postos de uma mesma bandeira que atuem na mesma área de influência (mercado relevante). Já no caso de preços não competitivos, é possível identificar comportamento abusivo
da distribuidora ao impor preços ao revendedor bandeirado que inviabilizem a sua competição
com postos da própria bandeira ou de outras marcas (incluindo bandeiras brancas).
Nos contratos de exclusividade, os preços são definidos unilateralmente pela distribuidora
a cada pedido feito pelo revendedor bandeirado. A distribuidora, por dever de boa-fé, cooperação e lealdade, tem a obrigação implícita de fornecer combustíveis para sua rede por um preço
que permita que o posto seja competitivo, ou seja, que ele consiga cumprir o volume contratado dentro do prazo e constituir reserva para a perpetuidade do negócio.
Uma resposta justa e adequada
Voltando à pergunta feita no início deste artigo, a resposta é não, a distribuidora não pode
praticar preços que inviabilizem o cumprimento do contrato do revendedor bandeirado.
Se houver diferenciação de preços com base em critérios econômicos que justifiquem isso,
mas mesmo assim isso inviabilizar o cumprimento do volume no prazo contratual, a distribuidora deverá encerrar o contrato com o revendedor, sem aplicar penalidades.
Se houver discriminação de preços, ainda que não se configure, necessariamente, em ilícito concorrencial, mas se dela resultar a inviabilidade do cumprimento do volume contratado
no prazo do contrato, a distribuidora estará cometendo uma falta contratual. Assim, o contrato deverá ser encerrado sem penalidades para o posto e com penalidades para a distribuidora.
Por fim, ainda que não se constate diferenciação de preços ou preços discriminatórios, mas se
os preços impostos pela distribuidora inviabilizarem a competição do revendedor com os concorrentes (ainda que não bandeirados), a solução será desfazer o contrato, sem ônus para as partes.

A distribuidora,
por dever de boafé, cooperação e
lealdade, tem a
obrigação implícita
de fornecer
combustíveis para
sua rede por um
preço que permita
que o posto seja
competitivo,
ou seja, que ele
consiga cumprir o
volume contratado
dentro do prazo e
constituir reserva
para a perpetuidade
do negócio

Combustíveis & Conveniência • 37

NA PRÁTICA

Revenda pode usufruir
da flexibilização das
regras trabalhistas
Governo edita novamente as medidas que permitem reduzir o salário e a jornada de
trabalho, flexibilizar pagamento de férias, compensação do banco de horas, entre outras
iniciativas para auxiliar o empresário durante a pandemia
Para amenizar os efeitos da pandemia da Covid-19 no mercado de trabalho, o governo federal
publicou duas Medidas Provisórias (1.045 e 1.046),
em 27 de abril, a fim de flexibilizar as regras trabalhistas para manutenção do emprego e da renda. Ambas MPs vão vigorar por 120 dias. O con-

sultor trabalhista da Fecombustíveis, Klaiston Soares D’Miranda, elaborou um roteiro com as principais medidas, inclusive com a inserção da nova Lei
no 14.151, de 12 de maio de 2021, que determina
o afastamento do trabalho presencial da funcionária
gestante enquanto perdurar a pandemia.

BENEFÍCIO EMERGENCIAL
A MP 1.045 determina que o Benefício Emergencial de Preservação
do Emprego e da Renda (Benefício Emergencial) deverá ser pago em
duas circunstâncias: redução proporcional de jornada de trabalho e de
salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho.
n O benefício será pago pela União, com periodicidade mensal.
n Será aplicável para salário igual ou inferior a R$ 3.300,00 ou acima de R$12.867,14 e que tenham curso superior.
n A empresa deverá informar ao Ministério da Economia a ação tomada, no prazo de dez dias da celebração do acordo com o empregado.
A 1ª parcela deve ser paga no prazo de 30 dias da celebração do acordo.
n Caso o empregador não preste a informação no prazo, ficará
responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à
redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária
do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais, até a que informação seja prestada. (Art. 5º § 3º).
n As medidas serão implementadas por meio de acordo individual
ou de negociação coletiva aos empregados.  
n O valor do benefício terá como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego a que o empregado teria direito.
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REDUÇÃO
PROPORCIONAL DE
JORNADA DE TRABALHO
E DE SALÁRIO
n Se o revendedor optar pela
redução da jornada e do salário,
deve seguir os seguintes percentuais: 25%, 50% ou 70%.
n O acordo poderá ocorrer
de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos
postos de trabalho.
n Deverá ser preservado o valor do salário-hora de trabalho.
n O pacto por acordo individual escrito entre empregador e empregado deve ser encaminhado ao colaborador com
antecedência de, no mínimo,
dois dias corridos.

SUSPENSÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO COM PAGAMENTO
DO SEGURO-DESEMPREGO
Poderá acordar de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho.
n Há possibilidade de pactuação por acordo individual para empregados que recebem até
R$3.330,00 ou acima de R$12.867,14 e que tenham curso superior.
n No caso dos empregados que recebem salário
superior a R$3.330,00 ou abaixo de R$12.867,14
só poderá ser realizado através de convenção ou
acordo coletivo de trabalho, observadas as regras
do art. 8º (art. 11).
n A proposta deve ser encaminhada ao trabalhador com antecedência de, no mínimo, dois dias
corridos (§ 1º, art. 8º).
n Durante o período da suspensão, o trabalhador terá garantidos todos os benefícios concedidos
pelo empregador, assim como ficará autorizado a
recolher para o INSS na condição de segurado facultativo (§ 2º, II, art. 8º).
n O trabalhador receberá 100% do benefício
emergencial de preservação do emprego e da renda
durante o período da suspensão.
n Se, durante o período de suspensão temporária
do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância, ficará descaracterizada
a suspensão temporária do contrato de trabalho, e
o empregador estará sujeito a arcar com encargos e
penalidades.
n Empresas com receita bruta superior a
R$ 4.800.00,00, no ano de 2019, arcarão com
o pagamento da ajuda compensatória mensal de
30% do salário do empregado (§ 5º, art. 8º), que,
por sua vez, receberá 70% do seguro-desemprego.
n

TELETRABALHO - HOME OFFICE
n Independentemente da existência de
acordo individual ou coletivo, dispensando
o registro prévio de alteração do contrato de
trabalho, a MP 1.046 permite ao empregador alterar, a seu critério, o regime de trabalho do empregado presencial para o teletrabalho, o trabalho remoto ou outro tipo de
trabalho a distância, bem como determinar
o retorno ao regime de trabalho presencial,
notificando ao empregado com 48 horas de
antecedência por escrito ou meio eletrônico.
n O empregador fica dispensado de controlar a jornada dos trabalhadores.
n Para o empregado que não possua os
equipamentos e a infraestrutura necessária
são facultadas ao empregador: fornecer os
equipamentos em regime de comodato (como empréstimo de bem não perecível) e pagar por serviços de infraestrutura, que não
caracterizarão verba de natureza salarial ou
na impossibilidade disso, o período da jornada normal de trabalho será computado
como tempo de trabalho à disposição do
empregador, na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato.
n Permite o trabalho remoto para
aprendizes e estagiários.
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FÉRIAS INDIVIDUAIS
O trabalhador está autorizado a tirar férias, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido.
n O empregador deverá comunicar
o empregado com antecedência de, no
mínimo, 48 horas, com a indicação do
período a ser gozado.
n O período de férias não poderá ser
inferior a cinco dias; empregado e empregador poderão negociar a antecipação
de períodos futuros de férias, mediante
acordo individual escrito.
n Os trabalhadores que pertençam
ao grupo de risco de contágio da Covid-19 serão priorizados para o gozo de
férias, individuais ou coletivas.
n O empregador poderá suspender
as férias ou licenças não remuneradas
dos profissionais da área de saúde ou
daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal
da decisão ao trabalhador, por escrito ou
por meio eletrônico, preferencialmente
com antecedência de 48 horas.
n O empregador poderá optar por
efetuar o pagamento do adicional de
um terço de férias após sua concessão,
até o dia 20 de dezembro. Vale ressaltar que essa previsão não consta para as
férias coletivas.
n O pagamento da remuneração das
férias concedidas em razão do estado de
calamidade pública poderá ser efetuado
até o quinto dia útil do mês subsequente
ao início do gozo das férias.
n Em caso de dispensa, o empregador pagará, juntamente com as verbas
resilitórias, os valores ainda não adimplidos relativos às férias.
n
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BANCO DE HORAS
A MP 1.046 autoriza a interrupção das
atividades pelo empregador e a constituição
de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas (art. 14).
n Por meio de acordo coletivo ou individual formal.
n Compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento da
vigência da presente MP. Já a compensação
do período interrompido poderá ser feita,
a critério exclusivo do empregador, mediante prorrogação de jornada do empregado em até duas horas, respeitado o limite
de dez horas diárias de trabalho. Poderá ser
realizada aos finais de semana, observado
o disposto no art. 68 da Consolidação das
Leis do Trabalho.
n As empresas que desempenham atividades essenciais poderão, durante o prazo
previsto no art. 1º, constituir regime especial de compensação de jornada por meio
de banco de horas independentemente da
interrupção de suas atividades.

