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Internet
Novo portal Resan, 
que entrará no ar em 
agosto, será ferramenta 
ainda mais importante 
na rotina diária dos 
associados. Platafor-
ma mobile facilitará a 
consulta em tablets e 
smartphones.
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Expopostos
Feira mais importante 
do setor volta a SP 
entre os dias 5 e 7 de 
agosto. Associados terão 
transporte gratuito.
Resan participa do 
evento pela 11ª vez, com 
estande institucional.

Página 8 

ANP
Vence em 19 de outu-
bro prazo para empre-
sas providenciarem al-
vará de funcionamento, 
Licença de Operação 
e AVCB, conforme exi-
gências da Resolução 
41/2013. 
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União & Trabalho
Força cresce à medida 

que ampliamos o 
quadro associativo

Venha para o Resan!
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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Não há segredo.
Juntos, somos 
mais fortes!

O lema do Resan nunca 
esteve tão atual como 
nos dias de hoje. 
Desde a fundação 

do sindicato, defendemos que 
a ‘União e Trabalho’ são as pa-
lavras-chaves para garantir um 
mercado livre da concorrência 
desleal e conter os arroubos de 
governantes e legisladores que 
nos afogam em meio a tantas 
leis, regras e exigências.

Embora o varejo de combustíveis 
seja uma das atividades das mais 
reguladas entre várias outras ca-
tegorias econômicas, as empre-
sas de troca de óleo, lava-rápidos 
e estacionamentos também têm 
especificidades que  precisam ser 
acompanhadas de perto. 

Ao longo desses 22 anos de 
existência, o Resan provou seu 
valor em inúmeras conquistas. 
A mais recente foi a prorroga-
ção dos prazos para postos de 
combustíveis aderirem ao SAT. 
A Fazenda de SP acatou um 
pedido feito pelos sindicatos 
paulistas da revenda alterando a 
data limite para cessar o uso do 
Emissor de Cupom Fiscal (ECF) 
de 1º de julho deste ano para 
dia 31 de dezembro de 2016.

Não há segredo. Juntos, somos 
mais fortes. É por isso que o 
Resan está lançando uma nova 
campanha de associação de re-

vendedores da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira. Hoje, a repre-
sentação média é de 70% entre 
os postos de combustíveis. 

Não bastassem os benefícios 
gerados pela defesa política e 
profissional junto às autorida-
des, ser sócio do sindicato traz 
um rol de vantagens financeiras 
que pagam, por si só, o valor da 
mensalidade associativa.

Isso sem falar nas consultorias 
jurídicas, nas negociações de 
acordos trabalhistas e no envio 
imediato de notícias sobre porta-
rias, resoluções e leis que inte-
ressam diretamente o empresário 
dos setores que representamos.

Nesta edição de Postos & Ser-
viços, trazemos uma matéria es-
pecial com alerta da categoria de 
revenda de combustíveis quanto 
à Resolução 41/2013, da ANP, 
que dá até 19 de outubro como 
prazo máximo para que postos 
de combustíveis providenciem o 
alvará de funcionamento emitido 
pelas prefeituras, Licença de 
Operação da Cetesb e Laudo de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros 
(AVCB). O prazo já foi prorrogado 
e não será novamente estendido.

Além disso, reproduzimos um 
trecho da primeira entrevista 
concedida pelo novo presidente 
da Petrobras ao jornal Folha de 

S.Paulo, em que ele não descar-
ta um novo aumento da gasolina 
até o final do ano, mas conside-
ra a redução do consumo como 
um fator a ser considerado antes 
de adotar a medida.

Ainda falando de mercado, mas 
agora de conveniência, teremos 
em agosto uma nova edição da 
Expopostos & Conveniência. 
A maior feira do setor volta a 
São Paulo entre os dias 5 e 7 
de agosto. O Resan novamente 
estará presente ao evento para 
recepcionar nosso associado. 

É em períodos de crise, como o 
que estamos vivendo, que per-
cebemos o quanto as lojas de 
conveniência são importantes 
para agregar valor ao negócio 
principal. Até mesmo o inverno 
pode ser um artifício de marke-
ting para aumentar as vendas. 
Entrevistamos um consultor que 
dá dicas precisosas para o em-
presário deste segmento.

Estamos firmes no propósito de 
oferecer caminhos para nossos 
associados. É um grande prazer 
para toda a equipe do Resan 
contar cases de sucesso como 
de dois empresários santistas 
que apostaram na reabertura de 
postos fechados há anos e que 
com muito trabalho já começam 
a ver os resultados positivos. 

Até o mês que vem!
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Vem aí um novo portal repleto de facilida-
des, notícias e serviços para os asso-
ciados do Sindicombustíveis Resan. 
Desenvolvido pela KBRTec, o site tem 
por objetivo auxiliar ainda mais a vida dos 

empresários e até dos consumidores. A grande no-
vidade será a implantação da plataforma mobile. Ou 
seja, o portal será preservado em sua íntegra mesmo 
se acessado a partir de smartphones e tablets.

Todo o conteúdo será disponibilizado para download, 
como cartilhas e resoluções. A notícia segmentada 
continuará a ser o carro-chefe. Segundo Daniel 
Alexandrino, diretor da KBRTec, o portal se desta-
cará pela interatividade. “Diversas ferramentas de 
comunicação foram implantadas para auxiliar no 
compartilhamento das notícias nas redes sociais”.

Os cinco segmentos que o sindicato representa – 
postos, estacionamentos, lojas de conveniência, 
lava rápido e troca de óleo – ganharam um espaço 
exclusivo para notícias sobre novas leis, resolu-
ções e até mesmo serviços e produtos. 

