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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Um copo meio 
cheio é melhor que 
o copo meio vazio”

Uma frase me fez pen-
sar por muitas vezes 
nas últimas semanas 
no momento que 

estamos vivendo no Brasil. “O 
copo com água pela metade 
pode estar meio cheio ou meio 
vazio”. Tudo dependerá da aná-
lise subjetiva de cada um. E é 
bem essa a realidade do dia a 
dia de um empresário à frente 
do seu negócio. Sempre há os 
dois lados da moeda mesmo 
em períodos difíceis, especial-
mente, os considerados nega-
tivos. Cabe a cada um buscar 
o que de bom se pode tirar de 
proveito da situação.

Esse foi meu comentário após 
assistir a abertura da ExpoPostos 
& Conveniência, maior evento 
do setor, realizado em São Paulo 
entre os dias 5 e 7 de agosto, 
quando se discutia os impactos 
da economia no nosso negócio.

Aliás, os segmentos envolvidos 
na organização da feira, que 
vão da indústria de equipamen-
tos e serviços, à distribuição 
e à revenda de combustíveis, 
foram bastante persuasivos 
em dizer que apesar da crise 
nacional, o negócio posto de 
combustíveis + loja de conve-
niência tem sofrido pouco os 
efeitos adversos da economia.

Nesta edição de Postos & Servi-

ços, vamos mostrar um pouco do 
que se debateu no evento, com 
análises mais aprofundadas de 
alguns temas e números, inclu-
sive sobre o aumento da frota 
nos últimos anos e a queda na 
produção da indústria automo-
bilística nacional, estimada em 
20% apenas para esse ano. O 
consumo de combustíveis ficou 
estável devido ao incremento nas 
vendas de etanol. O diesel até 
agora é o que mais se ressente 
da recessão da economia até 
por ser o combustível usado no 
transporte de cargas. Ou seja, 
a crise já está levando menos 
caminhões para as estradas.

Vamos começar nossa conver-
sa analisando a situação sob 
dois pontos de vista. Se de 
um lado é tarefa inglória remar 
contra a maré e manter sorriso 
no rosto quando o prognóstico 
é preocupante, de outro, em-
barcar na onda de indignação 
e atribuir todos os problemas 
da empresa a terceiros é um 
comodismo perigoso.

- Quanto negativismo!, dirão os 
otimistas, que, por sua vez, con-
tinuam a comentar sobre o azul 
do céu mesmo em dias nubla-
dos. De que lado você está?

No caso das empresas revende-
doras de combustíveis, lojas de 
conveniência e até os demais 

segmentos relacionados ao 
mundo automobilístico, como 
lava-rápidos, trocas de óleo e 
estacionamentos, há alguns 
números que nos ajudam a en-
curtar a distância até a luz que 
ilumina o fim do túnel.

Esses números estão relaciona-
dos ao aumento da frota de ve-
ículos no País. Aqui na Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, nos 
23 municípios que compõem a 
base territorial do Resan, passa-
mos de 688 mil carros, motos, 
ônibus e caminhões, em 2010, 
para 893 mil, no ano passado.

Apenas em PG, a frota cres-
ceu 46% - 37 mil veículos em 
números reais. Não há como 
desprezar as estatísticas do De-
partamento de Trânsito de São 
Paulo (Detran.sp) e nem mesmo 
deixar de compará-las ao cres-
cimento populacional divulgado 
pelo IBGE no final de agosto.

Na nossa região, cidades como 
Bertioga e Praia Grande susten-
tam os maiores crescimentos 
demográficos, enquanto Santos 
ganhou 400 habitantes em um 
ano. Os dados servem para o 
empresário analisar sua cidade 
e a região em que está inserido.

Não se esqueçam nunca daque-
le provérbio que diz ser o olho 
do dono o alimento a engordar o 
gado. Até o mês que vem!
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O 
crescimento da frota de 
veículos é o fator princi-
pal na defesa do varejo 
de combustíveis frente 
ao cenário recessivo 

da economia brasileira. Os R$ 150 
milhões em negócios fechados du-
rante a 12ª edição da ExpoPostos & 
Conveniência 2015 são um indicativo 
de que o setor vem atravessando as 
turbulências de cabeça erguida e, o 
melhor, se mantendo ativo. 

As próprias companhias distribuidoras 
anunciaram investimentos diretos e 
indiretos e traçam metas em busca 
de aumentar sua fatia no mercado. 

“Nosso mercado é pujante e segue 
investindo”, disse Paulo Miranda, 
presidente da Federação Nacional 
do Comércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis), du-
rante a abertura solene do evento.

Segundo Miranda, as vendas de 
combustíveis cresceram 1% no 
primeiro semestre, em comparação 
a igual período de 2014, puxadas 
pelo incremento de 38,5% do eta-
nol hidratado e que compensaram 
a queda do diesel e da gasolina. 

A mesma análise têm as empre-
sas expositoras da ExpoPostos 
que, durante a feira realizada 
em São Paulo, entre os dias 5 e 
7 de agosto, apresentaram ao 
empresário do setor as novidades 
tecnológicas e tendências em 
serviços e equipamentos.  

