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Celular
Revendedor pode
proibir uso de celulares durante jornada de
trabalho. Já há acordos
coletivos de outras
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que limitam o acesso a
esses aparelhos.
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Conveniência
Quatro em cada dez brasileiros
se alimentam fora de casa
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Em 2014, quatro entre dez brasileiros se alimentavam fora de casa. Esta é a receita do sucesso
das lojas de conveniência que cresceram 13%
em relação a 2013. Os dados são do mais recente anuário estatístico do Sindicom.

19

14

Você pode, sim,
proibir o celular

Empregador pode exigir que os aparelhos
fiquem guardados nos armários durante a
jornada de trabalho. Para isso, adote o Regimento Interno de Conduta. Desobediência
pode dar até justa causa.
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EDITORIAL

“Ser empresário
neste País é um
desafio”
José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

A

pergunta que mais
ouço nas últimas
semanas é até
quando deverá
durar essa 		
crise que o País atravessa.
Com tudo que temos visto na
política brasileira, desde a
Operação Lava Jato à toda a
sujeira da corrupção tirada debaixo do tapete e com a forte
retração da economia, está
difícil de imaginar como será o
amanhã para esse governo ou
para os demais personagens
envolvidos no escândalo. Mas
e quanto a nós, empresários,
que mais uma vez sentimos
na pele o resultado dos desmandos públicos?
Não tenho dúvida de que a
resiliência nos salvará mais
uma vez. O Brasil é mais do
que um partido ou um governo.
Somos um país trabalhador, de
gente que consegue vender o
almoço para comprar o jantar e
ainda economizar um trocado
para a sobremesa. Nas nossas
empresas, os ajustes foram
e estão sendo feitos. Duvido
que ainda haja desperdícios na
maioria dos postos de combustíveis. Todos sabem o custo
dos insumos como água e
energia e as despesas geradas
com materiais diversos.
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Até alguns meses ainda sentíamos o reflexo dos últimos anos
quando a venda de veículos
estava aquecida e, consequentemente, impulsionava a venda
de combustíveis.
Agora, é claro que fazemos
parte da lista de cortes. É que
na hora de escolher entre colocar combustível no tanque e
comida na mesa, o trabalhador
vai deixar o carro na garagem.
Mas ainda assim, nosso setor
teve um bom desempenho em
2014 e, embora a ANP acabe
de divulgar números de queda
no consumo nesse primeiro
semestre de 2015, podemos
dizer estamos em situação
melhor do que a indústria ou
mesmo o comércio em geral.
Digo isso não como alento, mas
como mostra da força do negócio que temos nas nossas mãos.
Mais do que nunca a criatividade, a capacidade de trabalho,
os bons serviços prestados e a
fidelização de clientes são ferramentas imprescindíveis.
E isso não vale só para postos de combustíveis. Todas
as demais empresas que são
representadas pelo Sindicombustíveis Resan, sejam elas
estacionamentos, lava-rápidos,
lojas de conveniência ou
trocas de óleo, têm um nicho

de mercado esperando para
ser explorado. No caso dos
estacionamentos, nesta edição
trazemos uma matéria especial
mostrando como os convênios
com empresas em geral se tornaram um importante negócio.
Enquanto sindicato, temos feito
nossa parte. Estamos intensificando o trabalho de suporte
aos associados, oferecendo
mais serviços e também consultorias. Estamos sempre de olho
nas oportunidades do mercado.
Tanto que marcamos presença
em mais uma edição da feira
ExpoPostos & Conveniência
deste ano, em busca de novidades que permitam ao nosso
revendedor e empresário dos
demais segmentos se destacar
em meio aos concorrentes.
Nosso novo portal de notícias
que acaba de ser lançado é
também um canal de comunicação que preza mais do que a
informação. Além das notícias e
comunicados, queremos marcar
território, apresentando ao consumidor e o internauta em geral
as empresas associadas e instaladas na Baixada Santista e Vale
do Ribeira. Essa é mais uma
garantia de que o Resan está ao
seu lado neste desafio que é ser
empresário em território verde e
amarelo. Até o mês que vem!

História da revenda
na Baixada Santista
é quase centenária

A

primeira bomba de gasolina instalada em
uma rua da América do Sul começou a
funcionar em Santos em 1919, em frente
ao que hoje é o Atlântico Hotel, na esqui
na da praia com a Avenida Ana Costa,
no Bairro do Gonzaga. Nesta época, contava-se
nos dedos o número de veículos automotores que
circulavam pela Cidade. Só para se ter uma ideia,
em 1921, a média diária de tráfego entre Santos e
São Paulo era, nos dois sentidos, de 82 automóveis. Quase 75 anos depois, Santos se transformou
em uma das cidades com maior índice de motorização, com 288 mil veículos licenciados em 2015.
Ao lado das demais cidades da Baixada Santista,
a frota atinge 790 mil veículos, que se somam aos
101,5 mil registrados no Vale do Ribeira.

categoria. O objetivo maior era criar um elo entre o
revendedor local e as questões estaduais e nacionais da revenda.
Essa é apenas uma das histórias que estão preservadas no novo Portal Resan de Notícias, totalmente
reformulado para oferecer ao internauta informações segmentadas sobre a revenda de combustíveis e os demais setores representados pelo
Resan, entre eles os estacionamentos, lava-rápidos
e trocas de óleo.

