
Brasília, 11 junho de 2019

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA-CME
AUDIÊNCIA PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA

EFEITOS DA VENDA DIRETA DE ETANOL 
HIDRATADO NOS POSTOS.
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1. Diminuição valores nas bombas de combustível.

a – Não é obrigatório

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº 43, DE 22.12.2009 - DOU 24.12.2009

Art. 6º O fornecedor somente poderá comercializar etanol combustível com:
I - outro fornecedor cadastrado na ANP;
II - distribuidor autorizado pela ANP; e
III - mercado externo.
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1. Diminuição valores nas bombas de combustível.

b – Diminuição do passeio do etanol;

1

FÁBRICA DISTRIBUIDORA

POSTO



1. Diminuição valores nas bombas de combustível.

b – Diminuição do passeio do etanol;

1

1  Atual                        R$ 89,09/m3                   

2 Venda direta           R$ 60,77/m3 

Economia de 30% de transporte 

Fonte: EsalqLog – junho de 2019.

Custo médio do transporte etanol hidratado.
Estado de São Paulo

FÁBRICA DISTRIBUIDORA

POSTO



1. Diminuição valores nas bombas de combustív

“ O ganho anual
corresponde à ordem de
grandeza de emissão de
gases de efeito estufa de
uma cidade de pequeno
porte com aproximadamente
40 mil habitantes.”

Avaliação econômica e energética da distribuição direta do
etanol hidratado no estado de São Paulo

REVISTA TRANSPORTES v. 23, n. 4, 2015. ISSN: 2237-1346
(online). https://www.revistatransportes.org.br/anpet

Cenário 1:  Comercialização  
Distribuidoras.

Cenário 2: Venda direta.



1. Diminuição valores nas bombas de combustível.

c – Competição regional.

PERCENTUAL POSTOS

Embandeirados: 58% Bandeira Branca: 42%

Benefícios Econômicos Diretos
- Competitividade e diminuição do preço ao consumidor
- Valorização do combustível;
- Investimento e riqueza ficarão na região;
- Garantia da qualidade e origem do produto (Resolução n 36)
- Valorização das destilarias de menor porte;
- Distribuição de Renda

Venda direta
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2. Qualidade do produto.

“A qualidade do produto vai melhorar pois a sua origem será conhecida”

Art. 4º O Fornecedor de Etanol
Combustível fica obrigado a garantir a
qualidade do Etanol Combustível a ser
comercializado em todo o território
nacional e a emitir o Certificado da
Qualidade a cada batelada a ser
comercializada.......

RESOLUÇÃO ANP Nº 19. OPÇÃO DE VENDA DIRETA

Algumas adaptaçoes na Resolução
para determinar relacionamentos
e de comunicação de embarques
com a ANP. Mas controle de
qualidade se mantém o mesmo,
pois as exigências para a
manutenção de qualidade são
semelhantes.
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3. Abastecimento.

 Não exite legislação que garanta o abastecimento do etanol hidratado combustível;

 O consumidor que controla a oferta e a demanda (Carro flex);

 A venda direta não será obrigatória;

 Competencias e competição que determinarão as regras de mercado.



4. Impostos.

IMPOSTOS NA CADEIA

São Paulo: Junho de 2018.
Fonte: FECOMBUSTIVEIS

Opção de Venda direta:

• Parte de uma adequação tributária (Fernando Mombelli >Coordenador-Geral
de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil), 11 julho CME;

• O setor não deseja provocar perdas de arrecadação;

• Monofasia para os optantes de venda direta.



4. Impostos.

LEI Nº 16.505, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018.

Modifica a Lei nº 15.584, de 16 de setembro de 2015, que concede crédito
presumido do ICMS nas operações com Álcool Etílico Hidratado Combustível –
AEHC e açúcar, relativamente às respectivas hipóteses de utilização, bem como
ao prazo final de fruição dos benefícios fiscais.

LEI ESTADUAL PERNAMBUCO.

“Art. 1º Fica concedido crédito presumido do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, em valor
correspondente ao montante de 12% (doze por cento) sobre o valor da operação ou àquele estabelecido em ato
normativo da Secretaria da Fazenda, prevalecendo o que for maior, nas saídas internas e interestaduais de Álcool
Etílico Hidratado Combustível – AEHC, promovidas pelo respectivo estabelecimento fabricante, com destino a: (NR) I -
distribuidora de combustíveis ou refinaria de petróleo ou suas bases; e (AC) II - posto revendedor varejista de
combustível. (AC)



OPÇÃO DE VENDA DIRETA

5. Logística: transportadoras serão as mesmas (CIF e FOB).

FOB – Comprador Assume os riscos dos custos.

