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A missão da Diretoria de Aviação é dar maior 
destaque à participação e relevância das 
associadas no crescimento da aviação brasileira.

NOTA
Geração de valor em estudo 
no ETCO

Combustíveis, tecnologia, refri-
gerantes e cervejas, medicamen-
tos e fumo. As cadeias de valor 
desses setores, representados no 
Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO), são tema de es-
tudo iniciado para a entidade, em 
agosto, pela empresa de auditoria 
Pricewaterhouse Coopers.

O trabalho, com base em infor-
mações das empresas e outras 
fontes de dados, deverá ser con-
cluído até o fim do ano. “Nosso 
objetivo é mensurar a relevância 
dos cinco setores e o valor que 
eles agregam à economia e ao 
país”, afirma a diretora executiva 
do ETCO, Heloisa Ribeiro.

Além do peso econômico asso-
ciado à produção e à geração de 
renda. O estudo abordará a parti-
cipação dos setores na oferta de 
postos de trabalho e no recolhi-
mento de impostos.

A evolução acelerada do mercado aéreo 
no país e o consequente aumento da de-
manda por combustível levaram o Sindi-
com a voar ainda mais alto. Desde 1º de 
agosto, uma nova diretoria foi criada – a 
Diretoria de Aviação – com o objetivo de 
ampliar o trabalho que a entidade vinha 
desenvolvendo no setor. 

A missão da diretoria, liderada por uma 
profissional com grande experiência, é dar 
maior destaque à participação e relevância 
das associadas no crescimento da aviação 
brasileira. De 2013 a 2015, as filiadas estão 
aportando R$ 1 bilhão na área, no contex-
to dos pesados investimentos públicos e 
privados em curso nos aeroportos.

Outro foco de especial atenção continua 
sendo o combate à sonegação com o eta-
nol hidratado. Nessa edição, publicamos 
nosso reconhecimento ao Estado do Rio 
de Janeiro no esforço de aprimoramento 
das regras de recolhimento do ICMS. Gra-
ças a mudanças na lei, as distribuidoras 
inadimplentes terão que recolher o tributo 
antecipadamente – obrigatoriedade que 
contribui para inibir a fraude no mercado.
 
Somamos forças, também, com o Institu-
to Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO) 
na defesa de solução racional para a inse-
gurança jurídica gerada pela guerra fiscal. 

O posicionamento comum é de que cabe 
ao Congresso Nacional convalidar incen-
tivos fiscais concedidos nos últimos anos, 
como alternativa preferível a uma deci-
são do Judiciário.
 
No mercado de diesel, o país elevou, em 
julho, a mistura do biodiesel ao combus-
tível mineral, de 5% para 6%, etapa inter-
mediária à chegada a 7% em novembro. 
Viabilizada por investimentos das distri-
buidoras em frota e instalações, a evolu-
ção do B5 ao B7 representará aumento de 
40% no volume de biodiesel movimenta-
do pelas empresas.
 
Em julho, foi lançado, ainda, pelo Sindi-
com, o anuário Combustíveis, Lubrificantes 
& Lojas de Conveniência 2014. O destaque 
foi o desempenho das redes das associa-
das, cujo número de lojas nos postos de 
serviço saltou de 3.099 para 3.563 no ano 
passado – um acréscimo de 14,6%. O fa-
turamento do mercado de conveniência 
cresceu 16,7% em 2013, alcançando a 
marca de R$ 5,8 bilhões. O desempenho 
foi muito superior ao do varejo em geral, 
em um claro sinal de que a conveniência 
continua em expansão no Brasil.

Alisio Vaz
Presidente-executivo do Sindicom
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ARTIGO

Ao Estado não cabe 
impedir um ato 

comercial, mas, sim, 
exercer o monopólio 

constitucional da 
força contra as 

atitudes ilegais.
Milton Seligman
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Tutela do Estado:  isso é bom?  

A discussão sobre o papel do 
Estado é antiga, mas sempre 
atual. Nunca chegaremos à 
fórmula perfeita, ainda que 

possamos fazer duas afirmações com 
bom grau de certeza. A primeira é a de 
que já descartamos empiricamente os 
extremos – a presença sufocante ou a 
total ausência do Estado. A segunda: 
o Estado precisa existir em dimensão 
adequada, garantindo o convívio pací-
fico, respeitoso e justo de todos.

A grande questão é identificar até onde 
deve ir, afinal, a prerrogativa estatal de 
regulamentar e limitar a liberdade das 
pessoas e empresas nas esferas social e 
econômica. Se o Estado está aí para criar 
regras, existem, obviamente, limites. Mi-
nha liberdade termina onde começa a 
alheia, reza o dito popular. Mas qual é 
esse limite? Pode o Estado querer tomar 
conta de tudo? Evidentemente que não.

O debate em torno da comercialização 
de cerveja é exemplo. Há limites claros 
a respeito, apoiados por nós, desta in-
dústria, que defendemos o consumo 
responsável. Em face da possibilidade 
de uso abusivo do álcool, sabemos da 
importância de sua regulamentação 
equilibrada e da sua proibição a quem 
dirige. Também são corretas as leis que 
punem quem o vende a menores. Mas o 
papel do Estado deve se encerrar por aí. 

O problema surge quando o poder 
público tenta ir além e ser “babá” da 
sociedade. É preocupante quando o 
Estado (Executivo, Legislativo ou Judi-
ciário) não confia, a priori, no bom sen-
so social e passa a tentar regulamentar 
condutas com base em argumentos 
inaplicáveis à maioria. Isso viola princí-
pios constitucionais e afeta a liberdade 
de escolha e a economia. 