Consumidor
Se no Brasil há 154 milhões de smartphones em circu-
lação, isso nos faz acreditar que pessoas pesquisem 
o tempo todo sobre tudo na internet. E é isso que o 
Resan quer oferecer ao motorista que estiver em via-
gem pela Baixada Santista e Vale do Ribeira. No novo 
portal haverá uma ferramenta  batizada de “Planeje 
sua viagem”. Por ali, o internauta poderá selecionar 
a cidade (uma das 22 da Baixada Santista e do Vale 
do Ribeira que compõem a base do Resan) e definir 
os serviços que necessita. 

“Ele terá acesso a uma lista de empresas, com 
localização no mapa e informações como horário de 
funcionamento, telefone, tipos de serviços prestados 
e produtos vendidos”, explica José Camargo Her-
nandes, presidente do Resan.

Está curioso? 
O lançamento do novo Portal Resan acontecerá 
durante a Expopostos e Conveniência, que aconte-
ce nos dias 5, 6 e 7 de agosto em São Paulo.

Novo Portal Resan 
será indispensável 
para os associados
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Ao matricular, em 
2015, dez frentistas 
no curso da NR-20, 
um posto santista
 teve uma despesa 

extra de R$ 1.300,00 com os 
treinamentos exigidos pelo Mi-
nistério do Trabalho e Emprego.  
Levando em consideração que 
ele já paga R$ 390,00 de PPRA 
e mais R$ 90,00 de PCMSO por 
funcionário, o gasto anual com 
esses dez empregados é de R$ 
6.100,00 apenas no que se refe-
re às três obrigações trabalhistas 
citadas.
Um posto não sócio gastará R$ 
8.862,00 pelos mesmos serviços. 
A diferença de R$ 2.762,00 se re-
fere à economia que o revende-
dor tem direito ao se associar ou 
se manter sócio do Sindicombus-
tíveis Resan. Os valores de re-
ferência constam da tabela para 
postos localizados em Santos. 

Isso sem contar no valor da con-
sulta jurídico trabalhista, que para 
os associados é gratuita. Assim, o 

posto que precisar da orientação 
de um advogado ou de um recur-
so em processo administrativo 
pagará R$ 250,00 por consulta. 
Em apenas quatro ocorrências 
terá gasto R$ 1.000,00, enquanto 
os sócios do Resan têm o mesmo 
serviço sem custo adicional.

Somadas, as duas contas re-
presentam R$ 3.827,00 a mais 
pagos pelo revendedor não as-
sociado. O valor é suficiente para 
cobrir as mensalidades do Resan 
por um ano – R$ 3,780,00 (ou R$ 
315,00 por mês).

Por definição, o sindicato é uma 
agremiação criada para defender 
os interesses comuns de seus 

Pague sua mensalidade apenas com 
a economia em serviços e convênios

pares. As vantagens econômicas 
são muitas. Há convênios diversos 
que dão ao revendedor condições 
especiais de pagamento, preços 
diferenciados e serviços desempe-
nhados por profissionais especiali-
zados no setor.

Há que se considerar, ainda, a 
representividade política e as lutas 
por garantias de direitos junto às 
esferas administrativas do poder 
público. Uma das conquistas re-
centes do Sindicombustíveis Resan 
foi a prorrogação do prazo para a 
implantação do Sistema Autenti-
cador e Transmissor de Cupons 
Fiscais Eletrônicos (SAT-CF-e) até 
31 de dezembro de 2016. 

Em apenas três obrigações que o associado do Sindicombustíveis Resan tem que cumprir 
quanto ao treinamento de funcionários, exames de saúde do trabalhador e em quatro consultas 

pagas a um advogado ele já economizou a despesa com o sindicato durante um ano
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Mais convênios

Além dos convênios de saú-
de ocupacional, jurídicos e 
de seguro de vida, o Resan 

também oferece ao seu associado 
a compra coletiva de cestas básicas 
(ao custo de R$ 91,00, segundo co-
tação de junho) e também o serviço 
de coleta de resíduos sólidos pela 
Supply Service. O desconto médio 
nos contratos avalizados pelo sin-
dicato é de 30%, com a inclusão de 
itens como limpeza de caixa sepa-
radora de água e óleo, entre outros 
benefícios.

O seguro de vida em grupo con-
tratado pelo Resan cumpre todas 
as cláusulas do acordo coletivo de 
trabalho. Pelo seguro individual, por 
exemplo, não é possível calcular a 
cobertura em dobro para o caso de 
morte acidental e nem há o serviço 
de reembolso funeral. 

As demais ca-
tegorias que 
integram o 

quadro associativo 
do Resan – estacio-
namento, lava-rápi-
do e troca de óleo 
também se beneficiam dos 
serviços e consultorias desti-
nados aos sócios. 

A mensalidade para estes seg-
mentos é menor do que o de 
postos em função até das exi-
gências ambientais e trabalhis-
tas a que o revendedor de com-
bustíveis está submetido e que 
demanda muito mais serviços 
do Resan. Por mês é cobrado 
R$ 180,00. 

“Estamos aos poucos ampliando 

o rol de convênios para esses 
setores, assim como o noticiário 
especializado na revista Postos 
& Serviços e no portal que está 
sendo remodelado. No entan-
to, a maior parte dos serviços é 
comum a todas as atividades, 
como a assessoria jurídica”.

Para mais informações sobre 
como se associar, acesse o 
portal Resan (www.resan.com.
br) ou entre em contato com 
a secretaria do sindicato pelo 
(13) 3229-3535.

Caso tivesse que pagar um 
advogado particular este co-
braria R$ 250,00 pela consul-

ta. Pelos nossos convênios, no 
caso das ações trabalhistas, 
o sócio tem direito à consul-

toria e tambéma recursos em 
processos administrativos. Há 
ainda o atendimento jurídico 

nas áreas ambiental, admi-
nistrativa e comercial. Faz 

parte do serviço a elaboração 
de notificações extrajudiciais 

para fins de denúncia de 
contrato de compra e venda 

mercantil e defesa exclusiva-
mente administrativa refe-
rente aos autos de infração 

lavrados pela ANP, Ipem, Iba-
ma, Cetesb e Procon, sendo 

que eventuais custas relativas 
ao envio de notificações e 

protocolos de defesas e/ou 
recursos administrativos cor-

rerão por conta do associado.

