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Privatização de refinarias 
ameaça o abastecimento 

Estudo aponta risco de apagão de combustíveis no País



M
José Camargo Hernandes

Presidente do Resan

"O petróleo era nosso"
Editorial
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Muitos de nós, revendedores, acordamos e 
dormimos pensando em combustíveis desde 
o berço. A revenda tem uma tradição familiar 
cujas empresas passam de pais para filhos 
há gerações. E foram nossos pais e avós 
que testemunharam o início de uma história 
que está sendo radicalmente transformada 
com a privatização de refinarias estatais.

Desde a sua fundação em 1953, a Petrobras 
se tornou importante braço da força motriz 
mundial da indústria petrolífera e de refino. E é 
por isso mesmo que o mercado está apreensi-
vo com o processo de venda de oito refinarias.

O brasileiro está tão acostumado com o slo-
gan 'o petróleo é nosso' que não tem a menor 
noção do que significará ter empresas multi-
nacionais à frente do refino. Até porque nossa 
estrutura de refinarias não prevê a competição 
entre elas. Mas, com a venda dos ativos, logo 
haverá. E o que vai acontecer? Teremos a tão 
propalada concorrência que poderá baixar o 
preço final dos produtos?

Esta é a pergunta de um milhão de dólares. 

Se não temos a resposta, temos ao menos fa-
tores que precisam ser analisados e inseridos 
no tempo e espaço para nos aproximarmos do 
real impacto dessa medida. O principal deles é 
que o Brasil é carente de infraestrutura. 

O mais preocupante é que o processo de pri-
vatização já começou sem que haja a definição 
de uma nova regulação para o setor do refino 
e abastecimento. E se a empresa que ganhar 
a licitação também atuar como distribuidora? 
Quem sairá ganhando, por certo, será a rede 
de varejo dessa distribuidora, mas e os demais 
agentes do mercado? 

E se não houver acordo econômico para deter-

minada companhia continuar a comprar com-
bustíveis daquela refinaria? Ela terá que buscar 
produtos em outra unidade a mil quilômetros de 
distância? E ainda assim queremos dizer que o 
preço vai cair?

A importação poderá ser uma opção. Mas 
temos portos e terminais marítimos suficientes 
para o aumento da demanda? E como vamos 
transportar esse combustível? Nossa malha 
de dutos de petróleo possui extensão de 1.592 
quilômetros, enquanto a de derivados tem 
extensão de 4.438 km. Nos Estados Unidos, a 
malha dutoviária de petróleo possui 89 mil km 
de extensão e a de derivados, 153 mil km.

O fato, caros leitores, é que precisamos acom-
panhar essa transformação do setor de abas-
tecimento muito de perto. Até porque qualquer 
medida que esteja em curso terá o revendedor 
como o agente do mercado mais afetado.

Trago, assim, uma boa notícia, de última hora,  
que é a aprovação pela Câmara dos Deputa-
dos, no dia 4 de dezembro, da realização de 
uma audiência pública para “tratar das Políti-
cas Comerciais e de Precificação das Princi-
pais Distribuidoras de Combustíveis do País 
e seus Efeitos à Competitividade do Setor”. 
Ainda não há data para sua realização.

A revenda precisa do apoio de todos os 40 mil 
empresários varejistas para ter voz ativa tanto 
na transformação do refino, que está na ponta 
da cadeia de downstream, quanto nas discus-
sões mais relacionadas diretamente ao nos-
so dia a dia, que incluem a exclusividade de 
contratos, discriminação de preços por compa-
nhias distribuidoras e competitividade.

Não se esqueçam: juntos somos mais fortes! 
Boas Festas!
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Refinarias

Brasil está sob 
risco real de um 

apagão 
de combustíveis



E

OO futuro da distribuição de combustí-
veis no País está nas mãos da Petro-
bras e das autoridades regulatórias 
que acompanham o processo licita-
tório para a venda de oito refinarias 
estatais brasileiras. O mercado de 
downstream está todo voltado para o 
que vai acontecer nos próximos me-
ses e quais serão os grupos adqui-
rentes das unidades. O receio é que 
seja criado um monopólio regional.
As quatro primeiras refinarias já estão 
sendo licitadas desde o dia 22 de no-
vembro e, segundo notícias apuradas 
pela grande imprensa, a estatal enviou 
carta-convite a quatro empresas: a chi-
nesa Sinopec, o fundo de investimentos 
Mubadala Investment, de Abu Dhabi, e 
os grupos brasileiros Ultra e Raízen.
As refinarias que fazem parte da 
primeira licitação são a Abreu e Lima 
(Renest), em Pernambuco; Landulpho 
Alves (RLAM), na Bahia; Presidente 
Getúlio Vargas (Repar), no Paraná; 
e Alberto Pasqualini (Refap), no Rio 
Grande do Sul. Juntas, elas são res-
ponsáveis por 45% da capacidade 
total de refino no País, num total de 
950 mil barris/dia.
A segunda etapa da privatização das 
refinarias colocará à venda as unida-
des de Gabriel Passos (Regap), em 

Minas Gerais; Isaac Sabbá (Reman), 
no Amazonas; a Lubrificantes e Deri-
vados de Petróleo do Nordeste (Lub-
nor), no Ceará; e a Unidade de Indus-
trialização do Xisto (Six), no Paraná. 
Elas têm capacidade de produzir 
diariamente 200 mil barris.

