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Oportunidade

Não tenha 
medo da 
‘CRISE’

“Insanidade é continuar 
fazendo sempre as mesmas 
coisas e esperar resultados 

diferentes ”

Albert Einstein
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Revendedores têm até o dia 31 de 
março para preencher e enviar o Relató-
rio Anual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras (RAPP), do Ibama, para o 
exercício 2014/2015. 
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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“É hora de 
arregaçar 

as mangas”

Bastou o Governo Federal anunciar o 
aumento do preço da gasolina e do 
diesel para toda a imprensa vir cobrar 
da revenda de combustíveis se o con-

sumidor pagará ou não a conta do aumento do 
Pis/Cofins e da volta da Contribuição de Inter-
venção de Domínio Econômico (Cide).

O Sindicombustíveis Resan sempre teve 
como prática não discutir preços e muito me-
nos opinar sobre como cada associado deve 
administrar seu negócio. O fato é que nossos 
governantes poderiam nos poupar um imenso 
esforço se ao anunciar a majoração já falassem 
dos impactos no bolso da população.

Quando o ministro da Fazenda diz que não 
sabe se o combustível vai aumentar na bomba 
e que isso cabe exclusivamente à Petrobras, 
imediatamente recai sobre o varejista, ou seja, 
sobre quem tem o contato direto com o cliente, 
responder à pergunta mais direta: a gasolina e 
o diesel ficarão mais caros? 
Com as margens de revenda cada vez mais 
estranguladas pelas despesas fixas como alu-
guel, água, luz, folha de pagamentos, impostos, 
taxas e obrigações ambientais que elevaram 
muito o custo do negócio, qualquer centavo a 
mais que chegue na fatura das distribuidoras 
tem impacto no faturamento mensal. 

No entanto, muitos de vocês, associados, ou 
mesmo parceiros que conhecem a realidade de 
um posto revendedor sabem do jogo de cintura 
diário para evitar a sangria do nosso caixa. 

Mesmo com todas as perspectivas negativas do 

ano que acaba de começar, e ainda mais agora 
com o reajuste anunciado, não nos resta outra 
alternativa que não trabalhar ainda mais para 
demonstrar respeito ao consumidor, oferecen-
do serviços de qualidade, com cordialidade e 
eficiência.

Embora sejamos um mercado uniforme, em 
que o nome e a tradição das distribuidoras têm 
grande importância na opinião de quem abaste-
ce conosco, não dá para desprezar os concei-
tos da fidelização do cliente.

Por isso, um posto organizado, limpo, com fun-
cionários uniformizados, atenciosos, que ofere-
cem serviços adicionais ao motorista e que tem 
uma boa rede de serviços sempre terá mais 
chances de ser ‘o escolhido’.

Postos & Serviços traz como matéria de capa 
uma discussão interessante sobre como passar 
por um período de crise sem sentir intensamen-
te seus reflexos. 

Já dizia o ex-presidente americano John Kenne-
dy que “quando escrito em chinês a palavra crise 
compõe-se de dois caracteres: um representa 
perigo e o outro representa oportunidade”. 

Há ainda os pensamentos popularizados de 
Albert Einstein. Quem nunca ouviu falar que “no 
meio da dificuldade encontra-se a oportunida-
de”? Ou que “insanidade é continuar fazendo 
sempre as mesmas coisas e esperar resultados 
diferentes”? 

Por isso, mãos à obra para enfrentar 2015 e, se 
possível, ainda tirar proveito das dificuldades.
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Você já parou para 
pensar o quanto a 
população da Baixada 
Santista (BS) gasta com 

combustível? Segundo um estudo 
da R. Amaral & Associados – 
Consultoria, Pesquisas e Análise 
de Dados, o consumo regional de 
gasolina, etanol e diesel supera 
R$ 2,5 bilhões por ano nas nove 
cidades. Apenas o aumento de R$ 
0,22 por litro de gasolina e 
R$ 0,15 no preço do diesel, 
proveniente da elevação do PIS/
Cofins e também da retomada da 
cobrança da Cide , representa-
rá R$ 150 milhões/ano a serem 
pagos pelos consumidores da 
região metropolitana.

Segundo Rodolfo Amaral, o estu-
do é baseado nos dados da ANP 
que indicam o consumo anual de 
gasolina na BS superior a 342 
milhões de litros e de cerca de 
480 milhões de litros de diesel. 

No contexto da gasolina, o consu-
mo regional apurado em 2013 foi 
equivalente a 3,27% do montante 
de vendas registrado no Estado 
de São Paulo; enquanto no diesel 
esta representatividade atinge a 
taxa de 3,69%.

Na região, o consumo de etanol 
alcança o volume de 128 milhões 
de litros por ano, correspondendo 
a 2,19% do perfil do Estado.

CIDE
O cálculo sobre o aumento do 
gasto após a volta da Cide leva 
em consideração apenas os 
valores de acréscimos em cada 
espécie de combustível, na com-
paração com o nível de consumo 
regional apurado em 2013. “As ci-
fras relacionadas ao custo podem 
ser ainda mais elevadas, depen-
dendo do nível de repasse da 
majoração tributária no preço final 
dos combustíveis”, diz Amaral.