Nestes 96 anos desde o início do funcionamento
de um posto de combustível em Santos, o Sindicombustíveis Resan está presente na vida dos
revendedores da Baixada Santista e Vale do Ribeira
há 22 anos. O sindicato foi fundado oficialmente em
23 de abril de 1993, por empresários do segmento que defendiam trazer para a base regional as
discussões trabalhistas e sindicais relacionadas à

Fotos: Magazine das Nações - Edição Especial 1919/1969 - Cinquentenário de A.D.Moreira, publicado pela Editora e Publicidade Roman Ltda,
Santos, 1969.
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O

novo Portal de Notícias do Resan entra
no ar em agosto, aproveitando a grande exposição do setor de revenda de
combustíveis trazida pela ExpoPostos
& Conveniência 2015. Quando a diretoria decidiu por apoiar o projeto de reformulação
apresentado pela área de comunicação do sindicato,
pensava-se em uma atualização de sistema e modernização do layout. A proposta evoluiu e, hoje, o
www.resan.com.br é tanto um portal com notícias e
serviços específicos para nossos associados quanto
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um referencial para quem quer pesquisar ou conhecer
mais sobre o segmento de postos de combustíveis,
estacionamentos, lava-rápidos e trocas de óleo.
Reformulado, o conteúdo torna o Sindicombustíveis
Resan ainda mais transparente à medida que criamos
ferramentas de compartilhamento de informações,
ampliamos o espaço jornalístico, inserimos novas
colunas para divulgação de notícias técnicas e segmentadas e, sobretudo, garantimos ao leitor uma
plataforma de navegação eficiente.

Ajude-nos a resgatar
a história da revenda

O

que seria da história se fatos não fossem
registrados no dia a dia? É pensando nisso que o portal traz um novo link chamado Memória Resan. A ideia é transformar aquele
espaço em um revival das últimas décadas. Não
queremos apenas relembrar de eventos e fatos
da atividade sindical. Pelo contrário, o objetivo é
que o associado nos envie fotos antigas do seu
estabelecimento, com um pequeno histórico do
fato. As imagens devem ser enviadas para o
email imprensa@resan.com.br.

No dia a dia, novo portal
será imprescindível para
associados do Resan

A

grande novidade está na tecnologia responsiva que adapta o conteúdo do site à tela
quando o acesso é feito de um celular, tablet
ou qualquer aparelho móvel.

Desde o início a ideia era fazer do portal um facilitador do dia a dia do associado. Por meio de acessos
rápidos, os funcionários dos postos e demais estabelecimentos conseguem imprimir documentos, convenções coletivas, cartilhas e formulários.
Todas as obrigações previstas em lei encontram guarida no portal, entre elas as placas obrigatórias nos
postos revendedores, manuais de operação, fichas
cadastrais exigidas pela ANP, guias de recolhimento
de contribuição sindical, entre outros.
O portal traz também clipping das principais notícias
dos setores e edições da revista Postos & Serviços,
com a possibilidade de download.
As inscrições dos funcionários das empresas associadas
nos cursos de NR-20 e, em breve, da Cipa, ministrados
pelo Resan, também continuarão ser feitas on-line.

Navegue pelo smartphone
e ‘compartilhe’ o Resan
em suas redes sociais

“

O novo portal tem uma aparência mais moderna
e mais dinâmica. Fizemos com que a experiência do usuário ao navegar pelo site seja a mais
simples e prática possível, apresentando já na
página inicial (home), informações relevantes que
exigiam vários cliques para serem localizadas. Outro
ponto marcante é a forte integração com as redes sociais. Utilizamos estes recursos como elemento multiplicador. O associado pode esperar boas surpresas
também. Apesar do portal ser predominantemente
institucional, adicionamos alguns recursos que beneficiam os revendedores e seus negócios, como por
exemplo o posicionamento geográfico dos postos em
mapas da Baixada Santista e Vale do Ribeira. É certo
que teremos uma repercussão muito positiva!”, avalia Daniel Alexandrino, diretor da KBRtec, empresa
responsável pelo desenvolvimento técnico do portal.
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Conveniência
R$ 425 milhões em negócios
>> No ano passado, quatro entre dez brasileiros se alimentavam fora de casa. 			
Daí o resultado positivo da conveniência no Brasil apesar da desaceleração da economia.
>> O número de lojas das principais marcas do mercado cresceu 13% em relação a 2013, o
que representa um aumento de 22% no faturamento – bem à frente dos 3,7% de expansão do setor de varejo como um todo.

