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Conheça o plano de governo de Jair 
Bolsonaro para o setor de combustíveis04

Ricardo Amorim
renova ânimo

O economista e apresentador, que particiou 
do encontro de revendedores realizado em 
Campinas, explicou o porquê a tendência da 
economia é crescer mais de 2% ao ano. "Es-
tamos na fase de mais oportunidades", disse 
Amorim.
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“Alerta máximo”
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Usinas, ANP e distribuidoras nos tribunais
Quem é revendedor e passa parte do seu tempo na 
pista de abastecimento já tem a resposta  na ponta 
da língua para aqueles consumidores que assis-
tem ao Jornal Nacional à noite e já chegam para 
abastecer o carro no dia seguinte com a intenção 
de comprar o produto mais barato. A explicação é 
sempre a mesma: o preço baixou na refinaria, mas 
a distribuidora ainda não repassou o novo valor 
para o posto. A decepção do cliente, no entanto, 
se traduz em descontentamento com o varejista, 
aquele que está na ponta da cadeia.

Essa rotina está estabelecida no mercado de com-
bustíveis há muitos anos e, infelizmente, não há 
qualquer perspectiva de mudança. Somos sempre 
os portadores das más notícias. O governo fica com 
a fama de bom menino, de quem dá o desconto ou 
baixa o preço. E, nós, comerciantes que temos con-
tato direto com o consumidor somos o vilão.

O fato é que quando se ouve falar que a gasoli-
na caiu 23,8% na refinaria entre 25 de setembro 
e 7 de novembro, raros são os consumidores que 
entendem que gasolina A não é o combustível que 
ele coloca no tanque. E que a esse tipo ‘A’ ainda é 
adicionado o etanol anidro que, aliás, praticamente 
no mesmo período subiu 5,7%.

Mas tudo isso tem ficado na conta de desgaste di-
ário do revendedor. Como explicar que em Santos, 
por exemplo, no dia 16 de setembro o preço médio 
da revenda para a gasolina era R$ 4,505 e, em 28 
de outubro, R$ 4,758? 

O cliente não quer saber que a margem dos postos 
está cada vez menor. Não quer saber do total dos 
tributos sobre os derivados de petróleo e etanol e 
há alguns anos também não escolhe o produto pela 
qualidade.

Esses são apenas alguns dos motivos pelos quais 

a expectativa pelo novo governo de Jair Bolsonaro 
atinge picos de ansiedade. Não que isso se traduza 
em apoio ou desconfiança. Mas o novo traz o sopro 
da esperança de que teremos dias menos difíceis 
de serem vencidos.

O presidente eleito já deu sinais de que quer menos 
a intervenção do Estado no setor, que defende pre-
ços menos voláteis e que dará prosseguimento à 
privatização da Petrobras. Ainda é muito cedo para 
avaliar qualquer cenário. Há nomes de ministros 
sendo anunciados e queremos acreditar que nosso 
mercado terá o respeito que merece diante da nos-
sa importância na economia nacional. 

Nos dias 17 e 18 de outubro, lideranças da reven-
da, autoridades e agentes reguladores se reuniram 
na 6ª edição do Encontro dos Revendedores de 
Combustíveis (Ercom) do Sudeste e o 4ª Encontro 
Nacional dos Revendedores Atacadistas de Lubrifi-
cantes (Ealub), realizados em Campinas. O cenário 
econômico traçado é favorável. Como diz o econo-
mista Ricardo Amorim, estamos vivendo momentos 
de oportunidades e o País poderá crescer mais de 
5% nos próximos três anos. 

Mas na outra ponta está a pressão para que haja 
uma liberalização do mercado de combustíveis 
com uma desregulamentação que vem sendo 
traduzida como “desburocratização” ou até “sim-
plificação” de rotinas. 

Por isso, nesse momento, os sindicatos e a Fe-
combustíveis estão trabalhando para que mudan-
ças regulatórias não descaracterizem o mercado 
de combustíveis e acabem de uma vez por todas 
com a figura do revendedor. É hora do revendedor 
estar atento a todos os movimentos do Resan, da 
Federação, da ANP e, claro, dos governos federal 
e estadual. Da nossa parte, garanto, estamos em 
alerta máximo. 
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Política

O presidente eleito Jair Bolsonaro 
quer criar mecanismos para evitar 
que a flutuação dos preços dos com-
bustíveis seja feita diariamente ou 
várias vezes no mês. Ele defende o 
alinhamento da política da Petrobras 
ao mercado internacional mas propõe 
o uso de instrumentos de proteção 
financeira - conhecidos com hedge - 
para evitar a variação constante.

O modelo é similar ao divulgado pela 
estatal no dia 6 de setembro, quando 
foi anunciado que os repasses da 
gasolina seriam feitos a cada 15 dias, 
usando a estratégia de hedge, comum 
no mercado financeiro. O mecanismo 
faz com que os ajustes diários calcula-
dos sobre os preços de compra e ven-
da sejam acertados no final do período. 
O ex-ministro da Fazenda, Henrique 
Meirelles (MDB), já havia proposto a 
criação de um fundo para estabilização 
dos preços dos combustíveis.

A volatilidade dos preços, diante da 
variação cambial e até de condições 
climáticas, tem sido defendida pela 
própria Petrobras como fundamental 
na tarefa de recuperar a sua saúde 
financeira. Cláusulas existentes no 
estatuto da petrolífera obrigam o 
Governo a ressarcir a empresa caso 
sejam concedidos subsídios. 

O plano de Bolsonaro para a política 
energética brasileira tem um capí-
tulo exclusivo dedicado à Petrobras 
e outro ao mercado de gás natural. 
Para ele, grande parte da capacida-
de de refino da empresa deve ser 
privatizada, assim como acabar com 
o monopólio que a estatal tem no 
mercado de gás natural.

Plano de governo 
Petrobras e mercados internos 

1 Os preços praticados pela Petrobras deverão seguir os mercados internacionais, mas as 
flutuações de curto prazo deverão ser suavizadas com mecanismos de hedge apropriados. 

2 Ao mesmo tempo, deveremos promover a competição no setor de óleo e gás, benefi-
ciando os consumidores. Para tanto, a Petrobras deve vender parcela substancial de sua 

capacidade de refino, varejo, transporte e outras atividades onde tenha poder de mercado. 