R$ 3,3 mil 
é o gasto médio

com combustíveis 
por veículo licenciado 
na Baixada Santista, 

o que inclui os 
grandes consumidores, 

como frotistas, 
transportadoras e 

até empresas de ônibus

A Cide (Contribuição de 
Intervenção de Domínio 

Econômico) não fazia parte 
da composição de preços 
da gasolina e diesel desde 
junho de 2012, quando sua 

alíquota foi zerada

Bertioga   15.905.000
Cubatão   16.693.730
Guarujá 46.207.458
Itanhaém   16.715.000
Mongaguá     9.795.000
Peruíbe 17.378.000
Praia Grande   60.244.500
Santos 104.774.922
São Vicente   54.495.838
Total 342.209.448

DIESEL / LITROS
B ertioga 5.925.000
Cubatão   174.396.986
Guarujá 57.471.800
Itanhaém 7.601.574
Mongaguá 3.190.000
Peruíbe 6.585.500
Praia Grande 29.662.000
Santos 174.713.751
São Vicente 50.524.000
Total 480.070.611

CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS 
NA BAIXADA SANTISTA / 2013

GASOLINA / LITROS

Consumidor da Baixada Santista gasta 
R$ 2,5 bilhões/ano com combustíveis
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Quem nunca ouviu falar que “no meio da 
dificuldade encontra-se a oportunidade”. 
Ou que “insanidade é continuar fazendo 
sempre as mesmas coisas e esperar resul-
tados diferentes”.

Até parece provérbio 
popular, mas “o único        
lugar onde o sucesso 

vem antes do trabalho      
é no dicionário”. 

Com a sua licença, leitor, nosso intuito nessa 
matéria é incomodá-lo e convidá-lo a seguir 
nosso raciocínio pelas próximas páginas.  

Até porque, “quem nunca cometeu um erro 
nunca tentou algo novo”.

Esses não são apenas ‘cutu-
cões’ a quem possa estar 
acomodado ou desmotiva-

do. São pensamentos de Albert 
Einstein, físico alemão, que viveu 

entre o final do século 19 e mea-
dos do 20 (morreu em 1955) e que  
revolucionou o mundo com suas 
teorias brilhantes como a da relati-
vidade. Para Einstein, “não são as 

respostas que movem o mundo, 
são as perguntas”. Nesta reporta-
gem, Postos & Serviços pretende 
instigar o revendedor a abandonar 
a zona de conforto do seu negócio.

“Não são as respostas que movem 
o mundo, são as perguntas”
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Mesmo com todos os problemas econômicos enfrentados pelo País desde 
2014, com PIB tendo crescido próximo de zero e com a inflação em 6,41%, 
a venda de combustíveis foi maior do que em 2013. O desempenho pode 
ser tímido, mas está bem à frente da economia nacional. Segundo o Sindi-
com, gasolina cresceu 7,9%, o etanol 11,8% e o diesel 3,1%. 

Basicamente esses números são derivados do crescimento contínuo da frota nos últi-
mos cinco anos, com todos os incentivos”, analisa César Guimarães, diretor de Merca-
do do Sindicom. Em entrevista a Postos & Serviços, ele não quis fazer previsões para 
este novo ano. “A demanda (por combustíveis) sempre foi maior do que o PIB, mas é 
difícil prever...”.

Está aí, então, o desafio do dono de posto. Superar 2014, faturar acima da média, fazer sua 
empresa crescer de fato e desviar do pessimismo que atinge o País. Mas, se novamente 
2015 se apresenta como um ano difícil para o Brasil, com uma inflação projetada em 5,70% 
e crescimento econômico na casa dos 2%, o que fazer para transgredir à regra?

Chegamos, agora, ao porquê de citarmos Einstein na abertura dessa matéria. “É no 
meio da dificuldade que se encontra a oportunidade”, diz a frase atribuída ao cientista.

Zona de Conforto
Acostumada a ajudar empresários  a se autoconhecerem e a superar seus limites, a 
psicóloga e coach santista Elaine Lopes diz que “é muito comum criarmos uma zona de 
conforto e nos mantermos nela. Por isso, preferimos lidar com situações com as quais 
já estamos acostumados”. Isso faz com que o empresário estacione no tempo, se acos-
tume com seus resultados e não busque a inovação.

Ela continua: “Se acreditar que será um ano ruim, realmente será um ano ruim. Fazer 
o ano bom depende muito mais da gente do que imaginamos. Se tirarmos como pa-
râmetro a economia ou a política atual, nenhuma empresa vai crescer. Quando você 
consegue fazer o seu próprio caminho e desenvolver suas competências,  o negócio 
está centrado na sua mão”. Assim, a pergunta é o que você pode fazer para melhorar?

O medo de mudar por não saber o que vem pela frente e por não se achar capaz está 
sempre presente nas sessões de coaching que resultarão no autoconhecimento. Mas 
é o fator comunicação que tanto os prejudica. Elaine cita o exemplo de um líder que 
passou pelo consultório cujo grande problema na gestão da sua equipe era a falha na 
comunicação. “Ele deixava de ouvir e se expressava mal, então as pessoas não enten-
diam suas mensagens”

Inovar é o caminho?
“Como num mercado tão competitivo com o da revenda se destacam aqueles que são 
criativos, que inovam e conseguem mostrar para o cliente que ali, naquele estabeleci-
mento, ele será melhor servido”, avalia José Camargo Hernandes, presidente do Resan.