D

>> O volume de negócios chega a R$ 425 milhões ao ano, gerando cerca de 26 mil empregos
diretos e 118 mil indiretos.

e 1998 para 2014, o País testemunhou
um crescimento vertiginoso do número de
pessoas que fazem sua refeição na rua,
passando de 19% para 37% dos consumidores do setor alimentício. O food service garante,
atualmente, mais de 17% do faturamento das lojas
de conveniência, o que representa um crescimento
acima de 40% nos últimos cinco anos.
Cada consumidor que entra em uma loja de conveniência gasta, em média R$ R$ 9,06. São oito as principais
categorias de produtos que representam mais de 90%
do faturamento das lojas: Tabacaria, Bebidas Não-Alcoólicas, Cervejas, Bomboniere, Sorvetes, Snacks e
Biscoitos, Bebidas Destiladas e Food Service.

R$ 6

BILHÕES
é o volume do faturamento das lojas
de conveniência no
Brasil em 2014
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Esses e outros dados fazem
parte da edição 2015 do Anuário
Estatístico do Sindicato Nacional
das Empresas Distribuidoras de
Combustíveis e de Lubrificantes
(Sindicom), que traz os principais
dados referentes ao setor varejista de combustíveis, lojas de
conveniência e lubrificantes.

Apesar da desaceleração da economia, investidores estrangeiros acreditam no potencial
das conveniências brasileiras. Tanto que as
grandes redes internacionais já vieram para o
Brasil, como Wendy’s, Red Lobster, Quiznos,
Carl’s Jr. e Johnny Rockets.
Mas é disputa pelo consumidor que as lojas
têm algumas vantagens que as colocam em
destaque mesmo quando comparadas aos supermercados, padarias, farmácias, restaurantes, e, ainda, com o mercado de food service.
São elas:

Facilidade de acesso
Localização em pontos
privilegiados

Segurança
Estacionamento
Serviços agregados

Horário de funcionamento
estendido, sendo a
maioria 24 horas

Consumidor
‘antenado’
impõe novos
desafios às
conveniências

A

o mesmo tempo em se decide por uma
refeição rápida, o consumidor de lojas
de conveniência está plugado ininterruptamente, pesquisando, consultando,
comprando, conversando, postando, fotografando,
opinando. Por isso, para o varejo, a lição que fica
é que não se pode parar no tempo. “Em poucos
segundos, preços podem ser verificados, modelos
comparados, concorrentes confrontados, produtos
comprados, atendimentos avaliados. Isso dentro ou
fora do ponto de venda. Assim, o varejista enfrenta
novos desafios, além da gôndola e do PDV, do RH
e do estoque, das perdas e dos lucros... o desafio
é também virtual”, diz o estudo da Nielsen, feito a
pedido do Sindicom para o Anuário Combustíveis,
Lubrificantes e Lojas de Conveniência 2015.

“Segredo é interagir”

S

e a conveniência já faz parte da vida de
consumidores, está ainda mais presente no
dia a dia da chamada geração Y (nascidos
entre 1980 e meados dos anos 1990). Eles
estão mais acostumados a tomar café nas lojas, reunir
amigos antes ou depois da balada ou mesmo fazer
pequenas compras.
“Frequentá-la é natural. Eis aí o estímulo ao mercado
de conveniência brasileiro: interagir com o seu principal
público consumidor e amadurecer com ele. É preciso
dar foco na qualidade e consistência às suas experiências, acompanhar suas demandas e necessidades,
conquistar sua fidelidade, atendê-lo com cordialidade
e presteza, buscar recursos tecnológicos para melhor
servi-lo. Fazer com que ele curta e comente, de forma
positiva”, afirmam Flavio Franceschetti, consultor do
Sindicom, e a consultora empresarial Giselle Innecco
Valdevez Castro, responsáveis pelo capítulo de análise
do segmento, publicado no Anuário 2015 do Sindicom.