3 O gás natural exercerá papel fundamental na matriz elétrica e energética nacional, pro-
piciando a qualidade e segurança energética para a expansão de forma combinada com 

as energias fotovoltaica e eólica.

4 A competição deve ser promovida também no setor de gás, buscando uma ação coor-
denada entre estados, a quem compete sua regulação por determinação constitucional. 

5 Na formulação do preço da energia, inclusive dos combustíveis, há uma forte influência 
dos tributos estaduais, que precisará ser rediscutido entre todos os entes federativos.

Fim do monopólio da Petrobras no Gás Natural 

1 O Gás tem ganho destaque na matriz energética brasileira, reduzindo as emissões de CO2 
e ajudando a integrar outras fontes renováveis intermitentes. 

2 Para aumentar a importância do Gás Natural no setor, é importante acabar com o mono-
pólio da Petrobras sobre toda a cadeia de produção do combustível, mediante: 

• Desverticalização e desestatização do setor de gás natural. 
• Livre acesso e compartilhamento dos gasodutos de transporte.
• Independência de distribuidoras e transportadoras de gás natural, não devendo estar atre-
ladas aos interesses de uma única companhia. 
• Criação de um mercado atacadista de gás natural. 
• Incentivo à exploração não convencional, podendo ser praticada por pequenos produtores.

O que pensa 

Jair Bolsonaro 

sobre o mercado de combustíveis?
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Polêmica

A liberação da compra e venda de etanol entre usinas e 
postos revendedores virou disputa jurídica. Um juiz federal 
do Nordeste utilizou o princípio da livre concorrência para 
conceder aos produtores de etanol de Pernambuco, Ala-
goas e Sergipe o direito à comercialização direta do bio-
combustível. A sentença, promulgada em 24 de outubro, 
acabou, no entanto, suspensa uma semana depois diante 
do recurso de apelação interposto pela Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O fato é que a decisão de primeira instância acirrou os 
debates iniciados no Senado com a aprovação do Projeto 
de Decreto Legislativo nº 61 no dia 19 de junho. A matéria 
segue em tramitação na Câmara dos Deputados. No dia 6 
de novembro a Comissão de Defesa do Consumidor pro-
moveu audiência a pedido do  deputado João Fernando 
Coutinho (Pros-PE), que defende os produtores.

Sentença
A ação judicial (que aguarda o julgamento do mérito)foi pro-
posta contra a União e a ANP pela Cooperativa do Agrone-
gócio dos Associados da Associação dos Fornecedores de 
Cana-de-Açúcar (COAF) e por mais três sindicatos repre-
sentantes do setor sucroalcooleiro daqueles estados. 

A tese de que a obrigatoriedade de os postos comprarem 
produto apenas das distribuidoras ofende o princípio da 
livre concorrência foi acatada pelo juiz Edvaldo Batista da 
Silva Júnior, substituto da 10ª Vara Federal de Pernambu-
co, que antes já havia concedido tutela de urgência.

Ainda de acordo com os argumentos apresentados 
pelos produtores, a figura da distribuidora como inter-
mediadora cria uma reserva de mercado em favor das 
companhias: “Não é a ANP que controla o mercado do 
etanol no Brasil, mas sim as distribuidoras, as quais, 
recusando a compra ou simplesmente atrasando um 

pouco mais um pagamento acabam por exercerem po-
der de vida e de morte sobre a atividade empresarial dos 
produtores de etanol, tanto assim que já houve o fecha-
mento de mais de oitenta unidades produtoras no País, 
havendo diversas outras em situação pré-falimentar”.

O juiz considerou ainda não haver risco para a qualida-
de do produto uma vez que o etanol continuará "sendo 
lacrado e certificado pelas unidades produtoras, como já 
ocorre hoje, e seguirá ao posto revendedor, onde pode-
rá, igualmente e como já ocorre, sofrer fiscalização tanto 
pelo próprio varejista como pelo consumidor final".

Suspensão 
O desembargador federal Rubens de Mendonça Canuto 
Neto decidiu pela suspensão da eficácia da sentença até o 
julgamento final da apelação. 

A Plural comemorou o resultado alegando que a proposta 
acarretaria custos extras de R$ 870 milhões ao ano, con-
siderando logística, operação e distribuição. "O custo do 
transporte aumentaria em 24,7%, ou R$ 181 milhões, em 
função de fatores como ausência do uso de ferrovias e du-
tos, utilização de veículos de menor capacidade, aumento 
do tempo de viagem e produtividade mais baixa".

“Como haverá então livre 
concorrência se o preço acaba 

sendo ditado pelas distribuidoras, 
pelas quais o etanol tem 

necessariamente de passar por mais 
distantes que sejam dos postos 

revendedores?”

Juiz Edvaldo Batista da Silva Júnior

Venda direta de etanol 
vira disputa judicial
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Mercado

O mercado de combustíveis vive um 
dos momentos mais importantes de 
sua história. A greve dos caminho-
neiros mobilizou a sociedade e con-
seguiu pressionar o Governo Federal 
para que promova a abertura total do 
setor. A ANP já lançou duas tomadas 
públicas de contribuições (TPC) para 
debater a permanência da regra de 
fidelidade à bandeira e sobre a ver-
ticalização da cadeia de distribuição. 
O Senado também já aprovou a ven-
da direta de etanol das usinas para 
postos e encaminhou projeto paras 
análise da Câmara dos Deputados. 
Enfim, o processo está avançando 
rapidamente.

A análise acima permeou os discur-
sos das autoridades ligadas à dis-

tribuição e revenda de combustíveis 
durante o 6ª Encontro dos Reven-
dedores de Combustíveis (Ercom) 
do Sudeste e o 4ª Encontro Nacio-
nal dos Revendedores Atacadistas 
de Lubrificantes (Ealub), realizado 
pelo Recap e Sindilub nos dias 17 e 
18 de outubro, em Campinas.

“Há uma tendência pela liberdade 
generalizada do setor, o que pode 
criar o efeito inverso. Ao invés de 
promover a concorrência e bene-
ficiar o consumidor, se as regras 
não forem bem pensadas e discuti-
dos os prós e contras, veremos em 
pouco tempo uma concentração no 
mercado varejista, coisa que já vi-
vemos na distribuição”, alerta José 
Camargo Hernandes.