Análise
Especializada no mercado de óleo 
e gás, a Leggio Consultoria fez um 
estudo sobre o impacto da venda das 
refinarias pela Petrobras que mos-
tra que tão importante quanto trazer 
novos investimentos para o refino é 
ampliar “a infraestrutura para movi-
mentação de combustíveis em portos, 
dutos e ferrovias, pois é necessário 
escoar esta produção até as regiões 
consumidoras”, disse Marcus D’Elia, 
sócio-diretor da Leggio Consultoria.
Um estudo do BNDES Setorial (setem-
bro/2018) posicionou o Brasil como o 
sétimo maior mercado de derivados 
de petróleo do mundo em 2017, com 
suas 18 refinarias e capacidade insta-
lada de quase 2,3 milhões de barris/
dia. Dessas 18 refinarias, 14 são de 
grande escala, pertencentes à Petro-
bras. As demais são de pequeno porte 
e compreendem apenas 1,6% do total 
da capacidade instalada.

Início de privatização das refinarias da 
Petrobras causa apreensão ao mercado
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Um ponto principal 
destacado pela Leggio 
e pelo BNDES é que 
no Brasil, as cadeias 
logísticas para abas-
tecimento são pouco 
integradas entre si, 
diferentemente dos 
Estados Unidos (veja 
quadro ao lado). Na 
prática, as refinarias 
estatais não competem 
entre si, o que pode 
significar um problema 
quando uma delas pas-
sar para as mãos da 
iniciativa privada. 

“Precisamos sempre 
lembrar que, nos Esta-
dos Unidos, quando o 
Bush pai abriu o mer-
cado com um decreto, 
100 mil dos 250 mil 
postos revendedores 
fecharam. As margens 
de comercialização são 
tão pequenas que só 
as grandes redes so-
breviveram. Hoje, os 
Estados Unidos têm 
redes com 500 e até 
1.000 postos. E mesmo 
assim o custo operacio-
nal é pago pelas lojas 
de conveniência. Aliás, 
aí está outra disparidade 
entre Brasil e Estados 

As refinarias norte-americanas estão presentes em 
diversas regiões geográficas, conectando-se por 
uma vasta rede de distribuição, como dutos, ferro-
vias, estradas e terminais de importação/exporta-
ção de derivados. Essa vasta cadeia logística per-
mite que haja concorrência entre as refinarias, uma 
vez que podem, em tese, entregar seus derivados 
em diversas regiões do país de forma competitiva. 
Por exemplo, algumas regiões, como o Texas, têm 
um cluster (grupo) de diversas refinarias indepen-
dentes conectadas por uma grande malha de du-
tos, terminais e demais modais de logística, o que 
garante a elas uma abrangência regional vasta. 

Uma característica relevante das refinarias norte-
-americanas é seu alto nível de complexidade. Isto 
é, elas são dotadas da capacidade de produzir vá-
rios derivados, carreando sua produção para aque-
le com maior demanda em determinado momento. 

Além disso, a capacidade de refino não se con-
centra em poucas empresas. O maior refinador 
norte-americano é responsável por apenas 11,6% 
da capacidade total instalada no país. Outras 43 
empresas têm, individualmente, menos de 3% 
dessa capacidade, embora totalizem, em conjun-
to, 26% da capacidade total norte-americana.

Como é a cadeia 
de refino nos EUA



PO

Unidos: aqui temos 7.800 lojas e lá 
são 138 mil conveniências, disse o 
presidente da Federação Nacional 
do Comércio de Combustíveis e Lu-
brificantes (Fecombustíveis), Paulo 
Miranda. 
Em entrevista a Postos & Serviços, 
a Associação das Distribuidoras de 
Combustíveis – BRASILCOM, que 
reúne atualmente 40 distribuidoras 
regionais brasileiras de combustí-
veis, destaca os potenciais reflexos 
no setor e no mercado de combus-
tíveis, mas devolve a bola para as 
mãos do governo. 
“Temos certeza que o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica 
(Cade), o Ministério de Minas e Ener-
gia e a Agência Nacional do Petro-
leo, entendendo os enormes riscos 
da criação de monopólios regionais 
em substituição ao atual, tomarão as 
medidas necessárias para que estas 
alterações propostas estejam susten-
tadas  por bases sólidas o bastante 
para que não gerem distorções”. 
Divisão territorial
“O território brasileiro está dividido 
em dez cadeias logísticas para abas-
tecimento de combustível, tendo por 
base a presença de uma ou mais 
refinarias em cada uma delas. Essas 
cadeias são definidas pela infraes-
trutura disponível para a movimen-
tação de grandes volumes – portos, 
ferrovias, dutos e hidrovias. São 
elas: Amazonas, Pará, Maranhão, 

Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Rio Grande do Sul”, diz o estudo 
BNDES, publicado na revista Setorial 
de 2018. 
Ou seja, refinarias de um determi-
nado bloco regional não atuam de 
forma abrangente em outras regiões. 
“Assim, dificilmente haveria condi-
ções competitivas de in¬fraestrutura 
e logística para uma refinaria atender 
a regiões distantes de sua área de 
atuação”, complementa o estudo.
 “Essa situação é previsível e es-
trategicamente correta diante da 
realidade nacional da época de 
implantação de refinarias de grande 
escala. A Petrobras buscou otimi-
zar sua estrutura de produção de 
derivados e de logística para mini-
mizar o custo de investimento para 
o abastecimento nacional, evitando 
incorrer em investimentos redun-
dantes, ou de menores escalas, nos 
quais seus ativos competiriam entre 
si em um mercado regional ou na-
cional”.

Dias de hoje
Por isso, a Leggio destacou a impor-
tância da capacidade portuária para 
realizar o transporte do produto pelo 
país. “Na Bahia, a capacidade de mo-
vimentação do terminal portuário de 
Aratu representa apenas 5% do volu-
me de produção da refinaria RLAM, 
limitando fortemente a possibilidade 
de competição com produto de outra 
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origem neste merca-
do. Já no Rio Grande 
do Sul, o Porto de Rio 
Grande está distante 
da refinaria Refap e 
não há terminais de lí-
quidos no litoral norte 
do estado e no litoral 
sul de Santa Catarina. 
Estes fatores deixam 
o produto que irá 
competir com a refi-
naria muito distante 
do mercado consu-
midor, aumentando 
custos e, portanto, 
limitando a concor-
rência”.

E mais: “A falta de 
capacidade para mo-
vimentação de com-
bustíveis nos portos 
nestes estados difi-
cultará a competição 
também através de 
produtos importados 
e deve ampliar a mar-
gem para os refina-
dores estabelecidos 
nestes locais. A alter-
nativa seria a concor-
rência do combustível 
transportado de ou-
tras refinarias através 
do modal rodoviário, 
também limitada pelo 
custo”.

Refinarias na Europa
Como observado nos EUA, na Europa tam-

bém não há concentração de capacidade de 
refino por nenhuma empresa. O maior re-

finador na Europa é a Total, com 11,2% da 
capacidade instalada. A União Europeia tem 

85 refinarias e uma capacidade instalada total 
de 14,5 milhões de barris/dia. A demanda da 

é de 13,3 milhões de barris/dia. O relatório da 
Clingendael International Energy Programme 
indica que as refinarias da Europa Ocidental 
estão expostas à competição, decorrente da 
presença de 30 diversas empresas em uma 

mesma região e da existência de uma cadeia 
logística associada que facilita o escoamen-
to dos produtos para regiões fora do entorno 

das refinarias (CIEP, 2017). Por outro lado, em 
regiões como o Centro-Leste Europeu, existe 

uma resiliência maior à competição, pois algu-
mas refinarias contam com um mercado cativo 

e estão localizadas em regiões com menor 
densidade de conectividade logística. 

(Reprodução do estudo sobre Mercado de refino de petróleo no Bra-
sil, publicado por André Pompeo do Amaral Mendes, Cássio Adria-
no Nunes Teixeira, Marco Aurélio Ramalho Rocio e Haroldo Fialho 

Prates no BNDES Setorial de 2018)



O Brasil foi o sétimo maior mercado de 
derivados de petróleo do mundo em 2017, 
possuindo 16 refinarias e duas unidades 
de refino de lubrificantes e xisto, com ca-
pacidade instalada de quase 2,3 milhões 

de barris/dia. Dessas 18 refinarias,14 são 
de grande escala, pertencentes à Petro-
bras. No Sudeste, estão instalados 56% 
da capacidade de refino; no Nordeste, 
23%; e, no Sul, 19%.

6 Dax Oil Refino S.A., em 
Camaçari/BA; 
8 Univen Refinaria de Pe-
tróleo Ltda., em Itupeva/SP;
14 Refinaria de Petróleos 
de Manguinhos S.A., no 
Rio de Janeiro/RJ; e
17 Refinaria de Petróleo 
Riograndense S.A., locali-
zada em Rio Grande/RS.