“A mobilidade digital permite a
compra online, abre caminhos para
o consumo no ponto de vendas, dá
informações sobre lojas, produtos
e serviços, indica onde encontrar o
que se procura e (atenção!) amplifica a divulgação, a qualquer momento, de satisfação ou desagrado.
Neste contexto, o consumidor da
Geração Millenium – nascidos entre
1980 e meados dos anos 1990 – é
protagonista. A primeira geração
digital. E a primeira geração que, no
Brasil, cresceu já inserida no ambiente das lojas de conveniência”,
diz o Anuário do Sindicom.
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Tendências e Reflexões
• Os consumidores estão, cada vez
mais, buscando formas práticas e
eficientes de fazer suas compras.
Um exemplo são os “mercados de
vizinhança” (ou “de proximidade”),
com versões menores de lojas (small
boxes, ao invés de hiper e supermercados).
• Os hábitos saudáveis e a defesa do
bem estar próprio e da família ampliam
o interesse do consumidor em alimentos frescos e preparados na hora.
• Acostumado à individualização
permitida por sistemas digitais, como
a personalização de um carro em um
site de uma montadora, por exemplo, redes varejistas de comida, por
exemplo, dão ao consumidor a opção
de customizar os produtos que vão
consumir, como sanduíches e milk
shakes. São os chamados “made to
order”, perfeitos para a conveniência.
• Ainda sobre tecnologia, investir
em sistemas de gestão e coletas
de dados é crucial. Ter acesso e
analisar o big data dá vantagem
competitiva ao varejista, permitindo
otimizar os negócios e melhorar o
relacionamento com o consumidor.
• Estar nas mídias sociais não é
opção para o varejista – mesmo sem
criar a sua página, ele já faz parte
delas, seja em um comentário de
cliente, uma fotografia, uma menção.
Monitorar e administrar a sua presença na rede é fundamental. Ouvir,
interagir e, às vezes, reagir faz parte
permanente do jogo.
• A modernização passa por soluções
logísticas que garantam qualidade e
inovação na operação, padronização
e consistência do food service oferecido, levando em conta o pequeno
espaço para estoque, armazenamento e o reduzido prazo de validade de
alguns alimentos.
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PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2014
NÚMERO DE LOJAS

Ale
3,8%

Outras
44,5%

PAINEL INTERNACIONAL 2014

EVOLUÇÃO DA QUANTIDADE DE LOJAS

CATEGORIAS X FATURAMENTO

Fonte: Anuário Estatístico 2015 do Sindicom

Raízen
13,1%

BR
14,9%

Ipiranga
23,7%

Condições
especiais para
associados do
Resan

A melhor ferramenta para administrar

seu posto de onde você estiver.

Sistema

Suporte
24 horas

Pronto para

nas nuvens

0800 777 9011

NFC-e e SAT

comercial@redesoft.com.br
.com.br
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As geladeiras com tecologia americana mantêm estoque de produtos já refrigerado

Walk-in, uma revolução
nos bastidores das lojas
de conveniência

O

perfil das lojas de
conveniência mudou.
Oferecer um simples
cafezinho já está fora
de cogitação para os empresários
que buscam agradar os consumidores, que estão cada vez mais
exigentes e ávidos por novidades.
É por isso que não param de surgir
inovações neste setor. A bola da
vez está na possibilidade de ofertar
uma experiência marcante, seja
por meio dos produtos ou até mesmo de uma estrutura diferenciada.
Você já ouviu falar no Walk-In?
Esse é o nome dado para uma câmara frigorífica com portas expositoras bastante comum nos Estados Unidos e que, agora, começa
a ser inserida no País. A grande
diferença para as geladeiras
tradicionais está exatamente na
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experiência oferecida ao consumidor. Primeiro porque o cliente
nunca mais encontrará uma bebida quente dentro da geladeira.
A Walk-In conta com um estoque
refrigerado na parte traseira.
Além disso, ao retirar um produto, outro cai automaticamente,
evitando que a prateleira fique
vazia ou desorganizada.
Por enquanto, não há registro de
instalação desta geladeira em
nossa região. Mas, até o final de
setembro, o Auto Posto Santour
deve apresentá-la a seus clientes.
“Hoje trabalhamos com o estoque de um lado e o freezer
do outro. Ou seja, o produto é
colocado nas prateleiras na temperatura ambiente, o que implica
em mais tempo para que atinja
o nível ideal de resfriamento”,

A reposição é feita pelo lado interno da câmara, de modo rápido,
com as portas expositoras fechadas, proporcionando economia de
energia, sem conflito com o cliente

comenta Marcelo Fernandes, gerente da conveniência da rede.
Segundo ele, ter uma Walk-In
não significa acabar com o local
do estoque; porém, ele será muito menor já que a própria geladeira terá espaço para isso.
Como funciona
O abastecimento da câmara é
feito por uma porta traseira ou
lateral (de modo que o consumidor não tenha acesso) e
a reposição dos produtos nas
prateleiras das portas expositoras é feita por um funcionário
do lado interno da câmara, ou
seja, toda a operação ocorre
nos bastidores da loja, longe
dos olhos do público. Com isso,
a reposição não interfere na
rotina do estabelecimento.