Assessoria jurídica

Outros segmentos também 
têm vantagens ao se associar

Treinamentos

Embora a NR-20 seja uma 
despesa que se repete a 
cada dois anos com a ne-
cessidade de renovação do 
curso, é preciso destacar 

que o posto deve submeter 
cada novo empregado con-
tratado ao treinamento de 
16 horas (curso intermediá-
rio) ou de 4 horas (curso de 
integração), de acordo com 
a função do colaborador.
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A ascensão das conveniên-
cias, que somam mais de 
sete mil estabelecimentos  
   em todo o território 

nacional, será celebrada nesta 
edição da Expopostos, maior 
feira do setor de toda a América 
Latina, que acontece de 5 a 7 de 
agosto no ExpoCenter Norte, em 
São Paulo. 

O evento reúne profissionais, 
prestadores de serviços e fabri-
cantes de equipamentos para 
postos de serviços e conveniên-
cia, traqzendo  para o mercado 
as últimas tendências em produ-
tos e tecnologia.

Dados do Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Com-
bustíveis e de Lubrificantes (Sin-
dicom) apontam que o setor de 
conveniência deverá crescer no 
mínimo 10% nesse ano, mesmo 
com o cenário de crise. Em 2014, 
as vendas tiveram alta de 17% 
ante 2013 e fecharam em R$ 6,8 
bilhões. O otimismo, entretanto, 
contrasta com a realidade da pista 
de abastecimento.

Em 2014, as vendas de combus-
tíveis chegaram a 144,6 bilhões 
de litros, registrando uma alta de 
5,3% ante 2013. Já no primeiro 
bimestre de 2015, foi registrada 
uma queda de 0,4%. 

Diante disso, esta edição da Ex-
popostos irá discutir o papel dos 
postos de combustíveis, que já 
vinham mudando seu perfil nos 
últimos anos ao ofertar serviços 
diferenciados.

Estes temas serão apresentados 
durante o Fórum Internacional de 
Postos de Serviços, que acontece 
em paralelo à feira. O jornalista 
e âncora da TV Globo, William 
Waack, irá abordar os rumos da 
economia brasileira.

Cláudio Reboredo, membro do 
Conselho Latino-Americano de 
Pesquisa em Varejo da Coca-
-Cola, discutirá as tendências do 
varejo de conveniência; e Eduar-
do Hiluey, secretário executivo da 
ABIEPS, falará sobre a gestão de 
negócios e tecnologias do futuro 
para postos de serviços.

Resan
Há 11 anos, o Resan marca 

presença no evento com um 
estande ao lado da Fecom-
bustíveis, Recap e Sindilub. 
O local se tornou ponto de 
encontro oficial dos reven-
dedores de toda a Baixada 
Santista e Vale do Ribeira.

Credenciamento
Para participar da feira e do 

fórum, o revendedor deve 
fazer o credenciamento 

no site http://resan.com.
br/expopostos2015. Vale 

lembrar que a inscrição gra-
tuita é válida apenas para a 

visitação da feira. 

Transporte
Associados que queiram 

visitar a feira podem contar 
com transporte gratuito. 

Reservas devem ser feitas 
pelo telefone (13) 3229-

3535.  A concentração será 
às 13h30, nos dias 5, 6 e 7 

de agosto, na sede do sindi-
cato à Rua Manoel Tourinho, 

269, Macuco, Santos, com 
saída às 14 horas, imprete-
rivelmente. O retorno está 
previsto para às 20 horas.

Expopostos

De volta a SP
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Com a prorrogação dos 
prazos para postos 
de combustíveis 
aderirem ao SAT, a 

data limite para todos os esta-
belecimentos cessarem o uso 
do Emissor de Cupom Fiscal 
(ECF) será o dia 31 de dezem-
bro de 2016. As empresas cujas 
impressoras fiscais em uso 
atingirem cinco anos contados 
da data indicada no Atestado 
de Intervenção devem fazer a 
substituição alguns dias antes 
do fim desse prazo. 

Assim, a partir de 1º de janeiro 
de 2017, todo o comércio vare-
jista de combustíveis do Estado 
de São Paulo terá de estar 
integrado ao SAT.

Mesmo com o novos prazos, há 
muitos exemplos de postos que 
optaram pela instalação imedia-
ta. No Auto Posto Fórmula Indy, 
em Santos, a gerente Lucilene 
Matheus Pereira comenta que o 

trabalho melhorou muito de-
pois da troca do ECF pelo SAT. 
Aliás, toda a rede Clean Car 
já está com o novo sistema de 
transmissão fiscal em funciona-
mento. “A emissão dos cupons 
é muito mais rápida. Fico no 
caixa e senti na pele o melhor 
desempenho”.

Um ponto primordial do SAT, 
segundo Lucilene, é que o 
posto não precisa mais fazer a 
chamada redução ‘Z’. “O siste-
ma ficava lento e o computador 
travava durante a emissão. Era 
terrível! Agora os dados são 
enviados automaticamente ao 
Fisco, de hora em hora”.

Cadastro de produtos
A instalação do sistema durou 
apenas 15 minutos no Fórmula 
Indy e, segundo a gerente, o bom 
desempenho foi resultado da 
atualização do banco de dados. 
“Todo o cadastro dos produtos 
estava correto. Sem isso tería-

mos problemas e seria necessá-
rio verificar código por código de 
cada produto vendido”.

