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ASSUNTOS TRATADOS
1. A reunião teve por objetivo principal apresentação da Petrobras sobre o modelo atual
de comercialização de biodiesel, contemplando funcionamento dos leilões, aspectos
operacionais, tributários e pontos críticos.
2. A apresentação da Petrobras contou com um breve histórico e contextualização do
arcabouço regulatório. Citou como ponto crítico operacional do passado, já superado, a
necessidade de estoques físicos de biodiesel, atualmente contemplado pelo sistema.
Nesse sentido, identificou como aspectos negativos as características físico-químicas do
combustível, pois tem sido identificado ocorrências de produto fora de especificação na
distribuidora, em que pese o produto sair com especificação da usina.
3. A empresa detalhou as etapas do leilão. Ressaltou que a Petrobras investiu bastante na
ferramenta empegada para execução dos leilões, levando a redução dos custos, e,
consequentemente, redução do valor cobrado por metro cúbico de biodiesel. Destacou
que atualmente a ferramenta aproxima-se do mercado aberto e que os contratos entre
a Petrobras e os agentes são assinados eletronicamente. Descreveu brevemente o
funcionamento do sistema CC-Caminhão, por meio do qual, os produtores de biodiesel
planejam os carregamentos dos caminhões, evitando que fiquem parados nas unidades,
assim como automatizou as etapas de faturamento.
4. A Petrobras esclareceu que os volumes comercializados nos leilões autorizativos são
baixos e nos últimos leilões praticamente constantes.
5. Quanto à questão tributária, a Petrobras hoje concentra a arrecadação, comprando o
biodiesel com ICMS e vendendo diferido. Os créditos acumulados são empregados na
venda de produtos derivados de petróleo.
6. Os pontos críticos do modelo atual identificados pela Petrobras foram: as devoluções de
biodiesel e a necessidade de alteração do sistema para inclusão da etapa de pequenos
produtores prevista na Portaria MME nº 311/2018.
7. A Petrobras sinalizou que a previsão para o fechamento da operação de venda das
refinarias é no segundo semestre de 2021. Por fim, a Petrobras apresentou dúvidas
considerando um cenário sem mudança na regulamentação e uma proposta no sentido
de as distribuidoras poderem adquirir biodiesel diretamente das usinas por meio de
contratos particulares, descontinuando a negociação por leilão.
8. Durante a apresentação os representantes do CT-CB dirimiram dúvidas sobre as
questões supracitadas.
ANEXOS
1. Listas de presença MME, ANP e EPE.
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