O limite do Estado é a fronteira entre 
a regulamentação objetiva, que coíbe 
condutas generalizadas, e a subjetiva, 
que atinge certos setores e atrapalha o 
desenvolvimento, sem atacar o proble-
ma de frente.

É o caso da proibição da venda de be-
bidas alcóolicas em estabelecimentos 
como os postos de serviço. À primeira 
vista, parece sensata; mas é desprovida 
de base técnica, já que basta ir de auto-
móvel ao bar do lado e comprar bebida.
 
Ao Estado não cabe impedir um ato co-
mercial, mas, sim, exercer o monopólio 
constitucional da força contra as atitu-
des ilegais. A sociedade e os empresá-
rios têm atuado para fortalecer essas 
funções estatais – e, no caso das indús-
trias de bebidas e de combustíveis, são 
várias as parcerias nesse sentido com o 
setor público. Elas vão da fiscalização 
das regras de funcionamento da eco-
nomia até o combate à sonegação fiscal.
 
Mesmo assim, o Estado vem agindo de 
forma errática em seu papel de garan-
tir o cumprimento das leis. Em geral, 

Milton Seligman
Empresário, foi vice-presidente de Re-
lações Corporativas da Ambev, ministro 
interino da Justiça, secretário executivo 
do Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior e presiden-
te do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra)

diante do clamor da opinião pública, 
as autoridades reagem redigindo mais 
normas, que igualmente serão pouco 
fiscalizadas. O grande prejuízo recai so-
bre a sociedade, que pagará e não verá, 
muitas vezes, a solução do problema.
 
O Estado moderno tem função cada 
vez mais relevante na defesa da equi-
dade de oportunidades e do respeito 
às normas sociais.

Por isso, devemos estar vigilantes fren-
te a forças que desestimulam as inicia-
tivas da sociedade, como as interven-
ções abusivas na vida das pessoas e 
na iniciativa empresarial. Se abrirmos 
mão dessa vigilância, deixaremos de 
ajudar o Brasil a seguir em frente.
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LUBRIFICANTES

Ao fim de debates com o Sindicom e outros agentes, ANP edita norma regulatória com padrões globais

Mais qualidade no mercado dos lubrificantes 

O mercado de lubrificantes 
tem novos padrões de qua-
lidade desde abril, com a 
entrada em vigor da Reso-

lução ANP 22/2014, da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis, em substituição à Resolução 
ANP 10/2007. A adoção das novas regras 
regulatórias cumula um longo processo 
de discussões no qual o Sindicom atuou 
com destaque, ao lado de outros agen-
tes do setor. A medida eleva os níveis de 
desempenho, aperfeiçoa o registro de 
produtos, altera normas de rotulagem e 
prevê outros avanços nos próximos anos.

Até meados de 2015, os lubrificantes 
de níveis API SF e API CF (padrões do 
American Petroleum Institute) serão 
substituídos pelos API SJ e CG-4, que 
darão lugar aos da geração API SL e 
CH-4 em 2017. Os novos patamares de 
qualidade, que incorporam também 
classificações avançadas da Associa-
ção dos Construtores Europeus de Au-
tomóveis (Acea), estão relacionados 
ao aumento da vida útil dos motores e 
dos intervalos de troca, assim como à 
redução de emissões atmosféricas. 
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Rosângela Moreira de Araujo

O diretor de Lubrificantes do Sindicom, 
Nelson Gomes, destaca a importância da 
nova resolução. “Ela sintoniza as regras 
regulatórias à velocidade do desenvol-
vimento tecnológico da indústria, que 
ocorre em um crescente. E não só embu-
te inovações, mas também prevê passos 
futuros, tendo em vista a dinâmica e a 
pujança do setor”. No caso da adequa-
ção dos rótulos das embalagens, prevista 
para outubro, o sindicato e as distribui-
doras vêm pleiteando mais prazo à ANP 
para efetuar as mudanças.

O Sindicom atuou de forma proativa nas 
discussões da Resolução ANP 22/2014 por 
meio do Grupo Técnico da Diretoria de 
Lubrificantes, assim como do Grupo de 
Regulamentação, em colaboração com a 
Superintendência de Biocombustíveis e 
de Qualidade de Produtos da agência. A 
superintendente Rosângela Moreira de 
Araujo aborda, a seguir, os impactos das 
mudanças no mercado.

Notícias Sindicom: Quais os avanços 
esperados pela agência com a nova 
resolução?
Rosângela Moreira de Araujo: Eles estão 
relacionados à qualidade e ao registro de 
produtos. Com relação à qualidade dos 
óleos de motores, a resolução visa a elimi-
nar produtos de tecnologia obsoleta, ajus-
tando níveis de desempenho e ofertando 
tecnologias compatíveis com a necessi-
dade dos motores. Quanto aos registros, 
foram isentos alguns tipos de lubrificantes 
industriais de uso específico, o que repre-
senta menos custo para as empresas.

N.S.: Que inovações em qualidade a ANP 
considera mais importantes?
Rosângela: Esperamos que os novos ní-
veis de desempenho tragam redução de 
emissões dos poluentes veiculares, eco-
nomia de combustível, mais proteção aos 
motores e aumento da vida útil dos óleos, 

além de diminuição do volume gerado de 
embalagens.

N.S.: Quais as principais dificuldades 
vencidas durante a elaboração da re-
solução?
Rosângela: A ANP manteve diálogo cons-
tante com os agentes do mercado, o que 
nos possibilitou realizar a Avaliação do Im-
pacto Regulatório (AIR) a partir de grande 
volume de dados. Foram centenas de ofí-
cios solicitando informações e consultas 
aos agentes e instituições de classe, além 
da consulta pública do relatório da AIR. 
Houve dificuldades relacionadas à eleva-
ção dos níveis de desempenho, pois di-
versas empresas concentravam-se quase 
totalmente nos níveis API SF e CF. 