Frota maior ajuda revenda a 
passar pela crise econômica

Durante a abertura da ExpoPostos & Conveniência, todos  
segmentos envolvidos, da distribuição à revenda e também 
a indústria de equipamentos, se mostraram otimistas com o 

desempenho do setor apesar do cenário econômico

Paulo Miranda, presidente da Fecombustíveis, disse na 
abertura do evento que “embora a indústria automobilística 

tenha previsão de queda de 20% este ano, ela produziu 3,5 
milhões de veículos a mais no ano passado, e há mais de 40 

milhões de veículos nas ruas”. 



“
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Mesmo com as perspectivas de que a indús-
tria automobilística reduzirá a produção de 
veículos em 20% nesse ano, a revenda de 
combustíveis da Baixada Santista e Vale 

do Ribeira continuará a abastecer 900 mil veículos da 
população fixa das 23 cidades que compõem a base 
territorial do Sindicombustíveis Resan. Entre 2010 e 
2014, o aumento da frota chega a 29%. A cidade com 
maior crescimento em números absolutos é Praia 
Grande, que viu o total de veículos passar de 88,5 mil 
para 119 mil.

Proporcionalmente, Ilha Comprida é o município 
com maior porcentagem de incremento da frota, com 
73,89%, seguida por Mongaguá (61,9%) e Bertioga 
(57,39%).

A relação entre o aumento de carros, motos e cami-
nhões nas ruas e estradas e a estabilidade nas ven-
das de combustíveis foi destacada pelo economista 
Eduardo Gianetti da Fonseca, durante a palestra 
inaugural da 12ª ExpoPostos.

Em todo o Pais, a frota cresceu do patamar de 23,6 
milhões de veículos em 2003 para 43,4 milhões em 
2013. “Esse estoque de veículos está na rua, e isso 
ajuda a manter as vendas de gasolina e 
etanol, embora o diesel seja mais sensí-
vel”, observou.

Nesse primeiro semestre de 2015, as ven-
das de combustíveis cresceram apenas 
1% em comparação a igual período de 
2014. Foram puxadas pelo incremento de 
38,5% do etanol hidratado, que compen-
saram a queda do diesel e da gasolina.

Base do Resan
Na Baixada Santista, Santos é a cidade mais mo-
vimentada, com 269.620 veículos, entre os quais 
145,5 mil carros e 70.905 mil motocicletas.São 
Vicente tem a segunda maior média, com 124.357 
veículos (61,7 mil automóveis e 48.589 motos).

No Vale do Ribeira, Registro ocupa a liderança em 
números absolutos, com 29.160 veículos, seguida 
por Cajati, 11.308, e Iguape, 8.714.

“Nosso mercado 
é pujante e segue 

investindo”
Paulo Miranda,  
presidente da  

Fecombustíveis

Quando computamos a litra-
gem consumida no Brasil, 
crescemos 1% no primeiro 

semestre, apesar do governo 
e de todas as dificuldades e 
burocracia. E deve crescer 

ainda mais

Temos uma frota de mais de 
40 milhões de veículos nas 

ruas, a indústria automobilista 
tem uma previsão de produ-
zir 20% a menos de veículos, 
mas, para quem produziu 3 

milhões e meio ano passado, 
20% a menos vai produzir, pelo 

menos, mais 2 milhões e 
400 mil veículos 

Paulo Miranda

Frota  na região do Resan cresce 30% em 4 anos
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Embora seja a principal 
cidade da Baixada 
Santista e tenha a 
maior população entre 

os municípios de toda a base 
do Resan, Santos tem o menor 
aumento da frota de 2010 para 
cá. Entre 2013 e 2014, últimos 
dados oficiais disponíveis no 
Detran, Santos teve um decrés-
cimo de 140 veículos e somou 
apenas 1.383 motos a mais.

No entanto, o fluxo de veícu-
los que circulam por ela é a 
cada dia maior, o que minimiza 
o pouco incremento da frota, 
já que motoristas de outras 
cidades podem abastecer seus 

veículos em postos revendedo-
res santistas.

Praia Grande é o município 
que mais aumentou sua frota 
de carros de 2010 para 2014 – 
novos 21.219, número que se 
explica, inclusive, com a migra-
ção populacional.

A última estimativa de po-
pulação do IBGE, divulgada 
no final de agosto, apontou 
Praia Grande como a cidade 
que recebeu, em números 
exatos, mais moradores. São 
novos 5.566, o que deixa a 
Cidade a exatos 739 pessoas 
de bater na casa dos 300 mil 
habitantes.