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Fica suspensa, durante o prazo a vigência
da MP, a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais, dos
trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho a distância.
n Fica mantida a obrigatoriedade de
realização de exames ocupacionais e de treinamentos periódicos aos trabalhadores da
área de saúde e das áreas auxiliares em efetivo exercício em ambiente hospitalar, os quais
terão prioridade para submissão a testes de
identificação do coronavírus previstos em
normas de segurança e saúde no trabalho ou
em regulamentação internacional.
n

FGTS
n Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de abril,
maio, junho e julho de 2021, com vencimento em maio, junho, julho e agosto
de 2021, respectivamente.
n O depósito das competências
de abril, maio, junho e julho de 2021
poderá ser realizado de forma parcelada,
sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos previstos em lei.
n Os depósitos referentes às competências
de que trata o caput serão realizados em
até quatro parcelas mensais, com vencimento a partir de setembro de 2021, na
data do recolhimento mensal devido.
n Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão prevista no
art. 20 ficará resolvida e o empregador
ficará obrigado ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da
multa e dos encargos devidos.
n Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de publicação da Medida Provisória
serão prorrogados por 90 dias.

AFASTAMENTO DA EMPREGADA
GESTANTE DAS ATIVIDADES
DE TRABALHO
Com a publicação da Lei no. 14.151, de 12
de maio de 2021, enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das
atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ou seja, o empregador
continuará pagando salário, eventuais gratificações e adicionais.
A lei estabelece que a empregada afastada
ficará à disposição para exercer as atividades
em seu domicílio, por meio de teletrabalho,
trabalho remoto ou outra forma de trabalho
a distância.
É possível, em interpretação à Medida Provisória no 1.045/2021, que a grávida tenha seu
contrato de trabalho suspenso, desde que seja
com mútuo consentimento.
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Estacionamento para
caminhões se tornou o negócio
mais interessante da rede de
postos São Gonçalo

Apostando na
diversificação
A locação de espaços dentro do posto tem sido uma forma de
diversificar os negócios que os revendedores encontraram para não
sofrer tanto com as oscilações do mercado de combustíveis. No entanto,
antes de colocar um inquilino, é preciso avaliar bem os prós e contras

POR ADRIANA CARDOSO

A maioria dos postos de combustíveis nasceu com a vocação de
ser um espaço de conveniência,
que vai muito além da loja. É possível encontrar toda sorte de serviços, como salões de beleza, lavan42 • Combustíveis & Conveniência

derias, floriculturas, entre outros
negócios, que se prevalecem de sua
boa localização.
Contudo, antes de optar por
alugar esses espaços para terceiros,
o revendedor precisa avaliar bem
para quê e para quem vai locar.
Tomando esses cuidados básicos,

pode, sim, colher bons frutos dessa diversificação.
“Hoje em dia o revendedor não
pode ficar limitado aos líquidos. Ele
precisa monetizar cada metro quadrado do posto”, aconselha Jamilly
Pink Silva, consultora de postos de
combustíveis e dona da Rede Con-

terrâneo, com revendas em Feira de
Santana e Santa Bárbara (BA).
Ela própria é adepta da locação
de espaços em sua rede, mas, antes
de fechar o negócio, avalia primeiro
se a locação vai melhorar o fluxo de
suas revendas. “Atualmente, eu alugo
para uma empresa voltada a equipamentos de internet e, também, para
uma transportadora. Normalmente,
os consumidores que vão buscar esses
serviços já passam no posto e aproveitam para abastecer”, disse.
Negócios com clientes que não
têm carro, para ela, não interessam, como as casas lotéricas, as
quais, por exemplo, ainda colocam em risco a segurança do local.
Na opinião de Jamilly, os revendedores ainda não pararam para pensar na viabilidade da locação
dos espaços. Ela mesma está de
olho numa oportunidade surgida
com a pandemia: o home office.
“Estou pensando em usar áreas
disponíveis para fazer espaços de
coworking. Algumas pessoas vêm
aqui e usam a loja de conveniência, que tem wi-fi, mas eu vejo que
o coworking pode ser uma oportunidade de locar por horário ou
turno, o que facilita o controle de
custos”, pontuou.

da geração da família no comando
do negócio, que existe desde 1968.
Há ao menos 10 anos, a rede loca
áreas do posto para terceiros. “Como não somos especialistas em alimentação, alugamos para restaurantes, lavanderias, salas de transportadoras, para comerciantes de
artesanatos locais e lojistas de ferramentas também”, enumerou.
A exemplo do que faz Jamilly,
toda a locação da empresa de Sobral também é pensada para impulsionar os negócios de sua rede.
As transportadoras, por exemplo,
devem abastecer seus veículos nos
postos da rede.
“Antes de alugarmos, avaliamos a experiência que o interessado tem, há quanto tempo ele
está no ramo e, a partir daí, verificamos se é interessante para
nós”, explicou.
Mas o negócio mais interessante para Sobral, e que é tocado pela
própria rede, é estacionamento para caminhões. “Alguns revendedores acham que (o estacionamento)
tem que ser dado gratuitamente e,
com isso, estão perdendo a chance
de rentabillizar o ponto. Isso traz
um benefício muito grande para
os postos de rodovia”, disse.

