
16 de março| 2020

Reunião Abastece Brasil

Subcomitê Novo Cenário Downstream



A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis - Abicom, fundada em julho/2017,

reúne atualmente 9 importadoras, com atuação em todo o território nacional.

Objetivo: Promover o desenvolvimento do setor de combustíveis líquidos no Brasil, com foco na

expansão e garantia do abastecimento nacional, fomentando a livre concorrência e incentivando

investimentos com a entrada de novos agentes no setor.

Quem somos



Comércio Exterior – Óleo Diesel A e Gasolina A

Óleo Diesel Gasolina

O mercado brasileiro é 
dependente do volume externo 
para o abastecimento nacional.

Dependência externa 2019 
Óleo Diesel: 25,6% 

Gasolina 17,3%

Fonte: Painel Dinâmico ANP

Óleo diesel: Volume importado em 2019 foi 13,19 MM m³, recorde na
séria histórica, no mesmo patamar de 2017 (12,96 MMm³), que até então
tinha sido o pico das importações.

Gasolina: mesmo com o avanço no etanol hidratado, o volume de
importação de gasolina em 2019 foi de 4,8MM de m³, recorde na série,
superando o volume de 2017.
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Atividade Produtor Distribuidor Importador

Produção  X X

Importação de produto acabado - puro   

Importação de produto acabado - misturado   X

Adição de biodiesel ao óleo diesel   X

Importação de correntes hidrocarbonetos  X X

Venda entre congênere   X

Comercialização com TRR, revenda e grandes consumidores X  X

RANP 777/2019

Para reverter o desequilíbrio causado pela resolução, é necessário conceder aos 
importadores os mesmo direitos dos agentes que possuem a mesma atuação na 

comercialização de combustíveis.
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Sugestão de novo modelo

Considerando as limitações no modelo atual de 
comercialização de biodiesel, sugerimos o fim dos leilões 
públicos e permissão para importação e comercialização 

de biodiesel e óleo diesel B.

O setor tem experiência na transição de sucesso que 
ocorreu no mercado de etanol.

RANP 58/2014



Solicitação
Revisão do texto do Art. 10, desobrigando os importadores de etanol a 

manter estoques de etanol anidro em 31/jan e 31/mar, baseado no 
volume comercializado com as distribuidoras no ano anterior.

RANP 67/2011

• A contratação percentual 
compulsória instituída pela 

Resolução ANP 67/2011 impede o 
desenvolvimento do mercado spot 

de etanol anidro.

Resolução ANP 
67/2011

• Com esta exclusão do acesso dos 
importadores às cotas com 

isenção de imposto de 
importação, será totalmente 

inviável economicamente, manter 
e comprovar os estoques previstos 
pela ANP na Resolução 67/2011.

Resolução CAMEX 
01/2019



Gargalos logísticos



Infraestrutura Logística



Desinvestimentos 

Petrobras



Desinvestimento Petrobras

A diversificação de 
fornecedores é importante 

para trazer maior 
competitividade ao 

mercado, contudo, o plano 
de desinvestimentos não 

resolve plenamente o 
problema da competição no 

abastecimento primário.



Desinvestimento Petrobras

É urgente o estabelecimento de medidas de 
efeito imediato para garantir a competitividade 

na comercialização de derivados até a 
finalização da vendas da unidades de refino.

Fundamental uma fase de transição, com forte 
presença do agente regulador.



PPI x Preço Doméstico – Situação Atual
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A curva de preços do mercado doméstico é mais aderente aos preços do mercado internacional nos momentos de queda.

Fonte: Elaboração própria



Volumes importados - Petrobras

Fonte: ANP



Benefício ao 
consumidor

Abertura 
de 

mercado

Diversos 
players

operando

Pontos essenciais para 

estabelecimento de 

mercados competitivos

Visão da Abicom

Previsibilidade

Segurança Jurídica

Isonomia entre os agentes

Transparência



www.abicom.com.br