Economia de papel
Para emitir a nota com o QR 
Code, o estabelecimento adqui-
riu uma nova impressora e apo-
sentou o modelo fiscal. “Mesmo 
com a bobina sendo duas vezes 
maior que a antiga, a economia 
de papel é enorme. A maioria 
dos clientes não pede a via. E, 
antes, não tínhamos a opção da 
não impressão. O cupom saía 
automaticamente”.

A economia não para por aí. 
Como o posto trabalha com 
muitas empresas, semanalmen-
te, era emitida a nota de ser-
viços e enviada para o cliente 
assinar. “Agora mandamos 
eletronicamente. Nem gastos 
com correio tenho mais”.

Novos prazos 
para o SAT
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Proprietários de postos de combustíveis têm até o dia 19 
de outubro para providenciar o alvará de funcionamento, 
Licença de Operação e Laudo de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros e mantê-los disponíveis no estabelecimento 
para uma eventual fiscalização da Agência Nacional de 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). A exigência vale 
tanto para novos empreendimentos quanto para os estabelecimen-
tos que já estão em operação no País. Não será necessário enviar 
os documentos à ANP. 

A partir de 19 de julho, faltam três meses para que o posto regula-
rize a documentação sob pena de ter a licença de funcionamento 
revogada pela Agência. 

A obrigatoriedade da apresentação do alvará, do AVCB e da LO 
está prevista na Resolução nº41/2013, que regulamenta a ativida-
de da revenda varejista. Até então era comum que revendedores 
tivessem apenas números de protocolos que atestavam a entrada 
do pedido de autorização junto a algum órgão público (ambiental, 
prefeitura ou Corpo de Bombeiros). Em 17 de outubro do ano pas-
sado, uma nova resolução, a 57/14, concedeu prazo de um ano 
para o mercado cumprir a nova regulação.

Na prática, serão aceitos protocolos apenas para os estabeleci-
mentos que já possuam as licenças e que tenham respeitado os 
prazos legais para dar entrada nos pedidos de renovação. 

Segundo a ANP, os revendedores que “não conseguirem o 
licenciamento definitivo poderão apresentar um termo de com-
promisso, um termo de ajuste de conduta ou algum documento 
que permita o posto funcionar. Mesmo que seja uma declaração 
do órgão competente de que o posto apresentou os documentos 
e está autorizado a funcionar, mas ainda não foi possível conce-
der o licenciamento definitivo”. 

Além disso, a assessoria de imprensa da ANP informou que têm 
sido realizadas “reuniões com os principais órgãos de meio am-
biente, conjuntamente com as associações de representação dos 
revendedores, a fim de que sejam concedidos com brevidade os 
documentos para autorização”.

Postos & Serviços entrevistou responsáveis da seção técnica do 
Corpo de Bombeiros e da Agência Ambiental da Cetesb em Santos, 
que garantiram celeridade na análise e emissão dos laudos. No 
caso dos alvarás municipais, as informações divergem de cidade 
para cidade. Cada prefeitura tem suas regras e prazos de emissão. 

Arenovação do Auto de Visto-
ria do Corpo de Bombei
 ros (CB) para postos de 

combustíveis poderá ser emitido 
em até 60 dias. A complicação 
maior ocorre em estabelecimentos 
que tenham revenda de GLP. Nos 
demais casos, a divisão técnica do 
CB tem 30 dias a partir do pedido 
para liberar o documento.

Há assessorias especializadas 
em AVBC. O serviço inclui visto-
ria prévia do posto pela empresa 
para checar a necessidade de 
adequação de extintores, sinaliza-
ção de solo e aérea, preparando o 
estabelecimento para a visita dos 
bombeiros. As consultorias também 
oferecem a chamada ART – Anota-
ção de Responsabilidade Técnica, 
assinada por arquiteto ou engenhei-
ro, para atestar a regularidade das 
instalações de combate a incêndio. 

Exigência da ANP por 
alvará de funcionamento 
para postos entra em 
vigor em 19 de outubro

Assessorias especializadas em AVCB podem ajudar
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Seu cliente já pode 
pagar combustível 
com celular Embora a Cetesb leve, em média, até 60 

dias para emitir a Licença de Operação 
(LO), o posto de combustível deverá 
protocolar o pedido de renovação com 

antecedência mínima de 120 dias do vencimento 
do prazo de validade fixado no próprio documento.

“Se atendido o prazo, a LO vigente será auto-
maticamente prorrogada até a manifestação 
definitiva do órgão ambiental. Caso não aten-
dido, o posto correrá o risco de ver expirada a 
licença, especialmente se exigências técnicas 
forem determinadas. Operar atividade sem 
licença ambiental pode configurar infração 
administrativa e até crime ambiental”, explica a 
advogada do Resan, Carolina Dutra.

Segundo o gerente da Agência Ambiental de 
Santos, César Eduardo Padovan Valente, na 
maioria das vezes o documento é expedido em 
um mês. Isso se o requerente anexar todos os 
documentos exigidos. Em caso de adequações 
necessárias, o ritmo das obras é outro fator a 
contar tempo contra ou a favor do relógio.

“É recomendado que os proprietários mante-
nham as operações do posto dentro do que é 
estabelecido nas exigências técnicas, o que 
irá gerar menos problemas e evitar eventuais 
contaminações. Assim, respeite a descarga 
selada, mantenha as canaletas de drenagem 
sempre desentupidas, evite derramamentos 
na pista de abastecimento, guarde e destine 
o óleo sempre por meio de empresa creden-
ciada... Tudo isso garante uma renovação 
tranquila da LO”, diz Padovan.

A lista dos documentos a serem entregues e o 
formulário de solicitação estão disponíveis no 
Portal do Licenciamento Ambiental, da Cetesb, 
no site http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/
cetesb/renovacao_solicitacao_postos.asp.

Vazamento
Os resultados dos testes de estanqueidade nas 
linhas e tanques do empreendimento realizados 
nos últimos cinco anos devem ser acompanha-
dos de ART do responsável técnico. O teste 
deve ser executado por empresa acreditada 
pelo Inmetro. Caso não tenham sido realizados, 
o posto terá de apresentar um estudo de passi-
vo (investigação confirmatória) que comprovará 
a não contaminação do solo.

