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Mercado sadio
Em editorial, José Hernan-
des, presidente do Resan, 
lembra que revenda vive 
tentando provar que é 
correta e que paga um 
preço muito alto sempre 
que uma  nova regra entra 
no mercado.
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Depoimentos
Revendedores relatam os 
problemas enfrentados 
diante da concorrência 
desleal e da insatisfação 
do consumidor que busca 
preços baixos.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Por um mercado sadio

H

Editorial

Há dois meses, quando a Petrobras anunciou 
sua nova política de preços e o posto passou a 
ser cobrado pela economia que não chegou às 
bombas, a revenda deixou claro que não é a vilã 
que todos tinham em mente até então. Quando 
pela segunda vez, no dia 8 de novembro, a estatal 
reduziu o preço da gasolina e do diesel nas refi-
narias, a repercussão já foi diferente. A imprensa, 
mais consciente, foi buscar as explicações com 
quem de direito. Mostrou que o revendedor está 
na ponta da cadeia e depende dos repasses que 
lhe são feitos para aplicar a diminuição no custo 
do consumidor final.

Quando esta edição seguia para gráfica, no dia 
5 de dezembro, fomos surpreendidos com um 
terceiro reajuste, desta vez com aumento de 
9,5% no diesel e de 8,1% na gasolina. 

É importante relembrar este processo para que 
possamos acompanhar tudo o que virá pela fren-
te. Durante o mês de novembro, o setor varejista 
de combustíveis, as distribuidoras, ANP, secreta-
rias de Fazenda dos estados e dois governadores 
(de São Paulo e Paraná) se reuniram para tratar 
de fraudes que comprometem a concorrência leal 
neste segmento.

Os problemas enfrentados pelo posto no dia a 
dia já são de pleno domínio das autoridades. 
Todos sabem que há no mercado sonegação de 
impostos e que o crescimento da importação de 
diesel, gasolina e metanol ameaçam a qualida-
de do combustível vendido no País. A chamada 
fraude volumétrica, também conhecida como 
bomba-fraudada, é a bola da vez nos estados 
de São Paulo e Paraná.

O governador paulista Geraldo Alckmin enviou 
no dia 3 de dezembro um projeto de lei para a 
Assembleia Legislativa em que pune com cassa-
ção da inscrição estadual (assim como já acon-
tece quando há adulteração) o posto que for 
flagrado com problema metrológico. A punição 

somente será aplicada após comprovação de 
fraude por meio de laudo elaborado por perito 
com fé pública, ou pela ANP, ou por entidade por 
ela credenciada ou conveniada.

As fraudes não param por aí. Quem de nós 
nunca sofreu com os chamados postos clones? 
Lideranças sindicais têm enfatizado à ANP os 
prejuízos provocados ao revendedor correto e 
aos consumidores. A concorrência é prejudica-
da, principalmente, por postos bandeira branca 
que compram combustíveis a preços mais aces-
síveis de distribuidoras diferentes das marcas de 
grandes companhias que eles mantêm estampa-
das nos tótens, bombas e placas. 

Outra forma de aniquilar a concorrência tem sido 
o chamado preço discriminatório. Na prática, as 
grandes redes têm obtido das distribuidoras vanta-
gens muito discrepantes com relação ao pequeno 
e médio revendedor. Sabe-se que há situações 
que favorecem as negociações, como volume e 
mesmo prazo de pagamento. No entanto, a falta 
de clareza quanto aos critérios de  ‘precificação’ 
age em favor apenas dos grandes conglomerados.

Em todas as reuniões, encontros, seminários e 
debates, o que a revenda, no entanto, tem feito 
questão de frisar é que a esmagadora maioria 
dos empresários do setor é honesta, depende 
do seu negócio para pagar as contas e que, 
para isso, precisa apenas de igualdade de con-
dições para concorrer.

Já somos um dos segmentos mais fiscalizados 
do País. Sabemos que pela frente virão novas 
regras para a fabricação de bombas de com-
bustíveis, por exemplo, para evitar a fraude 
volumétrica. Novamente caberá ao revendedor 
pagar uma conta muito alta com a substituição 
de equipamentos. E daí, por diante, estamos 
sempre tendo que mostrar que somos corretos, 
respeitamos  regras e queremos um mercado 
sadio. Mas a que preço? 
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Em todo o País, mais de 
35 mil postos de ser-
viços concorrem entre 
si para atrair o consu-
midor. Ao contrário da 

pluralidade do estoque das lojas de 
roupas, móveis ou mesmo con-
cessionárias de veículos, a origem 
dos combustíveis é praticamente 
a mesma (refinarias da Petrobras 
e/ou importações) e a distribuição 
está concentrada nas mãos de três 
grandes companhias, que dominam 
77% do mercado. Com isso, qual-
quer prática concorrencial desleal 
é capaz de provocar graves distor-
ções na ponta final da cadeia, ou 

seja, nos postos.

Em novembro, foram três os 
eventos realizados em São Paulo 
reunindo sindicatos da revenda, 
representantes das distribuidoras, 
ANP, Ministério Público, Secretaria 
da Fazenda e órgãos de defesa do 
consumidor para discutir os danos 
provocados por práticas ilícitas 
aos empresários e consumidores. 

Para o presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, José Camargo 
Hernandes, a concorrência desleal 
no setor geralmente se manifesta 
a partir das seguintes práticas:  
fraudes tributárias (sonegação), 

não conformidades (adulteração 
do produto e volumetria), preços 
discriminatórios e atuação de pon-
tos de abastecimento no varejo.

