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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Trabalhar 
duro para 

driblar a crise”

A crise que avança sobre a economia 
nacional já afetou seus negócios? Não 
duvido que as vendas tenham caído, 
que os serviços de troca de óleo   
   estejam menos requisitados ou que 

os clientes que continuam abastecendo porque 
dependem do carro para trabalhar já reduziram 
o ticket médio a cada vez que vão ao posto. No 
entanto, o que não podemos permitir é que nosso 
pessoal se abata, que relaxe ou que deixe de 
prestar um atendimento de qualidade. 

Já pensou por quantas crises passamos ao longo 
da nossa vida? O momento é de cautela, de rever 
custos, enxugar despesas, mas esmorecer diante 
do desafio que se apresenta é o mesmo que en-
tregar o ouro de bandeja para o bandido.

Há três meses quando publicamos uma edição de 
Postos & Serviços destacando a filosofia chine-
sa de que é na crise que se cresce, recebemos 
muitos cumprimentos pela clareza da posição 
adotada pelo Resan diante do que estava por vir. 
Pois bem, se agora as dificuldades estão coloca-
das sobre a mesa, que tal arregaçar as mangas e 
buscar alternativas para se manter ‘vivo’?

Já pensou que sua loja de conveniência pode ofere-
cer produtos diferentes, aumentando o interesse pelo 
seu ponto? Fast food, lanches de qualidade, promo-
ções e mesmo um atendimento diferenciado na pista 
podem trazer para seu negócio outros clientes.

Digo isso porque nossas obrigações financeiras 
continuam as mesmas apesar da retração eco-
nômica. Aliás, neste exato momento estamos 
sendo exigidos pelo Fisco Paulista que definiu 
julho como o mês limite para os postos aderirem 

ao novo SAT. Nos últimos meses, fizemos várias 
matérias demonstrando ao  nosso associado que 
não basta comprar novos equipamentos. É preci-
so uma convergência entre aparelhos e sistema 
de gerenciamento. 

O Resan cumpriu seu papel como instituição 
de classe ao oferecer informações, buscar 
parceiros para ofertar melhores condições 
de compra de equipamentos e promover um 
workshop como o realizado no dia 5 de maio na 
sede do sindicato. O fato é que administrar um 
posto não é tarefa para quem está apenas de 
passagem pela revenda. A dedicação que esse 
negócio tem nos exigido é integral.

Mais um exemplo do que está nas entrelinhas 
e que autoridades e consumidores não veem 
é o quanto nossas margens têm sido garfadas 
por agentes intermediadores, como as admi-
nistradoras de cartões. Num passado recente, 
cartões de crédito e débito ficam com boa 
parcela da margem de revenda. Hoje, com a 
concorrência, a situação está mais controlada, 
mas surgem no mercado as administradoras 
de frotas, cujos cartões chamados pré-pagos 
ainda estão sem regulamentação pelo Banco 
Central. Por isso, do dia para noite, muitas 
dessas empresas nos obrigam a aceitar taxas 
que passam dos 4% e prazos para devolução 
dos valores vendidos acima dos 40 dias.

É como digo: não basta driblar a crise e trabalhar 
duro. Precisamos também enfrentar um leão por 
dia. Se servir como alento, quero deixar claro aos 
meus parceiros de revenda que o Sindicombustí-
veis Resan está alerta. Até o mês que vem!
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Placas e adesivos obrigatórios

Não fossem as medidas reparadoras de conduta, a falta de placas e adesivos obrigatórios em 
postos de combustíveis estariam na liderança das autuações aplicadas pela Agência Nacio-
nal do Petróleo (ANP). ‘Não prestar informações ao consumidor’ ocupa a terceira posição no 
ranking das principais infrações da revenda em 2013. E a maior parte desses comunicados 

devem ser feitos por meio de adesivos e placas. Daí a importância de o revendedor participar regular-
mente do check-list realizado pelos visitadores do Sindicombustíveis Resan nos postos associados. O 
sindicato tem uma lista de adesivos à disposição do sócio. Há ainda orientações quanto à confecção de 
placas, segundo as resoluções da ANP. Na dúvida, solicite uma visita e evite multas.

O que é? Painel que informa os preços praticados pelo posto revendedor.

Posição: Deve ficar na entrada do posto, de modo que o consumidor possa 
observar, com facilidade, os valores dos produtos, a qualquer hora do dia e da noite. 

Especificação: A Resolução 57/2014 não estabelece mais definição quanto 
às medidas do painel, desde que haja visibilidade. No entanto, as especifica-
ções da Portaria 116, já revogada, ainda servem de referência. São elas:

I – dimensões mínimas de 0,95m de largura por 1,80m de altura; 

II – placa de polietileno de baixa densidade, chapa metálica ou qualquer outro 
material a critério do revendedor varejista, desde que seja garantida a qua-
lidade das informações contidas no painel. Para qualquer material utilizado, 
adotar proteção ultravioleta; 

III – cor de fundo a critério do revendedor varejista, desde que haja contraste 
entre a cor do fundo e a cor das letras; 

IV – família tipográfica que proporcione destaque visual com altura e espaça-
mento compatíveis com as dimensões do painel de preços; 

V – distância mínima de 15cm entre o texto e a borda do painel de preços.

Observações: Quando houve pagamento a prazo, todos os preços deverão 
estar indicados no painel. Os preços devem ser escritos com três casas 
decimais, assim como é informado na bomba.

