
Sozinhas, as sete empresas associadas ao Sindicato das Distribui-
doras de Combustível (Sindicom) - BR, Ipiranga, Shell, Texaco,
Esso, Alesat e Repsol - são responsáveis pela distribuição de mais
de 80% do combustível consumido no país. A partir de 1° de ja-
neiro deste ano, a Lei n° H .097 tornou obrigatória a adição de 2%
de biodiesel ao dieseí comum, o chamado diesel B2, representan-
do um consumo estimado em 840 milhões de litros de biodiesel
somente neste ano. Nesta entrevista, Alísio Mendes Vaz, vice-pre-
sidente do Sindicom, fala sobre os impactos e principais desafios
que a medida cria para o segmento das distribuidoras.

Caderno AgroEnergia - Como as empresas do setor se
prepararam e estão pondo em prática a medida que determina
a adição de 2% de biodiesel ao diesel comum?

Alísio Mendes Vaz - Desde 2006 e ao longo de todo o ano
de 2007, as empresas associadas ao Sindicom se prepararam no
sentido de fazer as devidas adaptações nas bases de distribuição.
Os investimentos superaram a casa dos R$ 100 milhões, realiza-
dos basicamente em tanques de armazenagem para o biodiesel,

tubulações conectando esses tanques a outras instalações, bom-
bas, medidores de vazão e dosadores para fazer a mistura dos
2%, que é feita na hora do carregamento do caminhão-íanque.
Enquanto o caminhão recebe o diesel, o biodiesel é injetado.

CAE - Corno e em que prazo as empresas esperam ter o re-
torno desse investimento?

Vaz - É difícil dizer exatamente em quanto tempo haverá
esse retorno. Neste momento, essa não é a nossa principal preo-
cupação. Nossa grande prioridade é definir toda a logística para
que tudo funcione de modo tranqüilo, corn uma mobilização
maior de transportes e um momento de aprendizado para os
produtores - e tudo isso requer muita agilidade. O país passa
por um momento difícil na área de transportes. Corn a econo-
mia aquecida, a oferta de caminhões-tanque não está adequada;
a demanda é grande principalmente por causa do álcool, que vi-
ve um bom momento.

CAE - Tais investimentos já contemplam as adequações para



a chegada do B5, que pode ser antecipada para 2010?
Vaz - Sim. Segundo as informações recebidas das associadas,

quando fizeram as adaptações, todas elas já as dimensionaram
para trabalhar com o B 5 no futuro.

CAE - Qual é o impacto da medida para as distribuidoras?
Vaz - O impacto mais direto é termos mais um combustí-

vel em nossas instalações, o que exige uma logística diferente.
Precisamos pegar esse combustível em novos produtores, num
esquema semelhante ao que já acontece com o álcool, que tam-
bém buscamos nos produtores. Não só o produto é novo, mas
também seus fornecedores são novos no mercado e ainda têm
pouca experiência em lidar com os distribuidores. Isso exige mais
da logística que requer mais caminhões para buscar esses pro-
dutos nas usinas. Como o pessoal é novo, há atrasos no carre-
gamento e a operação ainda não está 100% otimizada, mas, por
enquanto, não houve nenhum problema e esperamos que nada
aconteça que impossibilite a venda do diesel com os 2% de bio-
diesel. De qualquer forma, pensando em eventuais problemas,
todas as associadas fizeram estoques para cerca de 15 dias; isso
assegura uma margem de segurança frente a qualquer eventuali-
dade no fornecimento.

CAE - Vocês estão tranqüilos com relação às garantias de
produção e fornecimento de biodiesel no Brasil?

Vaz - Por uma questão de segurança, o governo federal, atra-
vés do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), deter-
minou que durante o início do programa toda a aquisição de bio-
diesel seja centralizada nas refinarias da Petrobras, que adquiriu,
por intermédio de leilões, todo o biodiesel necessário para o pri-
meiro semestre de 2008. Ou seja, os produtores que venceram os
leilões assumiram com a Petrobras o compromisso de fornecer
ao longo do primeiro semestre todo o biodiesel necessário para
a mistura. Por sua vez, a Petrobras "re-leiloou" esse produto para
as distribuidoras. A Petrobras opera então como uma espécie de
concentradora desse fluxo. O produto não chega a ir, necessaria-
mente, para a empresa, mas fica na própria unidade produtora e
nós somos informados sobre onde devemos buscá-lo. Sendo as-
sim, existe um compromisso, com contratos assinados entre os
produtores de biodiesel e a Petrobras e entre a Petrobras com as
distribuidoras; essa é a nossa garantia de que os compromissos
são sérios e, portanto, serão honrados.

