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

Desenvolvido por: 

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

O software do posto inteligente.

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

www.intercamp.com.br/postofacil
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Posto recebe homenagem da Shell10

05 Contabilidade
eletrônica

Um posto da Baixada Santista recuperou 
R$ 9 mil em recebíveis que estavam perdi-
dos no limbo deixado pela conferência ma-
nual de centenas de operações de vendas 
realizadas com cartões de crédito. 

À venda pela internet, dispositivo 
neutraliza existência do Arla 3212
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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Precisamos 
de bom senso”

O 
anúncio oficial 
do aumento dos 
combustíveis pelo 
Governo Federal no 
segundo semestre 

do ano aconteceu horas antes dos 
novos valores entrarem em vigor 
nas refinarias, em 30 de setembro. 
Jornais e TVs repercutiram Bra-
sil afora o reajuste de 4% e 6%, 
respectivamente na gasolina e no 
diesel. Nas semanas seguintes - e 
a previsão é que a situação se pro-
longue – os revendedores passa-
ram a viver uma situação delicada. 
Preços mais caros a cada compra. 
Não apenas alguns centavos mas, 
sim, percentuais significativos.

O resultado tem sido a alteração 
dos preços nas bombas, deixando 
o consumidor assustado. O Sindi-
combustíveis Resan acabou por 
divulgar para a imprensa e para os 
consumidores em geral, por meio 
do seu portal de notícias (www.
resan.com.br), um comunicado 
sobre os sucessivos reajustes 
praticados pelas distribuidoras.

Afinal, nosso cliente precisa conhe-
cer a origem dos aumentos, uma 
vez que apenas o varejista tem con-
tato direto com ele e parece que é o 
dono do posto que está praticando 
preços mais altos. Quantas vezes 
já não absorvemos os centavos a 
mais até para evitar mexer no preço 
de bomba a cada novo carrega-

mento entregue no posto.

No final de outubro, a explicação 
veio do aumento do etanol anidro, 
que segundo o Centro de Estudos 
de Economia Aplicada da Esalq 
(Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz), sofreu reajuste 
de 13,5% entre os dias 2 e 30 de 
outubro. Como ele é misturado na 
proporção de 27% na gasolina, 
daí uma das justificativas.

O hidratado também tem sido 
majorado pelas usinas. Segundo a 
Esalq, o litro está 9,5% mais caro 
no mesmo período. 

E o que dizer ao consumidor so-
bre o diesel? Teremos nós, reven-
dedores, comerciantes varejistas, 
que explicar que o biodiesel 
(B100) adquirido no leilão 1º de 
novembro foi 13,5% mais caro do 
que o mesmo produto negociado 
em 16 de outubro? Atualmente, 
o diesel comercializado no País 
tem 7% de B100.

Se tantos detalhes de composição 
de preço já são difíceis de serem 
entendidos, imagine se o consumi-
dor ao questionar novo aumento a 
partir de 1º de novembro recebesse 
uma aula de economia tributária 
acerca da atualização do preço mé-
dio ponderado a consumidor final 
(PMPF), instituído pelo Ato Cotepe 
21/2015, do Conselho Nacional de 
Política Fazendária (Confaz).

Mais uma vez caberá ao comer-

ciante, que está no dia a dia em 
contato com o brasileiro comum, 
sofrer o desgaste de dizer que o 
preço de pauta da gasolina ficou 
5,9% mais caro e o do diesel 
subiu 4%. Temos que justificar que 
a partir deste novo PMPF passa-
mos a pagar mais ICMS e ele, por 
sua vez, encontrará produtos mais 
caros na bomba.

O presidente da Federação Nacio-
nal do Comércio de Combustíveis 
e de Lubrificantes (Fecombustí-
veis), Paulo Miranda, já havia ma-
nifestado sua insatisfação no mês 
passado com o aumento praticado 
no atacado, que em muitas vezes 
tem sido bem superior ao aumento 
praticado na refinaria.

A situação não é restrita ao um es-
tado. No Rio de Janeiro, segundo 
o presidente do Sindicato dos Re-
vendedores do Estado do Rio de 
Janeiro, Ricardo Lisbôa Vianna, 
os preços também vêm “disparan-
do além do razoável ao longo da 
cadeia de produção, comerciali-
zação e arrecadação de impostos 
dos combustíveis”.