PAINEL DE PREÇO (Res. ANP 41/2013)



O que é? Quadro que 
contém as seguintes 
informações: Número 
de registro do posto 
na ANP; razão social; 
nome fantasia; CNPJ; 
endereço; e o horário 
de funcionamento.

Colocação: Deve ser 
afixado na área onde 
estão as bombas 
medidoras, de modo 
visível e com caracte-
res legíveis.

Especificação:

- Ser confeccionado 
em material rígido, plástico ou metálico;

- Ter dimensões mínimas de 0,50m de largura x 0,70m de 
comprimento;

- Usar fonte Arial Narrow Bold, tamanho 180pt para o campo “Número 
da autorização para o exercício da atividade outorgada pela ANP”;

- Usar fonte Arial Narrow Bold, tamanho 70pt para os campos 
“Razão Social”, “Nome Fantasia” e “CNPJ”;

- Usar fonte Arial Narrow Bold, tamanho 50pt para os campos 
“Horário e os dias semanais de funcionamento do posto reven-
dedor” e “Endereço”.

QUADRO DE AVISOS 
(Res. ANP 41/2013)

O que é? Adesivo que informa 
sobre a utilização obrigatória 
do Diesel S10 em veículos 
fabricados a partir de 2012. 
Além disso, informa sobre os 
riscos de misturar Arla 32 ao 
óleo diesel.

Colocação: Deve ser afixado 
em todas as bombas (frente e 
verso) que comercializam óleo 
diesel.

Especificação: 15 cm de 
largura por 20 cm de altura.

ETANOL  
(Res. ANP 44/2014)

O que é? Adesivo que 
informa sobre a qualidade do 
combustível: deve estar límpi-
do, isento de impurezas, e 
não pode apresentar colora-
ção laranjada.

Colocação: Deve ser afixado 
em todas as bombas (frente 
e verso) que comercializam 
etanol.

Especificação: 15 cm de largu-
ra por 20 cm de altura.

DIESEL  
(Res. ANP 44/2014)

BANDEIRA 
BRANCA

(Res. ANP 33/08) 

O que é? Adesivo exclusivo 
do posto bandeira bran-
ca, que deve identificar, 
de forma destacada e de 
fácil visualização, o nome 
fantasia (se houver), a razão 
social e o CNPJ do distribui-
dor fornecedor do respectivo 
combustível automotivo.

Colocação: Em cada bom-
ba medidora.

Padronização: Não há 
medida padrão.

O que é? Exclusivo para postos que co-
mercializam GNV, o adesivo deve informar 
o nome fantasia, razão social e o CNPJ do 
fornecedor do GNV, no caso do fornecedor 
não ser o distribuidor detentor a marca co-
mercial relativa aos combustíveis líquidos. 
Esta regra vale somente para o posto que 
tiver diferentes tipos de fornecedores de 
GNV e de combustíveis líquidos. 

Se o posto exibir a imagem da distribuidora 
e esta for a fornecedora dos dois tipos de 
produto (combustíveis líquidos e GNV) não é 
necessário fazer a identificação.

Colocação: Em cada dispenser, localizado 
na bomba de combustível.

Especificação: Não há medida padrão.

GNV
(Res. 57/14)

PROPORÇÃO DO ETANOL

O que é? Em alguns 
municípios como 
Santos,Guarujá e 
Praia Grande, o 
posto é obrigado a 
informar a proporção 
entre o preço do 
etanol em relação ao 
da gasolina comum. 

A recomendação é verificar a legislação de seu 
município para atestar a necessidade de fixação 
deste cartaz.
Colocação: próximo ao caixa da pista. 
Padronização: É determinada conforme legislação 
municipal. Em Santos, a placa deve ser confecciona-
da no tamanho 40 cm X 50 cm.
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IDENTIFICAÇÃO 
(Res. ANP 57/2014)

O que é? Adesivo que informa o CNPJ e o 
endereço completo do estabelecimento. 

Colocação: Deve ser afixado nas bombas 
abastecedoras. Atenção à obrigatoriedade:

- A primeira opção de colocação na face 
frontal de todas as bombas abastecedoras de 
combustível (frente e verso), preferencialmente 
entre os bicos. Ou seja, são dois adesivos em 
cada bomba. Neste local, o adesivo deve ser 
afixado a uma altura mínima de 90cm e máxi-
ma de 1,80m do piso ao alinhamento superior 
do adesivo.

- Caso não tenha espaço na face das bombas, 
a segunda opção é afixá-lo em pelo menos 
uma das faces de cada pilar de sustentação da 
cobertura, a uma altura mínima de 1m e máxi-
ma de 1,80m do piso ao alinhamento superior 
do adesivo.

- A terceira opção deve ser adotada caso as 
duas citadas acimas não sejam viáveis. Neste 
caso, a ANP permite que seja afixado em 
totem, localizado na entrada do posto revende-
dor, a uma altura mínima de 1,50m do piso ao 
alinhamento superior do adesivo.

Especificação: Medidas: 15 cm X 18,5 cm. 
Campo CNPJ: Fonte Arial Narrow Bold, tama-
nho 50pt, cor preta. Campo endereço: Fonte 
Arrial Barrow Bold, tamanho 25pt, cor preta.

RESÍDUOS
(Lei Conama 362/05)

O que é? Adesivo que esclarece sobre o 
perigo do óleo lubrificante em contato dire-
to com a pessoa e os impactos negativos 
causados pelo produto ao descartá-lo de 
forma incorreta no meio ambiente. 