Assessorias especializadas em AVCB podem ajudar

Pedido de renovação de 
LO deve ser antecipado

O objetivo é atender a todas 
as exigências legais já na 
primeira vistoria. 

Cláudio Franklin da Silva, da 
Passarinho e Família Comér-
cio de Extintores e Serviços 
Especializados, garante que 
há casos de AVCB emitidos 
em até dez dias úteis após 
a solicitação. Ainda segundo 
ele, geralmente o maior pro-
blema em postos é a con-
clusão rápida da pintura da 
sinalização de solo devido à 
atividade ininterrupta na pista 
de abastecimento. 

Além disso, Silva também 
aponta o envelopamento da 
coluna de sustentação da 
cobertura das bombas como 
um fator complicador na hora 
da instalação das placas. Isso 

porque a lei exige que em 
cada ilha de abastecimento 
haja um extintor de pó com a 
sinalização aérea e de solo. 

A assessoria para obtenção 
do AVCB, com a ART, não 
inclui  além das despesas com 
recarga de extintores, que 
deve ser feita apenas por em-
presa credenciada ao Inmetro 
e com CNPJ ativo. 

Silva explica que antes de 
solicitar a visita dos bombeiros 
é preciso, inclusive, checar as 
condições das lojas de con-
veniência que, por exemplo, 
devem trabalhar apenas com 
o chamado botijão de gás co-
mercial (P45 quilos), instalado 
em área externa e em condi-
ções adequadas e de acordo 
com a Instrução Técnica 28/11. 



AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
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Com o AVCB e a Licença Ambiental nas 
mãos, o melhor caminho para solicitar o 
Alvará de funcionamento é por meio do 
escritório de contabilidade. Cada Prefei-

tura tem regras próprias, que devem ser observa-
das. 

Em Santos, por exemplo, desde fevereiro deste 
ano não há mais renovação automática do alva-
rá de determinadas atividades, dentre as quais se 
incluem a de comércio varejista de combustíveis, 
sendo obrigatória a apresentação do AVCB para 
fins de sua renovação. Assim, os postos reven-
dedores que em 2014 apresentaram à Prefeitura 
AVCB válido para 2015 não precisarão repetir esse 
procedimento no corrente ano. Os demais têm até 
31 de julho para apresentar o requerimento de re-
novação diretamente no serviço de atendimento da 
Prefeitura estabelecido no Poupatempo (Rua João 
Pessoa, 246, Centro, Santos), mediante pagamen-
to de taxa de R$ 10,00.

É preciso preencher o formulário de Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários, que pode ser acessado 
em https://www.egov.santos.sp.gov.br/formularios/
sefin/ccm/php/requer.php, imprimi-lo, assiná-lo 
pelo representante legal, juntando cópia simples 
dos seguintes documentos:

- do contrato social da empresa;

- do alvará 2014;
- do AVCB válido;
- do certificado de posto revendedor da ANP, expe-
dido através da página eletrônica da agência em 
http://www.anp.gov.br/postos/consulta.asp

Demais prefeituras
Em Cubatão, a renovação do alvará é automática e 
demora poucos dias, “desde que nenhum dos vá-
rios documentos esteja vencido”, com pagamento 
da taxa de licença no valor de R$ 2.237,71. Além 
de requerimento (www.cubatao.sp.gov.br/arquivos/
pedido-alvara.pdf), há uma lista de documentos que 
incluem a ART, AVCB, LO da Cetesb e a autorização 
da ANP. 

Já em Bertioga, o prazo médio para obtenção do 
documento é de 15 dias. Lá a renovação também 
é automática e a taxa cobrada é de R$ 9.400,00. 
Em Mongaguá, o contribuinte pode pagar a taxa de 
licença (que varia de R$ 1.770,00 a R$ 2.800,00) 
em quatro parcelas trimestrais, mas há a obrigação 
de a cada três meses o estabelecimento retirar o 
documento atualizado. A emissão do documento é 
imediata a partir da confirmação da ANP sobre a re-
gularidade do posto. 

As demais prefeituras não responderam à solicita-
ção do Resan.

Alvará de funcionamento é o 
mais burocrático dos documentos
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O inverno traz uma oportunidade de aumento de vendas nas 
lojas de conveniência que apostarem em reforçar as ações 
de marketing em cervejas especiais, vinhos e até em so-
pas como refeições rápidas. Isso sem falar no café e ca-

ppuccino e outros produtos do segmento que aquecem o consumidor.
Para Ricardo Guimarães, da rede de franquias Aghora Conveniên-
cia, embora o inverno não seja lucrativo para o setor, a criatividade é 
peça chave neutralizar o prejuízo. “Refrigerantes, sucos, sorvetes e 
lanches naturais, que são itens que mais giram numa loja, saem de 
destaque nessa estação. A maioria dos brasileiros não tem costume 
de tomar sorvete nessa época”, exemplifica.
O que fazer, então, para alavancar as vendas?
Segundo Guimarães, o foco deve ser a venda de combos. A questão 
é saber adaptá-los. “Se antes era comum vender sanduíche natural 
com um copo de suco a R$ 5,00, agora, deve-se trocar os itens pelo 
pão de queijo com cappuccino ou panini com café. Cliente gosta de 
desconto e não há nada melhor do que oferecer dois produtos que, se 
levados separados, sairão mais caro do que juntos”.
Ociosidade
Um reestudo sobre o perfil da loja com horários de maior fluxo pode aju-
dar o revendedor a definir nova estratégia para os demais períodos do 
dia. Numa conveniência em que o maior fluxo é o noturno, Guimarães 
sugere investimento em produtos de padaria e confeitaria para atrair o 
cliente durante o dia, reduzindo períodos de ociosidade.