É triste ver o Brasil voltar à casa 
da inflação de dois dígitos. Pior 
ainda é viver sem perspectiva, 
afundados em uma crise política 
que não deixa espaço para o País 
buscar fôlego capaz de vencer os 
desafios da economia em choque. 
Estamos carentes de bom senso!
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N
um momento em que 
as vendas com cartões 
de débito e crédito 
representam a metade 

dos pagamentos efetuados nos 
postos de combustíveis, o volu-
me de operações inviabiliza que 
a conferência manual seja 100% 
confiável. Não há como não 
errar quando é a vista humana a 
responsável por conferir milha-
res de operações. Em todo o 
País, são 85 milhões de cartões 
de crédito ativos. 

Um posto associado ao Sindi-
combustíveis Resan recuperou 
R$ 9 mil de recebíveis que es-
tavam perdidos no limbo que há 
entre as operações efetuadas 
no caixa do estabelecimento e 
o montante efetivamente pago 
pela operadora de cartão. 

Gustavo Vieira, do Centro Auto-
motivo Porto Astúrias, de Guarujá, 
está há seis meses fazendo a 
conciliação eletrônica. Além do 
resgate de repasses atrasados, 
ele passou a ter controle do efe-
tivo percentual de administração 
cobrado pelas empresas. “A gente 
negocia uma taxa e no meio do 

caminho eles aumentam sem que 
você perceba”. 

Segundo João F. R. Oliveira, 
gerente de Canais & Marketing 
da Intercamp, 90% das empresas 
ainda fazem conferência manu-
al. É preciso muito empenho de 
funcionário para conseguir bater 
os dados de relatórios de vendas 
e recebíveis. No caso do relatório 
eletrônico da Intercamp, ele é ge-
rado a partir de todos os registros 
que passam pelo sistema Posto 
Fácil, por meio do TEF, e chegam 
às adquirentes (veja esquema 
operacional).

Ele cita o case de um supermer-
cado que apurou diferença de 
R$ 600 mil entre o que lhe era 
devido e não foi depositado no 
período de dois anos.

Um posto paulista que também 
fazia manualmente a conferência 
de planilhas verificou um saldo de 
R$ 100 mil em 7 anos. “A opera-
dora não contestou. Alegou que 
o cliente tinha fechado a conta 
acertada para depósitos e por isso 
os suspendeu, mas também não 
o informou do problema antes. O 

Qual a diferença entre 
conciliação manual e 
eletrônica de operações 
de venda com cartões? 

dinheiro foi devolvido sem juros”.

Outro ponto a favor das concilia-
ções eletrônicas é a inclusão da 
taxa de administração acertada 
nos relatórios. Com a abertura do 
mercado de cartões e o aumento 
da concorrência entre as ope-
radoras, há espaço para nego-
ciação de margens. “Qualquer 
0,5% a menos aplicado em todo 
o volume de operação com cartão 
é significativo. Por isso, a conci-
liação é a garantia do que entrou 
na conta era exatamente o que foi 
recebido com cartão, descontada 
a taxa contratual”.

O revendedor de Guarujá ainda 
cita a vantagem de repassar a 
informação correta à contabilida-
de das taxas acertadas com as 
operadoras para que sejam cre-
ditadas nos cálculos de tributos a 
serem pagos. “Consigo um ganho 
real com isso”, diz ele.

Conflitos
Quem nunca foi surpreendido por 
uma notificação da adquirente 
de cartão de crédito informando 
que o consumidor não reconhe-
ce aquela operação? Pois bem, 
muitos dos comunicados vêm 
em e-mails e se perdem. Com 
a conferência automatizada, as 
pendências são apontadas num 
relatório para que a contabilidade 
cheque caso a caso.  “Nesses 
casos, se o estabelecimento não 
for atrás, simplesmente não rece-
berá”, finaliza Oliveira.
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P
elo menos dois proprietários de pos-
tos da Baixada Santista foram vítimas 
recentes de ciberataques de hackers que 
sequestraram seus sistemas de dados. 
O saldo é desastroso. Os computadores 

não permitem acesso aos arquivos, inviabilizando a 
rotina diária do escritório.

Na prática, os bandidos digitais criptografaram as 
pastas, que podem incluir desde planilhas Excel, 
programas, arquivos até simples fotos. Um resgate 
em troca de senhas de desbloqueio do conteúdo da 
sua rede pode variar de US$ 200 (R$ 780,00) a US$ 
3 mil (R$ 11,7 mil). A sensação é de impotência. 

A situação acontece mais ou menos assim: num belo 
dia, ao chegar no estabelecimento e ligar os computa-
dores, percebe-se o bloqueio das telas e a existência 
de um e-mail, geralmente em inglês, informando sobre 
o sequestro. O hacker comunica que, após a criptogra-
fia do conteúdo, foi gerada uma senha com 256 carac-
teres em quatro níveis. Conclusão: ela é inviolável.