Além disso, deve informar que o produtor, 
distribuidor, revendedor e consumidor 
são responsáveis pelo recolhimento e 
destinação correta do óleo lubrificante 
usado. O adesivo é obrigatório e atende à 
Resolução Conama 3362/2005.

Colocação: Em área visível ao consumidor, 
no local de exposição do óleo posto à venda. 

Padronização: Não há medida padrão.

DEFESA DO CONSUMIDOR
(Lei Federal 12.291/2010)

O que é? O posto revendedor deve manter à disposição do con-
sumidor um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Em 
alguns estados, a legislação obriga o posto a afixar o cartaz com 
os seguintes dizeres: “Este estabelecimento possui um exemplar 
do Código de Defesa do Consumidor”. 
Colocação: Deve ficar em um local visível ao consumidor.
Padronização: Não há medida padrão.

CAPACETE
(Lei Estadual 14.955/2013)

O que é? Ade-
sivo que informa 
sobre a proibi-
ção do ingresso 
ou permanência 
de pessoas utili-
zando capacete 

ou qualquer tipo de cobertura que 
oculte a face nos estabelecimentos 
comerciais, públicos ou privados.
Colocação: Na entrada da loja de 
conveniência ou nas colunas. 
Padronização: Não há.

OUTROS

Lei Estadual 13.541/2009 exige 
a colocação de adesivo sobre 
proibição de fumar na entrada ou 
no interior da loja de conveniência 
e nas colunas do posto. 

Lei Estadual 14.592/2011 torna 
obrigatório aviso da proibição da 
venda, oferta, fornecimento, entrega 
e permissão de consumo de bebida 
alcoólica aos menores de 18 anos.  

Lei Federal 11.577 obriga colocação 
de cartaz contra a exploração sexual de 
crianças e adolescentes em postos de 
rodovias, em área visível ao consu-
midor. O texto deve ser escrito em 
português, espanhol e inglês.
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O cadastro correto de 
produtos é um dos 
segredos de uma bem 
sucedida implantação 

do SAT  Fiscal em um posto de 
combustível. Ou seja, um único 
CFOP (Código Fiscal de Opera-
ções e Prestações) digitado errado 
ou uma alíquota divergente breca-
rá o repasse on-line das informa-
ções fiscais do estabelecimento à 
Secretaria da Fazenda do Estado.  

Assim, como o prazo para implan-
tação do SAT está muito próximo 
(1º de julho para postos revende-
dores), a recomendação é para 
que o revendedor passe a limpo 
os dados que constam no softwa-
re de gerenciamento. 

Isso porque se seu aplicativo 
comercial não for alimentado 
corretamente, nenhum modem 
(equipamento SAT) conseguirá in-
tegrar o posto à base de dados da 
Fazenda, permitindo a transferên-
cia on-line das vendas efetuadas. 

Este foi um dos principais recados 
deixados pelo diretor do Regran, 
Ivo Davanzo, que esteve no 
Sindicombustíveis Resan no dia 

5 de maio para uma palestra aos 
associados da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira sobre as mudan-
ças exigidas pelo Fisco Paulista.

“Será duro o revendedor sobrevi-
ver sem um aplicativo comercial 
bom. Isso inclui começar a fazer 
o Sped em casa, sem a interme-
diação de contadores. Hoje, 70% 
dos softwares não permitem gerar 
o Sped. O SAT vai brecar todo o 
processo se houver uma alíquota 
ou descrição diferente. Tem que 
ser 100% exato e fazer o Sped 

no próprio posto é consequência 
disso. Posto de gasolina não se 
controla mais no caderninho”, 
disse Davanzo. 

Após o dia 1º de julho, o esta-
belecimento enviará ao Fisco o 
resumo diário de compra e ven-
da. Isso porque qualquer compra 
feita pelo posto (sempre com nota 
fiscal eletrônica) já está informada 
à secretaria. Com o envio on-line 
das vendas geradas, a Fazenda 
não dependerá da escrituração 
fiscal até então feita pelos conta-
dores. Por isso, o Sped pode ser 
feito pelo próprio posto. Quem 
insistir em continuar terceirizando 
o documento, verá que a única 
alternativa é que o seu contador 
entre no site da Fazenda e veja o 
que foi escriturado em nome de 
sua empresa para, então, preen-
cher o Sped.

Cadastro correto de produtos é o 
‘cérebro’ do desafio chamado SAT 

Ivo Davanzo, diretor do Sindicom-
bustíveis Regran, apresentou a pa-

lestra aos associados do Resan que 
pode ser conferida no site http://

resan.com.br/material-sat-palestra
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Na prática, o SAT trará muitas van-
tagens. O conceito de que quanto 
maior a informatização menor o 
controle exigido é válido. Com toda 
sua operação registrada, não há 
com o que se preocupar quanto 
à problemas pelo não registro de 
uma venda, por exemplo.

A memória interna do SAT pode 
armazenar informações de até 
uma semana. A cada nota emitida 
pelo software é dado sinal ao mo-
dem para o armazenamento dos 
dados da venda. Se o equipamen-
to estiver conectado à internet, o 
repasse ao Fisco é on-line. 

Considerando apenas os no-
vos equipamentos que têm 

de ser adquiridos pelos postos 
de combustíveis para a implan-
tação do SAT Fiscal a partir de 
1º de julho, o posto de combus-
tível gastará, no mínimo, R$ 
1.650,00. Há ainda de se fazer 
consulta às softwares houses 
sobre o custo para a atualização 
de seu programa de gerencia-
mento (aplicativo comercial).