Em alguns destes itens, as auto-
ridades estão buscando soluções 
que estão à beira de serem imple-
mentadas. É o caso da chamada 
bomba-fraudada, em que o consu-
midor é lesado com menos quan-
tidade de combustível colocado 
no tanque do veículo. São Paulo 
deverá enviar um projeto em breve 
para a Assembleia Legislativa para 
cassar a inscrição estadual  para 
quem praticar fraude volumétrica 
(leia matéria nas páginas 10 e 11).

Está difícil sobreviver

É a disputa entre 
produtores de um 
bem ou serviço que 
contenham as mes-
mas características 
com o objetivo de 
conquistar a maior 
parcela do mercado.

Concorrência Concorrência
desleal
É toda atividade 
econômica contra 
os bons costumes e 
direitos econômicos 
numa situação de 
concorrência.
Fonte: Dicionário Informal
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Até mesmo os crimes tributá-
rios têm sido combatidos com 
vigor até pelo interesse dos 
estados em aumentar a arre-
cadação. Hoje, o desafio está 
no aumento da quantidade de 
produto importado, segundo 
declaração do diretor da ANP, 
Aurélio Amaral, durante o Se-
minário Concorrência Desleal e 
Desafios do Setor de Combus-
tíveis, realizado no dia 11 de 
novembro, em São Paulo.

“Estamos revendo nossa re-
gulamentação de importação 
de produtos e os mecanis-
mos de acompanhamento da 
carga. Hoje você importa uma 
gasolina praticamente pronta 
e declara como outro produto 
com tributação mais baixa. 
Nesse caso, não há fraude de 
desconformidade, pois ele está 
dentro das especificações; é 
uma questão tributária que 
temos que atuar junto com a 
Receita Federal”, disse Amaral. 

Mas são os problemas pontu-
ais, como a existência de crité-
rios discriminatórios por parte 
das distribuidoras, que mantêm 
política diferenciada de venda 
para as grandes redes, que 
mais causam prejuízos ao 
revendedor. 

Isso sem falar da proliferação 
de postos que se beneficiam 
de identidade visual das gran-
des companhias quando são, 
na verdade, bandeira branca. 
Hernandes cobra, inclusive da 
ANP, mais fiscalização quan-
to aos dados cadastrais dos 
postos. 

“Tem posto que se apresenta 
como BR, Shell ou Ipiranga 
quando seu cadastro na ANP 
é de bandeira branca. Ele vai 
comprar mais barato do que 
aquele que é embandeirado 
e atrairá o consumidor pelo 
preço e pela confiança que a 
marca da grande distribuidora 
inspira”, conclui Hernandes.

+1

O resultado de um ano de con-
corrência desleal enfrentada 
por um revendedor de combus-
tíveis da Baixada Santista é a 
dilapidação do seu patrimônio 
para manter o posto aberto. 
Mesmo com o corte de seis 
dos 22 funcionários e com o 
investimento integral da venda 
de um imóvel pessoal, ele 
continua sem perspectiva de 
sobrevivência. 

Este é apenas um dos inúme-
ros exemplos de postos da 
base do Sindicombustíveis 
Resan que estão morrendo 
diante das várias fraudes que 
dominam o mercado e da falta 
de isonomia na política das 
distribuidoras ao privilegiar eco-
nomicamente alguns dos seus 
clientes.

O estabelecimento em questão 
é vizinho de dois hipermerca-
dos que ostentam na fachada a 
mesma bandeira da sua distri-
buidora. 

“Como eu posso concorrer com 
uma diferença de preço que va-
ria em torno de R$ 0,20?”, diz o 
comerciante que prefere não se 
identificar.

Ele explica que desde que 
a companhia distribuidora 
autorizou a colocação de sua 
imagem nos hipermercados, 
no último trimestre de 2015, 
sua venda despencou em 
mais de 50%. 

“Eu não consigo nem mesmo 
me aproximar do preço pratica-
do pelos dois supermercados. 
Há ainda um bandeira branca 

que faz divisa com meu posto  
que pratica o mesmo valor”.

Para sobreviver, o revendedor 
trabalha “trocando figurinhas”. 
Já está com um dos tanques 
vazio e acabou com o estoque 
da loja de conveniência. “Eu 
falei com meu assessor e ele 
me disse que não tem mais 
como me ajudar. A companhia 
já me deu três dias de prazo 
para pagamento, mas eu pago 
juros. Não compro mais carre-
ta fechada de combustível”.

O empresário se sente impo-
tente. “Os clientes vêm aqui 
e me perguntam como posso 
cobrar mais caro se o produto 
é da mesma bandeira. Acham 
que eu estou rico, enquanto 
não tenho feito outra coisa 
além de negociar dívida”.

“Não tenho feito 
outra coisa além 

de negociar dívida”

“

“O pior é que os clien-
tes perguntam o 

motivo da diferença 
de preço de um posto 
para o que funciona 
no supermercado. E 
aí temos que dar a 

explicação do volume 
que eles compram. 

Não se pode falar em 
qualidade, pois eles 
também ostentam a 

mesma bandeira,
Outro revendedor 

da base territorial do Sindicom-
bustíveis Resan
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Tributárias
Sonegação de Impostos
R$ 2 bilhões deixam de ser arrecada-
dos no Brasil, apenas no mercado de 
combustíveis, devido às práticas ilícitas.
Competência: Secretaria de Fazenda 
e Receita Federal

Não conformidades
Qualidade
Crescimento da importação de ga-
solina e diesel e também do metanol 
aumenta risco de desconformidade. 
Competência: Fazenda e ANP

Quantidade
Bomba-fraudada é uma fraude 
comum no Estado de SP. Até outubro 

de 2016, o IPEM-SP autuou 1.665 
postos paulistas. Foram apreendidas 
85 placas, 75 pulsers e 69 conjuntos 
de cabeamentos com fraude. Neste 
mesmo período, foram emitidos 207 
autos de infração contra as oficinas 
credenciadas.
Competência: ANP, Procon, IPEM e 
Ministério Público Estadual

Cadastrais
Postos ‘clones’
Postos bandeira branca atuam no 
mercado com imagem de grandes 
distribuidoras, mas se mantêm livres 
para comprar produtos de qualquer 
companhia, geralmente com preços 
menores. 