CIF – Destilaria responsável pelos custos .



6. Usina criando disribuidora.

Podem, mas isso necessita:

• Criar empresa nova, pessoa juridica;

• Separar as empresas fisicamente e juridicamente

e administrativamente;

• Exigencias semelhantes de controle de qualidade;

• Entregas deverão ser comunicadas a ANP;

No que resulta:

• Custos de transação impraticáveis pelo volume a

ser cmercializado;

• Falta de competitividade;

Venda Direta:

• Para a sociedade;

• Para o Consumidor;

• Para nossa classe;

• Para a economia;

• Para a região;
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8. Vontade da Sociedade.

Legislativo
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7. Vontade da Sociedade.

CONSELHO DE DEFESA ECONOMICA ADMINISTRATIVO DE DEFESA

ECONÔMICA - CADE.

“O Cade tem como missão zelar pela livre concorrência no mercado, sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder 
Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e 
disseminar a cultura da livre concorrência.”

“Segundo o Cade esse tipo de 
norma regulatória como a da 
ANP “produz ineficiências 
econômicas, à medida em que 
impede o livre comércio e 
dificulta a possibilidade de 
concorrência que poderia existir 
entre produtor de etanol e 
distribuidor de combustível”.



7. Vontade da Sociedade.

Parecer do CADE protocolado na tomada pública da ANP

Argumentos sem fundamentos 
teóricos e fáticos



7. Vontade da Sociedade.

Parecer do CADE protocolado na tomada pública da ANP

Ilícito considerar 
as distribuidora 
garantidores da 
ordem 
tributária



7. Vontade da Sociedade.

Parecer do CADE protocolado na tomada pública da ANP



7. Vontade da Sociedade.

AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP



7. Vontade da Sociedade.

Estabeleceu-se como de interesse da Política Energética Nacional que os órgãos envolvidos tomem, dentro das

suas esferas de competência, as devidas providências, em um prazo de até 180 dias, no sentido de viabilizar

esse objetivo:

- Ao Ministério da Economia caberá avaliar a implementação da monofasia tributária para a livre concorrência.

De acordo com a Resolução, reforça-se que, para a venda direta de etanol, faz-se necessária a aprovação de

lei que estabeleça a monofasia tributária federal;

- Ao Ministério de Minas e Energia caberá a realização de estudos sobre modelos de negócios e arranjos

societários entre agentes regulados para subsidiar a formulação de medidas voltadas para a ampliação da

competividade do setor. Caberá também ao MME, em articulação com os órgãos pertinentes, o combate à

sonegação e à adulteração de combustíveis, práticas que distorcem a concorrência no setor;

- À Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) caberá concluir os processos de

tomada pública de contribuição (TPC) sobre as atividades de distribuição e de revenda de combustíveis no

País; e

- Adicionalmente, a ANP, em um prazo de até 240 dias, avaliará outros temas atinentes ao abastecimento de

combustíveis não mencionados nas TPC.

A Resolução do CNPE é mais um marco na política energética nacional, contribuindo para a evolução do

mercado de combustíveis, de forma a atender ao consumidor brasileiro em condições adequadas de preço e

qualidade.

5° Reunião do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.

Resolução n° 5
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7. Vontade da Sociedade;

JUDICIÁRIO:

Nordeste
Liminar autoriza venda direta do etanol das destilarias aos postos em PE, AL e SE
TRF/Recife derruba pedido da União e da ANP e mantém liminar para venda direta
de etanol.

Ação declaratória de nulidade de Resolução editada pela ANP que proíbe a venda
direta do Etanol Hidratado. AUTORA: SINDICATO DA INDÚSTRIA DE ÁLCOOL DOS
ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE, CEARÁ E PIAUÍ – SONAL; RÉ: ANP

Brasília
A Associação Comercial do Distrito Federal (ACDF) ingressou, na tarde desta
segunda-feira (4/6/2018), com ação civil pública na Justiça Federal para a quebra
do monopólio da Petrobras sobre o preço do etanol. O objetivo da entidade é
fazer com que a redução do valor por litro do combustível chegue diretamente
ao bolso do consumidor brasiliense.

São Paulo
Justiça autoriza venda direta de etanol a postos do interior de São Paulo Decisão
se restringe à Usina Figueira, na região de Araçatuba (Greve Camioneiros).



Muito Obrigado!

ALEXANDRE ANDRADE LIMA

Presidente da FEPLANA
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