Censo populacional
Baixada Santista 2015   2014
Bertioga   56.555      55.138   
Cubatão    127.006    126.105   
Guarujá    311.230    308.989    
Itanhaém   96.222       94.977    
Mongaguá   52.492      51.580    
Peruíbe    65.226      64.531   
Praia Grande   299.261    293.695    
Santos    433.966    433.565    
São Vicente   355.542    353.040    

Vale do Ribeira  2015   2014
Barra do Turvo   7.828       7.853
Cajati    28.962     29.010
Cananeia   12.604     12.601
Eldorado   15.339       15.289
Iguape    30.390     30.529
Ilha Comprida   10.291       10.102
Itariri    16.759    16.602
Jacupiranga   17.851    17.826
Juquiá    19.359    19.446
Miracatu   20.533    20.660
Pariquera-Açu   19.391    19.316
Pedro de Toledo   10.967    10.880
Registro    56.280    56.203
Sete Barras   13.144    13.190

Fonte: IBGE

Praia Grande é a cidade com 
mais de veículos novos nas ruas 
Atualização da estimativa populacional também aponta PG 
e Bertioga como municípios que mais crescem na região
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Empresas e presta-
dores de serviços 
voltados os segmen-
tos de combustíveis 

e lojas de conveniência não se 
deixaram abater pela crise e 
continuam otimistas. O presi-
dente em exercício do Sindica-
to Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de Combustíveis 
e Lubrificantes (Sindicom), 
Jorge Luiz Oliveira, destacou - 
durante a ExpoPostos - que o 
varejo de conveniência cres-
ceu 5,5% no ano passado, ín-
dice que atingiu 22% no caso 
dos associados à entidade, 
e segue em expansão, com 
mais de 4 mil lojas de conveni-
ência no País.

Antônio Augusto Ferreira, 
que preside a Associação 
Brasileira da Indústria de 
Equipamentos para Postos de 
Serviços (Abieps), o setor de 
equipamentos e serviços está 
focado na busca do aumento 
da eficiência do posto, com 
o incremento das vendas e 
maior controle da operação. 
A previsão é que a indústria 
atinja faturamento de até R$ 
1,815 bilhão ao final deste 
ano. De janeiro a julho, as 
vendas chegaram a pouco 
mais de R$ 1,060 bilhão. 

Distribuidoras
Entre as redes de postos de 

combustíveis, Leonardo Pon-
tes, vice-presidente de Ven-
das da Raízen, informou que 
estão programados, na rede 
Shell, investimentos diretos 
e indiretos de R$ 1 bilhão, o 
que abrange desde as bases 
de distribuição até os postos 
de combustíveis, incluindo 
os segmentos de aviação e 
atendimento às indústrias.

Segundo Marcelo Alecrim, pre-
sidente da Ale, quarta maior 
companhia distribuidora do 
País, o faturamento previsto 
para 2015 é de R$ 12 bilhões. 

Já a Ipiranga, segundo os da-
dos consolidados do segundo 
trimestre deste ano, disponí-
veis no site do Grupo Ultra, as 
vendas totais de combustíveis 
ultrapassaram as de janeiro a 
março, passando de 6.130 mil 
m³ para 6.433 mil m³. Mesmo 
com a crise, o saldo de 2015 
ainda é 2% maior do que o 
volume total do ano passado 
(12.563 mil m³ x 12.360 mil m³). 

A BR Distribuidora aproveitou 
a ExpoPostos para lançar 
o projeto de mídia integra-
da das lojas BR Mania, que 
engloba sonorização, rede 
de internet sem fio e menu 
digital. Além disso, a compa-
nhia apresentou a nova linha 
de alimentação saudável 
composta por saladas, sopas 
e sucos. 

O segmento de loja de conve-
niências continua registrando 
um crescimento consistente. 

O faturamento do merca-
do atingiu a marca de R$ 6 
bilhões, o que significa um 

crescimento de 5,5% em 2014, 
bem superior ao crescimento 

geral do varejo, que foi da 
ordem de 2,3%.

Lojas de conveniência continuam em expansão 
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0800 777 9011

comercial@redesoft.com.br

Pronto para
NFC-e e SAT

Sistema
nas nuvens

Suporte
24 horas

.com.br
A melhor ferramenta para administrar
seu posto de onde você estiver.

Mais de 22 
mil pessoas 
passaram 
pelos es-

tandes nos três dias da 
feira. Segundo Rubens 
Slaviski, diretor de 
Negócios do evento, os 
olhos dos empresários 
estiveram voltados para 
os produtos capazes 
de gerar “novas opor-
tunidades de vendas, 
modernizar a estrutura 
do posto/loja ou melho-
rar a gestão”.

Na maioria dos es-
tandes, o revendedor 
encontrou equipamen-
tos voltados para o 
abastecimento, como 
bombas, tanques e pe-
riféricos mais modernos 
e eficientes, além de 
equipamentos diversos 
que garantam melhor 
desempenho e prote-
ção ao meio ambiente 
ou softwares e outros 
dispositivos de geren-
ciamento automatizado 
de postos e lojas de 
conveniência.

Brinks: Compu Safe
O Compu Safe automatiza o recebi-
mento de dinheiro no estabelecimento, 
otimizando significativamente a gestão e 
o controle do meio de pagamento. Uma 
das possibilidades é o crédito diário 
na conta corrente do estabelecimento, 
mesmo quando não ocorre a coleta 
dos valores pelo carro forte. Quando 
o dinheiro dá entrada no cofre, passa 
a ser de responsabilidade da Brinks. 
Benefícios. As vantagens são a menor 
exposição a assaltos e fraudes, redução 
dos custos com tesouraria, acompanha-
mento de toda a movimentação financei-
ra em tempo real e ainda a identificação 
de cédulas falsas. 