O valor estimado é para a compra 
de um SAT e de uma impressora 
capaz de imprimir notas fiscais 
eletrônicas (NFe) com o chamado 
QRCode, um código impresso que 
depois poderá ser lido por um pro-
grama de smartphone que redire-

cionará o consumidor até a página 
da Fazenda na internet onde ficará 
arquivada sua NFe completa.

Inviolável
O aparelho SAT, que é blindado, 
precisa ser homologado na Sefaz. 
O que muitos revendedores não 
sabem é que o CNPJ da empresa 
só pode ser atribuído ao mesmo 
equipamento uma única vez. Em 
caso de retirada para conserto 
ou desabilitação por outro moti-
vo, aquele SAT não poderá ser 
novamente registrado em nome 
daquela empresa. 

O aparelho não fica inutilizado por-
que ele pode ser homologado com 
CNPJ diferente. Isso pode repre-

sentar uma alternativa para postos 
de rede ou para estabelecimentos 
cuja loja de conveniência tem 
pessoa jurídica diferente. Pode-se 
revezar uma única vez os modens. 

Backup
Uma outra recomendação do 
diretor do Regran, Ivo Davanzo, 
é para que o associado opte por 
programas gerenciais que ofe-
reçam a possibilidade de fazer 
backups diários nas nuvens, 
permitindo até que o revende-
dor acesse os dados do posto a 
longa distância.

“Se o SAT pifar precisaremos do 
backup. Se não tiver, o posto terá 
de parar de emitir nota fiscal”.

Gasto com equipamentos deverá girar em torno de R$ 1.650

A palestra sobre SAT reuniu mais 
de 80 pessoas. No destaque, o 
presidente do Regran, Wagner 
Souza, Ivo Davanzo e o presidente 
do Resan, José Hernandes
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A participação dos 
cartões pré-pagos no 
pagamento de com-
bustíveis vem cres-     
   cendo significativa-

mente. Para a revenda, a notícia 
só não é melhor porque muitas 
das empresas que mantêm 
cartões de administração de frota 
estão aumentando suas taxas e 
também prorrogando os prazos 
de pagamento das vendas efetu-
adas pelos postos. 

Há casos em que as adminis-
tradoras já pedem 38 dias para 
devolução (pagamento), fora a 
semana do fechamento, o que 
chega a até 45 dias desde que o 
posto entregou o combustível ao 
usuário do cartão.

A realidade é inversa a dos 
cartões de crédito e débito que, 
devido à concorrência, baixaram 
os percentuais cobrados pela 
intermediação do pagamento. 
A média hoje é de 2,5% para 
crédito e 1,5% para operações 
de débito em postos de combus-
tíveis. 

Já entre as empresas de cartões 
pré-pagos, há casos em que a 
taxa chega a 4,2%.

Indefinição

O mercado de cartões de admi-
nistração de frotas é regulado 
pelo Banco Central (BCB) e está 
previsto na nova legislação de 

meios de pagamentos do País 
(Lei 12.865/13). 

Atualmente há um grande 
número de cartões, dos quais 
os mais conhecidos são Ti-
cket Card, Good Card, Sodexo 
Pass, VR Auto, Policard, Pix-
-Fleet Card, Fit Card, Repon e 
Vale Card. 

Para José Camargo Hernan-
des, presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, o avanço des-
ses cartões sobre as margens 
da revenda permite afirmar que 
os vilões já não são mais os 
cartões de crédito. Ele cita um 
contrato assinado em 2006 por 
ele com uma destas bandeiras 
cuja taxa de administração es-
tava fixada em 1,5%, com prazo 
de 30 dias para devolução do 
dinheiro ao posto. 

“Agora, já aumentaram para 
3,5% e para 35 dias e ainda 
estão querendo ampliar o prazo 
para 38 dias, fora a semana de 
fechamento, o que dará 41 dias 
na média para me devolver o 
dinheiro”.

Artur Schor, do Auto Posto Vila 
Nova, em Cubatão, cita um 
caso em que bastou a empresa 
conseguir a conta de um órgão 
público da Cidade para passar 
a margem de 3,2% para 4,2%. 
“Elas usam a concorrência como 
arma. Sabem que o revendedor 
não pode perder aquelas vendas 
e, por isso, mudam as regras do 

“Enquanto, em tese, a po-
lêmica do cartão de crédi-
to, o que inclui taxas abu-
sivas e a possibilidade de 

diferenciação de preço para 
compras à vista e a prazo, 

está bem encaminhada, 
estamos vendo, agora, os 

cartões de administração de 
frota corroendo as margens 

dos combustíveis”. 
José Camargo Hernandes,

Presidente do 
Sindicombustíveis Resan

Cartões de frota 
avançam sobre 
margens dos postos
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jogo a toda hora. Em muitos dos 
contratos, as taxas são anota-
das a caneta pelo representan-
te que nos procura”, explica, 
destacando a dificuldade que é 
ser atendido para resolver um 
problema ou para renegociar as 
cláusulas.

Abusos

Postos & Serviços fez uma 
pesquisa junto aos postos da 
Baixada Santista e constatou 
que a cobrança de taxas varia 
entre 2,5% e 4,2%. Mas como 
saber se essas taxas estão de 
acordo com o que diz a lei? 
Há abusos? Quem regula esse 
mercado? 

P&S tentou entrar em contato 
com algumas das adminis-
tradoras, sem sucesso. Não 

há telefones na maioria dos 
sites e, quando se consegue 
contato, a resposta é que não 
há interesse da empresa em 
participar da reportagem.