Sopas
Investir numa geladeira com sopas 
pré-prontas e congeladas também é 
uma saída. “As pessoas buscam pra-
ticidade. Com a correria do dia a dia, 
ninguém quer trabalho de preparar”.

Vinhos e cervejas especiais
Vinho é um produto muito especí-
fico e bastante delicado, não figu-
rando na linha de frente das gôn-
dolas de lojas paulistas. “No Sul dá 
certo por questões culturais, mas 
por aqui o valor oscila muito. Um 
vinho que custaria R$ 30,00 no 
mercado chega a ser vendido por 
R$ 70,00 na loja. Conveniências 
franquiadas têm altos custos ope-
racionais, e para mantê-los, elas 
acabam colocando uma margem 
alta na venda. É por isso que lojas 
investem nos vinhos baratos, sem 
opções para os clientes”.

A questão muda um pouco quando 
se trata de cervejas especiais.  “São 
encorpadas e possuem teor alcoóli-
co maior; vão bem no inverno. Mes-
mo sendo três vezes mais caras que 
as nacionais, o consumidor prefere 
experimentar sabores novos e está 
disposto a pagar um preço alto”.

Não convencionais
Lojas estão investindo em capas 
para celular, carregadores portáteis 
e cabos USB para alvancar as ven-
das. “Coloridos, chamam a atenção 
e são itens que os consumidores 
costumam ter mais de um”.

INVERNO
COMO AUMENTAR AS VENDAS?



Desafios de reabrir um posto 
e ‘reconquistar’ o mercado

Os proprietários do 
Auto Posto São 
Vitor e Posto Santo 
Sol, localizados em 
Santos, assumi-

ram um desafio e tanto no ano 
passado. Investiram na reaber-
tura de empresas que, há anos, 
estavam fechadas por problemas 
administrativos e estruturais. Em 
entrevista a Postos & Serviços, 
eles  falaram das dificuldades 
encontradas nos primeiros meses 
de nova administração, das estra-
tégias utilizadas para reconquistar 
os clientes e das manobras para 
enfrentar a crise econômica que 
atinge o Brasil.

Clayton José Rigo Júnior está no 
ramo de combustíveis há 20 anos. 
Proprietário do Garage Reo, ele 
resolveu investir no São Vitor, no 
Paquetá, há dois anos. “Foi uma 
oportunidade boa de negócio”. 
A reabertura só foi possível em 
novembro do ano passado diante 
dos obstáculos para regularização 
de alvarás e licenças, além das 
reformas necessárias.

“Os primeiros três meses foram de 
investimento total, com dinheiro 

só saindo do bolso, para, depois, 
começar a colher os frutos do ne-
gócio. Para sobreviver, é preciso 
ter boa estrutura”, comenta Rigo 
Júnior. A fidelização de clientes é 
o maior desafio.

Carlos Renato Gomes, proprie-
tário do Santo Sol, passou pelos 
mesmos problemas e também 
precisou de dois anos para reabrir 
o posto localizado no Saboó, ao 
lado do Cemitério da Filosofia, que 
já estava há quatro anos desati-
vado. Mesmo com a expertise de 
25 anos no ramo de construção 
de postos (ele é dono da Sollitta), 
Gomes teve que começar do zero. 

“Do jeito que estava não tinha 
condições de operar. Foram 
diversas obras de adequação. 
A Petrobras, dona do terreno, 
me ofereceu para recuperá-lo e 
resolvi assumi-lo após discutir 
o potencial do mercado santista 
com consultores”.

Reconquista dos clientes
Posto fechado acaba esquecido 
pela população e fica com a ima-
gem arranhada já que a área fica 

abandonada, muitas vezes com 
equipamentos como as bombas e 
as coberturas da pista expostas.

Como estratégia para alavancar 
as vendas logo após a abertura, 
Rigo Júnior decidiu mudar a ban-
deira (hoje é BR). Depois, focou 
na comercialização de diesel para 
atrair as transportadoras.

Os caminhoneiros e frotas tam-
bém eram prioridade do posto que 
funcionava no lugar do Santo Sol. 
No entanto, o novo dono preferiu 
conquistar os clientes de etanol e 
gasolina. “Esse é o nosso merca-
do principal. Para segurar o con-
sumidor no posto, implantamos 
a conveniência, troca de óleo e 
lavagem, que antes não existiam”. 
O diesel faz parte da carteira de 
produtos, mas deixou de ser o ob-
jetivo número um do revendedor.

O que mais preocupa Carlos 
Renato Gomes, no momento, é 
reconquistar os vizinhos. “É com-
plicado atrair o cliente após quatro 
anos sem movimento. As pessoas 
demoram a se acostumar, mas 
estamos com uma aceitação boa. 
Está dentro da expectativa”.

AP São Vítor, na Rua João Pessoa, em Santos, foi inaugurado em novembro, depois de dois anos de obras de modernização 
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Driblando a crise
Os reflexos da crise que atingiu 
o País não poupam a revenda, 
já que muitos trabalhadores que 
antes usavam o carro agora pe-
gam carona ou usam a bicicleta 
como meio de transporte. A saída, 
então, é agregar valor no posto 
para prender o cliente que abas-
tece. “Hoje tenho uma conveniên-
cia e troca de óleo. São atrativos 
para manter o consumidor aqui”. 
No posto do Saboó, além de uma 
pista bem iluminada e dos servi-
ços tradicionais de lavagem, troca 
de óleo e, agora, da conveniência, 
até o wi-fi está à disposição. “A 
chave do sucesso é saber como 
conquistar os clientes”. Posto Santo Sol, no Saboó, em Santos, ficou quatro anos fechado 

Presidente da Petrobras não descarta novo aumento
O novo presidente da Petrobras, 
Aldemir Bendine, disse em sua 
primeira entrevista no cargo, con-
cedida ao jornal Folha de S.Paulo, 
em 1º de julho, que não descarta 
um reajuste no preço da gasolina 
até o fim do ano. O último aumen-
to aconteceu em novembro do 
ano passado, com 3% na gasolina 
e 5% no diesel. 

