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   O preço da gasolina no Brasil é composto pelo custo de
produção e impostos, além da parcela da Petrobras, que inclui os
custos que a empresa tem na exploração, produção e o capital
que esta deseja lucrar. Esta divisão, que compõe o preço total da
gasolina, pode ser visualizada na Figura 1abaixo.
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O preço da gasolina no Brasil

PIS PASEP e COFINS: destinado ao pagamento de seguro-desemprego, abono e participação na
receita de empresas privadas e públicas.
CIDE: imposto criado pela União, que destina o valor para investimentos em projetos ambientais
e de transporte relacionados à indústria de petróleo e gás.
ICMS: imposto estadual criado sobre a circulação de produtos e prestação de serviços.

   A parcela de impostos, quando somamos todas as tributações, compõe uma boa parcela da
precificação, estes impostos são:

   Além disso, a política de preços da
Petrobras dos combustíveis é baseada no
valor do barril de petróleo no mercado
internacional e do dólar, de acordo com a
Agência Câmara de Notícias, o que reflete no
preço final do combustível ao consumidor. A
Petrobras adotou essa política, chamada de
Política de Preços de Paridade de
Importação(PPI), em 2016. Desde então, a
composição dos preços da companhia é
diretamente influenciada pelo valor
internacional do petróleo e a cotação do
dólar.

Figura 1: Composição do preço da gasolina
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   O volume de petróleo extraído em 2020 foi de 2,94 milhões de barris por dia (bpd), segundo a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Esse volume é mais do que
suficiente para abastecer a demanda por combustíveis no país e desde 2006 somos
autossuficientes em petróleo. 
   O problema começa com o refino do petróleo, o Brasil não possui refinarias com tecnologia para
refinar o petróleo extraído aqui, portanto, acabamos importando derivados do petróleo para compor
o blend, como é chamada a mistura do petróleo brasileiro com outros tipos e que possibilita o refino.

Se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que a gente importa combustível

   Soma-se a isso, a má distribuição geográfica
das refinarias, elas estão concentradas na
porção leste do país, das 16 unidades da
Petrobras, não há nenhuma no Centro-Oeste e
apenas uma em Manaus. Em alguns lugares do
país, importar combustível pode ser mais
vantajoso, mesmo como dólar alto. 
   Além desses fatores, o grande volume de
importação de diesel e gasolina, ambos
produtos finais, ou seja, já refinados e portanto
com maior preço e valor agregado, aumentam
ainda mais a relação dos combustíveis com o   
 

Figura 2: Plataforma petrolífera

dólar. Em 2020, 22% do diesel e 15,6% da gasolina foram importados e, como o dólar só subiu nesse
período, os preços também subiram.
   E os aumentos continuam em 2021, pois em um período de 1 ano, as importações de gasolina
aumentaram950% e a do diesel 548%, a explicação está no crescimento doméstico, inclusive, esse
grande volume afetou a relação entre a Petrobras e as distribuidoras, uma vez que não será possível
suprir toda a demanda de pedidos.

O que está causando o aumento no preço?
   No início do mês de novembro, um dos assuntos mais comentados foi a alta do preço da gasolina,
a qual sofreu um aumento de 60,1% em relação ao mesmo período em 2020, como se pode observar
na Figura 2. A Petrobras anunciou no início de outubro um aumento de 7,8% no combustível no dia 8
de outubro e, posteriormente, a elevação do preço do gás de cozinha, ambos itens essenciais para o
cotidiano do brasileiro. Além disso, esse aumento também está ocorrendo em diversos outros
países, porém mais intensamente no Brasil. Mas o que vem causando a mudança de valores?

Figura 3: Aumento elevado no preço da gasolina.
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   Primeiramente, pode ser indicado que a retomada econômica de muitos países, devido à
diminuição de casos de Covid-19, causou um aumento da demanda de barris de petróleo. Neste
contexto, ao final de setembro de 2021, o preço do barril Brent (referência internacional) ultrapassou
o valor de 80 dólares, valor que não era cotado desde outubro de 2018. Ademais, alguns países
europeus por terem apresentado mudanças climáticas no meio de 2021, as quais diminuíram a
quantidade de ventos, sofreram com a diminuição da produção de energia eólica. Dessa forma, o
aumento acelerado do consumo de petróleo também foi encontrado nesta região.
   Além de um aumento na demanda, também pode-se apontar uma diminuição da oferta de
produção de barris de petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a qual
concentra um terço da produção mundial da commodity, durante a pandemia reduziu a produção
para evitar que os preços dos barris caíssem significativamente. Assim, as atividades estão sendo
retomadas aos poucos, porém é esperado que elas somente estejam de fato completamente
retomadas em 2022. Quanto ao cenário nacional, o motivo pelo qual a elevação da gasolina é mais
significativa no Brasil do que em outros países é devido à alta desvalorização do real frente ao dólar
causa, por conta da instabilidade política e econômica do cenário brasileiro. Além disso, os
biocombustíveis como etanol anidro (27% do litro da gasolina) e biodiesel (10% do diesel)
apresentaram um aumento significativo este ano devido a falta de chuvas e geadas no meio de
2021, os quais afetaram a produção da matéria prima destes biocombustíveis, a cana-de-açúcar. O
etanol, por exemplo, sofreu um aumento de quase 60% neste ano.

