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3ª reunião sobre o tema prioritário “Comercialização de Biodiesel” do
Subcomitê Novo Cenário Downstream criado pelo CT-CB
Produtores de biodiesel
Listas de presença anexas

ASSUNTOS TRATADOS
1. A reunião teve por principal objetivo a apresentação dos produtores de biodiesel sobre
o modelo atual de comercialização de biodiesel, contemplando funcionamento dos
leilões, aspectos operacionais, tributários e pontos críticos, assim como propostas de
modelos de comercialização de biodiesel após a venda das refinarias pela Petrobras.
2. A apresentação da ABIOVE (Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais) teve
foco na defesa da manutenção do modelo atual no cenário pós-venda das refinarias pela
Petrobras. Foram citados como benefícios do leilão: promoção de investimentos,
controle da tributação, forte concorrência, transparência e baixos custos de transação.
A ABIOVE entende que a venda das refinarias da Petrobras não implicaria no fim dos
leilões públicos e propôs sistema gerenciado por consórcio de refinarias, contemplando,
dentre outros pontos: a existência de um novo “Canal Cliente” e “Célula do Biodiesel”;
agente fiscalizador/mediador de retiradas e qualidade; e política de estoques de
segurança distribuídos proporcionalmente entre os agentes que substituirão a
Petrobras.
3. A APROBIO (Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil) iniciou a
apresentação com o histórico do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel
(PNPB). A APROBIO destacou o art. 27 da Lei nº 13.576/2017, pois na sua visão traria a
obrigatoriedade de a comercialização de biodiesel ser por meio de leilões públicos. Citou,
ainda, outros atos normativos com relação ao teor obrigatório da mistura de biodiesel
no diesel. Embora a APROBIO tenha ressaltado que ainda não possui um posicionamento
com relação à manutenção dos leilões ou não no cenário pós-venda das refinarias da
Petrobras, elencou pontos positivos do leilão, afirmando que é um mecanismo aderente
aos objetivos da política energética brasileira. A APBROBIO levantou preocupação com
três pontos principais. O primeiro diz respeito ao acúmulo do ICMS nos produtores a
depender do modelo de comercialização a ser adotado no novo cenário downstream,
destacando que isso não ocorre na cadeia de produção de etanol. O segundo refere-se à
possibilidade da importação de biodiesel, diante da possibilidade de abertura de
mercado, que poderia impactar os produtores nacionais. O terceiro está relacionado à
garantia de cumprimento de teor obrigatório de biodiesel no diesel.
4. A apresentação da UBRABIO (União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene) destinou-se
a sustentar o modelo de leilões de biodiesel após a venda das refinarias pela Petrobras.
Segundo a UBRABIO, o modelo atual é transparente, induz competitividade, proporciona
ampla participação e inclusão de novos entrantes, com previsibilidade e eficácia no
cumprimento da mistura obrigatória. A associação identificou aperfeiçoamentos
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pontuais, como por exemplo, unificação dos blocos com e sem exigência do Selo Social e
destinação de 5% a 10% da primeira etapa do volume do leilão para os produtores de
pequeno porte. Por fim, propôs a criação de um grupo de trabalho, integrado por MME,
ANP, Petrobras e entidades representativas dos diferentes agentes ligados ao PNPB, para
apresentar proposta unificada que pudesse ser submetida à aprovação das autoridades
competentes.
5. A UNICAFES (União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia
Solidária) fez uma breve exposição sobre a importância do modelo atual para a
agricultura familiar.
6. Durante as apresentações, os representantes do CT-CB dirimiram dúvidas sobre as
questões supracitadas.
7. Os representantes do setor produtivo demonstraram preocupação por não conhecerem
profundamente a operacionalização dos leilões e as questões tributárias. Indicaram que
gostariam de participar do workshop, que ocorrerá em 25/03/2020 e envolverá todos os
agentes afetados e interessados, com maior entendimento do modelo atual. Nesse
sentido, o representante da Petrobras Biocombustível comprometeu-se em envidar
esforços para viabilizar uma apresentação da Petrobras ao setor produtivo de biodiesel
em data anterior a do workshop. Adicionalmente, o MME comprometeu-se a
disponibilizar as apresentações no site do Abastece Brasil.
8. Representantes do setor produtivo informaram que gostariam de conhecer a proposta
do governo com relação ao futuro do modelo de comercialização de biodiesel. O MME
esclareceu que o grupo, constituído por diferentes órgãos de governo, estava ouvindo os
atores envolvidos e que a formulação de propostas ocorreria após debate amplo e
transparente com o setor pautado em segurança jurídica, regulatória e previsibilidade.
ANEXOS
1. Listas de presença MME e EPE. Devido a problema técnico na conexão, não foi possível
a participação da ANP.

2

3

4

5

6