Ainda assim, P&S conseguiu 
fazer algumas simulações 
pela internet onde constatou 
que há casos em que a em-
presa administradora do car-
tão recebe à vista do cliente, 
que também paga uma taxa 
e, ainda assim, demora mais 
de um mês para devolver o 
dinheiro ao posto, cobrando 
mais um percentual a título 
de administração.

De acordo com assessoria de 
imprensa do Banco Central, 
a instituição não tem estatís-
ticas sobre o segmento. “As 
empresas que proveem esse 
tipo de serviço ainda estão 

em processo de autorização 
nesta autarquia e, portanto, 
só após a conclusão des-
se processo é que o BCB 
passará a supervisioná-las 
e obter dados”. Da mesma 
forma, questionamos se há 
controle por parte do banco 
sobre as taxas de admi-
nistração cobradas pelos 
cartões de combustíveis. A 
resposta é que as taxas são 
livres, como qualquer preço 
de mercado regulado pelo 
Banco Central. Também não 
há regras para o prazo de li-
quidação das operações. Ou 
seja, caberá ao comerciante 
resistir aos contratos que 
oferecem cláusulas abusivas.

“Nas maiores empresas, 
o principal problema é a 
imposição de prazos mais 
longos para o posto receber 
a venda. Em uma das maio-
res administradoras, temos 
que acumular as vendas da 
semana e enviar todas as 
faturas num dia determi-
nado para cada posto. No 
meu caso é a segunda-feira. 
Se eu perder a data ou for 
feriado, terei de esperar até 
a próxima segunda para 
enviar o relatório e daí espe-
rar 38 dias para receber”, 
concluiu Schor.
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A nova gasolina com aditi-
vo, que substituiria o tipo     
  comum a partir de 1º 

de julho, chegará ao mercado 
dois anos depois, na mesma 
data, mas em 2017. A informa-
ção foi confirmada a Postos & 
Serviços pela ANP, que iniciará 
nova discussão nacional sobre 
qualidade desse combustível. 

No dia 15 de abril, a Agên-
cia publicou um novo aviso 
abrindo consulta pública (nº 
8/2015) para discutir a altera-
ção das resoluções nº 40/2013 
e nº 1/2014, que estabelecem, 
respectivamente, as especi-
ficações e as regras referen-
tes ao controle da qualidade 
da gasolina automotiva e os 
requisitos a serem atendidos 
pelos agentes econômicos que 
comercializam aditivos para 
combustíveis automotivos em 
todo o território nacional. O 
tema está em discussão entre 
até o dia 18 de maio. Já a 
audiência pública acontecerá 
em 29 de maio, na sede da 

Agência, no Rio de Janeiro.

Entre as modificações contem-
pladas na minuta que já está 
disponível no site www.anp.
gov.br consta o adiamento do 
prazo para a inserção da nova 
gasolina no mercado, conforme 
estabelecido pelo art. 14 da 
Resolução ANP nº 40/2013. 
Além disso, a ANP definirá a 
especificação do combustível 
e definirá como responsáveis 
pela adição de detergente 
dispersante o produtor e do 
importador de gasolina A. 

Atrasos

Todo o processo de modifi-
cação da gasolina comum 
sofreu atraso. Até mesmo o 
prazo para o registro dos adi-
tivos junto à ANP, que seria 
31 de dezembro de 2014, foi 
ultrapassado. Agora, as refi-
narias e importadores terão 
até 31 de outubro deste ano 
para registrar os detergentes 
dispersantes.

Já foi definido se a gasolina sairá com 
o aditivo das refinarias ou se caberá às 
distribuidoras promover a mistura? 

Conforme os artigos 7º e 8º da Resolução ANP nº 
40/2013, a gasolina C deverá conter detergente 
dispersante, cuja adição, como regra geral, é de 
responsabilidade do produtor e do importador 
de gasolina A. Contudo, com vistas a evitar a 
contaminação de outros produtos, como por 
exemplo o QAV (querosene de aviação), quando 
do transporte da gasolina A por cabotagem 
(transporte por navio entre portos do mesmo 
país), a adição precisou ser tratada de forma 
diferenciada. Assim, foi estabelecida a regra de 
exceção que transfere, nestes casos, a respon-
sabilidade de adição do detergente dispersante 
na gasolina comum para o distribuidor. Esta 
diferenciação permitiu que a adição ocorra nos 
terminais de recebimento do produto após a 
descarga do navio, evitando, dessa forma, a 
contaminação dos tanques durante o transporte. 

ANP adia ‘nova’ 
gasolina com 
aditivo para 2017
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O revendedor que submete 
seu posto a um processo 
de remediação de contami-

nação do solo sabe das dificulda-
des enfrentadas por profissionais 
especializados para tratar a área 
afetada. O maior obstáculo reside 
justamente na localização do lençol 
freático, considerado muito alto, e 
a composição arenosa do solo. A 
água, por sua vez, age como um 
condutor, aumentando a pluma de 
contaminação. Daí a justificativa 
para que os tratamentos sejam lon-
gos e os resultados divergentes.

“Às vezes fazemos uma análise e 
a contaminação não aparece. Logo 
em seguida, o resultado pode ser 
diferente. O contaminante fica es-
condido nos grãos do solo”, explica 
o engenheiro ambiental, Antonio 
Ires Mazza. A umidade e a com-
posição do solo são a explicação 
para que na maior parte das vezes 
técnicos optem por utilizar a técnica 
de extração de fase livre e gases,  
provocando o rebaixamento do 
lençol freático para remediar o solo 
úmido contaminado.