CAE - Quais serão os impactos para a toda a cadeia?
Vaz - O principal impacto será nos preços, uma vez que o

biodiesel hoje é bem mais caro que o diesel, além dos custos
adicionais com a logística, o que pode tornar o diesel mistura-
do de R$ 0,01 a R$ 0,02 mais caro em termos de custos para a
distribuidora. Tal elevação pode potencialmente representar um
repasse da mesma ordem no preço para o consumidor final. Co-
mo os óleos vegetais estão bem cotados nos mercados, o custo
do biodiesel é pressionado para cima.

CAE - Atualmente, a principal fonte de matéria-prima para
o biodiesel é a soja, uma cultura sujeita aos preços internacio-
nais, capazes de determinar a sua destinação para alimentação
ou para combustível. Qual é o peso disso nas programações fu-
turas das distribuidoras?

Vaz - Para nós, isso é uma preocupação secundária, que ca-
be aos produtores. Eles se comprometeram a fornecer, então ca-
be a eles sinalizar se têm condições de oferecer volumes maiores,
sem causar impactos para o consumidor. Eu acho que esse im-
pacto de R$ 0,01 a R$ 0,02 é baixo e representa menos que 1%

de aumento de preço para o consumidor, mas não deixa de ter
um efeito para o país, uma vez que o Brasil é muito dependente
do diesel e qualquer aumento acaba impactando nos custos de
toda a economia. Mas nós temos que ter um pouco de cautela.
Se as matérias-primas continuarem com preços elevados, acho
isso pode ser um fator determinante para dizer se vamos adiante
ou não com os 5% de mistura.

CAE - Os produtores rurais estão se organizando adequa-
damente para os próximos anos?

Vaz - Nosso relacionamento não é diretamente com o pro-
dutor rural, mas a colocação que podemos fazer é lembrar que a
energia é um insumo essencial e que a sociedade demanda ener-
gia barata. E para se obter energia barata, é necessário ter uma
escala de produção elevada e muita eficiência. Então, é impor-
tante que essas indústrias que processam o óleo vegetal tenham
escalas elevadas de produção e custos baixos para o processo de
transformação de óleo em biodiesel, para que os preços sejam,
digamos, os mais convenientes possíveis.

CAE - Para as distribuidoras, o que precisa ser melhorado
nas outras etapas da cadeia?

Vaz - Um dos problemas básicos hoje de nossa economia é
a precariedade da infra-estrutura de transporte. Temos algumas
unidades produtoras cujos acessos nem asfalto têm, e isso atrasa
e torna ineficiente o uso de caminhões-tanque, que, ao invés de
fazer uma viagem por dia, acabam fazendo uma viagem a cada
dois dias; ou seja, sua eficiência fica reduzida à metade. Esse é o
principal problema e o que mais salta aos olhos neste momento.
Outro problema muito sério é a questão das fraudes e da sone-
gação. É uma questão que até tem melhorado bastante, mas nós
sabemos que existem diversos supostos empresários que estão
sempre atentos à possibilidade de sonegar impostos e de tirar
vantagem participando nesse mercado de combustíveis.

CAE - Por todo o país, estão aparecendo inúmeros projetos
de usinas para a produção de biodiesel. Como vocês avaliam es-
se movimento e como deverá funcionar esse modelo mais pul-
verizado de fornecedores?

Vaz - A energia está, necessariamente, associada à escala de
produção, necessária para produzir com custos baixos. Na medi-
da em que se pulveriza a produção, isso gera uma preocupação
no sentido de saber se esse processo vai ser eficiente. A segunda
preocupação diz respeito às fraudes. Nos últimos 10 ou 15 anos,
já nos acostumados a ver tentativas de se ganhar dinheiro fácil
através de fraudes, seja através de um produto de baixa quali-
dade, seja através da sonegação de impostos. Os combustíveis,
inclusive o diesel, têm uma carga tributária significativa, que é
muito maior do que a margem da distribuição. Enquanto uma
distribuidora tem uma margem bruta da ordem de R$ 0,03 a R$
0,05 por litro, a carga tributária representa algo em torno de R$
0,20 por litro. Ao se misturar um produto de baixa qualidade ao
combustível, comete-se uma fraude contra o consumidor e tam-
bém contra a Receita, sonegando os impostos. Trata-se de uma
concorrência desleal contra aqueles que agem corretamente, que
deve exigir das autoridades um tratamento bastante rigoroso. É
também uma ilusão achar que a^pulverização entre centenas de
produtores vai contribuir para uma maior eficiência energética
do país. Energia pressupõe escala e, quando se fala de competi-
ção, é necessário que ela seja equilibrada. Não se pode permitir
que um produto de qualidade duvidosa, que pode inclusive de-
negrir a imagem do programa, seja misturado sem pagar os im-
postos que são devidos.
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