Ação casada

Outro lado

Fábio Sobral, dono da rede de
postos São Gonçalo, com 27 revendas espalhadas na divisa de
Pernambuco com a Bahia, Piauí,
Pará e Minas Gerais, é da segun-

Porém, nem tudo são flores na
relação locador/ locatário, segundo Sobral. “O país vive uma instabilidade muito grande desde 2015,
e com a pandemia a situação ficou

pior. Na crise, tivemos que negociar muito, porque houve atrasos
de aluguéis e esperamos uma forte
inadimplência em 2021”, previu.
Ainda assim, ele acredita que
não dá para desistir. “O dono do
posto que só fica pensando em
preços tem seu negócio fadado ao
insucesso”, sugeriu.
Sandra Fraga Sampaio e o
marido são donos do Posto São
Raimundo Universidade (mais
especificamente, a unidade 11
da rede de propriedade do sogro dela), localizada em Teresina (PI), e também não desiste,
apesar dos percalços.
“Devido aos problemas que tivemos, cancelamos a locação para algumas lojas, mas a pandemia
chegou e tivemos que nos reestruturar de novo”, disse.
O grande problema, segundo
Sandra, era que os clientes dos inquilinos usavam áreas do posto para estacionar, prejudicando o fluxo
de caminhões-tanque que vinham
entregar combustível e de consumidores do posto e da loja. Além
disso, serviços de manutenção elétrica eram feitos à revelia, sem levar em consideração os riscos inerentes ao negócio.
Ela conta que teve muita dor
de cabeça para tirar seus primeiros inquilinos — um bar e uma
peixaria — , mas, como já dito, a
pandemia forçou-a a voltar atrás,
pois o valor do aluguel ajuda a
pagar as contas.
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Diversificação do metro
quadrado dos postos tem
sido a saída para muitos
revendedores, mas a locação
do espaço merece cuidado

Agora, ela já estabelece com a
imobiliária os requisitos necessários para que o espaço seja alugado.
“O posto fica numa avenida muito movimentada, então há muita procura para locação. Estabeleci
com a imobiliária alguns critérios,
por exemplo, organizamos um estacionamento atrás do posto, onde
os carros devem ficar, e a manutenção da rede elétrica é feita por uma
pessoa credenciada, indicada por
nós”, diz ela, que atualmente aluga uma loja para um escritório de
home care e tem como interessada
na outra loja uma barbearia com
estúdio de tatuagem.
44 • Combustíveis & Conveniência

Além disso, Sandra está fazendo contratos de menor tempo
— de 24 meses ante cinco anos
anteriormente —, pois acredita que esse é um negócio sempre
sujeito a riscos.
“Parece simples, mas não é.
Acho arriscado, pois a pessoa passa a fazer parte da rotina do posto,
então tem que ser alguém de muita confiança”, resumiu.

Valor não compensa
Cassiano Baldissera tem
uma área de 3,5 mil metros
em seu posto em Caxias do Sul
(RS), onde aluga uma das salas

para uma autoelétrica. Ele diz
que vive recebendo propostas
para locar um espaço disponível na revenda, mas ainda não
decidiu se vai ou não se render
a alguma oferta.
“Não sei se é muito vantajoso
construir. Há toda uma burocracia necessária para alugar. Às vezes, é melhor nós mesmos implementarmos e colhermos os frutos”, disse Baldissera.
Em um dos anexos de seu posto, ele próprio opera uma hamburgueria, a qual, com muito esforço, tem conseguido fechar as
contas no azul, apesar da crise. n

ATUAÇÃO SINDICAL

NACIONAL

Fecombustíveis: Justiça suspende
projeto-piloto da GOfit

Falta de frequência da
fiscalização e inconsistências
na documentação levaram à
interrupção do modelo delivery

Em 4 de maio, a Fecombustíveis obteve parecer favorável da
Ação Civil Pública que solicitou
a suspensão do projeto-piloto do
serviço de combustível delivery
(GOfit), autorizado pela ANP.
Após análise de uma série de
licenças e documentos, exigidos
para garantir a segurança à sociedade, e avaliação da frequência da
fiscalização do projeto-piloto pe-

la ANP, a Juíza federal Rosângela
Lucia Martins, da 18a Vara Federal do Rio de Janeiro, solicitou a
suspensão da iniciativa. Sua alegação foi falha da fiscalização da
ANP, além de mencionar a constatação de “diversas inconsistências somadas ao fato de inexistir
responsável técnico (legalmente habilitado) pelo projeto-piloto de delivery de combustíveis, o