Para ele, as frases de Einstein são tão inspiradoras quanto os números que mostram que o 
varejo de combustíveis está no azul . “Por isso, se tiver que reformar, reforme. Se tiver que 
contratar, contrate. Se deixar a crise tomar conta do seu negócio, tudo ficará mais difícil”. 

Afinal, Einstein já dizia que “Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. 
Fazer ou não fazer algo só depende de nossa vontade e perseverança”. 

“Se tiver que reformar, reforme”
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2015 começou fervendo! Na 
Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira os termômetros já 
bateram a casa dos 38º e a 

sensação térmica passa facilmente dos 
40º. Já pensou em colocar um cooler 
com garrafas de água, sucos e refrige-
rantes ao lado do caixa?  Essa é uma 
boa alternativa para quem não tem loja 
de conveniência.

Postos & Serviços entrevistou o 
consultor e proprietário da rede Agho-
ra Conveniência, Ricardo Guimarães, 
para falar de oportunidades de negó-
cios. Segundo ele, toda época do ano 
é propícia para lucro. O importante é 
saber direcionar o seu negócio para 
atrair mais clientes.

Ricardo comenta que não basta, apenas, 
ter opções de consumo na loja se não há 
um ‘link’ da pista até lá. “O ideal é que 
os postos façam cartazes bacanas, in-
formando os produtos disponíveis, assim 
como promoções com o que mais faz 
sucesso nessa época. Por exemplo: uma 
pessoa tomando um refrigerante com a 
lata suando de tanto gelo, ou tomando 
um sorvete de palito. Isso cria o desejo 
no cliente, que, ao ver a imagem, prova-
velmente irá consumi-lo”.

Outra dica é aproveitar as promoções 
de combo. Ao invés de dar desconto em 
determinado produto, o revendedor pode 
optar por oferecer mais por menos.

“Exemplo: dois sorvetes de palito 
(fruta) mais uma água por R$ 6,00. 
Ao comprar dois salgados assados, o 
refrigerante sai por R$ 1,50. E por aí 
vai. O importante é explorar o poten-
cial de venda”.

Aproveite o CALOR para lucrar!
Ricardo Guimarães, proprietário da Aghora Conveniência, dá dicas de 
como aproveitar o tempo quente para tirar um extra ao final do mês.

Água
Chá gelado

Refrigerante
Sanduíche natural

Sucos (naturais ou industrializados)

Sorvetes de palito ou pote 

Invista nestes 
produtos!

Postos sem lojas de conveniência podem colocar a be-
bida gelada bem próxima ao caixa. A sugestão de Ricar-
do Guimarães é para que o revendedor disponibilize um 
cooler enorme, repleto de bebidas mergulhadas no gelo, 
ou até mesmo uma geladeira bem abastecida no local.

“Não tem quem resista a um refrigerante ou água gela-
díssima nesse calor”.

Com apenas essa ação, o revendedor que não tem loja 
pode cobrir o salário de pelo menos dois funcionários 
sem muito esforço. A conta é simples: vendendo 100 
águas ao dia com lucro de R$ 1, o revendedor terá R$ 
2.800 no mês.

Por que essa estratégia não vale para postos que têm 
conveniência? O risco é perder oportunidades 
de venda, tirando o motivo para o 
consumidor entrar na loja e esco-
lher outros produtos. “Muitas 
vezes o cliente deseja um 
único item, mas sai do 
local com dois ou três 
movidos pelo dese-
jo de compra”.

E se eu não tenho loja?
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O adesivo de 
nocividade do 

produto ainda é 
obrigatório?

Esse adesivo era 
obrigatório segundo a 
Portaria ANP 116/00, 

que foi revogada. 
Embora a nova Resolução 41/2013 não 
trate a respeito, vale destacar que essa 

informação deve ser prestada pelo re-
vendedor em razão da NR-20. Portanto, 

caso o posto não tenha o adesivo, não 
enfrentará problema perante à fiscaliza-

ção da ANP. No entanto, para atender 
à NR-20, essa informação deverá ser 

exibida por meio de aviso (adesivo, 
quadro, cartaz etc), incluindo orienta-

ções sobre como proceder em caso de 
contato com tais produtos.

Qual deve ser o tamanho 
mínimo da mangueira da 

bomba?

Quando utilizada para abastecimento 
de veículos rodoviários, a mangueira 
deve ter, no máximo, cinco metros de 

comprimento. Quando a bomba for 
utilizada em condições diversas, deve 
ser solicitada ao Inmetro autorização 
especial para metragem maior. Dúvi-

das quanto a outras especificações do 
equipamento podem ser pesquisadas 
na Portaria 23 do Inmetro, de 25/2/85.

Preço diferenciado para  
venda com cartão de crédito
Tramita na Câmara dos Deputados um decreto que libera a 
cobrança de valores diferenciados no comércio, independente 
da forma de pagamento adotada pelo consumidor. De autoria 
do senador Roberto Requião (PMDB-PR), o Decreto Legisla-
tivo 1506/14 substituiria a Resolução 34/89, do extinto Conse-
lho Nacional de Defesa do Consumidor.  

Atualmente, alguns estabelecimentos comerciais oferecem 
descontos para pagamento em dinheiro.  A prática, que é 
proibida, passaria a ser permitida.