PARTICULARES

1,6%
da 

capaci-
dade

98%
da 

capaci-
dade

1 – Refinaria Isaac Sabbá (Reman) - 
Manaus (AM) 
2 - Refinaria Lubrificantes e Derivados do 
Nordeste (Lubnor) - Fortaleza (CE)
3 - Refinaria Potiguar Clara Camarão - 
Guamaré (RN) 
4 - Refinaria Abreu e Lima - Ipojuca (PE)
5 - Refinaria Landulpho Alves (RLAM) 
– São Francisco do Conde (BA)
7 - Refinaria Gabriel Passos (Regap) - 
Betim (MG)
9 - Refinaria Capuava (Recap) - Mauá (SP)
10 – Refinaria de Paulínia (Replan) - 
Campinas (SP)
11 - Refinaria Presidente Bernardes 
(RPBC) – Cubatão (SP)
12 – Refinaria Henrique Lage (Revap) – 
São José dos Campos (SP)
13 - Refinaria Duque de Caxias (Reduc)  
– Campos Elísios (RJ)
15 - Refinaria Presidente Getúlio  
Vargas (Repar) - Araucária (PR)
16 – Unidade de Industrialização do Xisto 
(SIX) –  São Mateus do Sul (PR)
18 -  Refinaria Alberto Pasqualini  
(Refap) – Canoas (RS)

PETROBRAS
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SSem infraestrutura portuária, ferro-
viária, rodoviária e, sobretudo, sem 
uma rede de polidutos que garantam 
o abastecimento nacional, a venda de 
oito refinarias estatais trará um gargalo 
imprevisível na demanda por combus-
tíveis em estados onde a unidade de 
produção for privatizada.
“Nossas refinarias são distantes uma 
das outras. Elas são complementares, 
ou seja, não competem entre si. Se a 
unidade do Rio Grande do Sul, que está 
na fase 2 de privatização, for vendida 
para um grupo que detém uma distri-
buidora, por exemplo, a refinaria mais 
próxima é a do Paraná que está à 1.000 
quilômetros de distância. Se essa refina-
ria precisar parar a produção por algum 

motivo ou os novos donos decidirem 
privilegiar sua rede de postos, onde os 
revendedores do Rio Grande do Sul vão 
comprar produto”?, pondera Paulo Mi-
randa, presidente da Fecombustíveis.

A preocupação maior do líder da re-
venda é com a concorrência e com a 
garantia do abastecimento nacional. 
“É claro que há legislação para obrigar 
os novos donos das refinarias a ven-
derem combustíveis para todos, mas é 
preciso ter uma regulação muito mais 
atenta do que a ANP tem hoje e, de 
toda a forma, não temos infraestrutura 
para distribuir os produtos”.

Apagão
Embora o modelo americano esteja 

“Teremos um apagão de combustíveis no Brasil”

Paulo Miranda, da Fecombustíveis: “Em matéria de infraestrutura, um estudo 
que encomendamos indica que estamos atrasados, no mínimo, em 50 anos”



A
sendo usado como base para moder-
nizar o mercado de refino e de abas-
tecimento de combustíveis do Brasil, 
a infraestrutura dos dois países é 
incomparável. 
Enquanto no país de Donald Trump 
existem 140 refinarias, aqui são 18. 
“A infraestrutura americana é de dar 
inveja". Lá existem 150 vezes mais 
polidutos do que no Brasil. "É até 
injusto fazer essa comparação. Temos 
poucas ferrovias e rodovias limitadas 
em seus percursos, além de portos 
e terminais marítimos insuficientes”, 
complementa Miranda.
Um exemplo do gargalo que pode ser 
criado com o modelo colocado em 
prática pela Petrobras com a abertura 
da licitação é o que aconteceu em Mi-
nas Gerais quando a Refinaria Miguel 
Passos teve que paralisar a produção 
de diesel S10 por 45 dias devido à 
contaminação de um tanque. 
“Vivemos um racionamento. A Pe-
trobras teve que zerar o frete para 
buscarmos produto em outras refina-
rias. Mesmo assim, pedíamos 20 mil 
litros e recebíamos 10 mil”, explicou 
o presidente da Fecombustíveis, que 
é dono de postos em MG e sentiu na 
pele as dificuldades em manter seu 

estoque de S10 durante esse período.

Realidade
A Federação que representa 40 mil 
revendedores de combustíveis de 
todo o Brasil contratou o consultor 
Adriano Pires, o principal nome entre 
os especialistas em petróleo e energia 
do País, para – em conjunto com uma 
outra empresa internacional – fazer 
um estudo completo sobre os impac-
tos da privatização das refinarias no 
mercado de abastecimento.
“Um erro nesse setor leva cinco anos 
para ser consertado. Espero que a 
ANP e as autoridades levem os estu-
dos que vêm sendo feitos em consi-
deração e tomem os cuidados neces-
sários para evitar um colapso nacional 
e que os combustíveis  fiquem ainda 
mais caro para o consumidor brasilei-
ro”, conclui Paulo Miranda.