que inviabiliza a consecução desse projeto”.
“A venda de combustível delivery exige cuidados extremos para garantir a segurança da sociedade, pois pode colocar em risco
a vida das pessoas, além de causar
consequências ambientais. Outro
agravante é o fato de a ANP não
conseguir fiscalizar de forma adequada”, disse Paulo Miranda.
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O tema está em discussão
desde outubro de 2019, quando houve o lançamento da GOfit, um aplicativo para entregas
de combustível na modalidade
delivey, com operação inicialmente
no Rio de Janeiro. O serviço de entrega foi uma iniciativa de empresas
ligadas à Refinaria Manguinhos,

como o Posto Vânia e a Delft Serviços (GOfit), ambas rés na ação.
Em 21 de maio, a ANP divulgou a minuta de Resolução com as
propostas de revisão das regras da
Resolução 41/2013, que traz, entre os temas, a venda de combustíveis fora das instalações do posto
(confira a matéria na pág. 23)

Posicionamento conjunto sobre o
teor de biodiesel
Em 13 de maio, a Fecombustíveis assinou, juntamente com
mais oito entidades, um posicionamento conjunto para demonstrar a preocupação sobre a evolução do teor de biodiesel na mistura ao diesel, em virtude dos problemas de qualidade do combustível comercializado.
Além da Fecombustíveis, as entidades signatárias — Federação Brasilcom, Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP),
Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom), Sindicato Nacional Transportador-Revendedor-Retalhista (SindTRR), Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (Anfavea), Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave), Confederação Nacional do
Transporte (CNT), Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) e Associação
Brasileira da Indústria de Autopeças (Abipeças) — são representantes de, aproximadamente, 200 mil empresas produtoras, distribuidoras, importadoras, revendedoras e transportadoras, além
de indústrias relacionadas ao consumo de diesel.
De acordo com o documento, o aumento compulsório de biocombustíveis na mistura do diesel somente deve ser estipulado mediante uma análise ampla de critérios fundamentados, que devem garantir a viabilidade técnica e a segurança não só para os produtores de
biodiesel, como também para seus usuários.
As entidades reafirmaram o compromisso com a preservação ambiental no país e apoiam a diversificação da matriz de combustíveis
renováveis, por meio do enquadramento regulatório de biocombustíveis avançados, em benefício da sociedade, do meio ambiente, dos
diversos segmentos econômicos e do consumidor. (Mônica Serrano)
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Recuperação
dos créditos
do PIS/Cofins
para a revenda
O Sindcomb, sindicato que representa a revenda
varejista de combustíveis
do município do Rio de Janeiro, firmou parceria com
o Escritório Tavares e Advogados Associados, visando a recuperação de créditos do PIS/Cofins recolhidos a mais pelos postos revendedores associados, nos
últimos cinco anos.
Diante das dificuldades enfrentadas pela revenda varejista de combustíveis
automotivos, especialmente em função da pandemia
da Covid-19, a diretoria do
Sindcomb busca alternativas para minimizar os efeitos da crise econômica no
caixa dos seus associados.
Alguns postos associados ao sindicato já aderiram a este trabalho. Foram apurados valores superiores a R$ 1 milhão, cujo
ressarcimento está sendo
pleiteado à Receita Federal. O prazo médio para o
recebimento dos créditos
na conta bancária do posto associado é de 120 dias.
(Katia Perelberg)

TABELAS

em R$/L

Período

São Paulo

Goiás

Período

São Paulo

Goiás

26/04/2021 - 30/04/2021

3,155

3,025

26/04/2021 - 30/04/2021

2,790

2,767

03/05/2021 - 07/05/2021

3,439

3,505

03/05/2021 - 07/05/2021

3,057

3,002

10/05/2021 - 14/05/2021

3,624

3,608

10/05/2021 - 14/05/2021

3,180

3,197

17/05/2021 - 21/05/2021

3,543

3,603

17/05/2021 - 21/05/2021

3,042

3,155

24/05/2021 - 28/05/2021

3,539

3,535

24/05/2021 - 28/05/2021

3,009

3,053

maio de 2020

1,711

1,651

maio de 2020

1,566

1,498

maio de 2021

3,536

3,563

maio de 2021

3,072

3,102

Variação 26/04/2021 28/05/2021

12,2%

16,9%

Variação 26/04/2021 28/05/2021

7,9%

10,4%

Variação maio/2021 maio/2020

106,7%

115,8%

Variação maio/2021 maio/2020

96,2%

107,1%

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

HIDRATADO

ANIDRO

EVOLUÇÃO DOS PREÇOS DO ETANOL (Centro-Sul)

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.
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FORMAÇÃO DE PREÇOS

em R$/L

Atos Cotepe/PMPF n° 18 de 24/05/2021 - DOU de 25/05/2021 e retificação Ato 19 DOU de 02/06/2021 - Vigência a partir de 01 de junho de 2021