Segundo Alex Ferreira, representante da Intercamp 
na Baixada Santista, mesmo que a vítima esteja 
disposta a pagar para acabar com o problema, são 
muitas as dificuldades que vão adiando a solução. O 
pagamento do resgate deve ser feito erm bitcoin, que 

é uma espécie de moeda virtual. Além disso, como o 
hacker geralmente é estrangeiro, há problemas com 
o entendimento das mensagens, negociação e até 
fuso horário.

Como acontece o ataque?

Nos últimos meses, o número de ataques aumentou. 
A estratégia dos invasores também está mais ‘popula-
rizada’, o que torna as pequenas e médias empresas 
alvos em potencial. Eles diminuíram os valores de 
resgate, mas ampliaram a quantidade de vítimas. Ou 
seja, mais prestadores de serviços e comércios estão 
com seus servidores na mira de piratas virtuais. 

De acordo com pesquisa recente da Pricewaterhou-
seCoopers, cerca de 20% das empresas brasileiras 
sofreram  incidentes de segurança, fazendo com que 
o Brasil ocupe a terceira colocação dos países com 
maiores índices de sequestro de dados.

Uma das formas mais usuais para facilitar o ciberata-
que é o download de programas de sites suspeitos. O 
arquivo vem junto com ferramentas de segurança que 
permitem ao invasor  criptografar todas as informa-
ções do computador e bloqueá-lo. 

“As máquinas são acessadas ao mesmo tempo. 

Hackers invadem 
computadores... 

.. sequestram dados e pedem 
resgate a postos da região
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O ataque também 
atinge o servidor. Se a 
empresa não tiver um 
backup terá de começar 
do zero”, explica Ferrei-
ra, que recentemente 
atendeu três clientes 
(dois da Baixada San-
tista e um do ABC) com 
dados criptografados.

O que fazer?

Para não ficar nas 
mãos de bandidos 
de internet, a única 
alternativa para as 
pequenas empresas 
é investir em backups 
frequentes. Mas de 
nada adiantará fazer 
uma cópia dos dados 
se o HD externo ficar 
conectado ao servi-
dor. A invasão rastreia 
todos os dispositivos 
plugados ao sistema.

“A ideia de fazer um 
backup é simples, 
mas o que irá salvar 
a empresa é o modo 
como esses dados 
forem armazenados: 
ou nas nuvens ou 
em drives externos 
desconectados”, 
sugere Alex Ferreira. 
Na maior parte dos 
postos, um backup de 
rotina dura, no má-
ximo, uma hora, e o 
recomendável é que 
seja feito ao menos 
uma vez por semana.

A rede de Postos Náutica (composta 
pelo AP Cidade Náutica, AP Avalan-
che e AP Náutica Frei Gaspar) não 
pagou o resgate de R$ 11 mil exigido 
pelos hackers. Mas teve que arcar 
com a metade disso para recuperar o 
conteúdo perdido em 13 meses.

“Nosso último backup era de maio 
de 2014. Contratamos uma empresa 
para lançar todas as notas fiscais de 
compra (tanto dos produtos quanto 
dos combustíveis) desta data até ju-
nho de 2015; além do inventário dos 
produtos, que é a contagem física de 
tudo o que é vendido na rede”, expli-
ca André Francisco da Silva, gerente 
administrativo dos postos.

Segundo ele, os hackers aproveita-
ram uma brecha no Acesso Remoto 
(quando o sistema pode ser acessado 
de qualquer outro computador). “Nor-
malmente, as pessoas utilizam uma 
senha fraca. O invasor se aprovei-
tou desta falha e ficou a madrugada 
inteira do dia 27 de junho tentando 
descobri-la, até que conseguiu aces-
sar remotamente na manhã seguinte”. 

A partir daí, o invasor fez uma busca 
no computador, principalmente nos 
bancos de dados, e zipou os arquivos 
com uma senha de 143 caracteres. 
“Tentamos quebrar o código, mas é 
impossível. Precisaria de um super-
computador para isso, que está pre-
sente em empresas como a Microsoft, 
Google e Receita Federal. A cada ten-
tativa de desvendá-la, travava tudo”.

Ao acessar o sistema após o cibera-
taque, André comenta que recebeu 

a seguinte mensagem: “Se quiser os 
backups de volta, envie um e-mail 
para brcodes@gmail.com”.

E foi o que o posto fez. A resposta 
veio em inglês já com a informação 
sobre o sequestro e o pedido de 
resgate de US$ 3 mil em bitcoins (o 
equivalente a R$ 11 mil). A proposta 
não foi aceita pelos donos da rede. 