Intercamp: Audit-gas
Programa de auditoria que ajuda o empre-

sário a melhorar a eficiência do seu negócio, 
buscando melhor resultado financeiro, identi-
ficação de problemas operacionais e ralos de 
dinheiro. Após a auditoria, o posto ganha um 
selo que tem por objetivo ser um instrumento 
motivacional, envolvendo a equipe do cliente 

na continuidade do trabalho e na manutenção 
dos processos criados. Lc Equipamentos: Fotômetro

Exclusividade da LC, único com certificado da ANP (no-
vembro/2014) que faz o controle da qualidade do com-
bustível em apenas 7 segundos, dispensando o uso dos 
equipamentos tradicionais, como proveta e densímetro. 
É só colocar 
uma amostra 
do combus-
tível (etanol, 
gasolina, 
diesel) no 
aparelho que 
identifica a 
temperatura 
e teor. 

Parceiros do Resan apresentam novos serviços e 
produtos durante a Expo Postos & Conveniência
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Shell: Sem Parar

Estande da Shell Select apresentou 
ação interativa com a gasolina Shell 
V-Power Racing e fez simulação 
do Sem Parar para pagamento de 
combustíveis. O motorista não precisa 
nem digitar senha. Após o abasteci-
mento recebe um SMS de confirmação 
online da transação. A cobrança vem 
na fatura do Sem Parar sem custos 
adicionais.

Leone: Ficheiro 
para calibragem

Exclusivo da Leone, o ficheiro é um 
aparelho que libera a calibragem de 
pneus, aspirador de pó para autos e 
serviços de lavagem apenas com a 
inserção de uma moeda. O cliente 
adquire a ficha no caixa, insere na má-
quina e executa o serviço desejado.

Ecobrasil: tanque de 20 mil l
Em julho de 2015, foi publicada norma 
que permite a utilização de tanque 
com capacidade para 20 mil litros. A 
ECO Brasil já se adiantou e o apre-
sentou na ExpoPostos. Além disso, 
é o único no mercado que possui a 
boca de 
visita com 
sistema 
de galva-
nização, 
que 
aumenta 
o poder 
antifer-
rugem. 
Outra 
novidade 
é a utili-
zação de 
“prisio-
neiros 
comportas” ao invés do parafuso 
soldado na boca de visita do tanque, 
que permite a troca da peça em caso 

de quebra sem utilizar a solda, 
altamente perigosa e que 
pode causar explosões. 

Med&Test: sonda eletrônica 
com densidade e temperatura

É uma sonda de medição dos tanques 
totalmente eletrônica e que, antes, 
era pneumática. Com alto nível de 
precisão, serve para qualquer tipo de 
combustível. Verifica a densidade e 
temperatura.

Plumas: Domínio atendimento

Para aproximar ainda mais a empresa de seus 
clientes, a Plumas criou um sistema de atendi-
mento em tempo real 
para esclarecer dúvidas 
e enviar documentos. 
Totalmente gratuito, este 
canal online evita que 
uma informação se perca 
via e-mail, por exemplo, 
já que o cliente tem a res-
posta para a sua dúvida 
no momento que acessa 
o chat. Todas as informa-
ções ficam registradas, 
para consulta no futuro.

Metalsinter: MS DUO DIESEL

Exclusividade MetalSinter, é o 
único aparelho no mundo que faz 
a filtragem concomitante dos dois 
tipos de diesel, o S10 e o S500. 
Antes, o revendedor era obrigado 
a ter dois filtros, um para cada 
combustível. O MS Duo Diesel evi-
ta custos adicionais ao ter os dois 
serviços num único aparelho.  É 
transparente, permitindo ao cliente 
visualizar a qualidade do combus-
tível durante o abastecimento.

Microsffer: Meu 
SIG
Com acesso pelos 
celulares, smartphones 
ou tablets, o empresário 
faz consulta online sobre 
as compras e vendas 
do seu negócio, avalia o 
estoque em tempo real, 
assim como atualiza 
preços de produtos. 
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Para José Camargo 
Hernandes, pre-
sidente do Sin-

dicombustíveis Resan,  
independente dos números 
apresentados sobre cres-
cimento do setor de com-
bustíveis, os empresários 
da revenda devem atentar 
para a conduta adotada em 
seus negócios. 
“Estamos diante de um ce-
nário econômico que pode 
ser interpretado de diver-
sas maneiras. Dentro da 
filosofia do copo meio cheio 
ou meio vazio, a realidade 
pode variar diante do espíri-
to de quem a analisa”. 
Por isso, ainda de acordo 
com Hernandes, os em-
presários devem focar na 
melhora da produtividade 
minimizando os desperdí-
cios. “A frota de veículos 
que está nas ruas é sufi-
ciente, sim, para manter o 
mercado estabilizado. Em 
todos os casos, faz-se ne-

cessário procurar diminuir 
as despesas, entre elas as 
compras de mercadorias, 
sem prejudicar a qualidade 
dos produtos e serviços 
oferecidos. Reduzir custos 
é o segredo para manter-
-se em atividade”.
Sobre a feira, Hernandes 
ressalta que ela oferece a 
possibilidade para o reven-
dedor, num único lugar, 
conhecer as novas tecno-
logias, equipamentos e servi-
ços disponíveis no mercado, 
além de reforçar as parcerias 
com fornecedores e amigos. 