Competência: ANP, Procon e 
distribuidoras

Preços discriminatórios
Falta de critério objetivo na polí-
tica de precificação por parte das 
distribuidoras. 
- Favorecimento de grandes redes de 
revenda, inclusive supermercados;
Competência: Secretarias de Fazen-
da, Ministério da Fazenda e ANP

Pontos de abastecimento
Pa´s como o Projeto CAIS, da BR, conti-
nuam a operar como  varejo ao abaste-
cer veículos de diversas empresas. Os 
PA´s devem abastecer frota própria.
Competência: ANP

Principais fraudes no mercado da revenda

Postos 
‘clones’, com 

identidade 
visual idêntica 
à das grandes 
companhias 
distribuido-

ras, estão no 
topo da lista 
de práticas 
ilícitas mais 

prejudiciais ao 
mercado da 
Baixada San-

tista e Vale do 
Ribeira



CCerca de R$ 2 bilhões deixam de ser arrecadados no 
Brasil, apenas no mercado de combustíveis, devido às 
práticas ilícitas. A afirmação é do presidente do Tribunal de 
Impostos e Taxas de São Paulo, Oswaldo Faria de Paula 
Neto, órgão da Secretaria da Fazenda de SP. O assunto 
‘devedor contumaz’ foi tema do segundo painel do seminá-
rio Concorrência Desleal e Desafios do Setor de Combustí-
veis, realizado em São Paulo, no dia 11 de novembro. 

Os participantes do debate concordaram que três fato-
res facilitam a ação do devedor contumaz no setor de 
distribuição: as diferenças de alíquotas entre os estados, 
divergências jurídicas para a aplicação de penalidades 
nas empresas fraudadoras e pressões políticas contra a 
adoção de legislação que iniba irregularidades.  

“Não é só a sonegação que caracteriza crime tributário. A 
declaração do tributo e o não pagamento também devem 
ser combatidos. Pode não ser crime, mas é ilícito. É 
tributário, mas não penal. E muitas empresas (distribui-
doras) ainda entram com liminar para não pagar”, disse o 
advogado tributarista Hugo Funaro. Segundo ele, há um 
projeto apresentado pelo Sindicom para dar meios legais 
às autoridades controlarem essas práticas.

Alíquotas diferentes
O vice-presidente da Federação Nacional do Comércio 
de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), 
Mario Melo, disse que a diferença de ICMS entre os es-
tados chega a até 13%. Na gasolina A, a diferença entre 
São Paulo e Rio de Janeiro está em 7%, enquanto no 
diesel é de 4%. No etanol, a diferença entre São Paulo e 
Mato Grosso pode chegar a 13%. 

“Muitos postos que estão na divisa entre estados têm difi-
culdades para continuar em operação. Isso gera compe-
tição desleal. Alguns caminhões chegam a usar tanques 

extras para abastecer onde o combustível é mais barato”. 

O problema também atinge os postos que estão na 
fronteira do País. Em Ciudad Del Este, no Paraguai, a 
gasolina custa R$ 2,40 enquanto em Foz do Iguaçu, o 
valor é de R$ 3,782. 

Pressões políticas 
A aplicação da legislação também é afetada por pressões 
políticas. Em 2011, o Rio Grande do Sul precisou estabe-
lecer uma lei (13.711) para definir o devedor contumaz, 
como, por exemplo, a empresa que não ter recolhido o 
ICMS declarado nos últimos oito meses de apuração do 
imposto, ou nos 12 meses anteriores ao mês corrente.  

Depois de sancionada, em 2012, o Partido Social Liberal 
(PSL) ingressou contra a legislação com uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. “Um partido político questionar a 
lei mostra as dificuldades que cercam o assunto”, desta-
cou o desembargador Raymundo Amorim Cantuária, do 
Tribunal de Justiça de São Paulo.

Divergências jurídicas 
Segundo o advogado tributarista Hugo Funaro, o grande 
desafio é separar o chamado devedor contumaz do gran-
de devedor. Não é pelo fato da empresa ter um grande 
débito que ela é contumaz. “O que caracteriza o contumaz 
é a prática do não recolhimento como forma de ganhar 
mercado. Se a legislação coloca todo mundo no mesmo 
balaio, a tendência é que o judiciário afaste a aplicação 
dessa legislação”. É o caso de uma distribuidora do RJ que 
conseguiu liminar única para não pagar PIS e COFINS. 
“Não fraudou, pois recorreu ao judiciário. O Supremo 
Tribunal Federal  cassou a liminar pelos efeitos causados 
ao mercado. Propõe-se, então, que haja controle prévio 
dessas empresas e que elas sejam impedidas de continuar 
funcionando mediante cassação dos cadastros”.

R$ 2 bi 

são sonegados no 
setor de combustíveis

Fraude tributária

 é a 
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deixou de ser bandeira branca 
para virar Shell, as vendas 
no meu posto caíram de 30% 
a 40%. Nos últimos meses, a 
queda nas nossas vendas se 
acentuou ainda mais, pois 
houve uma grande diminuição 
do preço do concorrente. 