Fecombustíveis contratou o 
consultor Adriano Pires para 

analisar os impactos da privatização 
de refinarias estatais no abastecimento 

nacional de combustíveis
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Estrangeiras voltaram ao Brasil há dois anos

Nos últimos 
dois anos, o 
mercado de 
distribuição 
de combus-
tíveis vem 
passando por 
uma transfor-
mação que 
vai além das 
mudanças 
regulatórias. 
A chegada de 
quatro gran-
des grupos 
multinacio-
nais ao Brasil, em 2018, fortaleceu o 
chamado mercado regional de distri-
buição, que tem como objetivo avan-
çar diretamente sobre as gigantes 
BR, Ipiranga e Raízen. 
Além da ALE, adquirida pelo grupo 
suíço Glencore, a chinesa Petrochi-
na e a francesa Total compraram 
as distribuidoras TT Work e mineira 
Zema. Há ainda investimentos de ou-
tra suíça no Sul do País, a Vitol, que 
comprou participações da Rodoil. 
A aquisição de 78% da ALE pela 
Glencore ocorreu há pouco mais de 
um ano. Desde então, a empresa 
planejou um crescimento arrojado 
para 2019, que chegava a 20% a 
mais da receita do ano anterior. 

“O ano de 2019 foi um ano de mui-
tas novidades para a ALE. Lan-
çamos uma nova plataforma de 
valor, com iniciativas para apoiar o 
revendedor ALE a rentabilizar cada 
vez mais o seu negócio. Isso fez 
com que surgisse um efeito muito 
positivo na revenda ALE. Estamos 
próximos de atingir nossa meta de 
150 novos postos neste ano; em 
representação de volume de com-
bustível, já alcançamos a marca 
equivalente aos 150. Em relação a 
faturamento, a ALE pretende fa-
turar cerca de R$ 14 bilhões em 
2019”, disse Diego Pires, diretor de 
Marketing e Varejo da companhia.
Já a Petrochina, subsidiária da 
Companhia Nacional de Petróleo 



A

da China (CNPC), com-
prou 30% da TT Work, 
holding do grupo brasi-
leiro Total, com sede no 
Recife, que hoje ocupa o 
quinto lugar do País na 
distribuição de gasolina 
e sexto em diesel. A TT 
Work atende 2,2 mil pos-
tos de combustíveis no 
País e clientes industriais.
O objetivo da chinesa é 
melhorar seus resultados 
globais, ampliando a sua 
operação nas américas. 
A CNPC tem participação 
de 10% em consórcios de 
exploração do Campo de 
Libra, na Bacia de Santos, e 
de 20% na área de Peroba.
A francesa Total, que com-
prou a Zema Distribuidora, 
tem atuado nos estados 
de Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso, onde possui 
280 postos. Já a Rodoil, 
empresa de Caxias do Sul 
do País, despertou o inte-
resse da suíça Vitol após 
alcançar um crescimento 
admirável em 2016, quan-
do atingiu uma receita de 
764 milhões de dólares e 
um lucro de 8,6 milhões 
de dólares, gerando um 
retorno de 56% sobre o 
patrimônio, a maior renta-
bilidade do setor. 

A ALE já definiu um desafio ainda maior para 
2020. A companhia quer conquistar volume equi-
valente a 250 novos postos, que passarão a re-
forçar a marca ALE nos 21 estados em que tem 
atuação, além do Distrito Federal. 
“Queremos ampliar cada vez mais nossa presen-
ça em todo o território nacional, onde operamos 
com cerca de 40 bases de armazenagem e distri-
buição”, anunciou Diego Pires, diretor de Marke-
ting e Varejo em entrevista a Postos & Serviços. 
Pires não comentou vantagens para a companhia 
pelo fato de a Glencore ser produtora de etanol e 
nem se os preços da ALE têm sido mais competi-
tivos. Também não quis dar sua opinião sobre as 
mudanças em debate no mercado, como verticali-
zação, venda direta de etanol entre usinas e postos 
e até mesmo o fim da tutela obrigatória da ANP 
sobre os contratos comerciais entre distribuidoras e 
a rede varejista. Confira abaixo mais detalhes:

ALE e Glencore querem 
ampliar presença no varejo
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Postos & Serviços – A ALE já efeti-
vou o crescimento da sua rede de 
postos? 
Diego Pires – Continuamos investindo 
no modelo de negócios que consolidou 
a marca ALE em todo País: proximi-
dade e alinhamento junto à nossa re-
venda, com uma plataforma de varejo 
voltada, principalmente, para rentabili-
zação dos postos e apoio ao revende-
dor. Dessa forma, estamos efetivando 
nossa meta de conquista de postos 
neste ano, sempre buscando apoiar 
nossa revenda para que tenha o melhor 
desempenho possível em seu ponto de 
venda. Até o dia 25 de novembro, inau-
guramos 127 postos e vamos chegar a 
150 até o fim do ano. Podemos ressal-
tar que os novos postos conquistados 
em 2019 já respondem pelo aumento 
de volume previsto para o ano.
Postos & Serviços – Quantos postos 
ALE existem hoje no país e especifi-
camente em SP?
Pires – Atualmente, a Rede ALE é 
formada por cerca de 1.500 
postos. Atendemos também 
aproximadamente 3.500 pos-
tos “bandeira branca”, men-
salmente. Nosso principal foco 
continua sendo o crescimento 
orgânico da Rede ALE, por 
meio da conversão e emban-
deirando postos. 
Especialmente em São Paulo, 
reforçamos nossos esforços 
para ampliarmos cada vez 

