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Nos últimos meses os preços dos combustíveis (diesel e gasolina) vêm sofrendo aumentos 

consecutivos no Brasil, tendo por uma das consequências as recentes greves dos caminhoneiros 

no mês de maio. 

O Governo Temer determinou que os preços dos combustíveis não seriam mais administrados, 

dessa forma passou a ser definido de acordo com os preços internacionais (em dólar). Isso 

significa que o Governo passou a não mais controlar (administrar) os preços, assim esses preços 

passaram a ser definidos de acordo com as variações dos preços internacionais.  

A consequência disso, é que o mercado passou a definir esses preços. Assim, quando há 

problemas políticos, sociais ou econômicos em países como os países Árabes, que possuem a 

detenção de uma parcela volumosa do petróleo no mundo, impacta imediatamente nos preços 

aqui no Brasil.  

Recentemente os Estados Unidos da América entrou em rota de colisão política com o Irã, que 

faz parte da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que detém a maior parte 

do petróleo do mundo, isso fez com que os preços do barril do petróleo subissem, dado o receio 

de queda na oferta mundial do mesmo. O impacto disso e por consequência da equalização dos 

preços dos combustíveis brasileiros aos preços do mercado internacional, foi o aumento 

substancial dos combustíveis no Brasil. Além disso, houve variações positivas do dólar 

(valorização do dólar e consequentemente desvalorização do real). 

O aumento dos preços dos combustíveis, impacta de forma geral na inflação. Com o aumento 

dos combustíveis e como o Brasil possui uma rede de transporte essencialmente via rodovias, 

faz com que haja aumentos nos fretes e por consequência nas mercadorias em seus mais 

variados ramos: Alimentício, bebidas, equipamentos variados; área de segurança, saúde, 

educação etc. A tabela A apresenta a média de aumento do diesel e gasolina no Estado de São 

Paulo no mês de abril, com aumento de 5% do diesel e 4% da gasolina. 

Tabela A – aumento do diesel e gasolina em abril de 2018 

MÊS PRODUTO REGIÃO ESTADO PREÇO MÉDIO 
REVENDA 

 VARIAÇÃO 
REVENDA 

abr/18 ÓLEO DIESEL  
 

SUDESTE SAO PAULO R$3,455 5% 

abr/18 GASOLINA 
COMUM 

SUDESTE SAO PAULO R$4,014 4% 

Fonte: ANP/ Elaboração própria 

 

Já a nível de Brasil o aumento da gasolina atingiu os 16,07% no acumulado do mês até o dia 

21, o diesel no mesmo período atingiu os 12,30%, como demonstra a tabela B. 
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Tabela B – Aumentos acumulado no mês de maio 

Aumentos acumulado no mês de maio de 2018 

Brasil – 01/05/2018 a 21/05/2018 

Gasolina 16,07% 

Diesel 12,30% 

Fonte: ANP/ Elaboração própria 

 

Por outro lado, o setor sucroenergético se beneficia desses aumentos, pois a partir do momento 

que há aumentos nos preços da gasolina, os consumidores tendem a consumir mais álcool, dado 

os preços menores, elevando a rentabilidade desse setor. 

De acordo com a União da Indústria de cana-de-açúcar (UNICA) “o volume total de etanol 

comercializado pelas unidades produtoras do Centro-Sul somou 1,13 bilhão de litros nos 

primeiros quinze dias de maio, crescimento de 17% em relação à mesma quinzena do ano 

anterior (969,40 milhões de litros)” - (24/05/2018), a expectativa é de aumento da produção até 

o final do ano.  

Portanto, com a determinação do Governo em equalizar os preços dos combustíveis aos preços 

internacionais, ou seja, deixando com que o mercado defina esses preços, o maior prejudicado 

são os trabalhadores/consumidores, principalmente os que possuem rendimentos menores. 

Lembra-se que as correções salariais são feitas anualmente, já as variações dos preços podem 

ter periodicidade diária. 

 