N.S.: A resolução tende a contribuir 
para a redução das não conformida-
des de qualidade praticadas por em-
presas inidôneas?
Rosângela: As exigências relacionadas a 
registro e rótulos levarão as empresas a 
contratar profissionais mais capacitados. 
Isso tende a reduzir as não conformida-
des de qualidade, concomitantemente 
com a Resolução ANP 18/2009 e com as 
sucessivas ações de fiscalização da agên-
cia em empresas reincidentes, apontadas 
pelo Programa de Monitoramento de Lu-
brificantes (PML).

N.S.: Como os consumidores podem con-
tribuir com a promoção da qualidade no 
mercado? 
Rosângela: As exigências da Resolução 
ANP 22/2014 para os rótulos evitam falso 
entendimento, proporcionando ao con-
sumidor as informações suficientes para 
fazer a escolha mais adequada. Ele tam-
bém pode obter no site da ANP os nomes 
das empresas que apresentam problemas 
de qualidade. Assim, pode colaborar para 
que não reincidam nas não conformida-
des ou, no caso de persistirem, não perma-
neçam no mercado.
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JOGUE LIMPO

Atuante em 14 estados e no 
Distrito Federal, o progra-
ma Jogue Limpo coletou nos 
municípios paulistas e enca-

minhou à reciclagem 400 toneladas de 
embalagens plásticas de lubrificantes 
no primeiro semestre, alcançando o to-
tal de 1,6 mil toneladas recolhidas des-
de junho de 2010. Os números foram 
apresentados à Companhia Ambiental 
do Estado de São Paulo (Cetesb) pelo 
diretor do programa, Ezio Antunes, no 
mês de julho, em reunião numa das 
quatro centrais paulistas de recebimen-
to de embalagens, em Guarulhos, Re-
gião Metropolitana.

Os avanços obtidos pelo sistema de lo-
gística reversa atendem às metas pac-
tuadas pelo Sindicom, entidades par-
ceiras e o estado, em 2012, no Termo de 
Compromisso para Responsabilidade 
Pós-Consumo de Embalagens Plásticas. 
No encontro, que também teve a parti-
cipação do coordenador do Jogue Lim-
po, Maurício Sellos, e de representantes 
das duas empresas operadoras no esta-
do, os resultados foram reportados ao 
gerente do Departamento de Políticas 
Públicas de Resíduos Sólidos e Efici-
ência dos Recursos Naturais da Cetesb, 
João Luiz Potenza.

Em atividade em São Paulo desde 2010, 
o Jogue Limpo encerrou o primeiro 
trimestre com 16 caminhões no esta-
do. Equipados com alta tecnologia de 
controle, os veículos coletam embala-
gens de lubrificantes em 334 municí-
pios, visitando 7,6 mil pontos geradores 
cadastrados, incluídos postos e con-
cessionárias de automóveis. Por mês, 
a frota paulista do programa percorre, 
em média, 53 mil quilômetros nos tra-
jetos entre os pontos e as centrais de 
recebimento, onde as embalagens são 
processadas para encaminhamento a 
empresas recicladoras.

Programa segue em dia no estado; em todo o país, expansão antecipa metas de 2016

Avanços do Jogue Limpo em São Paulo

O diretor do Jogue Limpo destaca a 
importância da prestação de contas à 
Cetesb. “Essas revisões permitem ao rea-
lizador e ao órgão ambiental uma opor-
tunidade de avaliar a atividade combina-
da e buscar o aprimoramento conjunto”, 
diz Ezio Antunes. “Pudemos mostrar que 
o programa está em linha com as metas 
e que muito mais gente deveria estar 
apoiando. Além dos fabricantes que es-
tão à frente do Jogue Limpo, distribuido-
res e varejistas também têm uma função 
perante a lei, mas ainda participam de 
forma tímida da logística reversa.”
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Quatrocentas toneladas de embalagens plásticas de lubrificantes coletadas no primeiro semestre

Expansão nacional

O Jogue Limpo, criado pelo Sindicom em 
2005, coletou 15 mil toneladas de emba-
lagens (300 milhões de unidades) no país 
até o fim do primeiro semestre. Nas 15 
unidades da federação onde atua, o sis-
tema possui 30,8 mil pontos geradores, 

57 caminhões com alta tecnologia de 
controle a bordo e 21 centrais de recebi-
mento. As operações cobrem 2.142 mu-
nicípios, que totalizam 73% do número 
programado para 2014 em acordo seto-
rial firmado, em 2012, com o Ministério 
do Meio Ambiente – o primeiro do gêne-
ro, em atendimento à Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

Neste ano, o programa expandiu-se a 
sete estados do Nordeste, com o início do 
recolhimento de embalagens nas regiões 
metropolitanas de Salvador, Aracaju, Ma-
ceió, Recife, João Pessoa, Natal e Fortale-
za, onde foi inaugurada a última central, 
em agosto. “Já chegamos a todos os esta-
dos onde deveríamos estar somente em 
2016”, destaca Ezio Antunes, referindo-se 
aos estados litorâneos do Ceará ao Rio 
Grande do Sul e a Minas Gerais, além do 
Distrito Federal. Até o fim do ano, nessas 
unidades da federação, o programa deve-
rá atender a 2.944 municípios.