Acredito que seja por causa 
da crise, pois o consumidor só 
quer saber de preço e não de 
qualidade. Enquanto converso 
com você, tenho dois funcio-
nários trabalhando na pista e 
apenas um carro abastecendo. 
No ano passado, nessa mes-
ma época, eu tinha quatro 
funcionários na pista que não 
davam conta de tantos carros. 
Eram 25 funcionários no to-
tal. Hoje, o quadro é de 18 na 
loja de conveniência, pista e 
escritório.

Eventualmente conseguimos 
descontos junto à companhia. 
Mas o que é um centavo para 
quem dá 7% de desconto no 
preço do combustível para 
clientes fiéis (pessoa física)? 
É isso o que temos feito para 
tentar segurar os clientes 
aqui. Esse desconto sai do 
próprio posto, a companhia 
não nos ajuda.

Infelizmente, a realidade nos 
mostra que, a cada mês, o 
volume de vendas tem caído 
10 mil litros. Um posto que 
vendia 220 mil litros por mês, 
hoje não chega a 150 mil. 
Está muito difícil, não sabe-
mos por quanto tempo vamos 
conseguir levar assim”.

+1

 é a 

O setor de combustíveis é um dos 
mais importantes para a arrecada-
ção do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
Segundo Elival da Silva Ramos, 
procurador-geral do Estado de São 
Paulo, em 2014, que participou do 
seminário Concorrência Desleal e 
Desafios do Setor de Combustíveis, 
foram arrecadados R$ 318 bilhões 
de ICMS no Brasil, o que corres-
ponde a 5,6% do PIB. Quase 17% 
da arrecadação total de ICMS são 
provenientes do setor de petróleo, 
combustíveis e lubrificantes. 

E, para acompanhar de perto o 
setor, foi criado em São Paulo em 
fevereiro deste ano o Grupo de 
Atuação Especial para Recupe-
ração Fiscal – GAERFIS.  A Pro-
curadoria Geral do Estado ainda 
designou dois procuradores para 
atuar especificamente sobre o polo 
petroquímico de Paulínia, respon-
sável por cerca de 20% do refino de 
derivados no País. 

Segundo dados de maio de 2013, o 
total de créditos tributários cobra-
dos chegava a R$ 11,5 bilhões 

em Paulínia, e R$ 9,7 bilhões se 
referiam a débitos com empresas 
de CNPJ inativo. Ramos disse que 
estão sendo feitos estudos sobre as 
multas aplicadas para as empresas 
que cometem irregularidades, para 
torná-las proporcionais ao crime 
eventualmente cometido. 

Ele ressaltou que o combate à frau-
de deve ter como foco o devedor 
contumaz, aquele que faz acúmulo 
de dívida premeditado e tem por 
objetivo a obtenção de vantagem 
sobre os concorrentes, com ganho 
de mercado e aumento de lucros. 

No caso do devedor eventual, ele 
fica inadimplente com o ICMS por 
questões temporárias e inespera-
das, como problemas de caixa e 
queda nas vendas ou acidente. Ele 
procura quitar o débito, ao contrário 
do contumaz. Neste último caso, o 
registro é feito em nome de ‘laran-
jas’, para que os sócios escapem 
das punições. “Quando é caso de 
devedor contumaz, as vantagens 
obtidas são repassadas para o pre-
ço e o Estado não costuma recupe-
rar os tributos”.

“Não sei por quanto 
tempo mais vamos 
conseguir segurar”

“De janeiro 
para cá, desde 
que o posto 
do Hipermer-
cado Extra 

Combustíveis geram 
R$ 318 bi de ICMS

O valor corresponde a 5,6% do PIB brasileiro

Seminário sobre concorrência desleal discutiu sonegação no setor de combustíveis
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Alckmin participou de evento e anunciou que 
enviaria novo projeto de lei para Assembleia

OO Governo do Estado de São Paulo quer tirar do 
mercado revendedores que praticam a chamada 
bomba-fraudada. Um projeto de lei que prevê o 
cancelamento da inscrição estadual destes es-
tabelecimentos já está nas mãos dos deputados 
paulistas desde o dia 2 de dezembro. Até hoje, 
são punidos com a proibição de atuar no mercado 
apenas os agentes que praticam adulteração da 
qualidade. 

A notícia de que o Estado apresentaria um novo 
projeto foi dada pelo secretário de Justiça do 
Estado, Marcio Elias Rosa, durante o Seminário 
Concorrência Desleal e Desafios do Setor de 
Combustíveis, realizado no dia 11 de novembro, 
em São Paulo. 

Segundo ele, no Estado, 13,6% dos postos estão 
envolvidos em fraudes.  Ou seja, de cada 100 
postos, 13,6 estão em situação irregular. “É preciso 
urgentemente modificar a legislação”, disse ele. 

Rosa disse que uma das alternativas é responsabi-
lizar os fabricantes de bombas por selar os meca-
nismos. Nas fiscalizações que flagraram bomba 
baixa, a diferença média entre o volume registrado 
pelas bombas e o efetivamente colocado no tan-
que do consumidor varia entre 10% e 12%.

“Por isso não é só o posto que será verificado. 
Também o distribuidor, o fabricante da bomba, o 
idealizador da tecnologia e aquele que investe 
na tecnologia para fomentar o crime organizado”, 
advertiu o secretário.

Paraná
São Paulo seguirá o modelo já adotado pelo Estado 
do Paraná. No dia 21 de novembro, os governado-
res Geraldo Alckmin, de São Paulo, e Beto Richa, 
do Paraná, assinaram um protocolo de intenções 

para a troca de informações entre as duas admi-
nistrações. O encontro ocorreu durante o Fórum 
Nacional de Direito do Consumidor do Mercado de 
Combustíveis, realizado em São Paulo. 