O presidente da Fecombustíveis, 
Paulo Miranda, disse temer o mo-
delo de primeiro mundo que se pre-
tende adotar no Brasil, onde postos 
podem comprar direto das refinarias 
e até importar o produto e operam 
com self service. 

Durante a abertura do 6º Ercom e 
do 4º Ealub, Miranda questionou os 
riscos da abertura total do mercado 
quando o empresário enfrenta difi-
culdade até mesmo para fazer uma 
defesa judicial sobre uma questão 
comercial, por exemplo. 

“Não se pode trazer a legislação da 
Noruega para um país de terceiro 
mundo e que está muito atrasado 
como nós estamos. Eu não consigo 

Divisor de águas

Encontro de Revendedores marcou posição do setor contra mudanças radicais na regulação do mercado de combustíveis
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fazer a defesa do revendedor 
na Justiça porque um proces-
so demora 15, 20 anos. Eu 
tenho um processo no Cade 
(Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica ) que tem 
dez anos. Como vou reclamar 
de preços discriminatórios com 
esse judiciário? O País está 
completamente amarrado com 
milhões de ações na Justiça. 
Há processos que estão con-
clusos esperando uma senten-
ça do juiz há cinco anos”. 

O diretor de planejamento da 
Plural (Associação Nacional 
das Distribuidoras de Combus-
tíveis, Lubrificantes, Logística e 
Conveniência), Hélvio Rebes-
chini, citou a morosidade de 
uma ação de despejo. “Nos Es-
tados Unidos em três meses se 
resolve uma ação que no Brasil 
leva cinco anos”. Rebeschi-
ni também aponta o peso dos 
encargos sociais na empresa 
como um entrave: “Num posto, 
de 25% a 30% das despesas 
são com encargos trabalhistas”.

Upstream
Há um discurso dominando 
os debates que aponta a fal-
ta de concorrência na cadeia 
de petróleo. O presidente da 
Federação analisa cada fase 
deste mercado e destaca a 
acirrada competição entre os 
42 mil postos revendedores. 
Já o upstream (prospecção e 
refino de petróleo) é formado 
por apenas 16 refinarias da 
Petrobras e duas independen-
tes, das quais uma deve R$ 7 
bilhões de impostos. Na distri-
buição, mesmo com o mono-
pólio das três grandes com-
panhias, a presença de uma 
centena de distribuidoras re-
gionais ajuda na concorrência.

“Nos Estados Unidos existem 

mais de 120 refinarias brigan-
do por preço, então o revende-
dor americano pode comprar 
direto de quem produz. Por 
isso, se queremos que preço 
dos combustíveis caia para o 
consumidor brasileiro, temos 
todo um caminho para percor-
rer. Primeiro é rever a carga 
tributária: 50% do preço da 
gasolina são de impostos. De-
pois temos que criar uma con-
corrência no refino, abrindo as 
portas, melhorando o sistema 
de importação... Depois que ti-
vermos concorrência nas duas 
etapas acima da revenda, aí 
tudo bem, eu acho que a gente 
pode olhar para o varejo”.

ANP
Aurélio Amaral, diretor da ANP, 
rebateu algumas das afirma-
ções acima dizendo que a cri-
se liderada pelos caminhonei-
ros representou o anseio da 
sociedade, mas reconheceu a 
enorme concorrência existente 
na revenda. Ainda assim, diz 
que as tomadas públicas de 
contribuição serão importan-
tes para o novo modelo que se 
pretende implantar no setor.

“A TPC não é decisão. Ela é 
meramente uma consulta. A 
gente sabe do peso e da im-
portância das nossas decisões 
e que não se pode fazer uma 
desregulamentação de manei-
ra irresponsável, que crie mais 
problemas. O que queremos é 
ver o que pode ser simplifica-
do, que podemos tirar de peso 
de burocracia. Queremos ofe-
recer ferramentas que possam 
agilizar a nossa relação com 
vocês, encontrando uma ma-
neira de simplificar e continuar 
fiscalizando de maneira cons-
tante e rigorosa”.

“O que eu peço para a ANP 
é o maior cuidado possível 

nesta abertura (de mercado), 
que ela tenha a velocidade 

que o nosso País terá para se 
modernizar, para conseguir 

dar a este setor uma concor-
rência leal e sadia”. 

“Que seja feito uma  
modernização lenta, gradual, 
na medida certa ao mercado 

brasileiro”

“Não podemos deixar que 
o Brasil se transforme no 

Chile, onde não existe mais 
revenda desde que um de-
creto da época da ditadura 
liberou completamente o 

mercado. Lá existem comis-
sionados, empregados, mas 
não o revendedor proprie-

tário de posto”, 

Paulo Miranda
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O movimento “Combustível Legal” que 
tem como foco o combate à fraude no 
setor foi um dos painéis do 6ª En-
contro dos Revendedores de Com-
bustíveis (Ercom) do Sudeste e o 4ª 
Encontro Nacional dos Revendedores 
Atacadistas de Lubrificantes (Ealub). 
No centro das discussões estavam 
representantes da Polícia Federal, 
Ministério Público, Secretaria da Fa-
zenda e dos sindicatos revendedores 
para falar de um mercado visado no 
quesito fraudes. Isso porque o setor 
de combustíveis é o primeiro no país 
em arrecadação de tributos. A previ-
são é de que entrem para os cofres 
públicos R$ 134 bilhões este ano. Ao 
passo que há uma inadimplência de 
R$ 4,8 bilhões. 
Segundo o diretor de planejamento 
da Plural - (Associação Nacional das 
Distribuidoras de Combustíveis, Lu-
brificantes, Logística e Conveniência) 
– Hélvio Rebeschini, 52% do valor dos 
produtos são impostos. “Isso fomenta 
a lavagem de dinheiro, a corrupção e 
elimina o concorrente. O movimento 
Combustível Legal vem na contramão 
de tudo”, afirmou.
Um estudo realizado pela Plural 
mostra que o estado de São Paulo é 
um dos mais problemáticos. No caso 
do etanol “não há o recolhimento do 
PIS/Cofins, há inadimplência de ICMS 
e compras em usinas não credencia-
das”, exemplificou Rebeschini. Em 
relação a gasolina a situação não é 
diferente. Tributos também não são 
pagos, o metanol continua presente 
na composição do produto e a por-
centagem de anidro na gasolina C é 
crescente. 
Diante desta realidade, o delegado da 
Polícia Federal Edivanir Paiva aposta 
no fortalecimento das instituições para 
combater o problema. “Não existe 

