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PREÇOS DOS COMBUSTÍVEIS EM FEIRA APRESENTOU LEVE 

AUMENTO NESTE INÍCIO DE 2022   

 
O Programa Conhecendo a Economia Feirense tem como objetivo levantar, 

sistematizar e divulgar informações socioeconômicas sobre a economia local, entre as 

quais, o índice de preços envolvendo os principais combustíveis consumidos no 

município. Para o cálculo do índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana 

são considerados os preços médios agrupados da gasolina comum, do etanol, do GLP 

(gás de botijão), do óleo diesel e do GNV (gás automotivo). Os dados utilizados são 

levantados e disponibilizados mensalmente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP). No mês de janeiro o índice de preços dos 

combustíveis em Feira de Santana apresentou um aumento de 0,44% em relação ao 

mês de dezembro de 2021.  Esta variação do índice foi impactada pelo preço do diesel 

que aumentou 3,54%, e pelos preços GNV e da gasolina que variaram 0,15% e 0,05%, 

respectivamente. Por outro lado, os preços do etanol e GLP caíram 1,20% e 0,55%, 

respectivamente (Figura 1). A despeito desta queda do preço do etanol, a relação entre 

o preço do etanol e da gasolina permanece elevada (0,79), o que faz com que o etanol 

permaneça pouco atrativo para o consumidor feirense. Os preços médios de cada 

combustível no mês    de janeiro foram os seguintes: gasolina (R$ 6,65/l), diesel (R$ 5,50/l), 

etanol (R$ 5,27/l), GNV (R$ 4,12/m³) e botijão de 13 Kg de GLP (R$ 90,20).  

 
Figura 1 – Variação do índice de preços dos combustíveis e seus componentes em 

Feira de Santana, janeiro/ 2022. Base de comparação: dezembro/ 2021 
 

 
          Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

                         *GLP: gás de botijão **GNV: gás automotivo 
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Ao comparar com o mesmo período de 2021, por outro lado, a variação no índice de 

preços  combustíveis foi de expressivos 42,25%, como pode ser visto na Figura 2, que 

é uma variação muito acima da inflação ao consumidor observada durante o período, 

que já foi bastante elevada (acima de 10%). Nesta base de comparação, ainda, houve 

um forte aumento nos preços de todos os combustíveis, com destaque para o diesel 

(52,92%) e o etanol (44,10%).   

 
Figura 2 – Variação acumulada do índice de preços dos combustíveis em 12 meses 

e seus componentes em  Feira de Santana. Base de comparação: janeiro/2021 

 
                           Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

           *GLP: gás de botijão   **GNV: gás automotivo 

 

Como temos ressaltado, o índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana segue na 

mesma direção do preços dos combustíveis a nível nacional e, com o aumento observado em 

janeiro, o índice (150,2) se aproximou da sua máxima histórica verificada em novembro 

(252,2), como pode ser verificado na Figura 3. A rápida variação positiva do nível de preços 

dos combustíveis nos últimos meses tende a prejudicar a vida do cidadão feirense através 

dos seguintes canais: i) aumento no custo dos transportes utilizados diariamente pelas 

pessoas; ii) aumento no custo dos bens e mercadorias que são majoritariamente 

transportados por meio de veículos automotores, inclusive motocicletas; iii) aumento de custo 

para os trabalhadores por conta própria que transportam passageiros diariamente através de 

automóveis e motocicletas e iv) aumento do custo da alimentação dentro e fora de casa via 

aumento do preço do gás de botijão. 
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     Figura 3 – Índice de preços dos combustíveis em Feira de Santana  
                                           Índice (jan/2013=100) 

  
                   Fonte: ANP. Elaboração: Programa Conhecendo a Economia Feirense. 

 

Em nossa visão, é improvável que haja uma queda sustentada nos preços dos combustíveis 

em Feira de Santana neste primeiro semestre de 2022. Isto porque o preço do Petróleo no 

mercado internacional tem subido desde dezembro, o dólar norte-americano ainda está 

bastante caro em moeda doméstica e há forte correlação positiva entre o preço do Petróleo 

em Reais e o preço do combustível pago pelo consumidor final. Portanto, dada a atual política 

de preços praticada pela Petrobrás, a manutenção da tendência de alta nos preços dos 

combustíveis na economia local em uma janela temporal mais longa depende 

fundamentalmente dos seguintes fatores: i) da decisão dos países exportadores de Petróleo 

e seus aliados, se irão aumentar substancialmente a produção da commodity ao longo dos 

próximos meses; ii) da robustez do crescimento da economia global em um cenário de forte 

aperto monetário e ii) dos desdobramentos dos conflitos geoplíticos envolvendo a Rússia e a 

Ucrânia. Menor oferta de Petróleo, dada a demanda, pressiona os seus preços para cima. 

Expectativa de maior crescimento econômico mundial, por sua vez, sinaliza que haverá uma 

demanda mais intensa por Petróleo no horizonte relevante, o que também pressiona para 

cima o preço do Petróleo. No cenário político doméstico, ainda há movimentos em torno da 

desoneração dos combustíveis, que são tentativas que visam mitigar o preço pago pelo 

consumidor final e controlar a inflação. Como este tipo de medida possui um impacto fiscal 

não desprezível, com forte perda de arrecadação, este movimento político pode alimentar 

novas rodadas de desvalorizações cambiais que terminariam compensando (ou mesmo 

eliminando) o efeito da desoneração no bolso do consumidor final, especialmente se o preço 

do barril de Petróleo permanecer acima dos US$ 90. 
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