NOTÍCIAS SINDICOM | AGOSTO de 2014
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CAPA

Fortalecer a representação das 
associadas no mercado aéreo, 
que vive um ciclo de expan-
são e investimentos sem pre-

cedentes, é a missão da nova diretoria 
em atividade no Sindicom. Comanda-
da pela engenheira química Ana Hele-
na Mandelli, ex-gerente de vendas da 
área na Raízen, a Diretoria de Aviação 
iniciou as atividade em 1º de agosto, 
ampliando o trabalho já desenvolvido 
pela entidade nesse setor. Uma das 
primeiras inciativas da diretora é a 
busca de mais interação com as agên-
cias nacionais de Aviação Civil (Anac) 
e do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

“Nosso objetivo é dar mais visibilida-
de às necessidades das distribuidoras 
nesta nova era da aviação comercial 
no Brasil”, afirma Ana Helena Mandelli 
sobre a contribuição da diretoria à 
atuação do Sindicom nesse segmento, 
abastecido predominantemente pelas 
filiadas Petrobras Distribuidora, Raízen 
e Air BP Brasil. “Estamos num momen-
to de vultosos investimentos, marcado 
pela concessão e modernização de 
grandes aeroportos, assim como pelo 
desenvolvimento da aviação regional, 
que deve resultar na abertura de 249 
novos aeroportos em todo o país”.

Iniciativa dá visibilidade à participação das distribuidoras no crescimento do setor aéreo no país

Diretoria de Aviação em atividade no Sindicom

Mercado aquecido

Para fazer frente ao crescimento da de-
manda por querosene de aviação (QAV), 
as filiadas estão investindo cerca de R$ 1 
bilhão, entre 2013 e 2015, na ampliação 
da tancagem e na modernização de sis-
temas de dutos e linhas de hidrantes nos 
principais aeroportos. As obras ocorrem 
em meio a aportes públicos e privados 
que, de acordo com a Secretaria de Avia-
ção Civil (SAC) da Presidência da República, 
somam R$ 11,3 bilhões desde 2011. Nestes 
três anos, a capacidade anual dos grandes 
aeroportos foi elevada de 215 milhões de 
passageiros para 285 milhões.

O aumento médio do número de via-
jantes foi de 12,5% por ano entre 2003 
e 2011, tendo passado de 71 milhões 
para 180 milhões no período. Há 16 anos 
atuando na comercialização de com-
bustíveis no setor, Ana Helena Mandelli 
assinala que a tendência do setor é con-
tinuar crescendo. Nesse contexto, ela 
observa, as questões regulatórias são 
tema prioritário para o Sindicom. “To-
das essas transformações nos atingem 
positivamente e temos que nos adequar. 
Nosso trabalho visa justamente a contri-
buir para a segurança dos investimentos 
das distribuidoras fomentando novos in-
vestimentos no setor”, afirma.

Diante da expansão da demanda por 
viagens aéreas, o governo federal vem 
concedendo, desde 2011, a exploração 
dos principais aeroportos a consórcios 
empresariais com participação minoritá-
ria da Empresa Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária (Infraero). Por meio de 
leilões, seis aeroportos internacionais 
passaram à operação dos consórcios 

– São Gonçalo do Amarante (RN), Gua-
rulhos e Viracopos (SP), Brasília, Confins 
(MG) e Tom Jobim (RJ). As concessões 
implicam a realização de investimentos 
para ampliação de terminais, pistas e pá-
tios, em linha com a meta de triplicar a 
capacidade dos aeroportos até 2030.

As filiadas ao Sindicom estão efetuan-
do aportes de capital em vários aero-
portos, sintonizadas com os projetos 
de expansão em curso, num cenário 
econômico de aumento da renda, faci-
lidade de crédito e barateamento das 
passagens. Destaque no boom histó-
rico de obras no setor é o Aeroporto 
Internacional de Guarulhos, que já 
atingiu a capacidade com que deve-
ria operar somente no fim da década. 

“Nossa tancagem em Guarulhos, para 
30 milhões de litros, seria suficiente 
até 2020, mas tivemos necessidade de 
acelerar os investimentos”, destaca a 
diretora de Aviação do Sindicom.

Nosso objetivo é dar mais 
visibilidade às necessidades 

das distribuidoras nesta  
nova era da aviação 
comercial no Brasil.

Ana Helena Mandelli
Diretora de Aviação do Sindicom

Consumo de combustíveis no setor registrou aumento de 71% entre 2004 e 2013
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CAPA

Diretoria de Aviação busca, 
entre outras iniciativas, 

maior interação
com a Anac e ANP

Demanda por QAV

Como resultado do avanço da avia-
ção comercial nos últimos 10 anos, o 
consumo de combustíveis no setor 
registrou aumento de 71% entre 2004 
e 2013, incluída a gasolina de aviação 
(GAV), fornecida em escala reduzida 
para pequenas aeronaves. De 4,3 bi-
lhões de litros movimentados há 10 
anos, o volume comercializado pelas 
distribuidoras alcançou 7,3 bilhões 
no ano passado. Entre 2009 e 2011, a 
demanda saltou 28%, de 5,5 bilhões 
de litros para 7 bilhões. Computados 
esses três anos e os dois seguintes, a 
alta foi de 38%.

Embora o consumo de QAV tenha 
caído 0,9%, em 2013, o recuo teve 
causas operacionais e tecnológicas, 
já que a procura por passagens se-
guiu em alta. “A queda foi resulta-
do da combinação de três fatores: a 
otimização da oferta de voos pelas 
companhias; a modernização das 
aeronaves, que consomem menos 
combustível; e as mudanças feitas 
pela Anac, na trajetória de algumas 
rotas”, explica Ana Helena Mandelli. 
Exemplo foi a redução do percurso 
Rio–São Paulo, que ganhou traçado 
mais linear, com a consequente eco-
nomia de combustível.

Além do esperado crescimento do 
tráfego aéreo entre as capitais, uma 
nova frente de mercado para as 
distribuidoras é a aviação regional. 