Outra vantagem é a economia de
energia, uma vez que a operação
é feita com as portas da câmara
fechadas, evitando a troca de
calor com o ambiente externo.
Já as prateleiras são inclinadas.
Assim, quando um cliente retira
um produto, outro é reposicionado automaticamente.
Mais novidades
Imagina só entrar, de fato,
dentro de uma geladeira e lá, a
uma temperatura perto de zero,
escolher sua bebida preferida.
Isso já é realidade em três postos
associados da base do Resan.
Disponível nas conveniências da
Ipiranga (Rede Am/Pm), a “Beer
Cave”, como é chamada, tem por
objetivo oferecer aos consumidores packs fechados de bebidas
geladas, prontas para o consumo. Estas câmaras refrigeradas
já são comuns em outros países
e, aos poucos, estão sendo
implantadas por aqui. “A ideia é
proporcionar comodidade, praticidade e opção de rótulos aos
clientes que procuram produtos
gelados para levar a uma festa
ou churrasco. Além disso, é uma
experiência de consumo diferente
e agradável para o consumidor”,
explica Maurício Giamellaro, vice-presidente de vendas da Heineken Brasil.
O conteúdo das Beer Caves é
democrático: metade de suas
prateleiras oferecem rótulos da
Heineken, como SOL Premium,
Desperados, e a própria cerveja Heineken. A outra metade
é ocupada por demais marcas

Beer Cave é mais do que uma geladeira promocinal; é uma ferramenta de vendas

da categoria Premium. Até o
momento, há 100 Beer Cave
instaladas no Brasil e, na
nossa região, estão presentes
no AG de Pinho, no Guarujá;
Posto Globo Caiçara, em Praia
Grande; e Auto Posto Gaivota,
em Santos.
“Os clientes são curiosos,
entram, tiram foto. Com isso,
todas as cervejas disponibilizadas lá dentro tem saído
muito mais do que antes, sem
a geladeira. Desde o início
do ano, quando a instalamos,
a rotatividade dos produtos
aumentou bastante”, afirma
Severino Adriano dos Santos,
gerente da conveniência do
AG de Pinho. Segundo a assessoria da Heineken, as lojas
com Beer Cave registraram, no
mínimo, 50% de aumento nas
vendas de cervejas desde a
implantação do novo modelo.
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Lugar de celular é no armário

A

redução da produtividade não é o único
argumento para estabelecer a proibição
do uso do celular no ambiente de trabalho. A perda de atenção amplia os riscos
de acidentes graves com danos ao meio ambiente
e à saúde. Mas é possível proibir que frentistas,
caixas, funcionários de lojas de conveniência,
lava-rápidos e estacionamentos usem smartphones ou mesmo aparelhos celulares mais simples
durante a jornada diária?
Sim, durante o período de trabalho, o empregador
pode exigir que os celulares fiquem nos armários
dos vestiários. Para isso, no entanto, o advogado
trabalhista do Sindicombustíveis Resan, Rodrigo
Julião, recomenda que seja instituído na empresa
o Regimento Interno de Conduta. O documento é
responsável por definir o modo de agir dos empregados na empresa. Cada funcionário deve ser notificado por escrito e uma cópia deve ser mantida
em exposição em local interno de comum acesso
a todos interessados.
O celular é uma tentação para quem o tem na mão.
Além das redes sociais, o WhatsApp virou febre
entre os 54,5 milhões de brasileiros que têm um
smartphone, segundo balanço do final de 2014 da
consultoria IDC Brasil, que já projeta um crescimento de 16% no número de aparelhos para 2015.
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Outras categorias
O tema ganhou repercussão país afora. Tanto
que em maio do ano passado sindicatos dos
trabalhadores e das empresas da construção
civil do Distrito Federal incluíram na Convenção Coletiva de Trabalho uma cláusula que
proíbe o trabalhador da construção civil de
utilizar o telefone celular, smartphone, tablet
e dispositivos similares durante o horário de
trabalho realizado em obra, sob pena de advertências e até dispensa por justa causa.
O argumento é que a proibição do celular no ambiente de trabalho “se aplica por uma questão de
saúde e segurança do trabalhador”.
Um outro case jurídico é sobre decisão do
Tribunal Superior do Trabalho que julgou
improcedente pedido de indenização de uma
trabalhadora que prendeu a mão em uma
prensa de reciclagem de plástico. Os ministros entenderam que o acidente só aconteceu
porque a empregada tentou pegar seu celular
em cima da máquina, isentando o empregador de responsabilidade uma vez que provou
adotar medidas necessárias à prevenção de
acidentes, entre elas a proibição do uso de
celular em serviço.