Abertura
Mais de 400 profissionais 
do setor de distribuição e 
revenda de combustíveis 
participaram da solenidade 
de abertura da ExpoPos-
tos. A mesa de abertura foi 
composta por 15 líderes 
de entidades, sindicatos e 
órgãos do setor, incluindo 
o presidente do Resan.

“Dentro da filosofia do copo meio 
cheio ou meio vazio, a realidade 
pode variar diante do espírito de 

quem a analisa”,
José Camargo Hernandes,

presidente do Sindicombustíveis Resan

“Momento exige dedicação do empresário”, diz Hernandes

Fecombustíveis, 
Resan, Recap e 

Sindilub mon-
taram estande 

conjunto duran-
te evento 

Flávio Ribas, Ricardo Lopez, Paulo Miranda (Fecom-
bustíveis), José Hernandes e Flávio Campos (Recap)
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Alzira Pontes, Laridany: 
“Vi bastante novidade 
nesta edição da feira. 
Para o revendedor é 
ótimo, pois temos acesso 
aos produtos com preços 
mais acessíveis. Eu adqui-
ri compressor para bom-
ba do posto que estou 
inaugurando. Na edição 
passada, aproveitei para 
comprar um tanque 
novo”.

Napoleão Morais, 
revendedor do Auto 
Posto Oceano Atlân-
tico: “Senti falta da 
exposição de produtos 
para lojas de conveni-
ências. Gostei bastan-
te dos produtos espe-
cíficos para reuso de 
água, vi que existem 
muitas empresas do 
segmento”.

Edson Monico de Carvalho, Guará 
Vermelho: “Gostei de conhecer os 
produtos em LED, as empresas no-
vas no mercado de automação e as 
soluções ambientais. Só senti falta 
dos produtos para conveniência”.

Expopostos & Conveniência... Eu fui!

Alfredo Manini, Village: “Aproveito esta 
oportunidade para rever os amigos e conhe-

cer as novidades para postos de combustí-
veis e lojas. Nesta edição, gostei bastante 

da apresentação e dos produtos de todas as 
lojas de conveniência”.

Bruno Rodriguez Lopes, Portal 
de Santos: “É uma oportunida-
de de relacionamento com os 
parceiros. Vi novidades como 
automação das bombas por Wi-
-Fi, evitando o cabeamento e 
reformas no posto”.

Marcelo Fernandes, Portal 
de Santos: “O destaque fica 
para as novidades tecnológi-
cas, como os aplicativos que 
informam sobre o volume do 
tanque”.
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Waldir Tavares de Melo, Portal 500 Anos: 
“Achei bem interessantes as tecnologias volta-

das à absorção de óleo, além do balcão do caixa 
de pista feito com policarbonato”.

Haydée Dutra, Via Nébias: “Muita das tecnolo-
gias apresentadas têm como foco o meio ambien-
te, o que é muito interessante”. 

Sonia Maria Mont´Alegre: “Nesta edição, 
pude ver de perto os bicos da OPW com 
captador de gases. Eles foram produzidos 
para inibir a inalação de gases durante o 
abastecimento. Achei bastante interessan-
te para a saúde do frentista”. 

Hugo Menezes de Souza, Nova Itanhaém: 
“Vi muitas máquinas de reuso de água. 
Com certeza isso virará tendência”. 

Luiz Gustavo Vieira, Posto As-
túrias: “Tanque para Arla foi o 
que mais me chamou a atenção, 
já que hoje trabalhamos com a 
granel. Utilizando o tanque, a 
lucratividade será maior”.

Roberto Salgado 
Antunes, Portal do 
Gonzaga: “A feira nos 
proporciona a oportu-
nidade de conhecermos 
as novas tecnologias 
e acompanharmos o 
mercado”.

Clayton Rigo Jr, São Vítor: “Vi 
muitos parceiros, aproveitei para 
estreitar os relacionamentos 
com revendedores e amigos. 
Gostei do tanque novo para Arla 
em inox da Passsafaro”.

Marciano Francisco Franco, 
A.P. Gov. Mário Covas: “Gos-
tei das inovações em LED e de 
ver um parceiro se destacar no 
evento, que é o caso da Plumas. 
O estande estava bem bonito”. 

Monica Lopes Fonseca, RP 
Lopes: “Gostei de ver as so-
luções em logística reversa e 
adquiri a almofada de conten-
ção de óleo para caixa separa-
dora. Gostei da apresentação 
da loja de conveniência da BR 
com produtos naturais”.

João Abel da Cunha (ladeado do 
irmão Acássio da Cunha), Posto 
Jetbel: “Achei interessante as 
novas formas de publicidade 
apresentadas para postos, como 
os painéis nas bombas”.