Há nove anos estudando o assunto, 
Mazza chegou à produção de uma 
cinza derivada do bagaço da cana 
que age como um filtro para o solo, 
adsorvendo entre 85% e 90% de 
hidrocarbonetos e metais. “Ela pode 
ser usada tanto para contaminação 
em meio aquoso ou em solo”. 

Apesar dos avanços nos estudos, a 
técnica ainda não está registrada e 
depende de investimentos para que 
ele siga no doutorado que compro-
ve sua tese. 

O alerta, no entanto, feito pelo en-
genheiro ambiental, é quanto aos 
sucessivos casos de contaminação 
mesmo de postos já reformados 
e com Licença de Operação da 

Cetesb. “Nos casos mais recentes, 
geralmente os vazamentos de com-
bustíveis para o solo acontecem 
nas conexões que levam o produto 
ao tanque e nas tubulações”.

Por isso, ele recomenda que 
seja respeitada a obrigatorieda-
de dos testes de estanqueidade, 
sua regularidade e o controle do 
nível dos tanques. “Os softwares 
oferecidos para esse controle não 
permitem tolerância. Se há algu-

ma quantidade de combustível a 
menos no tanque, não minimize o 
problema dizendo que evaporou 
ou se perdeu como decorrên-
cia de problemas operacionais. 
Esse produto pode estar no solo. 
São instalações mal executadas 
aliadas à falta de manutenção nas 
ilhas de abastecimento. Dez milí-
metros por dia ou um vazamento 
de vez em quando pode causar 
contaminação”.

Cinza especial pode ‘revolucionar’
processo de descontaminação de solo 

Engenheiro Antonio Pires Mazza diz que o 
solo úmido é um dos responsáveis pelas difi-

culdades para remoção de contaminantes
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SOBRE A JN MOURA INFORMÁTICA

Com experiência no setor de Automação Comercial, 
a Moura oferece soluções inovadoras em tecnologia da 
informação, com foco em gestão comercial e aparato fiscal, 
ajudando clientes a terem controle total de seus negócios.

Com o software PostoMoura, você 
informatiza seu posto de combustível 
de maneira eeciente e trabalha com 
muito mais organização.

Entre diversas vantagens, o sistema Entre diversas vantagens, o sistema 
oferece integração com o SAT-Cfe, 
nova obrigação escal que entra em 
vigor a partir de 01/07/2015,
no estado de São Paulo.

Fique atento e evite
contratempos futuros.
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Dirceu Ribeiro, vice-pre-
sidente do Sindicato 

das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança 
do Estado de São Paulo e 
sócio-diretor do Grupo Sol-
dier de Segurança, chama 
atenção do dono de posto 
de combustível para o risco 
de contratar prestadores 
de serviços “aventureiros” 
na área de segurança, seja 
para instalação de um sis-
tema de monitoramento por 
câmeras ou de dispositivos 
de controle eletrônico. 

“Amanhã, o proprietário 
não encontra mais o ins-
talador nem a empresa e 
as características do seu 
estabelecimento podem ter 
sido passadas aos me-
liantes após o término dos 
serviços”.

A análise de risco é o ponto 
de partida para definir 
quais elementos de se-
gurança patrimonial são 
mais eficientes para afastar 
bandidos do comércio. Ela 
é feita a partir das caracte-
rísticas de cada edificação, 
definindo o planejamento 
da estrutura física e dos 
equipamentos mais ade-

quados a cada situação. “O 
que serve para um, neces-
sariamente não será eficaz 
para outro”.

O que há no mercado?

Ribeiro explica que os 
dispositivos de segurança 
eletrônica existentes no 
mercado vão desde os 
controles periféricos com 
sensores ativos associados 
a cercas elétricas ou tipo 
concertina a controles de 
acesso a locais restritos 
através de fechaduras com 
biometria, sensores de infra 
vermelho.

Há ainda sensores de que-
bra de vidros e sísmicos, o 
circuito fechado de TV cuja 
gravação de um assalto, 
por exemplo, é feita na 
Central de Monitoramento 
da empresa de segurança 
após o acionamento de um 
alarme.

“Hoje muitos proprietários 
acompanham as movi-
mentações de seus esta-
belecimentos pela internet 
através de tablets e smar-
tphones de qualquer lugar 
do mundo”.

Pense em quem vai ter acesso 
a sua empresa na hora de 
instalar sistemas de segurança

Resan atinge 2 mil
capacitações da NR-20

No final de abril, o Sindicombustí-
veis Resan atingiu o número de

2 mil funcionários de postos asso-
ciados capacitados nos cursos da 
NR-20. Mensalmente são realizados 
treinamentos na sede do sindicato, 
em Santos. Inscrições e acompanha-
mento das datas devem ser feitas no 
site http://resantreinamentos.com.br.
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE MAIO

ANIVERSARIANTES
16 Moacir Starosta 

Rede Maxx - São Vicente
   

17 Alfredo Manini Filho 
Posto Village - São Vicente

João Molina Cervantes Filho 
AP Pôr do Sol - Itanhaém
AP Praias do Sul - Itanhaém

Ricardo de Castro Martins 
Portal 500 Anos Serviços Automotivos 
- São Vicente
   

18 Antonio Ribeiro Jr.   
P. de Serv. Albatroz - Bertioga

   

19 Ester Fonseca Barbosa 
AP Montana de Cajati

Auto Posto Montana de Registro
   

22 João José Fernandes 
Posto de Serv. DJF - PG

Maria de Lourdes da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga

Maria Elvira Vaamonde Schor 
Auto Posto Vila Nova - Cubatão
   

23 Hugo Menezes de Sousa  
AP Nova Itanhaém

   