Gasolina

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

Diesel S500

UF

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

73%
Gasolina A

27% Etanol
Anidro (1)

27% PIS/
COFINS
Anidro (3)

73%
CIDE (2)

73% PIS/
COFINS (3)

Carga
ICMS

Custo da
Distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

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

1,6038
1,7108
1,3033
1,2355
1,5927
1,6336
1,6630
1,5530
1,7622
1,6771
1,8675
1,7072
1,4270
1,6149
1,5599
1,5717
1,8431
1,4423
2,0936
1,7075
1,4189
1,3669
1,7549
1,2648
1,6300
1,3344
1,6842
5,114

5,186
5,226
4,798
4,846
5,094
5,153
5,270
5,074
5,364
5,153
5,435
5,303
5,100
5,137
5,042
5,053
5,333
4,952
5,652
5,158
4,960
4,897
5,300
4,816
5,204
4,865
5,211

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

6,3621
5,8474
5,1557
4,8900
5,6410
5,5775
5,9130
5,7075
5,8317
5,4382
5,9976
5,6434
5,6542
5,7104
5,3317
5,3720
5,8800
4,9600
6,1170
5,8261
5,4000
5,4040
5,8431
5,0400
5,5680
5,3200
5,7500

Carga
ICMS

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

0,9402
0,8316
0,8051
1,1803
0,7956
0,7167
0,7066
0,5261
0,7281
0,8351
0,6919
0,5032
0,8003
0,7720
0,7933
0,6683
0,8240
0,4725
0,5378
0,8188
0,7553
0,8046
0,5268
0,4621
0,8214
0,5902
0,5943
3,986

4,232
4,145
4,001
4,528
4,071
4,028
4,122
3,796
4,144
4,113
4,120
3,909
4,279
4,030
4,082
3,994
4,131
3,786
3,915
4,057
4,011
4,044
3,797
3,826
4,206
3,945
3,916

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

5,4970
4,5900
4,4360
4,6850
4,3930
3,9525
4,6950
4,3594
4,5262
4,4773
4,5976
4,1679
4,6751
4,5082
4,3786
4,1500
4,5400
3,9300
4,4600
4,5141
4,4090
4,6920
4,3863
3,8400
4,5320
4,4270
4,3700

1,9317
0,9637
0,0353
0,0730
1,8840
0,9448
0,0353
0,0730
1,8419
0,9664
0,0353
0,0730
1,9496
0,9745
0,0353
0,0730
1,8646
0,9502
0,0353
0,0730
1,8715
0,9610
0,0353
0,0730
1,9932
0,9272
0,0353
0,0730
1,8949
0,9391
0,0353
0,0730
1,9902
0,9245
0,0353
0,0730
1,8335
0,9556
0,0353
0,0730
1,9469
0,9337
0,0353
0,0730
1,9686
0,9407
0,0353
0,0730
2,0401
0,9461
0,0353
0,0730
1,8769
0,9583
0,0353
0,0730
1,8545
0,9407
0,0353
0,0730
1,8542
0,9407
0,0353
0,0730
1,8572
0,9461
0,0353
0,0730
1,8887
0,9337
0,0353
0,0730
1,9383
0,9337
0,0353
0,0730
1,8193
0,9448
0,0353
0,0730
1,8904
0,9637
0,0353
0,0730
1,8769
0,9664
0,0353
0,0730
1,9064
0,9522
0,0353
0,0730
1,9227
0,9418
0,0353
0,0730
1,9423
0,9448
0,0353
0,0730
1,9178
0,9256
0,0353
0,0730
1,9019
0,9380
0,0353
0,0730
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

10%

90% Diesel A
Biocombustível
S500
(6)

90%
CIDE (2)

2,4175
0,5584
0,0000
2,3892
0,5926
0,0000
2,3068
0,5584
0,0000
2,4580
0,5584
0,0000
2,3515
0,5926
0,0000
2,3871
0,5926
0,0000
2,5293
0,5553
0,0000
2,3711
0,5674
0,0000
2,5307
0,5543
0,0000
2,3546
0,5926
0,0000
2,5296
0,5674
0,0000
2,5206
0,5543
0,0000
2,5923
0,5553
0,0000
2,3684
0,5584
0,0000
2,3652
0,5926
0,0000
2,4017
0,5926
0,0000
2,3837
0,5926
0,0000
2,4539
0,5279
0,0000
2,4752
0,5704
0,0000
2,3148
0,5926
0,0000
2,3665
0,5584
0,0000
2,3500
0,5584
0,0000
2,4112
0,5279
0,0000
2,5039
0,5289
0,0000
2,4611
0,5926
0,0000
2,4580
0,5654
0,0000
2,4389
0,5514
0,0000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)
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10% PIS/
COFINS
Biodiesel (7)

90% PIS/
COFINS
Diesel (3)