Lucilene Matheus 
Pereira, Fórmula 

Indy: “Estandes 
estavam repletos 

de interatividade”. 
Karina de Mello: 

“Conheci a bomba 
do futuro, mesmo 

sabendo que é uma 
realidade distante dos brasileiros”.
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A falta de estrutura dos Estados para garantir 
atendimento a todos revendedores que pro- 
 tocolarem o pedido de renovação da licença 

ambiental é o maior obstáculo à Resolução 41/2013, 
da ANP, que dá prazo de até o dia 19 de outubro 
para postos revendedores providenciarem alvarás de 
funcionamento, licença de operação e AVCB.

“Muitos postos vão perder o certificado da ANP 
porque não têm as licenças”, disse Paulo Miranda, 
presidente da Fecombustíveis. 

Francisco Nelson de Castro Neves, coordenador ge-
ral da ANP no escritório regional de São Paulo, disse 
que a Agência está atenta aos problemas gerados 
pela resolução, mas reiterou que a exigência partiu 
do Ministério Público.

“É bem verdade que a forma de se executar merece 
alteração e a agência está bem aberta a reclama-
ções”. Neves citou experiências positivas como a da 
Bahia, onde a obtenção da licença pode ser auto-

mática. Reconheceu também as limitações do Corpo 
de Bombeiros para expedição do AVCB e, por fim, 
garantiu que “os desafios e dificuldades do ponto 
de vista regulatório, ou as perspectivas que possam 
ocorrer nas fiscalizações, não devem ser nenhum 
motivo de pânico do setor”.

Francisco Neves, da ANP/SP, ladeado pela diretoria do 
Resan: José Hernandes, Flávio Ribas e Ricardo Lopez

A expectativa da União da Indústria de Cana de Açúcar (Unica) é 
que o etanol volte a ter representatividade na matriz de combus 
 tíveis na casa dos 30%, como ocorreu em 2009, o ano de maior 

consumo do combustível.
Atualmente, o volume do etanol consumido por veículos leves chega a 
16 bilhões de litros, número que deve se manter nos próximos anos, de 
acordo com Antônio de Pádua Rodrigues, diretor técnico da Unica.
“Se houver estagnação na produção de cana, a oferta de etanol com-
bustível deve sofrer pequena queda, e o gap energético atingirá 17,4 
bilhões de litros em 2024”, afirmou.

Pesquisas
A alternativa para aumentar a oferta do produto está no etanol de segun-
da geração, que aproveita a palha e o bagaço de cana. “Havendo um 
melhor aproveitamento do açúcar nesses dois elementos, conseguimos 
elevar em 50% a produção do etanol, sem aumento de lavouras”, explica 
Jaime Finguerut, pesquisador do Centro de Tecnologia Canavieira.
O mercado aposta que investimentos em inovações tecnológicas podem 
transformar o etanol de segunda geração em um produto economicamen-
te mais viável em 10 anos. Além disso, o pesquisador diz que é possível 
dobrar a produtividade do etanol, se aplicadas técnicas de agricultura de 
precisão e de biotecnologia, com o surgimento da cana transgênica.

UNICA quer etanol ocupando 30% da matriz de 
combustíveis. Desafio é o aumento da produção

ANP diz estar atenta à problemas com licenças
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Qual é a grande preocupação 
da Fecombustíveis com o mer-
cado de revenda?

Eu diria que o mercado está 
muito bem regulado. O índice de 
não conformidade é o mesmo da 
Europa e dos EUA. A nossa gran-
de preocupação é com a concen-
tração desse mercado em três 
distribuidoras que detêm 70% do 
setor. Toda vez que é discutido a 
questão do self service no Brasil, 
por exemplo, a gente olha com 
muito cuidado. Será que está no 
momento adequado? Ainda te-
nho medo de que as companhias 
possam operar seus postos. No 
Brasil, isso seria pior porque a 
lei da concorrência é muito frágil. 
Às vezes você tem um empresário 
pequeno competindo com uma 
multinacional. E quando ela abusa, 
a lei não consegue coibir. A Pe-
trobras tá querendo fazer um IPO 
(oferta pública de ação para venda 
na bolsa de valores) e eu espero 
que o Cade não permita que essas 
companhias possam concentrar 
ainda mais este mercado.

Recentemente, o Jornal O Globo 
fez uma matéria dizendo que 40% 
dos postos correm o risco de 
fechar por conta da Resolução 
41 da ANP. Esse número é real?

Não acho que seja tão alto, mas em 
torno de 25% e 30% podem fechar, 
o que já é um número expressivo. 
A gente está mostrando para a ANP 
que não é culpa do empresário 
se ele não conseguir as licenças 
(alvará, ambiental e AVCB). Vemos 
muitos revendedores que já leva-
ram a documentação, protocolaram 
o pedido e a prefeitura não libera. 
Nesses casos, a ANP precisa ter 
uma conduta diferente.Já o reven-
dedor que não forneceu ao muni-
cípio a documentação necessária, 

“A expectativa da revenda é 
de crescer ainda neste ano 

de 1% a 2%. Existe uma frota 
muito grande em circulação 
e a indústria deve produzir 
mais de 2 milhões de veícu-
los em 2015. Apesar da con-
fusão que afeta a economia 
brasileira, até que nosso se-
tor está privilegiado. Quere-
mos que o mercado continue 
concorrencialmente sadio, 
e que possa fornecer para o 
consumidor preços competi-

tivos com qualidade”
.

pode, sim, ter seu posto fechado.