Segundo Richa, “várias ações de fiscalização e leis 
aprovadas garantiram o combate a qualquer tipo 
de prática ilícita no setor de combustível, seja nos 
postos, distribuidores ou no porto de Paranaguá, 
que é o maior importador de metanol do Brasil, da 
ordem de 70%”.

O governador paranaense assinou durante o 
evento o projeto de lei que seria encaminhado à 
Assembleia Legislativa na sequência. “Este projeto 
de lei visa o combate à bomba-baixa. Sabemos 
dos métodos, via controle remoto, utilizados para 
fraudar o volume. Pelo projeto, será cassada a 
licença dos postos que reincidirem nessa fraude”.

“Paraná foi mais rápido e já assinou o projeto neste 
fórum, com a ressalva de que pode haver um erro 
técnico, mecânico. Por isso, há uma pequena tole-
rância. Mas, se constatado instalação de chip, este 
será cassado por fraude volumétrica”, disse Alckmin.

SP e Paraná encaminham novos projetos 
de lei para combate à fraude volumétrica
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Fraude volumétrica

Fiscalização
Até outubro de 2016, o 
Ipem visitou 8.556 postos 
de combustíveis no Esta-
do, sendo 1.665 autuados. 
Foram verificadas 97.455 
bombas de combustíveis, 
sendo 5.580 reprovadas. 
Também foram apreendidas 
85 placas, 75 pulsers e 69 
conjuntos de cabeamentos 
com fraude. Neste mesmo 
período, foram emitidos 207 
autos de infração contra as 
oficinas credenciadas

O Ipem-SP desenvolveu tecnolo-
gia avançada capaz de identificar 
as fraudes mais sofisticadas para 
alterar o volume de combustível que 
passa pela bomba. Guaracy Fontes 
Monteiro Filho, superintendente do 
instituto, explicou que, em 2007, 
quando as primeiras fraudes foram 
identificadas, elas eram “grossei-
ras”, geralmente na parte externa, 
quase na saída do bico da man-
gueira. Tempos depois foram identi-
ficadas no pulser das bombas. “Os 
infratores colocavam uma roldana 
paralela, em cima da original, com 
um leitor adicional. Quando o frauda-
dor acionava o sistema por controle 
remoto, o leitor lia a roldana com 
mais furos. E quando desativava, ele 
lia a original”. Uma terceira fase sur-
giu com o micro controlador. Já nos 
últimos tempos, o Ipem encontrou 
um microchip dentro dos próprios 
cabos. “Temos que apalpar para 
localizar o microchip. É um trabalho 
difícil porque temos que desmontar 
todo o equipamento para verificar se 
a placa do pulser é falsa. E elas são 
muito parecidas. O que muda é o 
chip”, explica Monteiro Filho.
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Gasolina e diesel

OO volume de diesel impor-
tado pelo Porto de Santos 
triplicou de 2015 até se-
tembro deste ano. O acu-
mulado nos nove meses de 
2016 chega 9 milhões 625 
mil barris. Em todo o ano 
passado, as importações 
somaram 3 milhões 330 mil 
barris de diesel. Os dados 
fazem parte das estatísti-
cas da Codesp. Em 2013 e 
2014, não houve movimen-
tação do produto no cais 
santista.

A informação obtida com 
exclusividade por Postos & 
Serviços confirma o quanto 
está mais vantajoso para 
as distribuidoras buscar o 
óleo fora do Brasil. Aliás, a 
concorrência com o merca-
do internacional é o motivo 
de a Petrobras ter definido 
uma nova política de preços 
para os derivados de pe-
tróleo produzidos nas suas 
refinarias.

A própria estatal informa 
que em setembro, as 
importações de diesel por 
terceiros atingiram 850,5 
milhões de litros (5,3 
milhões de barris), ante 
360,5 milhões (2,2 milhões 
de barris) em janeiro deste 
ano. Em junho foram 700 
milhões de litros (4,4 mi-
lhões de barris) em junho. 

Gasolina
Quanto à gasolina, os na-
vios estrangeiros trouxe-
ram para o porto santista, 
entre janeiro e setembro 
deste ano, 146.354 barris, 
número bem inferior ao 
total de 2015, quando 1,5 
milhão de barris chega-
ram ao cais.  

Segundo a estatal, 
apenas em setembro, as 
importações de gasoli-
na por concorrentes da 
Petrobras atingiram 1 
milhão 278 mil barris.

Fonte: Codesp (movimentação em Santos)
Obs.: Segundo a tabela de conversão de pe-
tróleo, cada tonelada de gasolina correspon-
de a 8,45 barris . Já no diesel, cada tonelada 
é igual a 7,50 barris. 

Importação triplica no Porto de Santos
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Para distribuidoras, não há crise
A importação de derivados de petróleo por preço menor do que 
o produto ofertado pela Petrobras é um dos fatores que colabo-
raram com melhores resultados financeiros obtidos pela Raízen  

e Ipiranga, apesar da crise nacional e da queda no volume de 
vendas de combustíveis. Segundo os balanços oficiais dispo-

nibilizados pelas próprias distribuidoras, a Raízen (Cosan) teve 
um lucro R$ 279,4 milhões no 2º trimestre deste ano, enquanto 

a Ipiranga aumentou seu resultado em 29% se comparados o 
terceiro trimestre deste ano com o de 2015.  

O aumento de importa-
ções de gasolina e diesel 
criou um novo desafio 
para a ANP. É a fisca-
lização do volume de 
gasolina, diesel, solven-
tes, rafinados e metanol 
trazidos de toda parte do 
mundo. 

