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A questão do combustível no Brasil 

 O preço dos combustíveis está sendo um dos assuntos mais 

comentados neste começo de mandato do Presidente Jair Bolsonaro, 

em função dos aumentos recentes e da insatisfação da classe dos 

caminhoneiros e das transportadoras de todo o país. Para entendermos 

tal acontecimento, é importante se basear em alguns fatores que 

contribuíram para que a situação chegasse a presente conjuntura, na 

qual se especula uma nova paralisação, semelhante a do ano passado. 

  

Rodoviarismo e Infraestrutura 

 

 No Brasil, o termo rodoviarismo é utilizado para ilustrar a 

predominância do transporte rodoviário nas operações logísticas, tanto 

para cargas quanto para pessoas. O governo de Juscelino Kubitschek é 

constantemente atrelado a este acontecimento, devido a sua política de 

integração que facilitou a entrada de empresas automobilísticas, na 

década de 1950. No entanto, o incentivo às rodovias já era realizado no 

início do Século XX. 

 Segundo Paula (2010), os primeiros planos rodoviários surgiram 

em 1926, no intuito de criar um imposto que seria direcionado para um 

Fundo Especial de Construção de Rodovias, culminando nas obras da 

antiga Rio-São Paulo e Rio-Petrópolis, que foram importantes ligações 

na época. Em 1950, além da facilidade já citada, foram criadas políticas 

de desativação das ferrovias, para que estas não prejudicassem o 

crescimento das empresas que se instalaram por aqui. 

 Desde então, a malha rodoviária vem sendo mais utilizada, ao 

passo que sua manutenção não acompanha este crescimento. Para 

ilustrar as condições do modal rodoviário no Brasil, é válida a 

comparação entre os sistemas nacionais com os sistemas dos Estados 

Unidos da América, principal concorrente brasileiro em produtos 

agrícolas, principalmente a soja. 
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 Aqui, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte – 

CNT (2018), para cada 1000 km² de território, apenas 25 km de rodovias 

são pavimentados, número 17,5 vezes menor do que o país norte 

americano, que possui 438 km de pavimentação para cada área referida. 

 Este número representa, em porcentagem, 12,4% da malha 

rodoviária total do Brasil, o que demonstra a má condição de estradas 

na extensão do país, e, consequentemente, o aumento dos custos 

logísticos e a perda de competitividade internacional. (CNT, 2018) 

  

Impostos 

 

 Outro fator que contribui para o incremento dos preços do 

Diesel são as tarifas impostas pelo governo. Um deles é a CIDE – 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, que, criada em 

2001, foi idealizada para arrecadar recursos que iriam auxiliar na 

infraestrutura de transporte e projetos ambientais no setor de petróleo 

e gás. Na paralisação de 2018, o então presidente Michel Temer zerou 

esta tarifa, em uma tentativa de contornar a situação. (BBC, 2019) 

 Ainda segundo BBC (2019), o Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, ICMS, corresponde à maior porcentagem nos 

encargos, cerca de 15% do preço final do Diesel, sendo que, na 

gasolina, este número chega a 29%. Essa diferença reside no fato de o 

Diesel ser utilizado por ônibus e caminhões, e, pela dependência do 

mercado por este modal, o aumento elevado impacta toda a cadeia 

produtiva. 

 

Preço Internacional do Petróleo 

 

 Derivado do petróleo, o Diesel tem seu preço alterado de acordo 

com a variação de sua matéria prima no mercado internacional, dado o 

seu status de commoditie. A OPEP (Organização Países Exportadores de 

Petróleo) exerce uma função essencial neste contexto, visto que seus 

integrantes possuem uma forte influência no preço do petróleo, em 

decorrência da elevada produção do material. 
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 Respeitando a lei da oferta e demanda, o preço do petróleo cai 

quando tem muito material disponível. Isso explica o impacto que uma 

pequena mudança de produção dos países da OPEP tem sobre o preço 

final do Diesel. Vale ressaltar que os membros em questão não elevam 

drasticamente o custo, por conta da possibilidade de aparecer novas 

fontes de energia, como a eólica e a solar, por exemplo. (ELIAS, 2018) 

 

Perspectivas 
 
 No último mês, Jair Bolsonaro retomou as práticas do governo 

anterior e interviu no preço do petróleo praticado pela Petrobrás, 

ocasionando em perdas de 8% nas ações e um prejuízo de R$32 bi, em 

somente um dia de medida, que não é recomendada pelo rombo que 

pode causar nas finanças da estatal.  

 A diminuição dos tributos também não é uma medida cabível, 

em função da situação econômica dos estados. Como a maioria das 

taxas é estadual, o endividamento aumentaria, caso os impostos não 

fossem cobrados, o que dificulta o consenso entre as esferas federais e 

estaduais na formulação do preço. 

 Para isso, segundo Antônio Jorge Ramalho, professor de relações 

internacionais da Universidade de Brasília (UnB), o ideal seria reverter os 

impostos em investimentos para estimular novas fontes de energia, e 

melhorar a infraestrutura de refinarias no país, para que cenários como 

os do ano passado não voltem a ocorrer. (BBC, 2019) 
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