Durante a Expopostos, pude-
mos ter uma noção sobre o 
“Posto do futuro”?

Acredito que que nós já temos o 
posto do futuro. Temos tecnologia 
de ponta, com tanque parede 
dupla, sensores que detectam va-
zamentos, software de gerencia-
mento e sistemas de automação. 
O que faltam são as atividades 
paralelas, como os meios de pa-
gamento. Temos, aqui, taxas de 
cartões e juros muito diferentes 
dos países do primeiro mundo. 
Ou seja, o que falta está nas 
mãos de terceiros.

Já a questão do self service é 
muito mais política, de se avaliar 
o momento adequado. A infraes-
trutura também é outro ponto que 
merece atenção. Em 90% dos 
postos americanos os terrenos 
são maiores. No Brasil, 90% são 
terrenos de até mil metros quadra-
dos.  No self, o motorista leva 8 
minutos para abastecer o próprio 
carro. O revendedor atende esse 
mesmo cliente no full service entre 
2 e 3 minutos. Se for colocar o 
self no Brasil, tem que triplicar o 
número de bombas, se não vamos 
perder venda. 

Miranda se preocupa com concentração de 
70% do mercado nas mãos de três companhias
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O Sindicombustíveis Resan é oficialmente o sin-
dicato representante das lojas de conveniên-
cia da Baixada Santista e Vale do Ribeira. O 
deferimento da alteração estatutária, incluindo 

a nova categoria econômica, foi publicado no Diário 
Oficial da União do dia 4 de agosto. 

O processo solicitando ao Ministério do Trabalho e 
Emprego a inserção das lojas de conveniência no 
estatuto do sindicato foi iniciado em 2011. O Resan já 
é a entidade representativa dos postos varejistas de 
derivados de petróleo, lava-rápidos, estacionamentos 
e trocas de óleo.

O processo tramitou em Brasília por quatro anos de-
vido à impugnação sofrida por um sindicato de gêne-
ros alimentícios da Grande São Paulo que apontava 
conflito de representação entre as entidades. 

A tese foi desconsiderada pelo ministério, que con-
siderou o Resan apto a exercer a representatividade 
de toda a cadeia de “comércio varejista de derivados 
de petróleo, gás natural, biocombustíveis e de lojas 
de conveniência, de empresas de lava-rápido e de 
empresas de estacionamento, com abrangência entre 
Barra do Turvo, no Vale do Ribeira, e Bertioga, na 
Baixada Santista.

Na Base do Resan, atualmente, existem 104 lojas de 
conveniência nos 277 postos revendedores existentes 
entre Bertioga e Barra do Turvo.

Resan consegue autorização para 
representar lojas de conveniência 
Sindicato obtém registro no Ministério do Trabalho e Emprego para representar a categoria econômica de 
lojas de conveniência em toda a Baixada Santista e Vale do Ribeira.

Os postos serão obrigados 
a adotar o novo modelo de 
proveta de vidro de 100ml, 

conforme Portaria  Inmetro nº 
528/2014, no teste de medição de 
teor alcoólico na gasolina. A medida 
está prevista no Regulamento Téc-
nico da Resolução ANP nº 09/2007. 
Até então, a informação era que as 
novas especificações deveriam ser 
seguidas apenas pelos fabricantes 
e importadores desse produto a 

partir de 3 de dezembro deste ano. 
Porém, os postos revendedores 
estão, sim, obrigados a utilizar o 
novo instrumento. O prazo é que 
será posteriormente definido.
No entanto, é importante desta-
car que caso haja a necessidade 
de troca do equipamento, em ra-
zão do desgaste ou depreciação 
ocasionados pelo uso do mes-
mo, os postos podem procurar 
a nova proveta de 100 ml e que 

atende às novas exigências.

O que muda?
As novas provetas devem ter es-
tabilidade quando colocadas em 
superfície plana (item 5.2.1.2); 
devem conter inscrições obri-
gatórias, como marca de apro-
vação de modelo (item 6), bem 
como tampas e bases fabricadas 
em vidro borossilicato (itens 
5.1.2.1 e 5.2.1.2).

Quando a proveta de 100 ml quebrar, troque pelo novo modelo
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE SETEMBRO

ANIVERSARIANTES
17 Oscar Takeo Takaki Jr. 

Auto Posto Retiro das 
Caravelas - Cananéia 
 
Vladimir G. Ignatovitch  
AP Mathias - Cubatão

18 José Maria Gonçal-
ves Fernandes  

Posto de Serviço Padre An-
chieta - Bertioga 
Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga 
Posto de Serviços Jardim 
Indaiá - Bertioga

20 Elbert Jacinto Pedro 
Cervantes  

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

23 Iraldo Alves Dantas 
 Auto Posto Viaduto - 

Cubatão 
 
Laura Helena L. de Morais 
N. Ferreira da Silva & Cia - 
Santos 
 
Marcus Henrique Santanna 
Lopes  
Auto Posto Nova São Vicente  
 
Vanessa Maria da Concei-
ção Batista Lopes  
Auto Posto Leãovip - Santos

3 Luciano Gomez  
AP Fórmula 3 - Santos

   