Adotada há 15 anos, a Resolução 34/89 entrou em vigor a 
pedido dos próprios comerciantes, em época de hiperinflação, 
devido à demora em receber o repasse das administradoras 
de cartão. 

Segundo o autor do decreto, a unificação dos preços, po-
rém, gerou um aumento no valor de venda. “A justificativa do 
momento histórico não condiz com as circunstâncias atuais 
à medida em que a inflação não constitui uma variável a ser 
observada nas decisões sobre essa matéria”, disse. 

De acordo com Requião, o projeto permitirá que o comércio 
dê desconto nas compras à vista, pagas em dinheiro, cheque 
ou boleto bancário. “A resolução afronta o direito do comer-
ciante de oferecer o preço sem o custo das operadoras de 
cartão e o direito do cidadão de pagar menos”, argumenta.

Enquete
Desde o final de setembro 
de 2014 é possível opinar no 
site da Câmara. A pergunta é: 
“Você concorda com a propos-
ta que permite ao comerciante 
estabelecer preço diferenciado 
para vendas com pagamento 
por cartão de crédito?”. Até 
o momento, 22,58% (2.419 
votos) concordam com pro-
posta, 76,79% (8.227 votos) 
discordam e 0,63% (67 
votos) não sabem. A propos-
ta também terá de ser votada 
pela Comissão de Constitui-
ção e Justiça e de Cidadania.
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Mesmo com o aumento da frota no Estado de São Paulo 
(5 milhões 119 mil veículos em dezembro de 2014), 
combustíveis menos poluentes são os grandes respon-

sáveis pela qualidade do ar ter atingido índices de 2004. Em 
resumo, o ar que respiramos tem menos material particulado 
fino - fração da poluição mais nociva à saúde humana. 

Os dados fazem parte do Projeto Fontes, coordenado pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) nas 
regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

“Teve um aumento muito grande da frota [de carros] nos últimos 
anos nas cidades, com os financiamentos a perder de vista, 
mas, por outro lado, essa frota é mais moderna e a qualidade 
do combustível também melhorou”, disse o diretor do Departa-
mento de Química da PUC-RJ, professor José Marcus Godoy.

Pelos resultados obtidos, as duas capitais atendem ao limite de 
material particulado fino definido pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que é 20 microgramas por metro cúbico 
(µg/m³). O projeto teve patrocínio da Petrobras, no valor de R$ 4 
milhões. A estatal estima que há “boas perspectivas de alcançar 
o limite de 10 microgramas por metro cúbico daqui a nove anos”. 

Após dois anos da chegada do die-
sel S-10 no mercado, os reflexos do 
consumo passam a serem sentidos 
agora. Transportadoras e consumi-

dores individuais acreditam que o 
produto oferece um melhor desem-

penho com menor consumo. 

“A procura aumenta a cada dia”. 
Ricardo Eugênio Meirelles de 

Araújo, revendedor do La Caniza, 
ressalta que, além dos caminhões 

com motor Euro5, que só aceitam o 
S-10, há também uma preocupação 

por parte das empresas em cola-
borar com o meio ambiente. “Hoje 

vendo o dobro do S-10 comparado 
ao diesel metropolitano (S-500). O 

que contribui para a procura maior é 
que muitas empresas escolhem um 
único combustível para toda a frota, 

e o escolhido é o S10 pelo melhor 
desempenho do motor, menor emis-

são de poluentes, entre outros”.

A procura maior também foi sentida 
no Auto Posto Cubatão. A gerente 

Gislene Rosa de Oliveira conta 
que, de novembro de 2014 para cá, 

o S-10 representa 30% das ven-
das de diesel. “Muitas empresas 
utilizam o S-10 em 100% do seu 

maquinário”.

S-10 cresce na 
preferência do 

consumidor 

Qualidade dos combustíveis 
diminui poluição do ar para 
níveis de 10 anos atrás

Em 2009, a gasolina tinha 
500 miligramas de enxofre 

por quilo. Em 2013, passou a 
ter 200 miligramas por quilo 

até que, em janeiro de 2014, 
o teor foi reduzido para, no 

máximo, 50 miligramas. A 
gasolina S50 é capaz de redu-

zir a emissão de enxofre na 

atmosfera em 94%. Quanto ao 
diesel, mesmo que o S10 seja 

obrigatório desde 2013 apenas 
nos caminhões de motor Euro 

5, cresce a preferência do con-
sumidor pelo produto. No seu 
primeiro ano de distribuição, 

25% do óleo consumido tinham 
baixo teor de enxofre.
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A Agência Nacional de Petróleo (ANP) vai 
investir R$ 77 milhões para a construção, 
em Santos, de centro de pesquisa para 

os campos de óleo e gás. O Centro Tecnológico 
da Baixada Santista (CTBS) funcionará em um 
moderno edifício de seis andares em um terreno 
cedido pela Prefeitura entre as ruas Braz Cubas 
com Henrique Porchat, na Vila Nova. 

A apresentação do projeto para o prefeito 
santista Paulo Alexandre Barbosa foi feito em 
solenidade no dia 22 de janeiro pelo professor 
Bernardo Andrade, do Departamento de Enge-
nharia Naval da USP. 