Com especificações di-
ferentes, esses produ-
tos exigem um esforço 
por parte da Agência 
para evitar aumento das 
fraudes. A preocupação 
foi revelada pelo diretor 
da ANP, Aurélio Ama-
ral, durante o Seminário 
Concorrência Desleal 
e Desafios no Setor de 
Combustíveis, promo-
vido pelo jornal Valor 
Econômico em parceria 
com o Sindicom. 

Segundo ele, sem a 
construção de novas refi-
narias, o País importará, 
em 2030, 1.200 barris/

dia de derivados. “Temos 
que atuar em conjunto 
com os outros órgãos 
para melhorar o controle, 
a regulamentação e a re-
gulação da importação”.

Amaral citou ainda a 
atualização do marco 
regulatório do setor de 
distribuição de combus-
tíveis, que aumentou o 
capital mínimo para aber-
tura de uma distribuidora 
e também a exigência de 
base própria para qual-
quer distribuidora, como 
instrumento de combate 
ao que ele chama de 
“distribuidora de papel”.

Além disso, disse ter 
maior controle sobre a 
movimentação de pro-
duto, mas que ainda é 
preciso diminuir o tempo-
-resposta entre um ór-
gão e outro que detenha 
informação sobre com-
bustíveis.

“Em 2015, fizemos 87 forças tarefas. Só em 2016, 
foram 115”, diz Amaral

“Importamos combustível do mundo todo”
ANP enfrenta novo desafio para controlar especifiação do produto importado. 

Além disso, a crise econômica, que achata as margens e rendimentos, é ingrediente 
para as fraudes e adulterações. A afirmação é de Aurélio Amaral, diretor da ANP
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AA detecção de metanol no etanol hidra-
tado em postos da BR, Ipiranga e Shell 
no Rio de Janeiro, no dia 10 de novem-
bro, é mais um elemento a comprovar 
a necessidade de o revendedor fazer 
sempre o teste de qualidade dos produ-
tos a serem descarregados e guardar a 
amostra-testemunha, considerado o úni-
co instrumento de defesa do posto nos 
casos em que o combustível entregue 
pela distribuidora apresentar desconfor-
midade.

Os pontos de revenda onde foi en-
contrado o combustível não conforme 
chegaram a ser interditados e o produto 
foi encaminhado para reprocessamento. 

Depois da detecção do metanol nos 
postos durante fiscalização do Progra-
ma de Monitoramento de Qualidade 
(PMQC), os fiscais também estiveram 
nas bases das distribuidoras, determi-
nando a imediata suspensão de forne-
cimento até o resultado da análise das 
coletas. 

Um processo administrativo foi aberto 
e pode sujeitar distribuidores e reven-
dedores a multas de R$ 20 mil a R$ 5 
milhões.

Se o problema no produto se referir 
a item não detectável pelos testes de 
qualidade que o posto possui à sua 
disposição, o revendedor estará isento 
das penalidades legais, que vão des-
de multas, interdição até a perda do 
registro na ANP. Caso o problema se 
relacione a item detectável, dependendo 
das circunstâncias poderá o posto ser 
condenado em conjunto com a distribui-
dora. Daí a importância dos testes antes 
de liberar a entrada dos produtos nos 
tanques, independente se o caminhão é 
FOB (próprio) ou CIF (da companhia).

Metanol torna amostra-testemunha 
ainda mais necessária no dia a dia
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O metanol ressurge no mercado 
de combustíveis como uma nova 
ameaça à concorrência não ape-
nas pelo seu uso na adulteração, 
mas pela sonegação de impostos. 
Substituto do etanol anidro na mis-
tura da gasolina, o metanol é um 
dos produtos cujos impostos de 
importação estão zerados desde o 
fim da década passada.

Apenas pelo Porto de Santos 
foram importados, no ano passa-
do, 153.076 toneladas de metanol 
(1 milhão e 300 mil barris). Em 
2016, de janeiro a setembro, o 
volume acumulado é de 134 mil 
toneladas. 

Em entrevista a imprensa, o 
ex-assessor da presidência da 
Agência Nacional do Petróleo e 
sócio do Centro Brasileiro de Infra-
estrutura (Cbie), Adriano Pires, 
disse que o custo de importação 
do metanol seria 22% menor do 
que o curso de realização do ani-
dro e de 26% menor do que ao do 
etanol hidratado. 

Também utilizado para sintetizar o 
biodiesel, há a perspectiva de au-
mento das importações do meta-
nol, substância química considera-
da cancerígena. Em março deste 
ano, o Congresso aprovou lei que 
aumenta a mistura de biodiesel no 
óleo comum de 7% para 10% até 
2020. 

Paralelamente, o Brasil importará 
mais metanol. A estimativa do 
Sindicom é que a demanda cresça 
40% nos próximos anos. Como 
este não é um produto regulado 
pela ANP, mercado está preocu-
pado com o descontrole sobre a 

demanda e o desvio do uso para 
adulteração.

O Sindicato Nacional das Empre-
sas Distribuidoras de Combustí-
veis e de Lubrificantes (Sindicom), 
que já estimava uma sonegação 
fiscal nos combustíveis de R$ 2 
bilhões por ano, acredita que o 
cenário atual é ainda mais propício 
para irregularidades fiscais. 

COMO FAZER?
Lembre-se que no caso do FOB, o 
teste de qualidade e a coleta da 

amostra devem ocorrer na base da 
distribuidora, após o carregamen-

to, em cada compartimento do 
veículo e na presença do revende-

dor ou de seu preposto, devendo 
todos os envolvidos no procedi-

mento assinar o formulário na par-
te externa do envelope de segu-

rança da amostra-testemunha. 
Já no CIF, a responsabilidade pela 

coleta continua sendo do reven-
dedor, mas com uso do fraco e 

envelope entregues pela distri-
buidora, ainda que seja o posto 

não bandeirado.