mais a presença da ALE por todo o 
Estado. Até o momento somamos 381 
postos com bandeira ALE.
Postos & Serviços – Postos bandei-
ra branca que queiram se associar à 
ALE são bem-vindos? Há um plano de 
atração de novos postos para a rede? 
Quais vantagens são oferecidas? 
Pires – Com certeza, são muito bem-
-vindos. A ALE é uma empresa jovem, 
ágil, conectada e, com esse forte re-
lacionamento, é a oportunidade para 
mostrarmos todas as nossas vanta-
gens. Isso inclui o Clube ALE (relacio-
namento e fidelização), a parceria com 
a Moove para fornecimento de lubri-
ficantes da marca Mobil, a Academia 
Corporativa ALE (treinamento e capa-
citação), o programa Ligados na Qua-
lidade (certificação do combustível), as 
lojas de conveniência Entreposto (EP), 
as unidades de Serviço Automotivo ALE 
Express e outros produtos, serviços e 
parcerias que são desenvolvidas para 
fortalecer a revenda.
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Valor agregado

Postos BR serão pontos de retirada 
de compras feitas pela internet

Conhecido como e-Box, os armários inteligentes são tendência mundial e 
deverão ser instalados em 400 postos de combustíveis até o final de 2021

Com o mundo cada vez 
mais digital, aproximada-
mente 82% dos consu-
midores brasileiros com 
acesso à internet já se 
renderam às facilidades 
das compras online. Afi-
nal, com a vida corrida, os 
clientes mais antenados 
buscam por agilidade, 
comodidade e melhores 
preços com condições de 

pagamento. Ao que tudo 
indica, essa se tornou a 
melhor opção de compra 
para a maioria pertencen-
te a esse grupo de inter-
nautas. Segundo levanta-
mento realizado pela NZN 
Intelligence, 82% dos 
que já compraram algum 
produto pelo computador 
ou celular, em torno de 
74% adotaram esta mo-

dalidade como a preferida 
em relação às compras 
tradicionais realizadas em 
lojas físicas. 

Mas, para quem mora 
sozinho e não possui por-
taria no prédio, comprar 
online acaba se tornando 
um problema por conta 
da dificuldade da entrega 
do produto. Além disso, 
no Brasil, há o problema 
de segurança pública, em 
que as encomendas, mui-
tas vezes, são furtadas 
e não chegam aos seus 
destinos (veja quadro). 

Foi pensando em como 
melhorar a experiência 
de compra online que a 
Clique Retire fechou, em 
novembro, uma parceria 
com a BR para que os 
postos da rede recebam 
o serviço de e-Box. Ten-
dência mundial de retirada 
e devolução de compras 
feitas pela internet, aproxi-
madamente 400 ‘armários 
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inteligentes’ devem ser 
instalados nos postos do 
Rio de Janeiro e São Pau-
lo até o final de 2021. 

Marcio Artiaga, CEO da 
Clique Retire, explica que 
na experiência interna-
cional, a ideia é reduzir 
custos de frete e oferecer 
mais conveniência ao 
cliente. Por aqui, o intuito 
é o de driblar as dificulda-
des impostas pela falta de 
segurança pública, que 
muitas vezes impede que 
o produto chegue direta-
mente à casa do consu-
midor. “Somente no Rio 
de Janeiro, cerca de 47% 
dos moradores de áreas 
de risco têm restrição de 
acesso a fretes ou não 
possuem endereço postal. 
Isso é uma barreira para a 
compra online”, disse.

Instalação nos  
postos BR
A projeção inicial é de 
que, nos próximos dois 
anos, Rio e São Paulo 
ganhem 400 terminais 
de autoatendimento para 
entrega de encomendas 
de e-commerce em pos-
tos da bandeira BR. “A 
parceria com a Clique 
Retire é um passo na 
direção em oferecer con-
veniência e comodidade 
à população dos gran-
des centros. Do total de 
7.800 postos Petrobras 
em todo o país, há mais 
de 1.200 com conveni-
ência BR Mania. Grande 
parte já manifestou in-
teresse em receber os 
terminais”, disse Leonar-
do Burgos, executivo de 
Negócios da BR.