Serão quatro andares apenas de laboratórios, 
que trabalharão de forma integrada. No local 
serão desenvolvidas tecnologias para explo-
ração de óleo e gás, como a construção de 
poços, logística offshore, monitoramento am-
biental e operações remotas, por exemplo. “O 
objetivo é gerar conhecimento, produtos apli-
cáveis na exploração de óleo e gás em águas 
profundas”. 

Quais pesquisas 
serão feitas?
O prédio, com 6.400 me-
tros quadrados de área 
construída, terá labora-
tórios de Computação de 
Alto Desempenho, Centro 
Operacional Integrado 
Virtual de Exploração e 
Produção, Processos de 
Exploração, Construção 
de Poços, Reservatórios 
e Processos de Produção, 
Planta de Processamento
 Primário, Logística de 

Suprimento para as Operações de Exploração 
e Produção no mar, Logística de Instalações 
e Operações de Manutenção de Exploração 
e Produção no mar, Monitoração e Simula-
ção Meteo-Oceanográfica e Ambiental, Saúde 
Comportamental no Trabalho Integrado e Cola-
borativo de Exploração e Produção.

CTBS terá também Laboratório de Operações Marítimas 

ANP investirá R$ 77 milhões em Santos

Previsão é finalizar obra do Centro Tecnológico em 2016

Entre os laboratórios previstos está o do Centro Operacional Integrado Virtual

Reprodução 
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O revendedor tem até o dia 
31 de março para preen-
cher e enviar o Relatório 

Anual de Atividades Potencial-
mente Poluidoras (RAPP), do Iba-
ma, para o exercício 2014/2015. 
O prazo começou a valer no dia 1º 
de fevereiro. Os associados que 
tiverem dúvidas podem consultar 
a advogada Carolina Dutra, con-
sultora jurídica em Meio Ambiente 
do Sincombustíveis Resan.

Uma dica para facilitar o preen-

chimento do relatório é separar 
com antecedência todos os 
documentos que serão exigidos. 
O RAPP só pode ser enviado por 
quem já realizou o recadastra-
mento do Ibama. Lembre-se que 
a multa por não entregar o RAPP 
ou entregá-lo de forma errada 
pode chegar a até R$ 9 mil. Além 
disso, a regularidade no RAPP 
é condição para pleitear licença 
ambiental ou autorização am-
biental de funcionamento. 

Tenha informações em mãos
- A empresa inscrita irá acessar o sistema do RAPP a partir do site do Ibama 
na internet. Para o preenchimento, você precisará da senha de acesso remo-
to ao sistema do Ibama. 

- O declarante deve estar inscrito no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP) 
e, após acessar o sistema, clicar no link ‘Atividades Lei 10.165’, presente na 
tela inicial. O RAPP também pode ser acessado a partir do menu ‘Relatórios’.

- Os formulários do RAPP são disponibilizados pelo sistema de forma automática.

- Separe os dados sobre a produção comercial do estabelecimento. As infor-
mações podem ser encontradas nos registros de controle de estoque. Anote 
os seguintes dados:

Gasolina: ________litros  Diesel: __________litros

Etanol: __________litros  Lubrificante: ______litros

- Também é preciso ter em mãos os números sobre os resíduos gerados (in-
formação consta no certificado de coleta entregue pela Supply Service para 
os associados que mantêm convênio. A secretaria do Resan pode oferecer 
os dados referentes ao relatório anual). 

- Mais informações podem ser obtidas na cartilha sobre preenchimento da 
RAPP mantida no portal do Sindicombustíveis Resan (http://resan.com.br/
relatorio-anual-ibama/).

Chegou a hora do RAPP

Revendedor que não preencher e enviar 
o Relatório do Ibama está sujeito a multa 
de 20% da TCFA devida pelo posto

O que é o FISPQ?

Cada produto químico 
comercializado no posto 
deve ter um dossiê com-
pleto com informações 
quanto à segurança, 
riscos à saúde e meio 
ambiente. Trata-se da 
Ficha de Informações 
de Segurança de Produ-
tos Químicos (FISPQ), 
um documento obriga-
tório normalizado pela 
Associação Brasileira 
de Normas Técnicas 
(ABNT), ABNT-NBR 
14725 com base na re-
comendação da Organi-
zação Internacional do 
Trabalho.

A FISPQ traz dados 
sobre vários aspectos 
dos produtos químicos 
(substâncias ou mistu-
ras), difundindo recomen-
dações sobre medidas 
de proteção e ações em 
situação de emergência. 
Este documento é dividi-
do em 16 seções.

A FISPQ do combustí-
vel deve ser entregue 
pela distribuidora e, 
conforme, a Resolução 
ANP nº 41/2013, o posto 
revendedor é obrigado a 
manter em suas instala-
ções a ficha atualizada 
de todos os combustíveis 
comercializados.

NR-20
Mais recentemente, com 
o surgimento da NR-20, 
a ficha de informação 
passou a ser também 
um documento exigido 
no prontuário do posto, 
no capítulo Projeto da 
Instalação. 
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Não esqueça 
dos novos 
adesivos

O prazo de 180 dias dado pela Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP) sobre a troca dos adesi-

vos do Diesel S-10 e Etanol se encerra em 20 de 
fevereiro. Após essa data, o posto revendedor que 
descumprir a mudança poderá sofrer multas.