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

0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164
0,3164

em R$/L

FORMAÇÃO DE PREÇOS

Diesel S10

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

90%
Diesel A
S10

10%
Biocombustível (6)

90%
10% PIS/ 90% PIS/
CIDE
COFINS
COFINS
Diesel (2) Biodiesel (7) Diesel (3)

2,4516
0,5584
0,0000
2,4107
0,5926
0,0000
2,3274
0,5584
0,0000
2,4795
0,5584
0,0000
2,3740
0,5926
0,0000
2,4077
0,5926
0,0000
2,5682
0,5553
0,0000
2,3920
0,5674
0,0000
2,5442
0,5543
0,0000
2,3681
0,5926
0,0000
2,5499
0,5674
0,0000
2,5421
0,5543
0,0000
2,6138
0,5553
0,0000
2,3931
0,5584
0,0000
2,3903
0,5926
0,0000
2,4232
0,5926
0,0000
2,4089
0,5926
0,0000
2,4710
0,5279
0,0000
2,4999
0,5704
0,0000
2,3444
0,5926
0,0000
2,3961
0,5584
0,0000
2,3796
0,5584
0,0000
2,4359
0,5279
0,0000
2,5248
0,5289
0,0000
2,4862
0,5926
0,0000
2,4789
0,5654
0,0000
2,4614
0,5514
0,0000
CUSTO DA DISTRIBUIÇÃO - BRASIL (5)

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

Nota (1): Corresponde ao preço da usina/produtor sem acréscimo do PIS/COFINS, incluso frete
Nota (2): Decreto 8.395, de 28/01/2015, Decreto 9.391, de 30/05/2018 e Decreto 10.638 de 01/03/2021
Nota (3): Decreto 9.101, de 20/07/2017
Nota (4): PMPF/Base de cálculo do ICMS
Nota (5): Média ponderada considerando o volume comercializado no ano de 2018
Nota (6): Corresponde ao preço do leilão, deduzido PIS/COFINS com acréscimo do frete.
Nota (7): Decreto 10.527 de 23/10/2020
Nota (8): Aplicado sobre o PMPF o fator de correção de volume, Ato Cotepe 64/2019

Carga
ICMS (8)

0,3164
0,9508
0,3164
0,8483
0,3164
0,8193
0,3164
1,2181
0,3164
0,8101
0,3164
0,8231
0,3164
0,7135
0,3164
0,5416
0,3164
0,7377
0,3164
0,8366
0,3164
0,7018
0,3164
0,5122
0,3164
0,8148
0,3164
0,7660
0,3164
0,8090
0,3164
0,7102
0,3164
0,8294
0,3164
0,4762
0,3164
0,5482
0,3164
0,8533
0,3164
0,7505
0,3164
0,8243
0,3164
0,5316
0,3164
0,4670
0,3164
0,8260
0,3164
0,6013
0,3164
0,5970
4,019

Custo da
distribuição

Alíquota
ICMS

Preço de
Pauta (4)

4,277
4,183
4,036
4,587
4,108
4,155
4,168
3,832
4,167
4,128
4,150
3,940
4,315
4,049
4,123
4,057
4,162
3,806
3,950
4,121
4,036
4,093
3,827
3,852
4,236
3,977
3,941

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

5,5586
4,6820
4,5142
4,8350
4,4730
4,5396
4,7410
4,4879
4,5860
4,4850
4,6630
4,2421
4,7599
4,4727
4,4650
4,4100
4,5700
3,9600
4,5460
4,7038
4,3810
4,8070
4,4266
3,8800
4,5570
4,5100
4,3900

Obs: preços com base nas Tabelas Petrobras (refinaria) de 01/05/2021 e Atos Cotepe 18 e 19/2021
Esta planilha é elaborada com os dados públicos e oficiais previamente divulgados ao mercado pela Petrobras,
Governo Federal e Governos Estaduais e pelo CEPEA/ESALQ.
Utilizamos as tabelas públicas fornecidas pela Petrobras (Refinarias), a composição de tributos divulgada pelo
Governo Federal e pelo CONFAZ (Ato Cotepe), além dos custos dos biocombustíveis (Fonte: Biodiesel = Leilões ANP
e Etanol Anidro = Cepea/Esalq).
A Fecombustíveis se isenta de quaisquer erros nos dados fornecidos pelas fontes acima citadas e ressalta que
esta planilha se destina exclusivamente a colaborar com a transparência do mercado e com a efetivação da
competitividade do setor.