investigação policial sem uma 
instituição forte e um investimen-
to, tanto em equipamento como 
em policiais”, pontuou ele. 
O procurador do Ministério Públi-
co Federal (MPF), Ricardo Perin 
afirmou que há um sucateamento 
das instituições públicas brasi-
leiras. “Mesmo assim estamos 
trabalhando para desestimular 
estas práticas criminosas”. 
Para fechar o cerco contra os 
fraudadores, o diretor da Secreta-
ria da Fazenda, Marcelo Yasuda 
reconhece que o setor de combus-
tíveis é essencial para a arreca-

dação tributária do país. “E por 
isso a importância do combate à 
sonegação fiscal”, contou ele enu-
merando as diversas operações 
que são realizadas pelo órgão 
constantemente.
O movimento combustível legal 
propõe uma série de mudanças 
para mudar esta realidade, entre 
elas, a uniformização dos tribu-
tos. Atualmente, das oitos maio-
res sonegadoras de impostos na 
área, seis operam amparadas em 
liminares concedidas pela Justi-
ça, segundo Rebeschini, repre-
sentante da Plural. 

Fraudes continuam na mira
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REVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Sérgio Henrique Souza Almei-
da, funcionário de carreira da 
ANP desde 2005, é o novo co-
ordenador da agência em São 
Paulo. Especialista em regu-
lação, ele veio da Superinten-
dência de Fiscalização e Abas-
tecimento, no Rio de Janeiro, 
e assumiu o novo cargo no dia 
5 de outubro com a missão de 
ampliar o combate às fraudes e 
a digitalização de dados.

Almeida substitui Roberto Sal-
dys, transferido para a Supe-
rintendência de Produção de 
Combustíveis. Experiente, o 
novo chefe da unidade paulis-
ta estava trabalhando no setor 
de julgamento de processos, o 
que lhe deu grande conheci-
mento sobre o setor.

“O mercado de São Paulo é 
desafiador por conta do volume 
de agentes econômicos. Vamos 
atuar na fiscalização em bus-
ca de mantermos a qualidade 
dos produtos”, disse Almeida à 
Postos & Serviços durante o 6ª 
Encontro dos Revendedores de 
Combustíveis (Ercom) do Su-
deste e o 4ª Encontro Nacional 
dos Revendedores Atacadistas 
de Lubrificantes (Ealub).

Um dos projetos imediatos do novo 
gestor é acompanhar a implantação do 
sistema eletrônico de informações, que 
já está em curso. “O benefício para o 
revendedor será excelente. Todas as 
demandas para a ANP entrarão por via 
eletrônica. A previsão é que até feve-
reiro esteja tudo implantado. Teremos 
eficiência produtiva na agência”.

Fiscalização
Sérgio Almeida falou sobre as frau-

des e garantiu que elas estão dimi-
nuindo em função do trabalho de 
inteligência associado ao Programa 
de Monitoramento do Combustí-
vel. “Monitoramos passo a passo a 
movimentação do mercado. A gen-
te vai tentar, com inteligência e a 
informática, agilizar ainda mais o 
controle de fiscalização. O número 
reduzido de servidores nos obriga a 
fazer (o trabalho) de forma eficien-
te”, concluiu.

ANP tem novo coordenador em São Paulo

Sérgio Almeida conversou com José Camargo Hernandes e Renato Goldoni, presidente 
e diretor do Sindicombustíveis Resan, durante Encontro de Revendedores de Campinas
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Um dos mais respeitados especialistas em infraestrutura e, principalmen-
te, em combustíveis, o economista Adriano Pires defende que o novo 
presidente do Brasil consiga trazer para o mercado a segurança jurídica 
necessária para atrair investimentos e acabar com o medo generalizado 
sobre a política energética. 

“Quando falo de estabilidade me refiro a não trocar de regra a toda hora, mantendo a regu-
lação do mercado. É isso que traz segurança jurídica”, disse Pires em entrevista a Postos 
& Serviços, 15 dias antes de seu nome ter sido cogitado para o Ministério de Minas e 
Energia do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL).

No bate-papo ocorrido após a abertura do 6ª Encontro dos Revendedores de Combus-
tíveis (Ercom) do Sudeste e o 4ª Encontro Nacional dos Revendedores Atacadistas de 
Lubrificantes (Ealub), em Campinas, no dia 17 de outubro, Pires afirmou que nosso maior 
desafio é fazer os agentes que compõem a cadeia “acreditar de verdade que os fantas-
mas do tabelamento, congelamento e ressarcimento vão desaparecer para sempre e que 
o mercado vai funcionar de maneira livre, com a agência reguladora tomando conta do 
poder econômico, da adulteração e da sonegação. É esse cenário que eu desejo paro o 
Brasil. Tudo tem que ser voltado para o consumidor. Precisamos criar um mercado estru-
turado e não fictício”.

Em um artigo publicado no dia 3 de novembro no jornal O Estado de S.Paulo, Pires citou o 
paternalismo com o investimento privado em razão da instabilidade regulatória e da inter-
venção do Estado na economia. “As metas devem ser evitar a concentração de mercado, 
promover a concorrência e a competitividade, aumentar a eficiência e a produtividade e, 
assim, reduzir preços e tarifas, tendo como beneficiário final o consumidor”.

Ele defende a paridade internacional para o preço dos combustíveis, “com adoção de um 
imposto flexível para suavizar as flutuações do câmbio e do petróleo”. 

Confira a seguir os principais trechos da entrevista de Adriano Pires a P&S: 

"Precisamos criar um mercado 
estruturado e não fictício”

Adriano Pires
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Quais as suas expectativas com o novo governo 
com relação ao setor varejista de combustíveis, a 
distribuição e o refino de petróleo? 