A mudança tem por objetivo “atualizar a identifica-
ção visual da ANP nos adesivos a serem afixados 
nas bombas abastecedoras”.

A Resolução ANP nº 44, de 20/08/14, informa 
sobre essas duas importantes alterações nos 
adesivos. A do Diesel S-10, referente ao anexo I 
da resolução ANP nº 63, de 07/11/12 e do etanol, 
referente a Resolução ANP nº 7, de 09/02/11.

Ambos passam a vigorar com novo texto e tama-
nho mínimo de 15 cm (largura) por 20 
cm (altura). As novas mensagens são:

“O etanol deve estar límpido, isento de 
impurezas, e não pode apresentar colo-
ração alaranjada”.

“Veículos a diesel fabricados a partir de 
2012 devem ser abastecidos somente com 
diesel S-10. Não misture o fluido ARLA 32 
ao óleo diesel. O descumprimento destas 
orientações causa danos ao motor”.

Os adesivos podem ser solicitados aos 
nossos visitadores, Roberto e Raphael, 
pelos telefones (13) 97411.9878 e (13) 
97411.9884, respectivamente. 

Prazo para novo extintor
ABC vence em 1º de abril

Foi adiado para 1º de abril prazo 
para entrar em vigor a resolução 
do Conselho Nacional de Trânsito 
que obriga todos os veículos com 
dez anos ou mais a terem extin-
tores do tipo ABC para combate a 
incêndio veicular. Os modelos fa-
bricados de 2005 para cá já saem 
de fábrica com o modelo exigido. 

Os equipamentos sumiram do 
mercado no final do ano passado 
e início deste já que o primeiro 
prazo estipulado pelo Contran era 
1º de janeiro. Enfim, os revende-
dores que conseguirem comprar 
os produtos de fornecedores 
terão um filão de vendas pelos 
próximos meses. Fica a dica.

O ministro das Cidades, Gilberto Kas-
sab, já declarou que após os 90 dias 
de prorrogação, os condutores que não 
cumprirem a determinação podem ter de 
pagar R$ 127,69 de multa e ainda perder 
5 pontos na carteira de habilitação.
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AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

O impasse dos revendedores de com-
bustíveis junto à Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT), 

sobre como deve ser feito o transporte de 
produto inflamável na cabine do caminhão, 
fez com que ANP publicasse nova resolução 
definindo regras.

A Resolução 50/2014, que altera a de 
número 09/07, estabelece que, da base de 
distribuição até o posto revendedor, o trans-
porte da amostra-testemunha deve ser feito, 
exclusivamente, na caixa de ferramentas do 
caminhão-tanque. 

A norma soluciona uma questão que deixava 
os postos inseguros sobre como proceder: 
não deixar de coletar amostra-testemunha 
na base de distribuição e, ao mesmo tempo, 
não ter problemas com a Polícia Rodoviária.

Os revendedores que não cumprirem as 
novas determinações poderão ser autuados 
também pela ANP.

Amostra-testemunha só 
na caixa de ferramenta

Caso a distribuidora se recuse a entregar a amostra-tes-
temunha no momento do carregamento, o revendedor 
deve comunicar imediatamente à ANP (amostra_sfi@

anp.gov.br). A distribuidora também deve disponibilizar o 
envelope de segurança e o frasco para coleta.

OUTROS ITENS DA 
RESOLUÇÃO 50/2014
- Deve ser dada a destinação correta para 
os recipientes das amostras-testemunha;
- Deve ser feito o descarte correto do com-
bustível utilizado nas análises de qualidade;
- Deve ser feito o descarte correto do com-
bustível da amostra-testemunha, quando 
este não precisar mais ser guardado.

Envelopes com frascos são retirados da 
caixa de ferramentas pelo frentista no ato do 

recebimento do combustível no posto
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MURAL DA QUALIDADE

ADESIVO NA BOMBA
Encerra em 20 de abril o prazo para os postos 
revendedores exibirem um novo adesivo nas 
bombas, contendo as seguintes informações: 
CNPJ e o endereço completo do posto, conforme 
disposto no artito 22, inciso XXII da Resolução 
57/2014, que altera a Resolução ANP nº 41/2013. 
O adesivo deve estar localizado na face frontal 
das bombas, preferencialmente entre os bicos. 
Mais informações no site: http://resan.com.br/
novo-adesivo-nas-bombas-abastecedoras/

ARLA 32 

Os revendedores que contrataram a Supply Service, 
por meio do convênio com o Sindicombustíveis Resan, 
devem observar o contrato no item “Entrega de Resídu-
os”, onde consta a entrega exclusiva à empresa. Mesmo 
aqueles que são atendidos por outras firmas devem 
destinar seus resíduos somente à contratada. Aos 
associados que aderiram ao programa ‘Jogue Limpo’, a 
orientação é para que façam a entrega das embalagens 
de óleo apenas à MB Engenharia, responsável pela 
campanha. Neste caso, os demais resíduos deverão ser 
encaminhados a uma empresa especializada, depen-
dendo de contratação à parte, a critério do revendedor. 