Como se registrar?
O usuário deve fazer um 
cadastro gratuitamente 
no site da Clique Retire 
(www.cliqueretire.com.br) 
para obter seu endereço 
virtual de entrega e usu-
fruir do serviço de e-Box. 
Ao finalizar a compra na 
internet, o cliente insere o 
endereço virtual fornecido 
pela plataforma e escolhe 
em qual e-Box da Clique 
Retire a mercadoria deve 
ser entregue. Em segui-
da, recebe por SMS uma 
senha no formato QRCo-
de para abrir o comparti-
mento e retirar o produto 
comprado. A média de 
prazo para entrega é de 
72 horas. O funcionamen-
to dos terminais é total-
mente automático, intuiti-
vo e muito simples.

Dados da insegurança
O Rio de Janeiro é o Estado que mais sofre com furto 
de encomendas. Segundo estudo da Firjan, foram re-
gistrados em 2017 aproximadamente 10.600 roubos de 
carga, que causaram um prejuízo de R$ 607,1 milhões. 
Em 2019, a Comissão Especial do Plano Estadual de 
Segurança Pública e Defesa Social da Alerj divulgou que 
os roubos de carga chegaram a diminuir 40% em relação 
ao mesmo período no ano passado, mas o problema ainda preocupa; 42% dos 
CEPs cariocas continuam sem receber as entregas dos  
Correios por falhas na segurança. 
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EEm março de 2018, a Ipiranga, em 
parceria com a Via Varejo – grupo 
composto pelas Casas Bahia, Extra e 
Pontofrio – lançou o projeto de ins-
talação dos armários inteligentes em 
postos de combustíveis da rede de 
todo o país. Na época, Postos & Ser-
viços divulgou a novidade, que previa 
a instalação, a princípio, nos postos 
da rede do Rio de Janeiro. Segundo 
o comunicado divulgado pela empre-
sa no ano passado, a Baixada San-
tista e Vale do Ribeira não estavam 
nos planos para recebê-los. “A em-
presa irá avaliar o investimento, as-
sim como a procura e também ques-

tões de segurança dos clientes para, 
depois, expandir às demais cidades”.

Ao ser procurada para saber sobre 
os resultados do período, a assesso-
ria da Ipiranga disse que a expansão 
ainda segue em planejamento, mas 
que não podem detalhar números. 
“O desempenho alcançado com a 
parceria atingiu as expectativas pro-
jetadas, dando mais disposição para 
a Ipiranga expandir a iniciativa para 
novas unidades”, disse o comuni-
cado. Já a Via Varejo disse que a 
operação do projeto encontra-se em 
revisão no momento. 

Ipiranga lançou projeto parecido no ano passado
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NNo mês de outu-
bro, o consumo 
de etanol em todo 
o País chegou a 
2,055 bilhões de 
litros. Os dados, 
publicados pela 
Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) e 
compilados pela 
União da Indús-
tria de Cana-de-
-Açúcar (UNICA), 
mostram que 
esse volume re-
presenta o se-
gundo maior nível 

Consumo

Etanol gera economia de R$ 5,8 
bilhões aos consumidores

de vendas de hidratado 
de toda série histórica, 
inferior apenas ao volume 
comercializado em outubro 
do ano passado, quando 
as vendas somaram 2,06 
bilhões de litros.

Segundo o diretor técni-
co da UNICA, Antonio de 
Padua Rodrigues, a maior 
procura por etanol “é um 
indicativo de que o consu-
midor não está levando em 
consideração somente as 



vantagens econômicas, 
mas também os conhe-
cidos benefícios am-
bientais proporcionados 
pelo etanol”, disse. 
Somente no Estado de 
São Paulo, de janeiro 
a outubro de 2019, as 
vendas somaram 11,34 
bilhões de litros. Este 
resultado evidencia 
que cerca de 70% do 
volume de combustível 
consumido pelos pro-
prietários de veículos 
leves é representado 

pelo etanol (anidro + 
hidratado). 
No acumulado de 2019, 
o volume consumido de 
hidratado no Brasil to-
talizou 18,42 bilhões de 
litros, um crescimento 
de 19,8% em compara-
ção a 2018. 
Esse avanço expressivo 
no consumo está direta-
mente relacionado com 
o volume vendido das 
unidades produtoras 
para as distribuidoras 
em todo Brasil. De ja-

neiro a outubro, o volu-
me comercializado pelas 
usinas soma 19,04 bi-
lhões de litros. 

Já a participação do eta-
nol na matriz de com-
bustíveis do ciclo Otto 
atingiu 48,3% (etanol hi-
dratado e etanol anidro 
somados e convertidos 
em gasolina equivalen-
te) em 2019. Trata-se do 
maior valor desde 2009, 
quando o índice atingiu 
48,7%, no período de 
janeiro a outubro.
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Reinaldo Ken-
suke Monma 

Auto Posto Cajati 
   

Maurício Lochter 
Auto Posto Real 

de Cajati II - Cajati
   

Vinícius Casta-
nheira Diniz 

Auto Posto Super 1000 
de Peruíbe - Peruíbe
Auto Posto Vila Antárti-
ca - Praia Grande
   