Estou otimista com o governo que vai vir. Tem visão 
de mercado, privatista, de esvaziar o poder do Estado, 
de ser mais eficiente e de termos uma concorrência 
maior. Concorrência é bom para o setor, é bom para o 
consumidor e para o País. 

A Petrobras tem mesmo que ser privatizada? 
Qual é o caminho?

Não é questão de privatizar a Petrobras. O primeiro 
passo é criar concorrência do poço ao posto, o que 
não existe hoje ainda. Têm segmentos da indústria de 
óleo e gás, como o refino, por exemplo, que é mui-
to monopolista. Eu vejo a Petrobras, no futuro, como 
uma empresa dedicada a produzir óleo e gás do Pré-
-sal, mas vendendo todas as atividades do downstre-
am porque não faz nenhum sentido ter estatal no do-
wnstream (refino, distribuição e revenda). 

O que deve ocorrer com a política de preços? A 
revenda sente muito da oscilação diária de preços 
dos combustíveis...

Temos que entender que no Brasil a gasolina e diesel 
são commodities e têm que oscilar, sim, em função de 
mercado internacional e de câmbio. Uma hora o preço 
vai estar em alta e, em outra, em baixa. O que ocorre 
hoje é que o mercado, com seus diferentes agentes, 
tanto importadores, quanto distribuidores e revende-
dores, não acredita no governo. Eles acham que a 
qualquer momento o governo vai dar uma adernada 
e congelar os preços como aconteceu agora na greve 
dos caminhoneiros. Isso ressuscitou o trio do tabela-

Estou otimista com o governo 
que vai vir. Tem visão de mer-
cado, privatista, de esvaziar o 
poder do Estado, de ser mais 

eficiente e de termos uma con-
corrência maior. Concorrência é 
bom para o setor, é bom para o 

consumidor e para o País

mento, congelamento e ressarcimento. Enquanto o 
mercado não acreditar que o governo vai deixar os 
preços flutuarem de maneira livre, evidentemente 
tomando cuidado para que não haja abuso de po-
der de monopólio, sonegação e adulteração, você 
não vai ter essas reações de mercado. O ideal é 
baixar na refinaria, na distribuição e na revenda. 
Isso não ocorre de maneira natural porque o agen-
te não acredita no governo e ao não acreditar ele 
se protege e pensa assim: - ‘agora que baixou um 
pouquinho o preço, deixa eu aumentar minha mar-
gem porque não sei em que momento o governo 
vai voltar a congelar esse preço’. Então o grande 
desafio é o mercado acreditar de verdade que os 
fantasmas do tabelamento, congelamento e res-
sarcimento vão desaparecer para sempre e que 
o mercado vai funcionar de maneira livre, com a 
agência reguladora tomando conta do poder eco-
nômico, da adulteração e da sonegação. É nesse 
cenário que todo mundo vai ganhar dinheiro e que 
o consumidor será protegido. 

Alguém sabe me falar qual 
é a política de preços dos 

Estados Unidos ou 
da Alemanha? 

Há um grande temor com a ameaça da verticali-
zação. O mercado está assustado...

As coisas iam bem desde o final de 2016 até 
a greve dos caminhoneiros. Ela mostrou que 
esse é um governo fraco, que ficou refém dos 
caminhoneiros  e tomou as piores medidas 
possíveis. Eu falo que o governo mergulhou 
no túnel do tempo, andou para trás. A coisa ia 
indo bem, tinha importação como nunca teve 
no Brasil, tinha concorrência entre importação 
e a Petrobras refinadora... Com essa importa-
ção, as distribuidoras menores cresceram e os 
postos também podiam comprar do importador 
ou da Petrobras. Estava sendo criado um mer-
cado competitivo de maneira evolutiva. 
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A greve foi tão prejudicial assim?

Você não conserta 100 anos de in-
tervencionismo da noite para o dia. 
E aí você tem uma interrupção com 
a greve dos caminhoneiros. Infe-
lizmente, a ANP reagiu à greve de 
maneira ruim e atrasada. Essas 
consultas públicas e essa coisa de 
transparência – ninguém é contra 
transparência - mas essa coisa de 
fórmula é uma bobagem. A fórmula 
só vai ajudar a beneficiar agentes 
que não seguem a regra do jogo. 
A verticalização é outra bobagem. 
Economicamente não faz sentido 
para a distribuidora ter posto. Dei-
xa o mercado funcionar... Eu espero 
que com o novo governo as coisas 
voltem ao trilho e à fase em que es-
távamos caminhando para um mer-
cado maduro e moderno como são 
os mercados americano e europeu. 
Teve uma interrupção. Eu espero 
que a partir de janeiro volte à nor-
malidade.

Qual é o modelo ideal, na sua opi-
nião, desde o refino até à revenda? 
Quando comparamos o Brasil com 
os Estados Unidos é preciso dizer 
que lá existem mais de 120 refi-
narias. Além disso, aqui também 
temos a distribuição concentrada 
nas mãos de poucas companhias. 
Há como mudar a nossa realidade?

O modelo ideal é aquele mercado 
onde o produtor – seja uma refinaria 
da Petrobras ou privada -, os impor-
tadores, distribuidores e os postos re-
vendedores tenham estabilidade re-
gulatória e segurança jurídica. Esse 
é o mercado perfeito. 

Quando falo de estabilidade é não 
trocar de regra a toda hora, manter 
a regulação, não ter tabelamento, 
congelamento ou ressarcimento; 
é isso que traz segurança jurídica. 
Depois da greve dos caminhonei-
ros, com os preços de referência, 
como ficou o importador que fez 
investimentos? Agora, a Petro-
bras voltou a ter o monopólio já 
que ninguém importa porque não 
recebe o ressarcimento e também 
porque o preço de referência está 
abaixo do que o do mercado inter-
nacional. Por isso, para mim, mer-
cado perfeito é quando a agência 
reguladora (ANP) e também o 
Cade tratam de fiscalizar a qua-
lidade do combustível, a sonega-
ção, ou se alguém está fazendo 
uso de poder econômico. É igual 
juiz de futebol: quanto menos ele 
aparece no jogo, melhor ele é. 
Quando faço palestra pergunto 
sempre para a plateia: - ‘Alguém 
sabe me falar qual é a política de 
preços dos Estados Unidos ou da 
Alemanha’? Enquanto estivermos 
preocupados em definir qual é a 
política de preços para os com-
bustíveis é porque não estamos 
num mercado perfeito. 