SUPPLY X RESÍDUOS

Revendedor, ao receber notificação trabalhista, tenha 
como hábito encaminhá-la imediatamente para o 
escritório jurídico que atende o Sindicombustíveis 
Resan. É necessário que os advogados analisem o 
caso, solicitem provas e se preparem para a audi-
ência com antecedência. Uma boa defesa depende 
da documentação apresentada pelos revendedores. 
O telefone do escritório Freitas & Julião Advogados 
Associados  é o (13) 3326-2641 e o email é o
rodrigojuliao@freitasejuliao.com.br.

NOTIFICAÇÃO TRABALHISTA

ARLA 32

A distribuidora BR comunicou os revendedores que, 
desde janeiro, o abastecimento da gasolina Petro-
bras Podium é realizado no TEBET, que recebe 
este produto da refinaria de Cubatão. A distribuidora 
alertou que o produto pode apresentar algumas 
características diferentes da gasolina do TEDUC/
REDUC, onde era feito o abastecimento, principal-
mente em relação à cor/aspecto e ao odor. Porém, 
a gasolina continua dentro de todas especificações 
exigidas pela ANP e pela Petrobras, o que não 
torna necessária a devolução do combustível por 
parte do revendedor.

BR INFORMA SOBRE A PODIUM

Continuam abertas as inscrições para o curso da NR-20 
na sede do Sindicombustíveis Resan, em Santos. Men-
salmente, o sindicato promove o treinamento da turma 
de Integração (4 horas) e outra do Intermediário (16 
ahoras), no período da manhã e da tarde. Para inscre-
ver seus funcionários, basta entrar no site http://www.
resantreinamentos.com.br, clicar no curso da NR-20 e 
preencher o nome do colaborador, RG e cargo. Após 
essa etapa, é só escolher o período para a realização do 
curso. Informações pelo telefone: (13) 3229-3535.

NR-20
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O Diário Oficial da União publicou, no dia 21 
de janeiro, decreto que aumenta a alíquota do 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nas 
operações de crédito para as pessoas físicas. 
A medida, em vigor desde o dia 22/01, eleva de 
1,5% para 3% o IOF. O aumento faz parte do 
conjunto de quatro medidas anunciadas pelo 
ministro da Fazenda, Joaquim Levy, em estratégia 
do governo para elevar a arrecadação e melhorar 
o superávit primário.

IOF

A ANFAVEA divulgou um alerta referente 
ao uso de Arla 32 nos veículos com tecno-
logia ambiental Proconve P7.  Os veículos 
pesados  com essa tecnologia, obriga-
toriamente, devem ser abastecidos com 
diesel S10. Nos veículos com previsão de 
uso de ARLA 32, também é obrigatório o 
abastecimento desse produto no tanque 
específico, conforme prescrição do fabri-
cante do veículo.

O diesel S10 e o ARLA 32, bem como o rigoroso atendimento das 
condições de manutenção previstas pelo fabricante, são essenciais 
para garantir que o caminhão ou ônibus opere com maior economia 
e com atendimento dos padrões de emissão de gases de escapa-
mento fixados na legislação ambiental. A alteração das caracterís-
ticas originais do veículo por meio de modificações de software ou 
a instalação de dispositivos, botões, chaves, sensores ou qualquer 
outro equipamento com a finalidade de burlar os sistemas de 
controle ARLA 32, gera a perda de garantia do veículo, além de 
constituir ilícito ambiental. Multas podem chegar a R$ 50 milhões.
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Embora a Baixada 
Santista e o Vale 
Ribeira não este-
jam ameaçados 

com a falta d´água que cas-
tiga a Grande São Paulo e 
parte do interior, a economia 
é uma questão de cidada-
nia. Além disso, consumido-
res que veem o desespero 
dos paulistanos no noticiário 
estão consternados com 
os reflexos da crise na vida 
da população e, por isso, 
prontos para criticar e até 
denunciar aqueles que co-
metem desperdícios. 

A saída para postos de 
combustíveis que mantêm 
serviços de lavagem de ve-
ículos, além de lojas de con-
veniência e banheiros para 
atendimento do público, é 
investir em sistemas de con-
sumo racional de água.

Para lojas e banheiros, há 
soluções eficientes no mer-
cado como os modelos de 
torneiras, duchas, descargas, 
vasos sanitários que reduzem 
a vazão, proporcionando eco-
nomia de até 50% no gasto.

Uma das fabricantes destes 
equipamentos, a Acquamatic, 
garante que o modelo de tor-
neira temporizada libera água 
somente após o usuário soltar 
o acionador, proporcionan-
do economia de até 70%, já 
que a água só começa a cair 
quando o usuário está com as 
mãos debaixo da torneira. 

Os vasos sanitários ecológi-
cos diminuem o gasto de água 
de 6 a 8 litros para apenas 
dois litros por acionamento. 