Bate-e-volta
O empregador pode proibir o uso de
celular?
Sim, desde que exista previsão em
norma interna. A NR-20 também proíbe a
utilização de celular próximo às bombas
de combustíveis. Como todos frentistas
passam obrigatoriamente pelo curso de
capacitação da norma, eles recebem essa
informação.
Que instrumentos a empresa deve usar
para garantir que a regra da não permissão de uso do aparelho seja cumprida?
O Regulamento Interno é o melhor caminho. É preciso deixar claro que a utilização
do celular é proibida e que está prevista
punição aos que infringirem a regra.
A norma deve constar do contrato de
trabalho?
Não é necessário. É preciso tê-la apenas
em Regimento Interno que deve ser assinado pelos funcionários, quando da contratação. Recomendo também que o documento fique em local visível e de acesso para
os empregados, no estabelecimento.
Há exceções?
Não existe exceção. É claro que
em casos de urgência o funcionário
poderá ser autorizado a utilizar o celular desde que em local compatível.
Os que desrespeitarem podem ser advertidos e demitidos por justa causa?
Sim, podem ser advertidos, suspensos
e demitidos por justa causa. É preciso
lembrar que a justa causa deve ser
comprovada através de advertências
assinadas e suspensões, conforme o
artigo 482 da CLT, destacando-se a desídia no desempenho da função e o ato
de indisciplina ou de insubordinação.

Consumo de etanol aumenta
38% e o de gasolina cai 5%

A

s vendas de gasolina e de
diesel caíram no 1º semestre de 2015. É o que
aponta o balanço do consumo
de combustível divulgado pela
ANP na 2º quinzena de julho. A
gasolina registrou uma queda de
5%, e o diesel, 2,5%. Já o etanol aumentou 38%, chegando a
8,4 bilhões de litros. O consumo
de óleo combustível apresentou
forte queda no período, de 9,9%,
enquanto as vendas de GLP ficaram estáveis. O consumo total de
combustíveis no Brasil, cresceu
0,3% na comparação semestral.
A gasolina está perdendo mercado para o etanol hidratado, hoje
com maior vantagem competitiva.
A direção da Petrobras,
no entanto, tem frisado
que a queda no consumo vem sendo considerada nas análises
sobre a necessidade de
reajustes.

maior competição com o etanol tem
se refletido em aperto nas margens
de venda da gasolina: o IPCA-2015,
divulgado em 22 de julho pelo IBGE,
mostra queda de 0,47% no preço
da gasolina desde a 2º quinzena de
junho. Segundo a ANP, entre março
e a 2º quinzena de julho, o preço
médio do combustível caiu de R$
3,323 para R$ 3,296 por litro.
Com a queda no consumo interno,
a balança comercial de petróleo
e derivados tem apresentado
déficits menores do que em anos
anteriores. De acordo com a ANP,
no primeiro semestre de 2015, as
importações de petróleo e derivados caíram, em volume, 24,1% e
2,2%, respectivamente.

Mercado
Para especialistas, o mau
desempenho cria um
dilema para a Petrobras,
que precisa repassar a
defasagem dos preços
internacionais em meio a
um mercado adverso. A

O que diz a lei trabalhista?
A lei trabalhista não é específica quanto
ao uso do celular, mas as empresas
podem criar suas próprias regras para
uso do celular ou outro dispositivo durante o expediente, sempre por meio do
Regimento Interno de Conduta.
Fonte: Advogado Rodrigo Julião
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A

decisão da Secretaria da Fazenda do
Estado de alterar as regras sobre a
implantação do Sistema Autenticador
e Transmissor de Cupons Fiscais
Eletrônicos (SAT-CF-e), previsto para
1º de julho, não pode ser entendida como um adiamento da exigência para 1º de janeiro de 2017.
Na prática, os revendedores devem observar quando vence o prazo de cinco anos da primeira lacração do Emissor de Cupom Fiscal (ECF), contados
da data indicada no Atestado de Intervenção.
Quando o Sindicombustíveis Resan apresentou ofício
à Sefaz, em parceria com os demais sindicatos da revenda paulista, pedindo alteração da data, o objetivo foi
oferecer mais prazos aos empresários para a implantação dos sistemas, que são complexos, exigem investimento e até a remodelação do processo administrativo
da empresa.
“Não significa que o posto pode suspender todos
os procedimentos que ele vinha fazendo e simplesmente esperar até às vésperas de janeiro de 2017”,
explica José Camargo Hernandes, presidente do
Resan.

Atenção!
SAT-Fiscal
não está
suspenso
| POSTOS
& SERVIÇOS
1216| POSTOS
& SERVIÇOS

Na prática, o revendedor deve se guiar pela Portaria
CAT 59, publicada pela Fazenda em 12/06/2015.
“Solicite apoio de sua contabilidade para verificar
qual é a situação dos ECFs em uso no estabelecimento”, orienta a advogada do sindicato, Carolina
Dutra.
Desligar ECFs
A data final para descontinuar todos os ECFs passou para 31 de dezembro de 2016.
Até o início da obrigatoriedade, a emissão do CF-e-SAT será facultativa, sendo admitida a utilização
concomitante, no mesmo estabelecimento, de equipamentos ECF e SAT.

