
Etanol já é vendido abaixo de R$ 1 em São Paulo 

Preço do álcool no Estado contrasta com as cotações mínimas nos postos de combustíveis do 
restante do País. 

O preço do álcool ao consumidor já está abaixo de R$ 1 no Estado de São Paulo. Terça-feira 
(26), em um posto de combustível na Marginal Tietê, o litro de álcool era anunciado por R$ 
0,99. Pesquisa da Agência Nacional de Petróleo (ANP) revela que o menor preço nos postos de 
combustíveis do Estado foi de R$ 0,899 o litro, na semana encerrada no último sábado (dia 
23). É a menor cotação ao consumidor no País. 

São Paulo também lidera o ranking de menor preço mínimo entre as distribuidoras do 
combustível. De acordo com a mesma pesquisa da ANP, a cotação do litro do produto encerrou 
a semana passada em R$ 0,71 nas distribuidoras. 

O preço do álcool no Estado contrasta com as cotações mínimas nos postos de combustíveis do 
restante do País, que variaram de R$ 1,21 a R$ 2,15 na semana passada, segundo a ANP. 
Representantes dos produtores de álcool, das distribuidoras e dos postos são unânimes em 
afirmar que a volta da sonegação é o único fator que explica o preço do litro de álcool abaixo 
de R$ 1.  

"O álcool é comprado pelos postos por um preço médio de R$ 1 por litro, com mínimas de R$ 
0,96 em períodos de grande competição. Não é possível vender o produto por R$ 0,99", diz o 
presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de São Paulo 
(Sincopetro), José Alberto Paiva Gouvêa. Ele explica que a margem média de lucro de um 
posto se situa entre R$ 0,24 a R$ 0,27 por litro. 
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