SAIU NA IMPRENSA

VEJA
(30 de outubro de 2018)

Economista Adriano Pires é 
cotado para o Ministério de 

Minas e Energia
Especialista em petróleo, ele 
nega convite, mas se reuniu 

com Jair Bolsonaro na semana 
passada

O economista Adriano Pires, ex-assessor 
da direção da Agência Nacional do Petró-
leo, está entre os cotados para assumir o 
Ministério de Minas e Energia do governo 
Jair Bolsonaro. Ouvido por VEJA, ele 
confirmou que esteve na segunda 
passada (29/10) com o então candidato 
do PSL, (um dia depois da eleição), mas 
negou qualquer convite ou sondagem.

Fundador e diretor do Centro Brasileiro 
de Infra Estrutura, Pires disse que foi 
chamado para a conversa com Bolso-
naro pelo deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), futuro ministro da Casa Civil. 
Crítico da política energética adotada nos 
governos petistas, o economista contou 
que, no diálogo, Bolsonaro reforçou sua 
adesão a princípios liberais na economia, 
mas não falou em privatização da Pe-
trobras, apenas reafirmou que pretende 
vender refinarias de petróleo.

Pires não descartou a possibilidade de 
assumir o ministério (“Impossível é ressus-
citar mortos”), mas frisou que a hipótese 
complicaria sua vida: “Não seria interes-
sante, não está no meu radar”, declarou. 
Ele revelou que, no segundo turno, votou 
em Bolsonaro – no primeiro, escolheu 
Geraldo Alckmin (PSDB). O economista 
afirmou que conhece Onyx por causa 
de palestras que fez para deputados do 
DEM. Nelas, criticou o que classifica de in-
tervencionismo do PT na área energética.

Adriano Pires já foi superinten-
dente da ANP e é sócio-funda-

dor e diretor do Centro Brasileiro 
de  Infraestrutura (CBIE)
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Com o tema “Cenários turbulentos, mudanças velo-
zes”, o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella levou 
a uma reflexão sobre os tempos atuais as cerca de 
1.200 pessoas que participaram do 6ª Encontro dos 
Revendedores de Combustíveis (Ercom) do Sudeste e 
o 4ª Encontro Nacional dos Revendedores Atacadistas 
de Lubrificantes (Ealub).

A temática principal de seu bate papo com o público 
foi a inovação e reinvenção. “Não dá mais para fazer 
as mesmas coisas como fazíamos há 30 anos. O 
atentado de 11 de setembro, por exemplo, para nós 
é memória, mas para quem nasceu nos anos 2000 é 
história. Não dá para ficar parado. Nada mais é igual”, 
orientou.

Cortella afirma que estamos inseridos em uma so-
ciedade que está em constante transformação. Mas 
a novidade não seria a mudança e sim a velocidade 
como as coisas estão acontecendo. “Os cenários são 
turbulentos e as mudanças velozes”, observou.

Para lidar com estas questões, segundo ele, é neces-
sário estarmos alertas em todas as áreas. “No mundo 
de mudanças tem de prestar atenção. Ele muda com 
uma velocidade e temos de ter consciência de que 
não estamos prontos. Temos duas opções: aprende-
mos sempre ou parar”, afirmou. 

(Texto: Revista Recap)

Cortella
"Temos duas opções: 
aprender sempre 

ou parar”



E

14 |  POSTOS & SERVIÇOS

Futuro

Entre os temas discutidos no 6ª 
Encontro dos Revendedores de 
Combustíveis (Ercom) do Sudes-
te, “Matriz Energética – perspecti-
vas para o futuro” foi um dos mais 
aguardados. 

Mediado pelo ex-apresentador 
do programa Roda Vida, da TV 
Cultura, o jornalista Augusto Nu-
nes, o debate contou ainda com a 
presença do economista Adriano 
Pires, o presidente da Fecombus-
tíveis Paulo Miranda, e o diretor-
-geral da Waze para a América 
Latina André Loureiro Pereira. 

Pires, que também é sócio-
-fundador do Centro Brasileiro 
de Infraestrutura, acredita que o 
futuro da matriz energética são as 
soluções regionais. “Se você olhar 
para o passado as nossas matri-
zes eram carvão, petróleo e agora 

elas estão mais diversificadas: 
biomassa, água e o vento, que 
mudam de acordo com as regiões 
brasileiras”, comentou. 

Na opinião de Paulo Miranda, o 
Brasil está em condições pri-
vilegiadas em relação a este 
assunto. “Temos fontes variáveis 
de energia enquanto há países 
como o Kwait, em que ela tem 
data de validade para acabar”, 
observou. 

Segundo o diretor do Waze, o 
mercado de infraestrutura em 
energia é um dos que mais recebe 
investimentos. “O que se espera 
é muito mais do que temos hoje. 
Temos uma demanda grande para 
atender neste setor. De onde virá 
a energia que abastecerá os car-
ros elétricos, por exemplo”.

O presidente da Fecombustíveis 

vai mais longe. Os modelos de 
negócios terão de mudar diante 
da presença dos carros elétricos, 
que estão chegando a passos lar-
gos, conforme concluíram durante 
o debate. “Até quando teremos 
combustíveis para vender? No 
mínimo mais 20 anos pela frente”, 
presumiu Paulo Miranda.  

Como previu um mercado em 
franca expansão e com altos 
investimentos, Adriano Pires faz 
uma ressalva “temos várias fontes 
de energia e pagamos uma das 
tarifas mais caras”, criticou o 
economista. Ele lembrou que no 
setor elétrico também tivemos um 
avanço quando o próprio consumi-
dor passa a produzir a sua própria 
energia. “O nosso grande desafio 
é a privatização deste setor”.  

(Texto: Revista Recap)

O desafio da matriz energética

Jornalista Augusto Nunes Diretor do Waze, André Loureiro
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O momento é de 
oportunidades

“Estamos na fase ascendente 
do ciclo econômico. Há sete 
trimestres o Brasil voltou a 
andar para frente”. A análise é 
do economista e apresentador 
Ricardo Amorim que aposta no 
crescimento da economia aci-
ma de 5% já a partir de 2019. 
O desafio, no entanto, está na 
superação dos graves proble-
mas fiscais gerados, sobretudo, 
pelo excesso de gastos frente 
à arrecadação. É neste cená-
rio, aliás, que a sonegação de 
impostos ganha força, preju-
dicando  setores como o de 
comércio de combustíveis.