Nota fiscal
Os comerciantes que utilizam Nota Fiscal de Venda a
Consumidor – modelo 2 (em papel) também terão que
se adequar gradativamente ao SAT. O equipamento
será de uso obrigatório a partir de 1º de janeiro do
próximo ano para os contribuintes com receita bruta
maior ou igual a R$ 100 mil no ano anterior e para os
postos de combustíveis que não são obrigados ao uso
do ECF.

O QUE TEM VALOR, TEM BRINK’S
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O lado bom dos

congestionamentos!
		

S

Convênios são essenciais

antos tem 144.971 carros,
segundo dados de maio
do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).Isso significa um automóvel
para cada três habitantes. Como
consequência, além dos congestionamentos, quem dirige na Cidade
encontra escassez na oferta de
vagas públicas para estacionar.
Resultado: convênios entre estacionamentos privados e comerciantes
e empresas de serviços são a alternativa para garantir que o consumidor encontre onde deixar o veículo.
Há alguns meses, Leonardo Miyake,
proprietário do Estacionamento
Gege, à Avenida Conselheiro Nébias, 630, resolveu investir em parcerias. Atualmente, ele conta com
três convênios (dentista, restaurante
e sindicato) e diz que o movimento
segue aumentando a cada dia. “O
que gira mais é o restaurante, que
paga a metade da primeira hora
para os clientes. Nos outros comércios, o motorista ganha R$ 2,00 de
desconto na primeira hora. Para
mim é muito bom, pois a maioria
não permanece mais que uma hora
e a rotatividade é grande”.
Outro estacionamento santista
que sentiu os benefícios foi o M.
Romero Gomes Neto, da Aveni-

da Senador Feijó, 400, na Vila
Mathias. Segundo o gerente Elias
Antônio da Silva, o movimento
aumentou 40% desde que iniciou
parcerias com os estabelecimentos há quatro meses. “Hoje temos
oito, entre lojas, dentistas, bancos
e restaurantes. Todo mundo sai
ganhando e o cliente fica satisfeito, pois não perde tempo procurando onde parar”, comenta.
Silva comenta que o valor é
dividido entre cliente e comércio.
“Eu não pago nada e ainda ganho
com a rotatividade. Há momentos
em que não há avulsos e os convênios movimentam o negócio”.

Cuidados
Denilson Freire Lopes, gerente
do Dex Lava-rápido e Estacionamento (Rua Oswaldo Cruz,
361, Boqueirão), comenta que os
estabelecimentos devem informar, de forma clara, o benefício
oferecido aos clientes. “Comecei
há três meses uma parceria com
um restaurante. Eu ofereço 15%
de desconto na primeira hora e
já ouvi comentários do tipo: “só
isso?” ou “achei que era a metade”... Ambos devem informar
detalhes do convênio, de forma
visível, para evitar esse tipo de
problema e constrangimento”.

Estacionamentos são alvos de convênios
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VARIEDADES

ANIVERSARIANTES
2ª QUINZENA DE AGOSTO

21

Larissa Pontes Ribeiro
Posto Laridany Ltda Miracatu
			
João Batista Sobrinho
Auto Posto Praia de São Lourenço - Bertioga
			
Francisco Cinese
Leone
Auto Posto Cinese - Guarujá

24
29

1ª QUINZENA DE SETEMBRO

1

Antônio Homem Tavares
Homem Tavares & Queiroz - Santos

Maria Del Carmen Rodriguez Duran
Auto Posto Itanhaém
			
Álvaro Francisco Ameixeiro Júnior
Super Posto Constituição Santos
			
Emir Michalichen
Auto Posto Cubatão Cubatão
			
Jair Antônio Ongarato
Posto 4 Irmãos
Jacupiranga

2

3
7
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8

Robson do Carmo Barros
Auto Posto Vale do Ribeira de Miracatu
Auto Posto Tio Beba - Registro
			
Alberto Rodrigues Dias
Auto Posto Santa Rita Santos

9

Maria Aparecida Pânfilo
dos Santos
Auto Posto São Jorge de
Cubatão

10

Felippe Loubeh Camargo Hernandes
Auto Posto Arrastão - Santos
Auto Posto Jardim Anchieta
- Santos
Gisele Jordão Cavalheiro
Rigo
Auto Posto São Vitor - Santos
Centro Automotivo Porto
Astúrias - Guarujá
Garage Reo Central - Santos
Vinícius Loubeh Camargo
Hernandes
Auto Posto Arrastão - Santos
Auto Posto Jardim Anchieta
- Santos
			
Fernando César de
Castro Martins
Portal 500 Anos Serviços
Automotivos - São Vicente

13

Cadastre-se para
receber mensagem
de SMS do Resan
Uma notícia de última hora
ou um aviso importante seja
sobre combustível, produtos
de lojas de conveniência,
outros produtos, impostos,
legislação ou fiscalização.
Assim se resume a mensagem de SMS enviada pelo
Resan para os smartphones
dos associados.
Não temos como objetivo
transformar seu celular em
uma caixa postal de e-mails.
Queremos ter seu número cadastrado no nosso
sistema para podermos
lhe enviar informações em
primeira mão.
Portanto, se você, associado, ou seu gerente ainda
não recebe nossas mensagens, envie um e-mail com
seus dados para o
imprensa@resan.com.br.
Além de seu nome completo e da empresa, precisamos apenas do número do
telefone atualizado.

