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Prezado Senhor Roberto Campos Neto, 

 

 

O Conselho de Representantes da Federação do Comércio de Combustíveis e 

de Lubrificantes (Fecombustíveis), entidade que reúne 34 sindicatos patronais 

e a Abragás, representa os interesses de cerca de 41 mil postos de 

combustíveis, o segmento de TRR`s (Transportadores-Revendedores-

Retalhistas) e os 60 mil revendedores de GLP, além do mercado de 

lubrificantes, vem demonstrar sua preocupação sobre o grave momento pelo 

qual o país passa em virtude da pandemia do COVID-19.  

 

O setor de combustíveis constitui um dos segmentos que mais contribui com 
a arrecadação de impostos para o governo. A redução de circulação dos 

veículos nas ruas vem causando uma séria retração nas vendas de 

combustíveis do varejo. Com o passar do tempo, a tendência é aumentar, 

devido ao isolamento da população em suas residências. Somos uma 

categoria formada em sua maioria por pequenos e médios empresários, que 

anteriormente já estavam passando por momentos de dificuldade financeira, 

porém, com a crise do COVID-19, o agravamento da situação será inevitável. 

 

Solicitamos o apoio do Banco Central, com a implementação de algumas 

medidas, que em conjunto com as já implementadas e outras em estudo pelo 

Ministério da Economia, em muito contribuirão para evitar desemprego em 

massa bem como minimizar os efeitos danosos da crise à nossa atividade, 
considerada de utilidade pública. 
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Detalhamos abaixo a demanda da nossa categoria: 

 

✓ Junto às administradoras de cartões, determinar a possibilidade de 

antecipação dos valores relativos às transações efetuadas através da 

modalidade “cartão de crédito”; 

 

✓ A mesma antecipação de créditos, junto às administradoras dos 

“cartões de frotas” sem a incidência de taxas. 

 
✓ Enquanto perdurar essa calamidade pública, que as administradoras de 

cartões efetuem os créditos das transações na modalidade “crédito” e 

“débito” sejam efetuadas no dia útil seguinte. 

 

Para estes itens, necessário se faz a intermediação do Bacen, na prática de 

taxas menores às atualmente praticadas, de modo a não retirar capital de 

giro das empresas, em situação especialmente difícil com a determinação do 

distanciamento social, tão necessário ao controle da pandemia. 

 

Atualmente as administradoras praticam taxas bastante elevadas, levando-se 

em conta o pequeno risco de inadimplência, sendo a média do mercado em 

torno de 1,5% para a modalidade “débito” e 2,5% para “crédito”. A taxa 
média de antecipação de valores na modalidade “crédito” é de 1,5%. 

 

Precisamos da intervenção de V.Exa., para intermediar uma grande 

composição, como está a fazer o Ministro da Justiça Sérgio Moro, em relação 

ás demandas consumeristas. 

 

Desde já grato pela atenção dispensada, renovamos a V.Exa nossos votos de 

respeito e consideração. 

 

 

 

Respeitosamente, 

 
Presidente 