Patrulha contra desperdício está nas ruas

A reciclagem do 
volume gasto na 
lavagem de car-
ros é uma técnica 
já implantada em 
alguns dos postos 
de combustíveis da 
região. Até mesmo 
as mangueiras de 
alta pressão ajudam 
na economia já que 
consomem até 80% 
menos do que as 
comuns. Em algumas 
cidades já é lei o reuso da água 
da lavagem, como em Osasco, 
Ribeirão Preto e nos estados do 
Espírito Santo e Rio de Janeiro.
“O cliente de um posto ago-
ra tem se preocupado com a 
operação da lavagem do carro 
e isso está tirando o consumidor 
do posto. Se não tiver reuso no 
lavador, ele vai abastecer em 
outro lugar onde seja ecologica-
mente correto”, garante Sérgio 
Cintra, diretor da Metalsinter, 
empresa de equipamentos de 
filtragem e reciclagem de água.
Desde 2014, o Auto Posto San-
tour e o Posto Gaivota conse-
guiram reduzir o consumo em 
quase 70% com a reutilização 
permitida pela estação de tra-
tamento e reciclagem de água. 
“O investimento é alto, mas vale 
pelo retorno”, disse Ricardo Ro-
driguez Lopez, que viu a conta 
mensal cair pela metade. Os R$ 
50 mil investidos devem ser re-
cuperados em dois ou três anos. 

A água suja é canalizada para 
uma caixa onde as impure-
zas são separadas, passando 
depois para a decantação e 
filtragem, que é computadoriza-
da. Ao final do processo, a água 
é direcionada para um reserva-
tório de cinco mil litros (veja foto 
da estação acima).
Além dos carros, a água volta 
para a limpeza dos vidros feita 
nas pistas, vai para os mictórios 
e vasos sanitários. “Nesse caso, 
há a reposição de apenas 20% 
com água nova”. Nem a água 
limpa para lavagem das mãos 
é desperdiçada. “Ela também é 
direcionada para a reciclagem, 
assim como a água do ar condi-
cionado”, detalha Lopez.
Os dois postos de combustíveis 
realizam, juntos, cerca de oito 
mil lavagens mensais. Fora da 
crise, os postos chegaram a 
contabilizar 10 mil lavagens.  
“Com a falta de água, a popula-
ção se tornou mais consciente e 
o consumo caiu”, finaliza.

Reuso reduz consumo em 70%



VARIEDADES

2ª QUINZENA DE FEVEREIRO

ANIVERSARIANTES
17 Dorival Franco da Silva 

AP Avalanche -  SV
AP Cidade Náutica - SV
AP Náutica Frei Gaspar - SV
   

18 Carolina Ongarato Pontes 
Abastecedora de Com-

bustível Turismo - Jacupiranga

Clayton José Rigo Júnior 
Auto Posto São Vitor - Santos
Centro Automotivo Porto  
Astúrias - Guarujá
Garage Reo Central - Santos

João Jorge Gonçalves Guedes 
AP Tamburello - Santos
   

22 Maria das Graças  
Santos Bento  

AP Bom Amigo - Guarujá
   

25 Marcelo Rodrigues  
Perdigão  

Manuel R. Perdigão & Cia - 
Itanhaém
   

26 Eduardo Pimentel 
Ramos  

AP Ferry Boat do Guarujá
Posto de Serviços Pérola do 
Atlântico - Guarujá

27 Carlos Celso  
Carrico  

AP Praias do Sul - Itanhaém
AP Pôr do Sol - Itanhaém

1ªQUINZENA DE MARÇO
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1 Ronaldo Miranda 
AP Barros Tupy - PG

AP Miranda Caiçara - PG
AP Vila Mirim - Praia Grande
AP Zenith Guilhermina - PG

Simone Rozinelli 
AP Redentor - Guarujá
   

2 Anderson dos Santos   
AP São Jorge de Cubatão

Gilson Abril Dutra 
AP Via Nébias - Santos

Ricardo Rodriguez Lopez 
Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos
   

3 Ibrahim Fayes Hejazi 
Auto Posto Savoy - Juquiá

Maria Emília C. Gonçalves 
Posto Independência Santos

Vítor Manuel Leal Osório 
AP Tamburello - Santos
   

5 Maria de Lourdes Masiero  
AP Pedro Lessa - Santos

   

6 Maria Alves de Oliveira 
Auto Posto Montana  

de Cajati
   

7 Aldo Locatelli  
Posto Aldo Cubatão

Maria H. Geraldini Torres 
AP Vera Cruz Mongaguá  

Vladimir de Souza Barbosa 
AP Shalon da Nove de Abril - 
Cubatão 
  

8 Mateus F. Amado Neto
AP Ferreira Amado - SV

   

10 Nelson Rodrigues 
AP Saveiros - Itanhaém

   

12 Roseli de Fatima  
Ongarato  

Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga
   

13 Abel Antônio Duque 
Posto de Serviços  

Vereda Tropical - Guarujá
   

14 Lílian Lúcia de  
Gouveia Hamamoto

Carvalho & Hamamoto -  
Santos



Com o Postofácil no posto ou na loja de conveniência, você passa a ter total controle do 

estabelecimento (aferições, estoques, faturamento etc.), fica livre de surpresas indesejáveis 

e o mais importante: tem muito mais tempo para se dedicar à estratégia de crescimento do 

negócio. Que, aliás, em tempos de tanta concorrência, é o que mais importa, certo?

Acesse postofacil.com e descubra como Postofácil® 
pode deixar sua vida mais descomplicada. 
Tel. (19) 3749-8900.

Desenvolvido por: 

Postofácil®.  O software do posto inteligente.

O QUE FALTA É TEMPO PARA 
VOCÊ SE DEDICAR MAIS 
À ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO?
ENTÃO, ESTÁ FÁCIL.
POSTOFÁCIL®. O SOFTWARE QUE 
VAI DEIXAR A SUA VIDA MAIS FÁCIL.
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