DESCARTE
Os cuidados com a amostra-tes-
temunha se estendem também 

sobre o seu descarte. Despeje o 
combustível que está no frasco 

no respectivo tanque de armaze-
namento. Em seguida, tampe o 

frasco novamente com batoque, 
a fim de se evitar respingos. 
A embalagem usada deve ser 

destinada à empresa que faz a 
remoção de resíduos do posto 

que, por sua vez, deve fornecer 
o certificado de coleta, discri-
minando inclusive dados sobre 

a quantitativos de frascos rece-
bidos. Oriente os colaboradores 

sobre o uso de EPI, em especial a 
luva de proteção.

Mistura aumenta 
sonegação e 

concorrência desleal
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Preço

Predatório 
discriminatório
Assunto comum em todos os 
eventos técnicos que teve o varejo 
de combustíveis como alvo em 
novembro, a diferenciação de pre-
ços praticada pelas distribuidoras 
continua sem resposta. 

“Queremos entender de que ma-
neira são definidos os preços para 
os revendedores. Entendemos que 
exista diferenciação de um reven-
dedor para o outro, de acordo com 
o frete ou com o prazo de paga-
mento. Mas por que um posto de 
uma mesma distribuidora tem uma 
diferença tão grande em relação 
a outro? Não queremos interferir 
no preço, mas entender o critério”, 
diz Mario Melo, vice-presidente da 
Fecombustíveis.

Preço discriminatório
O debate se acirra ainda mais 
quando duas expressões são colo-
cadas em xeque: preço predatório 
e preço discriminatório.  

De acordo com o advogado Arthur 
Villamil Martins, da Fecombustí-
veis, o preço discriminatório ocorre 
quando as companhias distribuido-
ras vendem a preços ou condições 
diferenciadas para postos revende-
dores a elas vinculados e que ven-
dam quantidades similares, com 
mesmos prazos de pagamento e 
forma de entrega (CIF ou FOB). Ou 
seja, postos que estejam em igual-
dade de situação comercial perante 
a companhia. Isso se deve ao prin-
cípio jurídico da isonomia concor-
rencial. “Dessa forma, a companhia 
estará ajudando um posto a ganhar 
mercado ou a lucrar mais em detri-
mento das vendas do posto alvo do 
preço discriminatório”.

Postos & Serviços entrevistou 
Villamil durante o 5º Encontro dos 
Revendedores de Combustíveis do 
Sudeste, realizado nos dias 23 e 
24, em Campinas. 

“Uma vez verificado que estão com 
valores diferentes, o revendedor 
precisa tirar cópias de notas, ter 
cupom fiscal, abastecer no concor-
rente para mostrar a divergência de 
preço. Nesse último caso, deve-se 
ter o cuidado de não conversar 
com o concorrente a respeito de 
preço de aquisição na distribui-
dora e muito menos de preço de 
revenda, pois pode ser acusado 
de tentativa de cartelização. Ao ser 
comprovado, é causa de rescisão 
de contrato do revendedor com a 
companhia que o tiver tratando de 
forma discriminatória”.

Predatório
A lei antitruste (12.529) caracteriza 
como preço predatório a venda de 
produto ou prestação de serviço 
abaixo do custo variável médio da 
empresa, no caso, o posto, incluindo 
todo tipo de despesa, sem justifi-
cativa econômica. A ausência de 
justificativas econômicas razoáveis e 
a demonstração de que a empresa 
está incorrendo em prejuízos reitera-
dos são indícios da prática ilícita. 

Como a revenda pode se proteger 
nesses casos? “Se houver situação 
efetiva de preço predatório compro-
vado, é possível fazer representa-
ção ao Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE), além 
de ações civis e criminais”, explica 
Villamil. 

Se o posto pratica preço predató-

rio e prejudica um concorrente, ele 
pode ser acionado judicialmente. 
Mas, se fizer isso fomentado por 
uma distribuidora, a companhia tam-
bém pode ser alvo de ação. “Preço 
predatório exige prova contábil. A 
pesquisa de preço da ANP pode 
servir como indício de que há a prá-
tica por algum agente do mercado, 
mas a comprovação depende de um 
laudo contábil. É preciso comprovar 
que ele está vendendo abaixo do 
custo variável médio da empresa”. 

X

Um posto vende gasolina 
aditivada abaixo do preço 
de compra porque precisa 

cumprir o volume do contra-
to para não ter que devolver 

bonificação ou pagar mul-
ta à companhia pode ser 

acusado de praticar preço 
predatório? Definitivamente, 
a resposta é não. Qual a jus-
tificativa? É que neste caso, 

o revendedor tem justa 
causa para vender abaixo do 
custo: ele precisa liquidar o 

estoque”,

Arthur Villamil, advogado “

“
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NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO
REVENDA DE GLP
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LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Encontro do Sudeste 
reúne revenda de todo 
o País, em Campinas 