25 Antônio F. do Prado  
AP da Balança - Santos

Caroline Castanheira Diniz 
Rede Brasil 1000 - Praia Grande
Cyrene Marques Abud 
AP Arara Thuany - Guarujá
   

26 Anderson D. de Almeida
AP Agenor de Campos 

Auto Posto Reobote - Itanhaém
Posto Mont Mar - Mongaguá

27 Isabel Cristina Safenraider 
Isabel Safenraider - Eldorado

Jaime da Conceição Padeiro 
Centro de Conv. Glicério Santista 
   

1ªQUINZENA DE JUNHO

1 José da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv. 

Glicério Santista - Santos

Lélio Cássio de Paiva 
AP Avalanche - São Vicente
AP Cidade Náutica - São Vicente
AP Náutica Frei Gaspar - SV

Soraya Vidotti Zaninetti  
Centro Aut. Viamar - Cubatão

2 Anibal Menezes de Souza  
AP Jd. Anhanguera - PG

Renato Tadeu Goldoni 
Com. e Serv. Aut. Tropical - Santos
   

3 Ayedda Alves de Oliveira 
Dom Pedro de Miracatu

Dom Pedro de Miracatu Rota Sul 

Gabriela Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat - Santos

4 Mônica Rocha de Paula  
AP Filadélfia de Peruíbe

   

5 Manuel Rodrigues Perdigão  
R. Perdigão & Cia - Itanhaém

Maria Conceição Lareu Morais  
AP Oceano Atlântico - Santos

6 Luiz Alves Mendes 
Padre Anchieta - Bertioga

01Reunião para definir cláusulas da 
convenção coletiva da categoria 

de Postos de Serviços, em São Paulo;

16Reunião com o Sindminérios para 
definir cláusulas da convenção co-

letiva da categoria de trocas de óleo, em 
Santos;

20Reunião com a diretora da ANP, 
Magda Chambriardi, no Rio de 

Janeiro;

24Reunião com a Bin, da First Data, 
em Santos;

27Reunião dos Avaliadores do Segs, 
Ciclo 2015, no Rio de Janeiro;

28Reunião do Conselho Regional do 
Senac, em São Paulo/SP.

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE
ABRIL

28 Enio Luís Giovanella 
Giovanella - Barra do Turvo

Helena Kuniko Oki 
Oki Centro Automotivo - Registro
   

31 Renata Cirineo Sacco 
AP Beira Mar de Cananeia

Roberto Rúbia de Barros
Auto Posto Dolemar - Peruíbe

P. de Serviços Albatroz - Bertioga

Renato de Assis Bonfim 
AP Calunga - São Vicente
AP Itararé de São Vicente
AP Linha Amarela - São Vicente
AP Paraíso de São Vicente
   

9 Luiz Alves Amorim 
Sion Posto de Serv. - Guarujá

   

10 Alexsander Luís Gadanha 
AP Mar Pequeno de SV

Aparecido de Souza 
AP Carga Pesada do Guarujá
AP Falcão do Terminal - Guarujá

Daniel Locatelli 
Posto Aldo Cubatão
   

13 Marco Antônio Sartori 
AP Jotave - Pariquera-açu

Severina Monteiro da Silva 
P. e Garagem Carmar - Santos
   

14 Francisco Ferreira da Silva 
AP Juruá Bertioga

   

15 Ana Lúcia Monteiro 
AP Valongo de Santos



A Bin oferece condições especiais para postos de combustíveis 
venderem com máquina de cartões de crédito e débito.

Além das máquinas de cartões com e sem fio, a Bin também oferece o 
TEF, para realizar a integração da solução de pagamento à sua 
automação comercial, otimizando a gestão completa do seu negócio. 
Consulte-nos.

Credenciador Bancoob S/A
© 2015 FD do Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Todos os direitos reservados. A marca Bin é de propriedade da First Data do Brasil. 

* Aprovação sujeita à análise de crédito e risco. 

Aceitamos as principais bandeiras.

A nova máquina
de cartões ideal para
abastecer seu posto
com vantagens.*
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Postofácil® é um sistema de gerenciamento que centraliza a gestão de 
postos de serviços e lojas de conveniência de maneira simples, ágil e segura. 
Basta acessar o software para ter total controle do estabelecimento, 
seja através da movimentação do caixa, estoque ou outras informações 
administrativas essenciais. Com Postofácil® você ganha tempo e um dia a 
dia mais produtivo e lucrativo. É o seu posto completo e você mais tranquilo.

Desenvolvido por: 

A FERRAMENTA PARA 
COLOCAR SEU POSTO NO 
LUGAR QUE ELE MERECE.
Utilize Postofácil® no seu posto e 
controle toda a gestão do seu negócio.

O software do posto inteligente.

Ligue (19) 3749-8900 e descubra como Postofácil® pode deixar sua vida mais descomplicada. 

www.intercamp.com.br/postofacil

Controle
Estratégico

Crescimento do negócio

OperacionalControle

Mais produtividade

Controle
Tático

Gestão otimizada 
e descomplicada 
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MURAL DA QUALIDADE

CAMPANHA 100% QUALIDADE
A Raízen acaba de lançar a Campanha 100% 
Qualidade.  Trata-se de uma cartilha que con-
solida instruções e orientações de normas e 
procedimentos quanto às práticas realizadas nas 
operações de recebimento, armazenamento e 
expedição de produtos. A campanha reúne infor-
mações sobre equipamentos de aferição, recebi-
mento de produtos (via autotanques, dutos, balsa 
ou vagão, por exemplo). 