“Pelo foco do governo no setor aé-
reo, pelos valores pagos nos leilões 
e pelos investimentos que estão sen-
do feitos, a expectativa é de que o 
Brasil volte a crescer. Na aviação re-
gional, serão 249 aeroportos nos pró-
ximos anos, contados os novos e os 
aeródromos ampliados, reformados 
e modernizados. E todos em locais 
que, hoje, têm potencial de aumento 
do transporte aéreo regular, como o 
interior de Minas Gerais e da Bahia”, 
diz a diretora de Aviação.

Air BP, Raízen e Petobras Distribuidora, líderes no mercado de aviação



NOTÍCIAS SINDICOM | AGOSTO de 2014
08

MEIO AMBIENTE

Afeevas vê limites na fiscalização e prepara campanha sobre benefícios do produto para o motor e o meio ambiente

Conscientização para o uso do Arla 32

Necessário ao controle das emis-
sões de óxidos de nitrogênio 
(NOx) nos novos motores a 
diesel, o uso do agente redutor 

líquido automotivo (Arla 32) tem déficit de 
30% no Brasil, contra a projeção técnica. A 
dimensão das irregularidades no mercado 
e as dificuldades de fiscalização por parte 
do Instituto Nacional de Metrologia, Qua-
lidade e Tecnologia (Inmetro) preocupam 
o Sindicom e as filiadas, parceiros da Asso-
ciação dos Fabricantes de Equipamentos 
para Controle de Emissões Veiculares da 
América do Sul (Afeevas) no combate às 
fraudes. A conscientização dos proprie-
tários de veículos sobre a importância do 
Arla 32 é vital para a utilização correta do 
produto, como afirma o presidente da Afe-
evas, Elcio Luiz Farah. 

Notícias Sindicom: Como está a mobili-
zação em defesa da qualidade e da ética 
no mercado do Arla 32? 

Elcio Luiz Farah: Os problemas incluem 
a ação de fabricantes não certificados no 

O licenciamento de postos de 
serviços, a gestão de áreas 
contaminadas e a operação 
da logística reversa no seg-

mento de lubrificantes foram temas de-
batidos pelo Sindicom com entidades 
parceiras e autoridades em encontros re-
alizados de abril a junho, em São Paulo e 
Brasília. As reuniões tiveram como ponto 
comum o fortalecimento dos canais de 
comunicação abertos ao sindicato, repre-
sentado pelo diretor de Meio Ambiente, 
Darci Kolling, e o gerente da área, Marcus 
Vinícius Galvani.

Sindicom reforça parcerias para capacitação de técnicos e dialoga com autoridades

Canal aberto para a proteção do meio ambiente

O Sindicom formalizou com a Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Meio 
Ambiente (Abema) e outros parceiros, na 
cidade de Recife, a continuação do trei-
namento de técnicos das agências am-
bientais nos estados. Iniciada em 2012, 
a parceria já capacitou 778 profissionais, 
em 20 seminários, com 19,2 mil homens 
hora de treino. O último evento ocorreu 
em agosto, em Campo Grande. A con-
cessão de licenças e a remediação de 
áreas contaminadas também foram dis-
cutidas pelo Sindicom com a Companhia 
Ambiental do Estado de São Paulo (Ce-

tesb). O diálogo abriu perspectivas para 
a revitalização da Câmara Ambiental de 
Distribuição de Combustíveis, com vis-
tas à abordagem de temas relacionados 
a postos, bases de distribuição e termi-
nais do setor. 

O desenvolvimento da logística reversa 
de óleo lubrificante usado e contamina-
do (Oluc) e embalagens do segmento 
também foi abordado pelo Sindicom em 
encontro na Secretaria de Recursos Hídri-
cos e Ambiente Urbano do Ministério do 
Meio Ambiente.

Inmetro, a produção fora de especifica-
ção feita por empresas certificadas e a 
colocação de interfaces ou chips entre os 
controles do motor e do sistema de inje-
ção do Arla, para emular o uso do produto. 
Denunciamos sempre que identificamos 
irregularidade, mas o Inmetro tem dificul-
dades na fiscalização.

N. S.: Como o senhor avalia o desempe-
nho da fiscalização?
Elcio: Só a atuação do Inmetro, mesmo 
com todo o esforço, não vai resolver. O 
produto tem oferta espalhada por todo o 
Brasil, o que torna muito difícil a fiscaliza-
ção. A melhor forma de combate aos frau-
dadores é educar e conscientizar os moto-
ristas e frotistas. Estamos preparando um 
programa de conscientização.

N.S.: Qual a real dimensão das ilega-
lidades?
Elcio: Analisando o consumo do Arla 32 
certificado e aquele que deveria corres-
ponder a 5% da venda de diesel S-10 para 
os veículos produzidos desde 2012, temos 

um déficit de cerca de 30%. Com o cresci-
mento do mercado do Arla, mais empresas 
estão fazendo o produto de forma irregu-
lar e comercializando emuladores.

N.S.: Outros países também enfrenta-
ram problemas do gênero?
Elcio: Sim, principalmente no leste euro-
peu e em algumas regiões dos Estados 
Unidos, por problemas de cultura e des-
conhecimento da tecnologia. Atualmente, 
com os motores de tecnologia Euro 6, EUA 
e Europa estão adotando sistemas de con-
trole mais evoluídos, que reduzem ainda 
mais as emissões.