   Em relação às consequências do aumento da precificação, pode-se dizer que o maior impacto dos
reajustes de preço dos combustíveis são percebidos pelo aumento da inflação, medida pelo IPCA
(Índice de Preço ao Consumidor Amplo). Isto é, como a inflação mede o aumento dos preços dos
bens e serviços e o impacto no poder de compra das famílias brasileiras e a gasolina chega a
comprometer cerca de 6% do orçamento familiar, sendo uma das maiores despesas, isso significa
que, quando os preços dos combustíveis aumentam, a inflação aumenta. Em suma, o avanço da
inflação está sendo impulsionado pela variação de preço dos combustíveis, como mostra a Figura 4.

Quais são as consequências deste aumento?

Figura 4: Causas do avanço da inflação.
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   Desse modo, a alta nos preços da gasolina é
ruim para todos, principalmente para as
camadas de menores rendas, que são as mais
afetadas como aumento da inflação, visto que
compram menos bens e serviços com a
mesma quantidade de dinheiro, tendo, assim,
uma grave diminuição no poder aquisitivo,
como podemos observar na Figura 5 ao lado.
   É importante ressaltar, também, que o
aumento do preço dos combustíveis não
impacta somente aqueles que têm veículos,
uma vez que os combustíveis possuem um
papel indireto muito relevante em toda a cadeia
produtiva do país, visto que são a base para o
transporte rodoviário, o qual é responsável por
cerca de 62% de todos os bens transportados
no Brasil, para o transporte público urbano e
para a produção industrial e a geração de
energia, impactando nos preços finais dos
produtos e serviços, como dos fretes, dos
alimentos, dos eletrodomésticos, etc. e,
consequentemente, afetando todos os
consumidores, fazendo com que a
manutenção do salário mínimo não consiga
cobrir as perdas causadas pela inflação.

Figura 5: Salário mínimo e o poder de compra.
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   Em relação aos meses seguintes, muitos especialistas esperam que o cenário não seja positivo
devido à elevação do câmbio, da valorização do petróleo e da redução da oferta de etanol, o que
levará à manutenção na valorização dos combustíveis. No entanto, as perspectivas em relação à
depreciação ou apreciação da moeda brasileira são essenciais para definição das tendências no
preço dos combustíveis nacionais, havendo ainda muita incerteza para se afirmar a projeção de um
cenário de forma definitiva.

Quais são as tendências para a variação dos preços em 2022?

   Atualmente, o Ministério de Minas e Energia (MME) discute a possibilidade de criação de um fundo
de compensação abastecido com recursos da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico), a qual foi criada em 2001 com objetivo regulatório, mas que acabou se tornando
simplesmente um imposto arrecadatório com recursos divididos entre União, estados e municípios.
Essa proposta tem como objetivo desestimular os aumentos nos preços, no entanto, este enfrenta a
resistência do Ministério da Economia.
   Este fundo proposto incluiria até 71% dos recursos arrecadados, enquanto 29% seria transferida
para estados e municípios. Esse dinheiro, hoje, vem financiando as
obras do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes) em estradas, além de
projetos da Receita Federal por meio do Fundaf (Fundo de Desenvolvimento e Administração da
Arrecadação e Fiscalização).

Existe alguma forma de estabilizar o preço dos combustíveis?



   Entretanto, essa proposta é contrariada pela equipe econômica do governo federal e, atualmente,
está estagnada no Senado. Essa contrariedade provém de uma visão negativa acerca de reservas
para subsidiar setores do mercado, além da necessidade de construção de um orçamento novo, o
que exigiria um nível elevado de recursos e, ainda, tendo um risco de desvio de dinheiro nessa
mudança.
   Outra proposta sugerida pelo ex-presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social) foi a criação de um seguro para a categoria de caminhoneiros, uma vez que os
gastos com diesel impactam toda a economia nacional.
   Além disso, discute-se a possibilidade de se fixar o imposto do ICMS (Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços) para que o aumento nos valores da gasolina e diesel sejam atenuados. A
proposta foi intencionada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, a qual seria estabelecida por meio
de um projeto de lei complementar, já aprovado pela Câmara recentemente. No entanto, esta
também enfrenta resistências por parte da Câmara e de alguns especialistas, uma vez que a
redução do imposto não é garantia para a diminuição do preço dos combustíveis e as principais
causas, descritas anteriormente, não incluem o tributo em questão, ou seja, a alteração nos
impostos não produz efeito direto no preço final da gasolina.
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