Confira os trechos da entrevista 
dada à Folha e que afetam direta-
mente o varejo de combustíveis:

Analistas dizem que está tudo 
focado na venda de ativo, mas a 
geração de caixa está ruim. Não 
é o caso de aumentar a gasolina?

Primeiro que a geração de caixa não 
está ruim, está equilibrada. Caso 
haja necessidade de correção de 
preços, por óbvio a empresa vai 
realizar. Entretanto, há que analisar 
que muitos analistas têm uma forma 
simplista em relação a esse cálculo. 
Além disso, estamos num cenário de 
baixa demanda de consumo.

O mercado fala em defasagem 
de 10% em relação aos preços 

internacionais.

Totalmente equivocado.

A política de preço será dis-
cutida na próxima reunião do 
conselho?

A empresa não se sujeita à vola-
tilidade do mercado internacional, 
mas exercemos nossa política de 
preço diariamente.

E ao governo, a Petrobras se 
sujeita?

De forma alguma.

Mas ainda há dúvidas 
sobre se a Petrobras está, 
de fato, blindada da inter-
ferência da presidente da 
República.

A empresa tem indepen-
dência na sua política de 
preços e assim será. Seria 
mais fácil, neste momento 
de expectativa, promover 
um aumento, mesmo sem 
base. Mas não vamos nos 
sujeitar nem a um [merca-
do] nem a outro [governo].

Dá para garantir que não haverá 
aumento da gasolina este ano?

Não. Não dá para garantir.

Em 2014, houve pressão forte 
da empresa para reajustar os 
combustíveis. Não há mais 
eleição, mas a popularidade da 
presidente está no chão. Como 
o sr. vai convencer a presidente 
a aumentar o preço?

Isso tem de ser feito ao conselho, 
não à presidente da República.
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE JULHO

ANIVERSARIANTES
16 Sigueco Hashimoto 

Auto Posto Ouro Verde 
Sete Barras - Sete Barras
   

17 Roberto Salgado Antunes 
Auto Posto Portal do Gon-

zaga - Santos
   

18 Helena Louzada Manini 
Posto Village - São Vi-

cente
   

22 José Luiz Villamarim 
Gomez 

Auto Posto Espumas - Santos
   

25 Edna Benissi Fernandes 
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá

Marian Husseim Hejaije 
Auto Posto e Transportadora 
Hussein - Juquiá
   

26 Sueli Rodriguez Lopez 
Auto Posto Pariquera-açu  

  

28 Aladia Pereira Pina 
Centro Automotivo Gover-

nador Mário Covas - Santos

Maria Fernanda Natali Estevez 
A. Santos & Filho - Santos
   

31 Maria Goretti D. Lopez 
AP Santour - Santos

Posto Gaivota - Santos

Murilo de Mello Vianna
J. Teixeira & Companhia - Santos

09 Reunião para tratar do 
estande em conjunto 

com Fecombustiveis, Recap e 
Sindlub, na Expopostos, em São 
Paulo/SP;

17 Reunião do Conselho de 
Representantes da Fe-

combustíveis, em Brasília/DF;

17/18 Encontro Nacio-
nal e IV Encon-

tro de Revendedores de Com-
bustíveis do Centro-Oeste, em 
Brasília/DF; 

18 Visita do Sindipostos-
-ES para a realização da 

Avaliação de Consenso do Segs, 
em Santos/SP;

19 Reunião dos Advogados 
dos Sindicatos filiados a 

Fecombustíveis, em Brasília/DF;

20 40º Encontro de Reven-
dedores de Combustíveis 

do Rio de Janeiro realizado pelo 
Sindcomb-RJ, no Rio de Janeiro;

23 Visita ao Sindcomb-RJ 
para a realização da 

Avaliação de Consenso do Segs, 
no Rio de Janeiro/RJ;

25 A.G.O. do Resan para 
aprovação de contas do 

exercício de 2014, em Santos/SP;

30 Reunião do Conselho 
Regional do Senac na 

Fecomércio, em São Paulo/SP.

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE
JUNHO

Laurinda da Conceição dos 
Anjos Pereira  
Sorocotuba Auto Posto - Gua-
rujá

2 Maria Cristina Gonçalves 
AP  Ferry Boat - Santos

1ª QUINZENA DE AGOSTO

Marli Monteiro Diogo  
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande

3 Amilcar Antônio do Rio 
Rede Clean Car - Santos 

 
Miguel Freitas de Pinho 
Auto Posto Leãovip - Santos

5 Carlos Alberto Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - São 

Vicente 
 
Luiz Francisco Albertin 
Auto Posto Real de Cajati   
 

6 Diego Enriquez Domin-
guez Mafadi Comércio 

de Produtos Automotivos - 
Santos

7 Ivone Soares Manssini 
Auto Posto Porto Guarujá 

 
Rodrigo Gomez 
Auto Posto Fórmula 3 - Santos

10Patrícia Paula de Oli-
veira Auto Posto Portal 

do Gonzaga - Santos

12Ilse Rita Pasini Ongara-
to Auto Posto de 

Serviços Jacupiranga

13Carlos Eduardo Caruso 
Costa Pinto 

Auto Posto Personalytte - Praia 
Grande

15Ana Paula Pinheiro de 
Vasconcelos Maia 

Novo Portal do Guarujá 

Juan Alfredo Rodriguez 
Marinas Nacionais - Guarujá 



PROGRAME SUA VISITA À EXPOPOSTOS & CONVENIÊNCIA 
2015, O EVENTO MAIS COMPLETO DO SETOR

05 a 07/08 Expo Center Norte São Paulo

  

Participe também das palestras do Fórum, ambiente ideal para 
atualização, troca de informações e encontros com profissionais, 
lideranças do mercado e governamentais.