“Por sorte, um funcionário havia feito 
um backup em maio de 2014 num 
computador fora do servidor. Perde-
mos 13 meses de informação fiscal, 
controle gerencial, tudo. Mesmo 
assim, decidimos correr atrás do pre-
juízo do que pagar para um bandido. 
Gastamos pelo menos R$ 6 mil”.

O que foi feito?

Com assessoria de empresas de sof-
tware, foram reinseridos manualmente 
todos os dados perdidos, como infor-
mações de clientes, vendas a prazo, 
boletos em aberto/quitados, cartões 
de crédito e débito, levantamento de 
estoque, entre outros. “Ficamos quase 
um mês sem sistema. Nesse perío-
do, trabalhamos de forma totalmente 
arcaica. As cobranças eram feitas ma-
nualmente, pois não tínhamos como 
emitir nota fiscal. Tivemos problemas 
com algumas empresas, que não 
queriam pagar sem nota fiscal... No 
final deu tudo certo, pois eles enten-
deram nosso problema”.

Após o susto, o posto realiza backup 
diário num HD externo, que é retira-
do do servidor.

O drama da rede de Postos Náutica

POSTOS & SERVIÇOS  |  07
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Você sabia que 47% dos homens que estão em estágio avançado do câncer de próstata des-
conhecem a doença e seus sintomas? A pesquisa desenvolvida pela Coalização Internacional 

para o Câncer de Próstata avaliou a opinião de 900 pacientes de dez países, incluindo o Brasil. 
Os dados são alarmantes: quando os sintomas aparecem, a doença já comprometeu o orga-

nismo e as chances de cura diminuem drasticamente.

Novembro Azul alerta para o câncer de próstata

O câncer de próstata atinge gran-
de parte da população masculina 
e, mesmo assim, ainda é um tema 
que enfrenta preconceito. Quase 
50% dos brasileiros nunca procu-
raram um urologista e, em 2014, 
12 mil morreram em função da 
descoberta tardia.

Preocupado com a saúde do ho-
mem, o Instituto Lado a Lado pela 
Vida criou, em 2008, a campanha 
Um Toque, Um Drible; e, em 2012, 
o Novembro Azul se tornou refe-
rência na missão de orientar a po-
pulação masculina a cuidar melhor 
da saúde.

Segundo dados da ONG Britânica 
‘Cancer Care’, 1,1 milhão de ho-
mens são afetados pela doença, 
que provoca a morte de 307 mil 
pacientes no mundo todos os 
anos. Cerca de 10% dos pacientes 
que chegam à consulta pela pri-

meira vez já estão com metástase. 
Por isso a importância de se falar 
sobre o tema e incentivar o exame 
de toque.

Postos & Serviços conversou com 
o urologista santista Fábio Atz so-
bre os principais cuidados que os 
homens devem ter para prevenir 
a doença. Segundo o médico, a 
partir dos 45 anos deve-se fazer 
o rastreamento naqueles pacien-
tes que não têm histórico familiar. 
Para quem possui parente próxi-
mo e consanguíneo com a doen-
ça, a recomendação é iniciar os 
exames aos 40.

Histórico

O câncer de próstata é a segun-
da doença que mais atinge o 
homem, depois do pulmão. “O 
diagnóstico precoce é feito atra-
vés do exame de sangue (PSA) 
e do toque retal associado, em 
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que o médico palpa a 
glândula e sente sua 
consistência e volume”, 
comenta Atz.

Detectar os sinais, 
segundo o urologista, 
não é tão simples, pois 
os sintomas não são 
específicos. “A forma 
mais adequada do 
diagnóstico é através 
da prevenção. Não se 
deve esperar pelos 
sintomas, pois os mes-
mos só se manifestam 
quando a doença já 
atingiu outros órgãos 
além da próstata”.

Os mais comuns, de 
acordo com o estudo 
da ONG Britânica, são: 
cansaço (86%), dores 
nas costas (82%), dor 
generalizada (70%), 
fraqueza (67%) e di-
ficuldade para dormir 
(62%), além da inconti-
nência urinária. 

Tratamento
As chances de cura su-
peram os 90% quando a 
doença está localizada 
apenas dentro da prós-
tata. “Elas vão reduzin-
do progressivamente à 
medida que o câncer se 
alastra tanto localmente 
quanto à distância”, res-
salta Fábio Atz.

Se detectado, o trata-
mento poderá ser feito 
por meio de cirurgia, ra-
dioterapia e observação. 
“Na doença que avança 
ao redor da próstata a 
cirurgia e a radioterapia 
continuam como opção e 
pode ser associado um 
bloqueio hormonal. Já 
na doença avançada ou 
metastática, o tratamen-
to não é mais curativo 
e sim paliativo com blo-
queio hormonal ou qui-
mioterapia”, alerta Atz.