N.S.: Como o senhor vê o futuro do mer-
cado do Arla 32 no país?
Elcio: É promissor. O sistema com catalisa-
dores SCR e Arla 32 é a melhor solução para 
o controle de NOx. O problema é que sem 
o uso correto do Arla, saem prejudicados: 
o meio ambiente, a saúde da população, 
os donos dos veículos, as empresas que 
produzem e distribuem o Arla 32 confor-
me a lei e o governo, que arrecada menos.
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BIODIESEL

Movimentação de biodiesel crescerá 40% com aumento da mistura previsto para novembro

Distribuidoras preparadas para a oferta do diesel B7

R eforço da frota de caminhões- 
tanques, ampliação da capa-
cidade de armazenamento de 
biodiesel e substituição dos sis-

temas de mistura. São estas as iniciativas 
em andamento nas filiadas ao Sindicom 
para garantir o aumento da adição do 
produto ao diesel mineral, iniciado em 1º 
de julho. A proporção de mistura passou 
de 5% para 6%, com vistas à chegada a 
7% em 1º de novembro. A evolução para 
esse percentual (B7) elevará em 40% o 
volume de biodiesel que as distribuidoras 
movimentavam com o B5.

As novas proporções de adição foram fixa-
das pela Medida Provisória 647, assinada 
pela presidente Dilma Rousseff em maio. 
Com aprovação esperada até 26 de setem-
bro, quando terminará seu prazo de vigên-
cia, a MP foi discutida em 16 de julho com 
agentes do mercado do biodiesel, durante 
audiência pública no Congresso Nacional.

A comissão mista que analisa a matéria 
recebeu 47 emendas de parlamentares, 

mas grande parte foi retirada pelos auto-
res após a audiência, a fim de não retardar 
a aprovação do projeto de lei. A consulta 
do Legislativo cumulou um processo de 
debate iniciado antes da edição da MP, por 
iniciativa do governo. 

“A antecipação das discussões permitiu 
que as companhias preparassem os inves-
timentos e iniciassem as mudanças para 
operacionalizar o B7 em novembro”, afirma 
o diretor de Abastecimento e Regulamen-
tação do Sindicom, Luciano Libório. Nas 
discussões sobre o biodiesel, ele lembra, o 
sindicato sempre postulou esse aumento 
gradual da mistura, como forma de evitar 
problemas na distribuição do diesel B.

Ampliações em vista 

Para fornecer o B7, as distribuidoras es-
tão substituindo os equipamentos de 
dosagem das bases por sistemas de mis-
tura em linha, semelhantes ao usados 

na adição do etanol anidro à gasolina. O 
B7 representará acréscimo de 1,2 bilhão 
de litros anuais à movimentação do bio-
diesel utilizado no B5, elevando de 2,9 
bilhões de litros para 4,1 bilhões o volu-
me misturado por ano. Considerando 
também o crescimento do consumo de 
diesel, Libório adianta que “o rearranjo, o 
remanejamento e eventualmente a cons-
trução de tanques para biodiesel estão 
no radar das companhias para 2015”.

Além de aumentar a quantidade de bio-
diesel no diesel, a medida provisória 
cria um sistema de bandas que flexibili-
za o percentual de mistura. Com isso, o 
governo passa a dispor de mecanismo 
legal para fazer frente a imprevistos, 
como grandes oscilações de demanda 
e preço da soja, matéria-prima de quase 
80% do biodiesel nacional. O relatório 
aprovado em comissão autoriza o Con-
selho Nacional de Política Energética 
(CNPE) a diminuir a proporção para até 
6% e a restabelecer os 7% “quando da 
normalização das condições que moti-
varam a redução de percentual”.

O regime de bandas havia sido um dos 
temas de reunião do presidente do Sin-
dicom, Alisio Vaz, e do diretor de Abaste-
cimento e Regulamentação com o relator 
da comissão mista do Congresso, deputa-
do Arnaldo Jardim (PPS-SP), em 1º de julho. 
No encontro, o sindicato declarou o apoio 
das associadas à MP, destacando a impor-
tância de as distribuidoras terem prazo 
para se planejar no caso de o sistema de 
bandas ser acionado pelo CNPE. Como 
quase todo o biodiesel é transportado por 
caminhões, outro ponto de atenção do 
Sindicom é a capacidade de expedição das 
usinas quando do B7. A medida provisória 
ampliou, ainda, a banda do teor de etanol 
anidro para 18 até 27,5% e deu poderes a 
ANP para estabelecer tolerância e excep-
cionalidades na mistura de biodiesel.

Medida Provisória 647 determinou novas proporções de mistura entre biodiesel e diesel mineral
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ETANOL

Mudanças na legislação do ICMS do etanol combustível

Equilíbrio do Ambiente 
Concorrencial O Estado do Rio de Janeiro 

apertou o cerco à sonega-
ção e à inadimplência do 
Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) nas 
operações com etanol hidratado, ins-
tituindo novas regras de recolhimento. 
A partir de 1º de setembro, o creden-
ciamento das distribuidoras na Secre-
taria da Fazenda será pré-requisito 
para a quitação normal do imposto, 
no mês seguinte ao de apuração. As 
empresas não credenciadas, devido a 
pendências  tributárias, ficarão obriga-
das a pagar o ICMS antes da venda e a 
atestar ao posto que estão em dia com 
a obrigação fiscal.

A nova sistemática de pagamento do 
ICMS do etanol foi estabelecida pelo 
Decreto 44.883, assinado pelo gover-
nador Luiz Fernando Pezão em 21 de 
julho, e pela Resolução Sefaz 772, edi-
tada três dias depois pelo secretário da 
Fazenda, Sérgio Ruy Barbosa.

No caso das empresas que não obtive-
rem o credenciamento, concedido de 
acordo com normas fixadas pela reso-
lução supracitada, terão que efetuar o 
recolhimento  antecipado do imposto, 
tendo por base autorização do Con-
selho Nacional de Política Fazendária 
(Confaz) oficializada em dezembro de 
2013, com a celebração do Convênio 
ICMS 178.