 Carlos Wagner 

Cabral Dias dos 
Santos 
ARW Cabral Serviços 
Automotivos - Santos
   

Fábio Enriquez  
Dominguez

Mafadi Com. de Produ-
tos Automotivos - 
Santos
   

Luciana Vilela de 
Carvalho

Fase Quattro Comércio 
e Combustíveis - 
Juquiá

DEZEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

JANEIRO
1ª QUINZENA
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Antônio Carlos 
Quintas de Pinho 

AG de Pinho & Cia - 
Guarujá
Conveniências Guarujá

Sanny Royas de 
Aguiar 

Posto de Serviços Califór-
nia - Santos

Caroline Nagrockis
Auto Posto Malibu - 

São Vicente
Auto Posto Valongo de 
Santos 

Cícero Abrahão 
Auto Posto Brumar -  
Santos
Auto Posto Estrela Santis-
ta - Santos

Laurindo Carlos  
Rozinelli 
Auto Posto Redentor - 
Guarujá

Filomena F. Mendes
Posto de Serviços 

Albatroz - Bertioga

Sérgio de Souza 

Auto Posto Carga Pe-
sada do Guarujá

Luciano Jair 
Ongarato

Posto 4 Irmãos JL - 
Jacupiranga
Posto Ongarato - 
Jacupiranga

Severina Simões 
Leone 
Auto Posto Cinese - 
Guarujá
   

Ricardo Eugênio 
Meirelles de 

Araújo
AG de Pinho & Cia - 
Guarujá
Auto Posto La Caniza - 
Guarujá

   
Marcelo Unruh 

Siqueira
Auto Posto Intermares 
- Praia Grande

   
Flávio Ribas de 

Souza 
Auto Posto Antonio 
Emerick- São Vicente
Linha Um Produtos de 
Petróleo - Santos 



Ações Resan / novembro

22Reunião do Con-
selho Editorial da 

Revista Combustíveis & 
Conveniência da Fe-

combustíveis, em São Paulo/SP.

26Reunião com o SINTHORESS para 
tratar da Convenção Coletiva de 

Trabalho da categoria de lojas de conveni-

ência, em Santos/SP.

28Reunião do Conselho de Repre-
sentantes da Fecombustíveis, em 

Teresina/PI;

28 e 29 Participação no XIV 
Encontro dos reven-

dedores de Combustíveis do Nordeste, 
em Teresina/PI.

COMBUSTÍVEIS

4  O consumo de etanol já supera 
o da gasolina e tende a crescer 
mais. Em 2018, a demanda pelo 
biocombustível no Brasil chegou a 

33,7 bilhões de litros. Já o consumo de gaso-
lina ficou em 26,5 bilhões de litros. As infor-
mações foram divulgadas por Marcelo Gauto, 
especialista em petróleo, gás e energia. 

Fique Atento!

  

1 Está em cur-
so mais uma 
investida da 
indústria auto-

mobilística para manter o 
etanol no foco como com-
bustível alternativo até 
que veículos elétricos se 
tornem viáveis no Brasil. 
O país é o único fabrican-
te de carros que rodam 
com etanol e as montado-
ras apostam na ampliação 
do seu uso. 

ETANOL 

3As empresas não são mais 
obrigadas a garantir estabili-
dade de um ano para empre-
gados que sofrerem acidente 

a caminho ou na volta do trabalho. Nem 
pagar o FGTS pelo período de afastamen-
to médico, conforme a Medida Provisória 
(MP) nº 905. 

ACIDENTE DE TRAJETO

MALHA FINA

2 A Receita Federal iniciou a operação Malha PJ 
relativa à contribuição previdenciária adicional que 
financia a aposentadoria especial de funcionários 
expostos ao benzeno e a outros agentes nocivos. 

Nessa primeira fase, foram enviadas 6.769 cartas para postos 
de gasolina que não declaram em GFIP o adicional de contri-
buição previdenciária, totalizando um valor de divergência de 
R$ 128.160.214,69. Os contribuintes alertados terão 2 meses 
para se autorregularizarem (prazo final 15 de janeiro), por 
meio de retificação de GFIPs e consequente realização do 
pagamento ou parcelamento dos valores constituídos. Aqueles 
contribuintes que não se autorregularizarem, serão objeto de 
lançamento de ofício, podendo serem autuadas com acrésci-
mo de multa de 75% a 225%.

20 |  POSTOS & SERVIÇOS    



Novidade! Temos a opção da contabilidade digital para 
atendimento a distância com a mesma qualidade de acompanhamento!

BA

PB

AL

Matriz
R. Buriti Alegre, 525
Vila Ré - São Paulo
tel: 11 2023-9999

Filial/GO
Décima Segunda Av, 321 A 
QD- 60 LT - 14 - Goiania 
tel: 62 3926-8100

Filial/RJ
Rua Gildásio Amado, 55 - 6º and sl 607 
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
tel: 21 3176-5950

Já pensou em 
uma contabilidade 
específica para o seu
posto de combustível?