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

05 a 07/08

Expo Center Norte São Paulo

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

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

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
/EXPOPOSTOS

/EXPOPOSTOS

ASSOCIADO RESAN: VENHA NOS VISITAR NO ESTANDE DA FECOMBUSTÍVEIS

MURAL DA QUALIDADE
CASAS DECIMAIS

FISCALIZAÇÃO AOS SÁBADOS

A ANP estabelece que o preço dos combustíveis registrado no painel das bombas
medidoras deve ser expresso, sempre, com
três casas decimais. No entanto, segundo a
Resolução ANP nº 41/2013, o valor total a ser
pago pelo consumidor resultará da multiplicação do preço por litro pelo volume total de
combustível adquirido, considerando, apenas
duas casas decimais.

Fiscais da ANP trabalham aos sábados. Tanto que em São
Paulo, no dia 25 de julho, um posto revendedor de combustível foi interditado por vender gasolina fora da especificação
(61% de etanol na comum e 51% na aditivada) e também
por bomba baixa, sendo flagrada uma diferença de 150 ml a
menos a cada 20 litros. Outro estabelecimento foi autuado por
se apresentar como BR, sendo de bandeira branca. Além da
interdição, os postos respondem a inquérito administrativo e
estão sujeitos a multas de até R$ 5 milhões.

PREÇO DIFERENCIADO

NOVA RESOLUÇÃO PARA ETANOL

Participe da enquete realizada pela Câmara dos Deputados sobre proposta que autoriza o comerciante
a cobrar preços distintos para o pagamento realizado
com dinheiro e com cartão. Do total de votos computados até 22 de julho, 72% dos que participaram da
enquete são contrários à cobrança diferenciada de
preços para pagamentos em cartão de crédito. Apenas 27% concordam com a proposta. Revendedor,
você pode fazer a diferença. No site do Resan há um
link para a votação. Acesse e vote: http://resan.com.
br/enquete-senado.

A Resolução nº19 da ANP trata sobre o etanol combustível produzido a partir de matéria-prima distinta
ao caldo ou melaço de cana-de-açúcar, ou a partir
de processos distintos ao da rota fermentativa. Ela
dispõe que no Certificado de Qualidade deverá ser
indicada a nomenclatura “etanol hidratado combustível Premium”, quando os resultados das análises
atenderem aos limites de especificação do EHCP. O
produto só poderá ser considerado reprovado, caso
o parâmetro ‘resíduo por evaporação’ estiver fora de
conformidade.

VENDER
BEBIDA ALCOOLICA
É CRIME
NOVA
PROVETA
NÃO SE APLICA
A POSTO

DÉBITO NA ANP

Segundo o Inmetro, as novas especificações para a Proveta de 100ml usada na análise de combustível, segundo a
Portaria n.º 528/2014, não se aplica a postos revendedores.
Na consulta feita pelo Minaspetro (Sindicato da Revenda de
MG), o órgão informou que a norma aplica-se apenas aos
importadores e fabricantes da proveta de 100ml, logo, os
postos revendedores não terão obrigação de trocar tal instrumento, por enquanto. Caso haja necessidade de substituição
do equipamento, já é recomendável a aquisição do novo
modelo de 100ml, que atenda as exigências da portaria.

Para evitar o conflito de débitos com a
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis (ANP), é importante que
o revendedor confira, com regularidade, se
há possíveis débitos lançados em liquidação
contra o posto de combustível. A consulta
deverá ser dirigida ao e-mail: cobranca@anp.
gov.br. Dúvidas ou esclarecimentos sobre
parcelamento podem ser solicitados, ainda,
pelo telefone 0800 970 267.

NACS 2015

REVENDA DE GLP

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

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
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www.intercamp.com.br/postofacil

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.

Controle

Estratégico

Crescimento do negócio

Controle

Tático

Gestão otimizada
e descomplicada

Controle

Operacional
Mais produtividade

INTERCAMP NA

expopostos

VENHA NOS VISITAR!
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.

Ligue (19) 3749-8900 - (11) 3014-0423 - (12) 3512-2070 e descubra
como Postofácil® pode deixar sua vida mais descomplicada.

5 a 7 de agosto
Expo Center Norte
São Paulo

O software do posto inteligente.