Por isso, o médico deixa 
um alerta: “As doenças 
sempre vão existir. Po-
rém, a medicina avança 
com tratamentos menos 
agressivos. Atuar na pre-
venção e promoção da 
saúde será sempre mais 
eficaz do que tratar uma 
doença em fase avança-
da. Previna-se”.

Os postos de combustíveis terão obriga-
toriamente que usar o novo modelo de 
proveta de 100 mL para a medição da 

quantidade de teor de etanol anidro na gasoli-
na a partir de 3 de dezembro de 2016. Ou seja, 
revendedores têm mais de um ano para se 
adaptar ao que diz a Portaria 528, do Inmetro, 
publicada em dezembro do ano passado. O 
novo prazo foi definido com a atualização da 
norma pelo instituto (Portaria n.º 498, de 02 de 
outubro de 2015).

Por ela, os fabricantes e importadores já po-
derão produzir e importar as novas provetas 
a partir de dezembro deste ano. Já a revenda 
só tem autorização para usá-la 12 meses de-
pois. Os dois parágrafos de interesse para os 
postos de combustíveis são os seguintes:

§ 1º A comercialização pelos fabricantes e importadores 
das provetas de vidro de 100 mL com boca esmerilhada 
e tampa a que se refere o caput, utilizadas para os fins 
estabelecidos no subitem 1.2 do Regulamento Técnico 
Metrológico (RTM), somente será permitida após 12 
(doze) meses contados da data de publicação da Porta-
ria n° 528/2014, quando aprovadas em verificação inicial 
e com modelo aprovado pelo Inmetro.

 § 2º A utilização pelos postos revendedores e demais 
usuários públicos e privados das provetas de vidro de 
100 mL com boca esmerilhada e tampa a que se refere 
o caput, aplicadas para os fins estabelecidos no subitem 
1.2 do Regulamento Técnico Metrológico (RTM), 
somente será permitida após 24 (vinte e quatro) meses 
contados da data de publicação da Portaria 528/2014 
(em 3/12/2014), quando aprovadas em verificação inicial 
e com modelo aprovado pelo Inmetro.  

Nova proveta de 100 ml entra 
em vigor em dezembro de 2016
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“
Você não constrói nada sozinho. Você 
descobre o que as pessoas querem 
e constrói para elas”. A frase de Walt 
Disney reflete bem a postura adotada 
pelas empresas que direcionam os 

seus serviços de acordo com as necessi-
dades de seus clientes. A família Ongarato, 
proprietária do Posto 4 Irmãos, de Jacupiran-
ga/SP, é uma dessas empresas que, há 33 
anos, dedica-se exclusivamente ao ramo de 
combustíveis. Em outubro, os proprietários 
receberam da Raízen, licenciada da Shell no 
Brasil, uma homenagem. O motivo? O posto 
destacou-se, em âmbito nacional, no quesito 
atendimento diferenciado aos clientes.

Luciano Jair Ongarato, proprietário do posto 
que é destaque no segmento de rodovia do 
País, comenta que se surpreendeu com a 
premiação. “Ficamos lisonjeados ao saber 
que nosso posto foi a segunda empresa a re-
ceber esse reconhecimento da Shell. Sempre 
fizemos o nosso trabalho pensando no bem 
estar dos nossos clientes”. Segundo ele, a 
grande preocupação de toda a equipe é que 
todos que passem pelo posto se sintam bem, 
como se realmente estivessem em casa.

“Nosso público principal são os caminho-
neiros. Então, nosso trabalho é que eles 
encontrem, aqui, o apoio da sua casa na es-
trada. Preocupamo-nos com vários fatores: 
estacionamento espaçoso, chuveiro sempre 

limpo com água quente, restaurante com comida ca-
seira e saborosa, entre outros. E, assim, estreitamos o 
laço de empresa e cliente”.  

A homenagem faz parte do programa “Fazendo a diferen-
ça”, criado neste ano pela Raízen e que tem por objetivo 
incentivar as melhores práticas de mercado. “O posto 4 
Irmãos destaca-se pelo atendimento exemplar, postura 
perfeita com os clientes, serviços oferecidos com qualidade, 
espírito empreendedor e parceria duradoura com a marca”, 
explica  James Assis, gerente de relações setoriais da Raí-
zen e responsável pela escolha do posto vencedor.

DICAS PARA MELHORAR O ATENDIMENTO
Cordialidade sempre. O atendimento é primeiro contato 
do cliente com a empresa, logo, ele deve ser impecável 
para que a sua empresa passe a melhor impressão 
possível. 