Na palestra ‘Os impactos da 
sonegação fiscal na socieda-
de’, proferida durante o evento 
de Campinas, Amorim passou 
mensagem otimista aos empre-
sários. “A expectativa geral é 
que o Brasil cresça em média 
2% ao ano nos próximos três 
anos, mas a realidade dos últi-
mos 120 anos mostra que, nos 
três anos seguintes às crises, o 
mínimo que o Brasil cresceu foi 
5% ou mais”. 

Amorim citou um estudo de sua 
autoria que mostra o cresci-
mento da clásse média nos 
próximos 10 a 12 anos. "Mais 
30 a 35 milhões de brasileiros 
devem entrar na classe média. 
Isso significa mais gente nos 
postos". 

Sonegação
Entre os setores que mais 
sofrem com a prática de so-
negação de impostos está a 

 "País voltará a crescer acima de 5% a 
partir de 2019", diz Ricardo Amorim

revenda de combustíveis 
devido à pequena margem 
de lucro do negócio que, 
se comparada ao concor-
rente sonegador, chega a 
ser desleal.  

Mas o alerta do economis-
ta não se resume apenas 
ao aumento da receita com 
o combate à sonegação. 
Segundo ele, o que está 
na berlinda é a concorrên-
cia que beneficia o consu-
midor final. “Nesse sistema 
de capitalismo quem “sai 
perdendo é quem faz a 
coisa certa”, ou seja, quem 
paga os seus impostos 
corretamente. “Temos de 
encarar de frente a sone-
gação fiscal porque ela 
acaba com a margem de 
lucro. A pessoa que não 
pagou imposto, joga o 
preço para baixo e não há 
concorrência que resista”. 

Amorim aposta na retomada das margens dos postos 
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O diretor de planejamento da Plural - (Associa-
ção Nacional das Distribuidoras de Combustí-
veis, Lubrificantes, Logística e Conveniência), 
Hélvio Rebeschini, faz um alerta para que as 
medidas de melhoria e simplificação em discus-
são estejam de acordo com o "nível de maturi-
dade que a legislação, o mercado e o País se 
encontram". Paulo Miranda, presidente da Fe-
combustíveis, ressalta a importância da revenda 
no contexto geral do mercado de combustíveis 
e discorda de discursos de que falta competitivi-
dade ao setor. Confira as declarações:

Hélvio Rebeschini

“A greve dos caminhoneiros foi causada 
por problema de oferta e demanda. Faltou 
carga e sobrou caminhão e o motorista 
endividado. O preço do diesel – no fim – 
foi mais um ingrediente dessa situação. 
Temos que ter serenidade para não tomar 
medidas açodadas por pressão. Em 1994, 
na época da abertura do mercado, tive-
mos muitas medidas de ordem tributária 
e também algumas regulatórias que foram 
desastrosas. É preciso olhar para o nível 
de maturidade do mercado e para a nossa 
legislação tributária e trabalhista, onde de 
25 a 30% dos custos dos serviços são de en-
cargos sociais. No Canadá e EUA se resolve 
uma ação de despejo em 3 meses, no Brasil 
leva de três a cinco anos. Será que o País 
está num nível de maturidade e amadure-
cimento que permite a liberdade plena?"

Líderanças do mercado alertam 
sobre riscos de mudanças radicais

O Recap, sindicato da revenda da região de 
Campinas, acaba de comemorar 30 anos. Du-
rante a abertura do Encontro de revendedores 
do Sudeste, um dos anfitriões, o presidente do 
Recap, Flávio Campos, destacou as três déca-
das do sindicato. “Este evento para o Recap tem 
um significado muito especial pois junto estamos 
completando também 30 anos de sindicato com 
muitas lutas e batalhas”.

Paulo Miranda

“A revenda é o único setor 
que tem competição de fato 

neste País. E ela é a pior 
concorrência que existe, por-

que eu compito com quem 
sonega, com quem lava di-

nheiro, com quem vende pro-
duto adulterado ou de carga 

roubada”.

Parabéns pelos 30 anos, Recap! 

Rebeschini e Miranda falam sobre riscos de mudanças regulatórias

Flávio é presidente do sindicato de Campinas e região
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Adelino da Conceição 
Padeiro
Auto Posto e Centro de 

Conv. Glicério Santista - Santos

Nilo Sérgio Ribeiro Ferreira  
da Silva
Bomba Campo Grande - Santos

   
Josué Leite de Paula  
Júnior

Auto Posto Filadélfia de Peruíbe  
  
Márcia Mendes Gavazzoni 
AP Lambari - Miracatu

Morada do Sol Auto Posto - Miracatu
Posto de Abastecimento Cento e 
Trinta e Sete - Miracatu

   
Maria Odete Cecília  
Gonçalves Pinto 

AP Ponto de Encontro - Iguape
Auto Posto Postal de Iguape

   
Rosa Maria Dutra de  
Almeida

Auto Posto Agenor de Campos - 
Mongaguá
Auto Posto Flórida Mirim -  

17 Renião do Conselho de 
Representantes da Fe-

combustíveis, em Campinas/SP;

17 e 18 Participação 
no Congresso 

e Feira de Negócios ERCOM & 
EALUB 2018, em Campinas/SP.

NOVEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan
Outubro

19

22

DEZEMBRO
1ª QUINZENA

30

16

03

18

27

24

Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém
   

Fabiana Tasca
Auto Posto Búfalo do Vale - 
Pariquera-açu

   
Mauro Sérgio Gonzalez
Auto Posto Rede Personalyt-
te - São Vicente

04

01
Manuel Enriquez Casal 
Rede Clean Car de Postos 
Santos
   
Aurélio Lopes Rodrigues 
Super Posto 200 Milhas -  
Santos

Mariana Martins Rodriguez 
Portal de Santos Serviços e Trans-
portes - Santos
   

Bruno Domingues  
Rodriguez 
Auto Posto Lunar - Santos

Posto Gaivota - Santos
R & L Conveniência - Santos
   

7 Fernando Luiz Tasca 
Auto Posto Búfalo do Vale - 
Pariquera-açu
   
Antônio Samartins 
Auto Posto Vale do Itariri - 

Itariri
   

Alexandre Ribeiro  
Goldoni 
Comércio e Serviços Auto-

motivos Tropical - Santos
Conveniência Tropical - Santos
   

Cristiane Chinelli 
Ignatovitch 
Auto Posto Mathias -  

Cubatão

Renato Monteiro Diogo 
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande

12

07

15

11

De 6 a 9 de novembro, o Sindicombustíveis Re-
san, em parceria com a Labormed Saúde Ocu-
pacional, realizou o treinamento da NR9 e NR20 
em Registro, no Vale do Ribeira. As aulas foram 
ministradas no Senac de Registro, que gentil-
mente cedeu a sala para a realização do curso; 
consolidando, assim, mais uma parceria para 
que o sindicato possa atender aos associados da 
região. Acompanhe novas turmas no site www.
resantreinamentos.com.br ou ligue para a secre-
taria do Resan, pelo telefone 13 3229-3535.

NR20/NR9 são ministrados no Senac - unidade Registro
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Fique Atento!

  

1Visando atender as 
Recomendações Inter-
nacionais que proíbem 
a utilização de produ-

tos com mercúrio, o INMETRO pu-
blicou em 5 de setembro de 2018 
a Portaria  nº 424, determinando 
que, no prazo máximo de 12 me-
ses, não haja a comercialização e 
uso dos termômetros confecciona-
dos em mercúrio destinados à me-
dição da temperatura do petróleo, 
seus derivados e biocombustíveis 
líquidos. Esta determinação legal 
tem efeito direto nos postos, que 
terão apenas até agosto de 2019 
para utilizarem-se de seus antigos 
termômetros. 

TERMÔMETROS

MEDIDAS REPARADORAS

4De janeiro a junho, a ANP efetuou 9.912 ações de 
fiscalização em todo o País, superando as 9.793 
ações feitas no mesmo período do ano passado. 
Apesar do número maior de fiscalização em 2018, 

neste ano foram lavrados menos autos de infração e interdição 
do que em 2017. No primeiro semestre, foram lavrados 2.439 
autos de infração (contra 2.836 no ano passado); 324 autos de 
interdição (contra 399) e 106 autos de apreensão (contra 108). 
As principais motivações de autuação foram o não cumprimento 
da notificação da ANP; equipamentos ausentes ou em desacordo 
com a legislação e comercialização de produto não conforme. 

FISCALIZAÇÃO

5 Já está em vigor nova portaria do Inmetro (Por-
taria 486) que destaca o caráter orientativo da 
fiscalização quando as irregularidades encon-
tradas em postos forem consideradas de caráter 

formal. A medida, publicada no Diário Oficial da União no 
dia 16 de outubro, é uma reivindicação antiga da revenda, 
defendida pela Fecombustíveis e pelos sindicatos afiliados, 
entre eles o Resan. Os postos têm 15 (quinze) dias, a 
contar da data do registro da notificaçao, para que as ações 
corretivas sejam providenciadas. Em casos de reincidência, 
deverá autuar e aplicar as respectivas penalidades. 

GARRAFA PET

6 Associado Re-
san: quer fazer 
parte de nossa 
lista de transmis-

são do Whatsapp e receber 
as notícias do setor de 
forma rápida e prática no 
seu celular? Basta adicionar 
o nosso número de telefone 
na agenda de contatos e nos 
enviar uma mensagem pelo 
aplicativo! O número é o 
(13) 99730-8048.

WHATSAPP BIOCOMBUSTÍVEL

8No dia a dia de um posto de combus-
tível, é comum a visita de funcionários 
do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE), assim como a solicitação de 

documentos para verificação. Vale lembrar que, 
após o e-Social entrar em vigor, boa parte destes 
documentos serão substituídos por arquivos 
eletrônicos. Ainda assim é necessário respeitar 
a guarda dos anos anteriores. Confira a lista de 
documentos imprescindíveis com seus prazos 
prescricionais e as respectivas bases legais no 
site: http://www.resan.com.br/noticias-integra/
fiscalizacao-mte/

MTE

2 Pesquisadores da Petro-
bras estudam tecnologia 
para acelerar a degradação 
do polímero que compõe 

as garrafas PET em até sete dias. A 
tecnologia do Centro de Pesquisas da 
Petrobras (Cenpes) utiliza enzimas que 
possibilitam recuperar os componentes 
das garrafas, sob pressão e tempe-
ratura brandas. Iniciados há quatro 
anos, os estudos obtidos já permitem 
“vislumbrar a viabilidade técnica de 
uma utilização desse processo em lar-
ga escala”. Uma das maiores vilãs para 
o meio ambiente, principalmente para 
o ecossistema marinho, a produção 
mundial de garrafas PET é estimada 
em 50 milhões de toneladas por ano e 
o percentual de reciclagem é de 18%.

7A produção e o 
consumo de com-
bustíveis derivados 
de matérias-primas 

renováveis apresentou cresci-
mento relevante em 2018. De 
janeiro a agosto, o aumento na 
produção de biodiesel foi de 
26% e a alta no consumo de 
etanol chegou a 14%, na com-
paração com o mesmo período 
do ano anterior. Os dados são do 
Ministério de Minas e Energia.

3 Fim da obrigação de reconhe-
cimento de firma, dispensa de 
autenticação de cópias e não-
-exigência de determinados 

documentos pessoais para o cidadão que 
lidar com órgãos do governo. É o que 
prevê a Lei 13.726, de 2018, sancionada 
e publicada no Diário Oficial no dia 9 de 
outubro. O texto também prevê a criação 
do selo de desburocratização na adminis-
tração pública e premiação para órgãos 
que simplificarem o funcionamento e me-
lhorarem o atendimento a usuários. Pela 
lei, órgãos públicos não poderão mais exigir 
o reconhecimento de firma, autenticação de 
cópia de documento, além de apresentação 
de certidão de nascimento, título de eleitor 
(exceto para votar) e autorização com firma 
reconhecida para viagem de menor se os 
pais estiverem presentes no embarque.

AUTENTICAÇÃO




