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A Total Distribuidora, quinta maior
distribuidora de combustíveis do
País, planeja fechar 2018 com 2% do
total do setor no Brasil.

Amanhã, o Camará Shopping, de
Camaragibe, recebe a nova loja da
rede de telefonia, eletrônicos e
informática Nagem.

A decisão da Justiça Federal beneficiando a Cooperativa do
Agronegócio dos Associados da Associação dos Fornecedores de
Cana-de-Açúcar (Coaf) e três sindicatos do setor de Pernambuco,
Alagoas e Sergipe autorizando a venda direta de etanol aos postos
de combustíveis é o começo de uma briga que terá, naturalmente,
reação da ANP e das distribuidoras. Até porque, hoje, nenhuma
empresa nesses Estados dispõe, neste momento, de estoques
físicos para entregar ao posto.
Mas é interessante observar que o setor está disposto a brigar

por importante fatia domercado, ainda que signifique estruturar
uma nova área na empresa ou até mesmo criar uma nova empresa
para cuidar desse novo negócio.
Não é uma tarefa simples, porque embora a ANP não possa –

segundo a sentença – tomar nenhuma atitude contra as empresas
demandantes em relação às vendas, pode exercer a fiscalização
normal sobre a qualidade do produto. E significa dizer que as
empresas terão que se organizar para atender a ummercado que,
no varejo, tem peculiaridades. Os postos compram caminhões com
até três combustíveis diferentes de uma única distribuidora. Resta
saber se na ponta – quando a safra começar de fato em agosto –
isso vai representar uma redução do preço ao consumidor.
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O s produtores de álcool
de Pernambuco, Ala-
goas e Sergipe ganha-

ramna Justiça o direito de pode-
rem vender etanol hidratado di-
retamente da usina aos postos
de combustíveis, sem a obriga-
ção de intermediação das distri-
buidoras de combustíveis. O Tri-
bunal Regional Federal da 5a.
Região (TRF-5) concedeu ontem
(26) uma liminar neste sentido,
e que atende a umpleito dos usi-
neiros do Nordeste. A liminar
tem efeito imediato, mas pode
ser contestada e suspensa, de
acordo com os trâmites nor-
mais.
“É uma decisão importante,

porque aproxima alternativa-
mente produtor e consumidor,
inaugurando uma nova modali-
dade (de comércio) que trará
mais benefícios a ambas as cate-
gorias”, comentou Renato
Cunha, presidente do
Sindaçúcar-PE. A expectativa é
que, com início da safra da ca-
na-de-açúcar entre julho e agos-
to, cerca de 30 produtores de ál-
cool hidratado, dos três Esta-
dos incluídos na liminar, nego-
ciem livremente os preços do
produto com os donos de pos-
tos de combustíveis, sem inter-
ferência das empresas distribui-
doras. A concorrência, dizem

os produtores, deve levar a
uma redução no preço do litro
do etanol na bomba, benefi-
ciando o consumidor.
A mudança afeta apenas o

etanol hidratado, que é utiliza-
do como combustível pelos veí-
culos com motor flex. O etanol
anidro (que é adicionado à ga-
solina) não terá alterações na
sua forma de comercialização.

GARANTIAS
A liminar da Justiça estipula

ainda que não haja “qualquer
espécie de sanção em decorrên-
cia das vendas que vierem a
ser contratadas”, uma forma
de garantir que não haja puni-
ções por parte da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) aos
produtores e nem aos donos de
postos de combustíveis. O arti-
go 6º da Resolução 43/2009,
da ANP, determina que um pro-
dutor de etanol só pode comer-
cializar o produto com outro
fornecedor cadastrado na

ANP, com um distribuidor de
combustível autorizado pela
agência ou com o mercado ex-
terno.
“Esta ação não impede que o

distribuidor continue compran-
do o etanol hidratado às usi-
nas e revenda aos postos. Ele
está liberado. Agora, apresente
preços, apresente condições...
é uma nova concorrência, algo
normal em um livre mercado”,
dis Luiz Piauhylino, advogado
responsável pela ação em fa-
vor dos produtores de álcool.

LEGISLAÇÃO
A liminar da Justiça entra em

vigor ao mesmo tempo em que
tramita no Congresso Nacional
projeto com a mesma finalida-
de. Os senadores aprovaram na
semana passada, em Plenário,
a proposta que autoriza a ven-
da de etanol diretamente do
produtor aos postos de combus-
tíveis. Foram 47 votos a favor e
apenas dois contra.
De autoria do senador Otto

Alencar (PSD-BA), o Projeto de
Decreto Legislativo (PDS
61/2018) pretende aumentar a
concorrência no mercado de
combustíveis e, consequente-
mente, diminuir o preço final
para o consumidor. O projeto
de resolução seguiu para vota-
ção na Câmara dos Deputados,
mas ainda não tem data para
ser votado.
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Hoje tem o primeiro Leilão de Transmissão de 2018, da Aneel
na Bovespa (B3), em São Paulo. Serão 20 lotes para 2.662 km
de linhas de transmissão e 23 subestações em 16 Estados com
capacidade de transformação de 12.223 megawatt (MWA) e
previsão de investimentos de R$ 6 bilhões.

Moura Dubeux
A thyssenkrupp vai equipar

o Hospital Jerusalém, novo
empreendimento comercial
da Romarco Construtora, que
está sendo construído no
bairro Ilha do Leite.

O pé no altar
OShopping Boa Vista

recebe a 105ª unidade no País
da Le Biscuit, lojas de
departamento referência em
artigos para casa. Será a quarta
no Recife e a 10ª na RMR.

Instituto Peró
A Secretaria da Micro e

Pequena Empresa abriu
inscrições para o curso de
Mecânico de Bicicletas. No
Senai Santo Amaro. Inscrições
no www.sempetq.pe.gov.br.

Coffee ShopSãoBraznoPatteoOlinda

CONSUMO Usineiros dizem que preço ao cliente final será reduzido

Liminar libera venda
direta de etanol
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AMoura Dubeux recebe,
hoje, na sua sede no Pina, o
consultor em finanças
Arthur Dantas Lemos para
falar sobre as “Perspectivas
sobre o mercado de 2019”.

Sexta, nomuseu de Ricardo
Brennand, tem a apresentação
da estilista Cyntya Verçosa e
do especialista em joias para
casamentosMiguel Alcade, no
projeto Noivas no Brennand.

O Instituto Peró recebeu da
Fundação Nacional do Livro
Infantil e Juvenil (FNLIJ) o
prêmio de melhor programa
de incentivo à leitura para
crianças e jovens do Brasil.

A rede de cafeterias São Braz Coffee Shop terá loja no Shopping
Patteo Olinda, com projeto do arquiteto Eric Perman. Chega à
marca de 40 unidades no Brasil, 20 delas em Pernambuco.
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Desafio de chegar ao posto
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JUSTIÇA Produtores poderão vender combustível aos postos sem intermediação das distribuidoras
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