Acesse www.expopostos.com.br, confira nossa programação 
e faça sua inscrição.

EMAIL: EXPOPOSTOS@EXPOPOSTOS.COM.BR   |   TEL: (21) 2441-9100 

XII Feira e Fórum Internacional de Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência e Food Service

/EXPOPOSTOS/EXPOPOSTOS

Evento oficial dos representantes de distribuição e revenda de derivados 
de petróleo, lojas de conveniência e food service do Brasil. É o grande 
momento para a atualização e convergência do mercado, onde 
proprietários de postos de serviços, lojas de conveniência e as maiores 
distribuidoras do país se encontram. 

Faça seu credenciamento gratuito pelo site wwww.expopostos.com.br



MURAL DA QUALIDADE

O etanol alcançou um recorde histórico para 
suas vendas no mês de maio, chegando 
a 1,43 bilhão de litros comercializados em 
todo o País. Já o consumo de gasolina vem 
registrando queda. Fazendo um compara-
tivo entre o aferido em maio de 2014 para 
maio de 2015, a demanda pelo combustível 
fóssil diminuiu em mais de 12%.

VENDER BEBIDA ALCOOLICA É CRIME

ADIADO EXTINTOR ABC

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) prorrogou 
para 1º de janeiro de 2016 o início do Emplacamento 
Eletrônico previsto pelo Sistema Nacional de Identificação 
Automática de Veículos (SINIAV). Esse novo sistema tem 
por objetivo a prevenção, fiscalização e a repressão ao furto 
e roubo de veículos e de cargas no País O sistema consiste 
no monitoramento por meio de dispositivo de identificação 
eletrônico instalado no veículo.

TAG AUTOMOTIVO

DESCONTO À VISTA

COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL

A Fecombustíveis, por meio do Sindiso-
luções, está organizando um grupo de 
viagem para a NACS 2015. O evento 
acontece de 11 a 14 de outubro em Las 
Vegas. Estão disponíveis pacotes fle-
xíveis com aéreo, terrestre e ingresso, 
além de roteiros completos para quem 
desejar prolongar a viagem. Informa-
ções: www.sindisolucoes.com.br.

NACS 2015
A ANP publicou em maio a Res. nº 26, que regulamenta 
a comercialização de GLP. Pelas novs regras,  os boti-
jões devem ser transportados em veículos abertos, com 
proteção lateral, traseira e fixação da carga por fitas/
correntes; motos só poderão transportá-los se usarem o 
sidecar; e os botijões precisam estar de pé. Além disso, 
o revendedor deve exibir a razão social, site e o número 
da autorização da ANP. A resolução já entrou em vigor, 
mas o comércio tem seis meses para se adaptar.

REVENDA DE GLP

Está em discussão no Senado o Projeto de Decre-
to Legislativo 1506/14 que, se aprovado, permitirá 
ao comércio dar descontos nas compras à vista, 
pagas em dinheiro, cheque ou boleto bancário. Uma 
enquete no site da Câmara Federal está apuran-
do a opinião do brasileiro. Você concorda com a 
proposta que permite ao comerciante estabelecer 
preço diferenciado para vendas com pagamento por 
cartão de crédito? O Resan sugere ao associado 
que expresse sua vontade. Para isso, acesse o link: 
http://www2.camara.leg.br/enquetes/listaEnquete

Em junho, duas conveniências de Santos foram multa-
das numa operação que reuniu equipes das secretarias 
de Finanças, Meio Ambiente, Saúde e Guarda Munici-
pal. O primeiro comércio foi autuado por vender produ-
tos vencidos e sem rótulo. Foi intimado, ainda, a provi-
denciar o certificado de limpeza da caixa de gordura e 
adequar o sistema de exaustão para cessar a poluição 
atmosférica. Já o segundo foi autuado por comercializar 
pães sem embalagem no auto de serviço, além de  pro-
videnciar o certificado de limpeza da caixa de gordura e 
um laudo descritivo do sistema de exaustão da cozinha.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou 
projeto (PL 369/15), que altera a Lei de Crimes Am-
bientais (Lei 9.605/98), para agravar a pena a quem 
transportar e comercializar ilegalmente combustíveis 
e produtos inflamáveis. Atualmente, a lei estipula 
pena de prisão de até quatro anos para quem pro-
duzir, processar, embalar, importar, exportar, trans-
portar ou depositar produtos nocivos à saúde e ao 
meio ambiente sem observar as regras. O tempo de 
prisão pode ser aumentado de 1/6 a 1/3.

Foi adiado para o dia 1º de outubro de 2015 a obri-
gatoriedade do extintor veicular do tipo ABC. Essa 
é a terceira vez que a fiscalização é prorrogada. O 
motivo é a falta do equipamento no mercado.  O 
Ministério das Cidades, ao qual o Denatran é vincula-
do, disse que a Associação Brasileira das Indústrias 
de Equipamentos Contra Incêndio e Cilindros de Alta 
Pressão alega “falta de tempo hábil para abastecer 
o mercado”. Os motoristas que trafegarem csem o 
extintor ABC após 1º de outubro receberão multa de 
R$ 127,69, além de cinco pontos na CNH. 

CONVENIÊNCIAS MULTADAS

Controle
Estratégico

Crescimento do negócio

OperacionalControle

Mais produtividade

Controle
Tático

Gestão otimizada 
e descomplicada 

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 - (11) 3014-0423 - (12) 3512-2070 e descubra
como Postofácil® pode deixar sua vida mais descomplicada. 

www.intercamp.com.br/postofacil

expopostosexpopostosexpopostosINTERCAMP NA

VENHA NOS VISITAR!
5 a 7 de agosto

Expo Center Norte
São Paulo
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