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Produção e estrutura de preços do etanol hidratado

Fonte:  ANP/Esalq/Unica/Cotepe

Preço Bomba (R$/litro)*

* Preço Bomba: média Brasil; pesq. ANP semana de 28 a 04/05/2019

5%

54%

26%

15%

Entressafra NE

Março a Out (7 meses)

Entressafra Centro-Sul

Nov. a Abril (6 meses)

Mapa da produção brasileira de etanol

12,8%

5,1%

14,7%

60,2%

7,2%

R$ 3,026

Margem Revenda

Logística + Margem Distribuição

Tributos na Distribuição

Tributos na Produção

Etanol Hidratado



Complexidade tributária e mercado irregular são
fatores de preocupação ao investidor

7º MERCADO 

mundial de 

combustíveis 

1° ITEM DE 

ARRECADAÇÃO 

dos estados 

brasileiros

Investimento 

intensivo/retorno de 

LONGO PRAZO

Previsto 

arrecadar R$ 147 

BILHÕES/ANO 

de tributos

Fonte : PGES / ANP / CEPEA / COTEPE / FGV

SONEGAÇÃO: R$ 4,8 bilhões/ano
R$ 60 bilhões inscritos na dívida ativa 

dos estados

TRIBUTAÇÃO COMPLEXA: 
27 legislações de ICMS

SETOR VULNERÁVEL: 
Relação Tributos vs. Margens Brutas: 3x1



Consequências com a implementação 
intempestiva da venda direta
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+ de 3,1 Bilhões
em potencial de perdas de arrecadação

de impostos federais e estaduais por ano

+ 500 Milhões de reais em

aumento de custos logísticos e operacionais

- 45%
de geração de CBIO’s

para o RenovaBio

+ 2000 caminhões/mês entrando no Rio 

e São Paulo, esvaziando os dutos e ferrovias

PERVERSOS EFEITOS

CONCORRENCIAIS

COMPROMETIMENTO DO PROGRAMA



Ajustes tributários urgentes e necessários

Tributo | Recolhimento
ATUAL

(R$/litro)

VENDA DIRETA

(R$/litro)

PIS/COFINS | Usina 0,1309 0,2418

PIS/COFINS | Distribuidora 0,1109 0,0000

TRIBUTAÇÃO FEDERAL: PIS/COFINS

TRIBUTAÇÃO ESTADUAL: ICMS

➢ Monofásico, com incidência do tributo no primeiro elo da cadeia e respectivo alinhamento 

de alíquotas entre Estados.

➢ Monofásico, com recolhimento no produtor/importador



Venda direta e a necessidade de ajustes do 
modelo tributário – discussão vem evoluindo

MINISTÉRIO DA FAZENDA/SEFEL | DEZEMBRO/2018

• “Se houver a comercialização direta (...) não haverá fato gerador da incidência dos tributos no elo da distribuição 

[PIS/COFINS]. Na esfera estadual, cabe às distribuidoras (...) recolherem o ICMS como contribuintes 

substitutos”.

Conclusão: Necessária a realização de ajustes no elo responsável pelo recolhimento dos tributos.

ANP | JANEIRO/2019

• “Quanto aos impactos tributários (...) a permissão de venda direta (...) poderia ensejar distorções no mercado de 

combustíveis”.

Conclusão: Ajustes necessários no PIS/COFINS e no ICMS.

CNPE | JUNHO E JULHO/2019

• “... para a venda direta de etanol, faz-se necessária a aprovação de lei que estabeleça a monofasia tributária”.

• Recomenda que, no prazo de até 180 dias, o ME avalie a conveniência da monofasia tributária e promova 

articulação para homogeneização de tributos com Estados e Distrito Federal.

Conclusão: Necessária a realização de ajustes tributários.



Considerações finais

✓ Discussões evoluíram e todos compreendem que são necessários ajustes tributários – a 

nível federal e estadual – para que a venda direta possa ser implementada sem trazer 

sérios danos concorrenciais e altas perdas arrecadatórias;

✓ Existem potenciais impactos negativos para o RenovaBio, que deverão desde de já ser 

considerados para não comprometer o Programa;

✓ Com os devidos ajustes tributários e regulatórios, a competição e o livre mercado poderão 

ser exercidos na sua plenitude.
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