Entenda o problema e busque a melhor solução. 
Para isso, é imprescindível que o atendente conheça a 
fundo todos os produtos oferecidos pela empresa.

Agilidade e rapidez nas respostas. Esteja sempre aber-
to para receber feedbacks. Sejam eles positivos ou não, 
feedbacks são extremamente importantes. 

Surpreenda seu cliente. Mesmo que você ofereça 
um atendimento exemplar e tenha clientes plenamente 
satisfeitos, esteja constantemente pensando maneiras 
de surpreendê-los, seja com brindes, promoções, etc.  

Posto 4 Irmãos tem trabalho reconhecido 
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A
o digitar as palavras 
‘emulador + arla 32 + 
caminhão’ no Goo-
gle ou em qualquer   
buscador de internet a 

resposta virá às pencas. São mui-
tos os anúncios de vendas de um 
dispositivo que tem como único 
objetivo desativar o sistema que 
obriga o uso do Agente Redutor Lí-
quido Automotivo (Arla 32) usado 
em caminhões, ônibus e outros ve-
ículos pesados com motor Euro 5.

A promessa dos vendedores do 
chamado emulador é a desati-
vação do componente eletrônico 
“sem que haja a perda de potência 
do motor ou qualquer advertência 
no painel de instrumentos e no 
sistema de diagnóstico”. 

A proliferação desses dispositivos 
no mercado paralelo tem como 
objetivo inutilizar os sistemas 
OBD (On-board Diagnosis) dos 
caminhões com motor Euro 5 para 
burlar a injeção automática de 

Arla-32 em motores SCR (sistema 
de Redução Catalítica Seletiva).

A prática representa uma ameaça 
aos padrões exigidos pela fase 
7 do Programa de Controle da 
Poluição do Ar por Veículos Auto-
motores (Proconve), que prevê a 
neutralização dos gases poluentes 
emitidos na atmosfera e que são 
derivados da combustão do motor. 

O Arla não é aditivo. É um produto 
composto de solução de ureia a 
32,5% e água desmineralizada 
que atua nos catalisadores do 
sistema de escapamento dos 
motores, permitindo a redução na 
emissão de material particulado.

No mercado desde janeiro de 2013, 
o diesel com baixo teor de enxofre 
tem como principal desafio reduzir a 
poluição nas grandes cidades. Pelo 
menos metade do material particula-
do viria do escapamento de cami-
nhões que rodam com diesel.

Resultado da prática ilegal que se 
dissemina no mercado é a ven-

da irrisória de Arla 32 nos postos 
varejistas. Na Baixada Santista, 
em muitos estabelecimentos onde 
a venda de diesel predomina, o 
líquido à base de ureia é baixo. 
A maioria vende, no máximo, 60 
galões de 20 litros por mês. 

A maioria (dos caminhoneiros) 
não coloca o Arla. Estão fraudan-
do mesmo, com água ou algum 
produto”, diz Douglas Pereira, fun-
cionário da oficina do Auto Posto 
Vale do Ribeira de Miracatu. Lá 
não são vendidos mais de quatro 
galões de 20 litros por semana. 

Em Cubatão, em um posto com 
venda de 60 mil litros de S10, não 
são consumidos mais do que dez 
galões de Arla. “Pelo volume de 
diesel, eu tinha que vender muito 
mais”. Neste caso, há apenas duas 
alternativas: ou o caminhoneiro 
está comprando o produto em 
outros estabelecimentos ou, então, 
por algum motivo está deixando de 
colocar o Arla no reservatório.

O consumo de Arla a cada 
litro de diesel é de cerca de 

5% 
(dependendo da marca 

e do modelo este número 
pode cair para 4% ou 

subir para 7%). 

Emuladores são  
vendidos desde 

R$ 259 até R$ 435,
dependendo do modelo. 

O dispositivo vem acompa-
nhado de manual de ins-
trução para a instalação. 

Fraude contra Arla 32 avança na internet

Dispositivo ilegal desativa componente eletrônico dos novos caminhões
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A 
maior multa aplicada 
pelo Ibama a motoris-
tas pelo não uso do  
  Arla 32 chegou a R$ 

8.198,40 no Mato Grosso. Em 
todo o País, foram 80 autua-
ções desde a introdução da 
solução de ureia no mercado 
brasileiro pela Instrução Nor-
mativa nº 23/2009, do Ibama. 