Para facultar aos estados destinatários 
de etanol hidratado a antecipação do 
prazo de recolhimento, o Confaz alte-
rou o Convênio ICMS 110, de setembro 
de 2007, que regulamenta a substitui-
ção tributária no setor de combustíveis. 
Enquanto os derivados de petróleo 
têm o ICMS de toda a cadeia de comer-
cialização recolhido pelo produtor, no 
etanol hidratado, parte do recolhimen-
to é feita pelo produtor e parte pelas 

distribuidoras, estas responsáveis pelo 
seu tributo e pela parcela referente do 
posto. Esse regime possibilita fraudes, 
que vinham gerando, no Rio de Janei-
ro, vantagens da ordem de  R$ 0,20 por 
litro para empresas que eventualmen-
te soneguem ou estejam inadimplen-
tes com o pagamento desse tributo.

O estado aumentará a 
arrecadação, garantirá que

todas as distribuidoras 
recolherão o imposto, 

credenciadas ou não, e irá 
corrigir distorções que

ocorriam devido ao acúmulo
de créditos fiscais.

 Antônio Rodrigues
Diretor Tributário do Sindicom

ICMS do etanol hidratado tem novas regras

Esta nova sistemática é vista com 
otimismo pelo Sindicom, pois eli-
minará desigualdades tributárias. 

“O estado aumentará a arrecada-
ção, garantirá que todas as distri-
buidoras recolherão o imposto, 
credenciadas ou não, e irá corrigir 
distorções que ocorriam devido ao 
acúmulo de créditos fiscais”, desta-
ca o diretor tributário do sindicato, 
Antônio Rodrigues. 

Dos 50 milhões de litros de etanol 
hidratado consumidos por mês no 
mercado fluminense, 85% são ad-
quiridos de outro estado, em usinas 
localizadas principalmente em São 
Paulo e Minas Gerais. “As medidas 
tomadas pelo Estado do Rio de Ja-
neiro,  visam a fazer com que todas 
as distribuidoras paguem o impos-
to devido de forma que haja um 
nível de competitividade saudá-
vel”, acrescenta o diretor de Plane-
jamento Estratégico do Sindicom, 
Helvio Rebeschini. 

Na investida contra as irregularida-
des nas operações com o etanol 
hidratado, o estado implementou 
em sua legislação outra inovação: 
a obrigatoriedade de o posto exigir 
da distribuidora não credenciada 
a comprovação do pagamento do 
ICMS relativo à revenda pelo regi-
me de substituição tributária. Se o 
recolhimento não for feito, o posto 
torna-se responsável solidário pela 
irregularidade. O tributo do reven-
dedor, assim como 60% do imposto 
próprio da distribuidora que não 
estiver credenciada, deverá ser 
pago antes da saída do combustí-
vel da base. 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Rio aprimora regras do ICMS, favorece a concorrência leal e estende aos postos a responsabilidade pelo tributo
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Solução de bom senso para a guerra fiscal

A insegurança jurídica decor-
rente da guerra fiscal entre os 
estados levou o Instituto Bra-
sileiro de Ética Concorrencial 

(ETCO) a entrar no debate em torno de 
soluções para o problema, que retarda 
investimentos e gera intranquilidade 
para empresas beneficiadas com incen-
tivos nos últimos anos. Na defesa de 
uma saída racional para a questão, o pre-
sidente-executivo da entidade, Evandro 
Guimarães, afirma que somente o Con-
gresso Nacional tem condições de pôr 
fim aos embates, pela via da negociação 
entre as representações estaduais.

A apreensão do ETCO está ligada ao 
risco de o Supremo Tribunal Federal 
(STF) invalidar isenções e reduções do 
Imposto sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) concedidas para 
a instalação de empresas. Em ações di-
retas de inconstitucionalidade (Adins) 
contra os incentivos, o STF tem ado-
tado essa posição com base no artigo 
155 da Constituição, que condiciona a 
concessão dos benefícios às regras da 
Lei Complementar 24, de 1975 – entre 
elas, a aprovação prévia e unânime do 
Conselho Nacional de Política Fazen-
dária (Confaz).

Saída legislativa

Se o STF vier a tomar a decisão, por meio 
de Súmula Vinculante (a 69, proposta em 
2012), empresas que receberam incenti-
vos estarão sujeitas a cobranças adminis-
trativas e judiciais do ICMS, podendo vir 
a encerrar atividades ou suspender pla-
nos de expansão. “O ETCO defende uma 
solução racional e rápida para a questão, 
tendo em vista que muitos investimen-
tos regionais estão sofrendo certa para-
lisia pela insegurança jurídica que hoje 
existe”, diz Evandro Guimarães.

Desfecho de impasse jurídico que inquieta empresas e inibe investimentos depende do Congresso, diz ETCO

Como saída para o impasse, o presi-
dente-executivo do ETCO destaca a 
importância das discussões, na Comis-
são de Assuntos Econômicos do Sena-
do, do Projeto de Lei Complementar 
130/2014, que convalida os incentivos 
e anistia créditos do ICMS concedidos 
às empresas. Apresentado em abril 
pela senadora Lúcia Vânia (PSDB-GO), 
o projeto tem como relator o senador 
Luiz Henrique (PMDB-SC). Além de ter 
aperfeiçoado alguns dispositivos em 
seu parecer, o relator solicitou uma 
proposta ao Confaz, que será encami-
nhada ao Senado após as eleições.