Primeira edição do Ercom aconteceu em Santos, em 2012
José Hernandes, do Resan; Luiz Augusto Baggio, secretário 

de segurança pública de Campinas; e Gil Siuffo, da CNC

O 5º Encontro dos Revendedores de 
Combustíveis do Sudeste e o 3ª En-
contro Nacional dos Revendedores 
Atacadistas de Lubrificantes, reali-
zado nos dias 23 e 24 de novembro, 
uniu dois importantes eventos do 
setor em um só em Campinas. Mar-
cado por debates sobre economia, 
política, direito da concorrência e lo-
gística reversa, o encontro atraiu as 
principais autoridades e lideranças 
sindicais da revenda e distribuição. 
A cerimônia de abertura contou com 
a participação dos anfitriões, Flávio 
Martini de Souza Campos, presiden-

te do Recap, e Laércio dos Santos 
Kalauskas, presidente do Sindilub. 
Souza lembrou do momento em que 
o evento foi idealizado, no auge da 
crise, e o encontro seria uma boa 
oportunidade para que os reven-
dedores atuassem na retomada do 
controle econômico. “Aqui estamos 
reunidos porque nós que vamos tirar 
o Brasil dessa crise. É através das 
mãos das pessoas que estão aqui 
nessa sala que nós vamos conse-
guir gerar empregos”. O economista 
Ricardo Amorim falou dos sinais 
de melhora da economia brasileira, 

com a queda da inflação no bimestre 
setembro/ outubro. Segundo ele, 
quando a inflação cai, a taxa de 
juros também sofre queda e na se-
quência o crédito volta, o que reflete 
eu aumento de consumo. Com mais 
vendas, as empresas acumulam 
melhores resultados, podendo refletir 
em mais contratações. Na opinião 
dele, o efeito Donald Trump pode 
ser um risco para  a recuperação 
brasileira  ter um ritmo mais lento.  
“Se não tivermos nenhuma crise 
global, o Brasil entra num período de 
recuperação”, disse o economista.
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Antônia Mateus
Auto Posto Retiro das Cara-
velas - Cananéia

Sanny Royas de Aguiar 
Posto de Serviços Califórnia 
-  Santos
   
Caroline D. Nagrockis 
AP Malibu - São Vicente
AP Valongo de Santos

Luciana Vilela de Carvalho
Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá

   
Antônio Carlos Quintas 
de Pinho 
A.G. de Pinho & Cia - Guarujá

   
José Luiz Eboli Villamarim 
AP Espumas - Santos
   
Marcello F. Ameixeiro 
Super Posto 800 Milhas - 
São Vicente

Super Posto Constituição - Santos
   

José R. D’Elia de Oliveira
Auto Posto Praia de São 
Lourenço - Bertioga

Laurindo Carlos Rozinelli
Auto Posto Redentor - Guarujá
   

Sérgio de Souza 
AP Carga Pesada do Guarujá
AP Falcão do Terminal - Guarujá

   
Luciano Jair Ongarato
Posto 4 Irmãos - Jacupiranga 
Posto Ongarato - Jacupiranga

Severina Simões Leone 
Auto Posto Cinese - Guarujá

   
Ricardo Eugênio de Araújo 
A. G. de Pinho & Cia - Guarujá
AP La Caniza - Guarujá
   
Antônio Sebastião Pavan 
Auto Posto Mar Báltico - PG
   
Luzia R. Campagnaro
P. de Serv. Travessia de Santos
   
Cristiane do P. Verderano
AP da Balança Santos

Flávio Ribas de Souza
Auto Posto Antônio Emerick - SV
Auto Posto M. Power - Santos
Linha Um Prod. de Petróleo - Santos
   

Carlos Alberto Duque
Posto de Serviços Vereda 
Tropical - Guarujá

Reinaldo Kensuke Monma
Auto Posto Cajati - Cajati
   
Cristina Nunes Bento
Auto Posto Bom Amigo - Gua-
rujá

   
Maurício Lochter
Auto Posto Real de Cajati II
   
Vinícius Castanheira Diniz 
Auto Posto Boulevard XV São 
Paulo - Praia Grande

Auto Posto Super 1000 de Peruíbe
Auto Posto Super 1000 do Quietude 
- Praia Grande
Auto Posto Super 1001 - PG
Auto Posto Super 1003 - PG
Auto Posto Vila Antártica - PG
   

Carlos Cabral dos Santos 
A.R.W. Cabral Serviços Auto-
motivos - Santos
   
Fábio Enriquez Dominguez 
Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos - Santos

Marilene de Santis Pavan 
Auto Posto Mar Báltico PG
   

09Reunião no Minaspetro para 
tratar de assunto de interesse da 

categoria, em Belo Horizonte/MG;

11Seminário “Concorrência 
Desleal e Desafios do Setor de 

Combustíveis”, em São Paulo/SP;

21 Fórum Nacional de Direito do 
Consumidor do Mercado de 

Combustíveis, em São Paulo/SP;

22 Entrevista na Rádio 103,7, em 
Santos/SP;

23 Reunião do Conselho de 
Representantes da Fecombus-

tíveis, em Campinas/SP;

23/245º Ercom e 3º Ealub, 
em Campinas/SP;

25Reunião dos representantes do 
Departamento de Comunica-

ção dos sindicatos filiados a Fecom-
bustíveis, em Campinas/SP;

29Reunião do Conselho Regional 
do Senac, em São Paulo/SP.
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Um brinde a você!
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www.brinks.com.br

A N O S

ASSISTA AO VÍDEO
PELO QR CODE AGENDE UMA VISITA!

Priscilla Sales (11) 95022-8047
priscilla.sales@brinks.com.br

Alexandre Sá  
(13) 3797-2827  Cel. (13) 98114-5601
alexandre.sa@brinks.com.br

A Brink’s possui o modelo de cofre inteligente ideal para sua necessidade.

A Brink’s tem a solução completa para a gestão
dos pagamentos em dinheiro no seu posto de combustíveis. 

O CompuSafe® combina cofre inteligente, tecnologia em segurança e a conectividade da internet.
Tudo com a tradição e a expertise que só a Brink's tem.

São mais de 3 mil instalados no Brasil.

Esqueça as contagens, 
conferências manuais 
e possíveis perdas.

Reduza a exposição 
a assaltos.

Dinheiro 
na conta.

Acompanhe 
pelo celular.

Brink’s