Em nota a Postos & Serviços, 
o Ibama informou que a insta-
lação de equipamentos ilegais 
que alteram as configurações 
dos veículos pesados está 
sendo fiscalizada em conjunto 
com a Departamento da Polícia 
Rodoviária Federal (DPRF). Em 
4 meses de operação, estes são 
os principais resultados obtidos:

São Paulo
21 autos de infração lavrados, 
totalizando R$ 65 mil em mul-
tas. Menor multa aplicada: R$ 
2.100,00 - maior multa aplicada: 
R$ 4.100,00.

Santa Catarina 
9 autos de infração lavrados, 
totalizando R$ 20.630,00 em 
multas. Menor multa aplicada: R$ 
1.510,00 - maior multa aplicada: 
R$ 2.600,00.

Mato Grosso 
50 autos de infração lavrados, 
totalizando R$ 270.548,40. Menor 
multa aplicada: R$ 1.100,00 - 
maior multa aplicada: 
R$ 8.198,40.

Ibama está de olho 
nos infratores: 
80 multas aplicadas 
em todo País pelo 
não uso do Arla 32

A 18º edição da Campanha 
“Abasteça o Natal de Quem 

Precisa está aguardando a sua 
doação. Com apenas 3 parce-
las de R$ 60, o associado tem 
a certeza de estar fazendo o 
bem a diversas entidades be-
nemerentes da Baixada Santis-
ta e do Vale do Ribeira.

Como acontece nos últimos 
anos, o sindicato faz uma 
doação em espécie às entida-
des, levando em consideração 
a necessidade do pagamento de 
diversas despesas como aluguel, 
água, luz, telefone e folha de 
pagamento dos funcionários.

“Ao ouvir a necessidade dos 
diretores destas casas de apoio a 
crianças, portadores de necessi-
dades especiais e idosos, perce-
bemos as dificuldades financeiras 
que se avolumam nessa época do 
ano, quando as despesas crescem 
muito”, explica José Camargo Her-
nandes, presidente do Resan.

Como ajudar

Contando sempre com a entu-
siasmada participação do quadro 
associativo, esta campanha é 
parte do projeto de responsabili-
dade socioambiental promovido 
pelo sindicato. 

A doação ainda pode ser feita 

parcelando R$ 180,00 em no-
vembro e dezembro. A doação é 
espontânea e o boleto é enviado 
junto da contribuição associativa 
sindical nos meses citados. 

Caso ainda não tenha colabo-
rado, ligue para a secretaria 
do sindicato pelo telefone (13) 
3229.3535.

Sindicombustíveis Resan promove a 18ª                               
edição da campanha solidária de Natal
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Em Santos, a cada cinco pesso-
as, uma tem mais de 60 anos. Ou 
seja, um em cada cinco clientes 
que entram no seu estabelecimen-
to já faz parte do grupo da melhor 
idade. Na Baixada Santista, a 
relação é um pouco menor, mas 
14,5% dos habitantes já podem 
ser chamados de ‘seniors’. No 
total, são 254,6 mil pessoas que 
já passaram dos 60. No Vale do 
Ribeira, o percentual é semelhan-
te: 38.275 pessoas do total de 270 
mil habitantes da região estão na 
terceira idade (14,15%). 

Quando se faz uma análise sobre 
a faixa etária de uma população 
é preciso destacar que o idoso 
de hoje é muito mais ativo do que 
aquele do século 20. Além disso, 

aos 60 anos a maioria dos brasi-
leiros continua economicamente 
ativa, embora o Estatuto do Idoso 
os inclua no rol de direitos desti-
nados a quem atinge essa idade. 
Muito da qualidade de vida se dá 
pela melhor alimentação, exercí-
cios físicos e melhoria das condi-
ções de saúde. 

O alerta é importante para que o 
empresário pense no consumidor 
mais velho como alguém que me-
reça um tratamento diferenciado. 

Um estudo realizado por cientistas 
alemães sugere que o cérebro 
dos idosos é mais lento por causa 
do excesso de informação acumu-
lado ao longo dos anos. 

Daí a importância de tratá-lo de for-

ma diferenciada, com mais preste-
za e sem qualquer sinal de pressa.

Conceito

Eliza Montrezol é presidente do 
Conselho Municipal do Idoso 
de Santos (CMI). Segundo ela, 
infelizmente, ainda se preserva 
em nosso País o conceito de que 
o idoso é alguém sem iniciativa. 
“Ou seja, dependente total e 
incapaz de realizar qualquer tipo 
de atividade”. Porém, os idosos 
de hoje demonstram que são di-
ferentes dos idosos do passado.

“Uma pessoa de 60 anos, da épo-
ca dos nossos avós, era conside-
rado alguém bem velhinho. Hoje, 
uma mulher de 60, além de estar 
namorando, cuida cada vez mais 

Consumidor da 
‘melhor idade’ 
merece atenção
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da sua aparência e, muitas 
vezes, está ativa no mercado 
de trabalho. Porém, há idosos 
e idosos. Enquanto uns estão 
na ativa, outros são acometidos 
por doenças e merecem um 
pouco mais de atenção”.