5 Maria Alice Ferreira 
Ribeiro 

AP Montana Vila Tupi - Re-
gistro
   

7 Nilcen Martins Dantas 
Auto Posto Shalon da 

Nove de Abril - Cubatão
   

14 Eduardo Zaninetti 
Centro Automotivo Via-

mar  - Cubatão

1ª QUINZENA DE OUTUBRO

27 Ivonete de Fátima  
Ribeiro  

Posto Alvorada de Registro 
 
Laerte Alves de Oliveira 
Posto Dom Pedro de Miracatu 
Posto Dom Pedro de Miracatu 
Rota Sul - Miracatu

28 Margarete Rocha de 
Paula Solino  

AP Filadélfia de Peruíbe 

30 Daniel Fernandes 
Posto de Serviços DJF  

- Praia Grande 
 
Enrique Hector Pagliettini 
Marinas Nacionais Coml. Ltda. 
Guarujá

Gedeão Carvalho Vieira 
Posto Globo Caiçara - PG
   

15 Alessandra Martins 
Dantas  

AP Shalon da Nove de Abril - 
Cubatão
AP Viaduto  - Cubatão

Carlos Nunes Bento  
AP Bom Amigo - Guarujá

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE 
AGOSTO

05 a 07Partici-
pação na 

Expopostos & Conveniência 
2015, em São Paulo/SP;

06 Reunião dos Jorna-
listas dos sindicatos 

filiados à Fecombustíveis, em 
São Paulo/SP;

13 Assembleia Geral 
Ordinária para apre-

sentação da pauta de rei-
vindicações da categoria de 
lava-rápido, em Santos/SP;

25 Reunião na ANP/SP 
com o Sr. Francis-

co Castro Neves, em São 
Paulo/SP;

Reunião Ordinária do Conse-
lho Regional do Senac, em 
São Paulo/SP.



MURAL DA QUALIDADE

Segundo a Associação dos Fabricantes de Equipamentos para 
Controle de Emissões Veiculares da América do Sul, a fraude 
do Arla 32 já ultrapassa 1/3 do mercado total do produto. As 
fraudes mais comuns são: utilização do Arla adulterado, diluído 
ou fabricado fora dos padrões, e a instalação de dispositivos 
conhecidos como emuladores, que burlam o sistema eletrônico 
OBD, que desabilitam os sensores e permitem que os veículos 
funcionem sem o aditivo. A multa por crime ambiental, prevista 
no decreto 6.514/08, varia de R$ 500 a R$ 10 mil por veículo. 

VENDER BEBIDA ALCOOLICA É CRIME

DIVULGAÇÃO DE IMPOSTOS 1 

FOOD SERVICE EM ALTA

DIVULGAÇÃO DOS IMPOSTOS 2

ESOCIAL

É importante que os estabelecimentos destaquem os 
valores aproximados dos tributos separadamente, pois 
alguns Procons estão cobrando a divulgação segre-
gada de cada um dos três impostos dos combustíveis 
durante as fiscalizações – Pis/Cofins, Cide e ICMS. 
A Fecombustíveis elaborou uma tabela com a carga 
tributária Federal e Estadual para a gasolina c, etanol, 
diesel S-500 e S-10. O material pode ser acessado no 
site: http://www.resan.com.br/cartilhas/24-carga-tributa-
ria-estadual--junho-2015.

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 eventu-
al fiscalização da ANP. A exigência vale tanto para 
novos empreendimentos quanto para os estabele-
cimentos que já estão em operação no País. Não 
será necessário enviar os documentos à ANP. 

Já está disponível no site http://www.esocial.gov.br o 
“Módulo Consulta Qualificação Cadastral on-line”, que 
facilita a regularização dos dados cadastrais na CEF, 
Receita, Trabalho, Previdência e demais órgãos federais. 
Por meio do aplicativo,  será possível realizar o batimen-
to dos dados cadastrais e verificar se há inconsistência 
nas informações das bases de registro do NIS e do CPF 
do trabalhador; garantindo, assim, a correção antes de 
serem inseridos definivamente no cadastrado do eSocial. 

Os revendedores de combustíveis devem ficar 
atentos quanto ao cumprimento da Lei 12.741, pu-
blicada em 8/12/12 e regulamentada pelo Decreto 
8.264, de 5/07/14, que exige que os estabeleci-
mentos comerciais apresentem ao consumidor a 
carga tributária Incidente sobre as mercadorias 
e serviços que comercializa. Isso deve ser feito 
através da afixação de cartaz ou painel, em local 
visível, ou por qualquer outro meio eletrônico ou 
impresso (inclusive cupons fiscais).

EXIGÊNCIA DA ANP ESTÁ PRÓXIMA

FRAUDE DA ARLA 32

NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTOREVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

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

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

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

O crescimento nominal de ven-
das do setor de foodservice foi de 
12,4% no mês de julho de 2015, 
quando comparado com o mesmo 
mês do ano anterior. É o que apon-
ta o Instituto Foodservice Brasil. 
Este segmento foi e continua sendo 
um importante elo do desenvolvi-
mento econômico brasileiro.
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