“Somente o Congresso, que tem forças 
vivas de representação de todas as 
unidades da federação, pode exami-
nar um assunto tão complexo”, afirma 
o presidente-executivo do ETCO. Ele 
assinala que uma decisão judicial, pela 
sua natureza, não contempla todas 
as implicações relacionadas aos inte-
resses dos estados: “a Justiça avalia a 
constitucionalidade dos benefícios 
concedidos, e não a solução para uma 
política de incentivos fiscais que per-
mita uma regra de transição em que 
haja o menor número de prejudicados 
no conjunto da atividade econômica”.

Entrave
à reforma

Evandro Guimarães chama a aten-
ção para as distorções econômicas 
e tributárias geradas no país pela 
guerra fiscal, adotada pelos esta-
dos na falta de ações eficazes da 
União em favor do desenvolvimen-
to regional nas últimas décadas.

“Foi isso que gerou o afã de gover-
nadores em utilizar, como única fer-
ramenta aparentemente disponível 
para atrair indústrias, a renúncia de 
parte do ICMS”, lembra, para salien-
tar que a situação a que chegaram 
as disputas entre estados exige 
uma solução de apaziguamento.

“O preço da paz deve ser pago pe-
los agentes econômicos no sentido 
de tranquilizar as empresas quanto 
ao passado, com uma regra clara 
de transição para um novo modelo 
de operação do ICMS nos estados e 
na federação”, afirma o presidente-

-executivo do ETCO.

O tema, ele assinala, tem relação di-
reta com a realização de uma refor-
ma tributária: “o que tem impedido 
o avanço dessas reformas são exa-
tamente as diferenças entre os es-
tados quanto a perdas na sua ativi-
dade industrial e na sua arrecadação 
de ICMS, sem que haja um horizonte 
claro de equilíbrio para o futuro”.

O ETCO defende uma solução 
racional e rápida para a 
questão, tendo em vista 

que muitos investimentos 
regionais estão sofrendo 

certa paralisia pela 
insegurança jurídica que 

hoje existe. 

 Evandro Guimarães
Presidente-executivo do ETCO
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ANUÁRIO

Expansão da conveniência em destaque no anuário

O bom desempenho do va-
rejo de conveniência nos 
postos de serviço foi lide-
rado, em 2013, pelas redes 

das associadas ao Sindicom. De 3.099 
lojas em funcionamento no ano ante-
rior, as empresas Ale, Ipiranga, Petro-
bras Distribuidora e Raízen passaram 
a operar com 3.553 pontos de venda 

– um aumento de 14,6%. O crescimen-
to do número de lojas representou um 
acréscimo de 16,8% no faturamento das 
filiadas, num ano em que as vendas do 
comércio varejista cresceram 4,3%. 

O retrato do mercado das lojas dos 
postos está no anuário “Combustíveis, 
Lubrificantes & Lojas de Conveniência 
2014”, lançado pelo Sindicom. “O cres-
cimento das associadas demonstra que 
as lojas de franquias mais estruturadas 
têm, em geral, resultados melhores e 
atratividade mais forte para os consu-
midores, em função da melhor oferta e 
variedade de produtos e serviços”, afir-
ma o diretor de Mercado e Comunica-
ção do sindicato, Cesar Guimarães. Ele 
acredita que, no faturamento, a conve-
niência tende a continuar seguindo à 
frente do varejo.

Mais faturamento

O comércio de conveniência, no Brasil, 
fechou 2013 com 6.962 lojas e fatura-
mento de R$ 5,77 bilhões, superior em 
16,7% ao do ano anterior. Refletindo a 
heterogeneidade regional do país, os 
estados com maior número de lojas 
estão no Sul e Sudeste, com destaque 
para São Paulo (2.211), Paraná (889), 
Rio Grande do Sul (697) e Rio de Ja-
neiro (387). No caso das associadas ao 
Sindicom, que detém mais de 50% do 
mercado, suas redes mantêm 22,1 mil 
empregos diretos e 93,2 mil indiretos. 

Publicação do Sindicom analisa resultados das lojas e influência feminina no perfil do consumo

Os números do anuário demonstram, 
mais uma vez, que o mercado da con-
veniência dispõe de campo livre para 
crescer no Brasil. No fim de 2013, esse 
comércio estava presente em 17,7% 
dos 39.328 postos. A proporção está 
longe da alcançada em países, como 
o Uruguai (80%) e Chile (48%). Nos Es-
tados Unidos e Canadá, o canal está 
integrado a 86% e 61% dos postos, res-
pectivamente. Na Inglaterra, recordis-
ta global, 99% dos postos têm lojas de 
conveniência.

Além da análise das principais catego-
rias de produtos da conveniência brasi-
leira, com dados da Nielsen, o anuário 
2014 traz como inovação a abertura dos 
números de venda nas redes das asso-
ciadas. Disponível na página do Sindi-
com na internet, a publicação também 
apresenta pesquisa da agência Enfoque 
sobre o perfil de consumo das mulheres 

– público que cresceu de 28% para 35%, 
na conveniência, entre 2006 e 2012. E, 
em capítulo especial, mostra o desafio 
logístico das distribuidoras para manter 
abastecidos os postos e lojas num país 
de dimensões continentais.

Volta do etanol

No mercado de combustíveis, o anuá-
rio do Sindicom destaca a retomada da 
comercialização do etanol hidratado 
em 2013, favorecida pela competitivi-
dade de preço em relação à gasolina. 
Nas filiadas, as vendas do produto au-
mentaram 22,1%. No balanço total, a 
distribuição de combustíveis pelas as-
sociadas evoluiu 5,7% e totalizou 98,6 
bilhões de litros, correspondentes a 
78,4% do mercado. Elas também obti-
veram resultado positivo no segmento 
de lubrificantes, com crescimento de 
6,9% nas vendas.
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