DIESEL

GASOLINA

AJUSTES NOS PREÇOS DA PETROBRAS

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

PREÇOS DE REVENDA E DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
Período: 01/01/2020 à 23/05/2021 (Preço Médio Brasil)
Gasolina comum:

Óleo Diesel comum:

Etanol Hidratado comum:

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

por Antônio Goidanich

Para não dizer que não
falei de pássaros
Tio Marciano sentado ao sol de inverno no pátio
de sua casa conversa com o vizinho em situação parecida com a sua, em busca de vitamina D.
- Acho que a pandemia deve ter diminuído a poluição. Tenho andado 8 km por dia. Como os clubes e
parques estão fechados, ando pelas ruas do bairro. Por
todo o lado encontram-se pássaros dos mais variados.
Periquitos, papagaios, cardeais, sabiás em plena rua,
como se fossem pombas. Nem ligam para os carros.
- Na tua piscina tem um bem-te-vi. Olha ali.
- Esse é tradicional. Aqui no pátio sempre teve alguns. Ontem, tinha duas araras nas nogueiras do fundo.
- Ontem à noite quando saí para limpar a erva
da cuia direto na lixeira quase pisei numa calopsita.

Branquinha e azulada com uma coroa amarela. Chamei minha mulher. Ela achou que o bichinho estivesse com frio e o pegou na mão.
- Deve ser de algum vizinho do edifício do outro lado.
- Não sei mais onde está. Terminou dando uma
bicada na baixinha. De tirar sangue, e acho que
foi embora.
- Essa crônica é para a Combustíveis & Conveniência.Tem que falar de gasolina e de política. Tem
CPI, deve ter novidades do STF. Tu nem tocaste nesses assuntos.
Tio Marciano faz uma careta de contrariedade.
- É. Não vi aves de rapina e nem abutres.
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Posicionamento conjunto sobre o teor de
biodiesel no óleo diesel comercializado à sociedade
As entidades subscritas, que representam mais de 200 mil empresas produtoras, distribuidoras,
importadoras, revendedoras e transportadoras, além de indústrias relacionadas ao consumo de diesel, vêm a
público manifestar preocupação quanto às discussões sobre a evolução de teor de biodiesel na mistura óleo diesel
disponibilizado à sociedade, em função dos sérios problemas de qualidade decorrentes do combustível
comercializado hoje.
A evolução do percentual de mistura implicará em maiores custos para o transporte de cargas e de
passageiros e consequente aumento de preços de produtos para toda a sociedade. Também lançará o país em um
cenário de estagnação tecnológica, impactará no desenvolvimento da indústria automotiva e de equipamentos e
comprometerá a prestação de serviços.
Cabe destacar que a partir de 2022 entrarão em vigor no Brasil novos limites de emissões de poluentes
com a adoção de tecnologias veiculares mais modernas, para as quais não há experiência com teores elevados de
biodiesel e que exigem a redução do teor e alterações profundas na especificação do biodiesel.
Os problemas de cristalização, higroscopia, baixa filtrabilidade e formação de borras do biodiesel, que já
ocorrem com a mistura atual, associados aos recentes aumentos de teor compulsório, têm provocado danos a
máquinas e motores; diminuição da vida útil; e baixa performance de equipamentos, além de aumento dos custos
de manutenção e prejuízos aos mais diversos setores da economia e seus consumidores. Além disso, deve-se
considerar os impactos ambientais de descarte mais frequente de produtos perigosos contaminantes como borra,
filtros, peças mecânicas, entre outros.
Estudos recentes apontam que teores elevados de biodiesel promovem aumento das emissões de óxidos
de nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono, com impactos negativos que afetam a saúde humana e o
meio ambiente, além de elevar o consumo de combustível, gerando ainda mais emissões e custos adicionais que
são transferidos a toda população.
Desde sua concepção, o Programa Brasileiro de Biodiesel preconiza não privilegiar quaisquer rotas
tecnológicas de produção. Outras leis e políticas públicas reforçam os princípios da inovação, do desenvolvimento
tecnológico e da eficiência energética. A continuidade do sucesso deste programa depende da manutenção destas
premissas em um mercado aberto, com diversidade de fornecedores, matérias-primas e produtos, a fim de
estimular a concorrência, e oferecer, para os consumidores e para sociedade, produtos com melhor qualidade,
menor impacto ao meio ambiente, melhor nível de serviço e menores preços.
Cabe destacar que o aumento compulsório de biocombustíveis na mistura do diesel somente deve ser
estipulado mediante uma análise ampla e critérios fundamentados, garantindo viabilidade técnica e segurança
não só para os produtores de biodiesel como para os usuários quanto à sua adoção.
Neste sentido, este grupo vem buscando o diálogo com autoridades e com a indústria de biodiesel
almejando solucionar os atuais problemas de teor e de qualidade do produto.
Reiteramos nosso compromisso com a preservação ambiental no país e apoiamos a diversificação da
matriz de combustíveis renováveis por meio do enquadramento regulatório de biocombustíveis avançados no
mercado nacional, em benefício da sociedade, do meio ambiente, dos diversos segmentos econômicos e do
consumidor.