VENDER BEBIDA ALCOOLICA É CRIME

RECICLAGEM DA ÁGUA

Desde 1º de abril, os empregadores só poderão fazer a 
comunicação de dispensa de trabalhadores e preencher o re-
querimento do seguro-desemprego por meio da internet. Até 
então, a empresa preenchia formulários em papel, que eram 
entregues pelo trabalhador na hora de requerer o benefício. 
A comunicação deve ser feita pela empresa por meio do site 
HTTP://maisemprego.mte.gov.br/portal/pages/empresa.xhtml. 
De acordo com o Ministério do Trabalho, o sistema agiliza o 
atendimento, e “permite a transmissão de informações de 
trabalhadores e empregadores de forma segura”.

SEGURO DESEMPREGO PELA WEB

NR20 - NOVOS VALORES

EMBANDEIRAMENTO DE POSTOS 2

A ANP publicou, no Diário Oficial da União de 16 de 
abril, a Resolução nº19, que estabelece novas es-
pecificações para o etanol anidro e o etanol hidrata-
do vendidos em todo o território nacional. A resolu-
ção continua prevendo que o controle de qualidade 
do etanol deve ser feito pelos agentes econômicos 
que comercializam o produto. O documento reforça, 
ainda, que é proibida a venda do etanol – anidro e 
hidratado – que não se enquadre nas especifica-
ções estabelecidas pelo Regulamento Técnico.

RESOLUÇÃO ANP Nº 19 - 1 
A publicação estabelece que o etanol hidratado com-
bustível só poderá ser considerado reprovado, em seu 
aspecto, caso o parâmetro “resíduo por evaporação” 
se apresentar não conforme. O parâmetro resíduo por 
evaporação pode ser substituído pelo teor de material não 
volátil, segundo a norma ABNT NBR 15559: Etanol com-
bustível – Determinação do teor de material não volátil por 
evaporação, sendo aceito o limite de 5 mg/100mL. Veja a 
tabela no site: http://resan.com.br/anp-estabelece-novas-
-especificacoes-para-o-etanol-vendido-no-brasil.

RESOLUÇÃO ANP Nº 19 - 2

A partir de maio, o valor dos cursos da 
NR-20 aplicados na sede do Sindicom-
bustíveis Resan será reajustado. O curso 
de Integração passará a R$ 40,00 por 
funcionário e o Intermediário R$130,00. 
As inscrições e consultas de próximas tur-
mas, que ocorrem mensalmente, podem 
ser feitas no site http://resantreinamentos.
com.br. O Resan fica na Rua Manoel Tou-
rinho, 269, Macuco, Santos.

A Fecombustíveis alerta para o ‘embandeira-
mento de postos’. A Federação recebeu a infor-
mação de que uma distribuidora está investindo 
forte nos postos bandeira branca, e, para isso, 
adota uma estratégia que pode prejudicar a 
revenda, ocasionando autuação em caso de 
fiscalização. Esta companhia, antes de assinar 
contrato com o posto, providencia a pintura de 
testeira e bombas, não instalando no primeiro 
momento sua logomarca (o que aconteceria 
somente após assinatura de contrato). Mas o 
padrão visual/cores fica todo pronto e instalado. 

A companhia vende para este posto, que ainda perma-
nece cadastrado na ANP como Bandeira Branca. Ao 
ser fiscalizado, o estabelecimento é multado por infrin-
gir o inciso II do parágrafo 3º do Art. 25 da Resolução 
ANP 41, que determina que o posto não poderá exibir 
marca comercial de distribuidor em suas instalações, 
devendo retirar logomarca e a identificação visual com 
a combinação de cores que caracterizam distribuidor 
autorizado pela ANP; não poderá exibir qualquer iden-
tificação visual que possa confundir ou induzir a erro o 
consumidor quanto à marca comercial de distribuidor; 
entre outros. Já há casos de autuações pela ANP.

Os postos de combustível e lava-rápidos da capital paulis-
ta terão que ter sistemas para reutilizar a água da lava-
gem de veículos. É o que prevê a Lei Municipal nº 16.160, 
cujo texto determina que esses comércios deverão “ins-
talar sistemas e equipamentos exclusivos para captação, 
tratamento e armazenamento da água, visando ao seu re-
úso em atividades que admitam o uso de água de qualida-
de não-potável”. A multa para quem desrespeitar a medida 
é de R$ 1 mil, podendo ser dobrada em caso de reincidên-
cia e até mesmo perda do  alvará de funcionamento.
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Postofácil® é um sistema de gerenciamento que centraliza a gestão de 
postos de serviços e lojas de conveniência de maneira simples, ágil e segura. 
Basta acessar o software para ter total controle do estabelecimento, 
seja através da movimentação do caixa, estoque ou outras informações 
administrativas essenciais. Com Postofácil® você ganha tempo e um dia a 
dia mais produtivo e lucrativo. É o seu posto completo e você mais tranquilo.

Desenvolvido por: 

A FERRAMENTA PARA 
COLOCAR SEU POSTO NO 
LUGAR QUE ELE MERECE.
Utilize Postofácil® no seu posto e 
controle toda a gestão do seu negócio.

O software do posto inteligente.

Ligue (19) 3749-8900 e descubra como Postofácil® pode deixar sua vida mais descomplicada. 

www.intercamp.com.br/postofacil
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