A questão a ser abordada, 
segundo Eliza, é que o idoso 
deve receber um atendimento 
diferenciado no sentido de que 
seja respeitada as suas condi-
ções orgânicas. “Há pessoas 
que ouvem menos, ou com 
locomoção mais difícil. Os 
estabelecimentos, de forma 
geral, devem ter espaço para 
locomoção da cadeira de ro-
das, bengala ou andador, além 
de disponibilizar etiquetas 
de preço grande para os que 
enxergam menos. O idoso é 
ativo, mas alguns têm as suas 
limitações”.

Lojas de conveniência
Eliza ressalta que as lojas de 
conveniência são espaços bas-

tante procurados pelas pessoas 
da melhor idade. “É um ambiente 
agradável. Lá eles tomam um café 
e adquirem produtos na quantida-
de que precisam. O idoso é uma 
pessoa importante na sociedade, 
pois continua consumindo. Ele tem 
desejos e não compra qualquer 
coisa. E, se ele se identifica com o 
local, dificilmente irá mudar”.

Promotor social

A maioria dos idosos vive so-
zinha, ou, no máximo, com um 
companheiro (a). Segundo Eliza, 
eles encontram no comércio um 
espaço para conversar e interagir. 
“Os funcionários do posto podem 
situar os idosos sobre o que acon-
tece na região. Isso é uma con-
tribuição social que o empresário 
oferece sem custo algum. E, com 

certeza, ele lucrará com clientes 
fiéis, que certamente irão parar lá 
para tomar um café após as suas 
atividades”.

População idosa

Postos & Serviços conversou 
com Claudio Felisoni, presidente 
do Instituto Brasileiro de Varejo. 
Segundo ele, a população bra-
sileira está envelhecendo, pois 
reduziram as taxas de natalidade, 
mortalidade e as pessoas estão 
vivendo mais com os avanços da 
medicina. “A média de vida se 
estendeu e um reflexo importante 
é a atividade comercial”. 

Para Felisoni, os idosos são um 
público diferenciado, pois pos-
suem mais tempo, pesquisam 
mais, são fiéis aos produtos e co-
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Produto brasileiro 
revoluciona 
absorção de óleo 
em postos 

U
m produto inovador e 
muito acessível está 
revolucionando a 
operação de contro-

le em casos de vazamentos 
de óleos e combustíveis nos 
postos revendedores, o que 
inclui desde um gotejamento 
até o derramamento de pro-
dutos. Chamado de Crunchoil, 
o absorvente é uma espécie 
de areia que ao ser jogada 
sobre o produto, o transforma 
num material granulado que 
pode ser removido do local 
com uma vassoura para ser 
descartado corretamente, de 
acordo com as normas am-
bientais.

Segundo Júlio Diaz, da Crun-

choil do Brasil, esse é um 
produto muito usado em plata-
formas de petróleo e por gran-
des indústrias que manipulem 
derivados de petróleo e produ-

tos químicos. Há vários mo-
delos de absorventes, como 
as almofadas e cordões de 
isolamento de áreas maríti-
mas afetadas, por exemplo. 

Para postos, o composto a 
granel, vendido em emba-
lagens de 1, 6 e 12 quilos, 
são os mais recomendáveis 
para situações de derrames 
na pista. 

Diaz, que apresentou o 
Crunchoil durante a Expo 
Postos 2015, em agosto, 
explica que muitos reven-
dedores já adaptaram o uso 
das almofadas nas caixas 
separadoras de água e 
óleo. Ao custo médio de R$ 
35 para cada seis unida-
des, as almofadas podem 
ter vida útil de 15 a 30 dias, 
gerando um custo inferior 
ao da limpeza das caixas 
separadoras.

Mais informações pelo www.crun-
choil.com ou pelo telefone (35) 
3443-3066.

mércios e prestam mais atenção 
nas coisas. “O público da melhor 
idade certamente valoriza as 
conveniências, pois estão mais 
próximas. Além disso, encontram 
os produtos que necessitam sem 
precisar se deslocar até um mer-

cado e enfrentar 
filas”.

É comum que 
esse público se 

sinta sozinho e uma 
das maneiras de se 

aproximá-lo das pes-
soas é pelas relações 

comerciais. “O idoso é 
mais fiel às lojas do que 

a média da população. É 
vantajoso comprar sempre 

na mesma loja? 61% das 
pessoas dizem sim”.

Caixas preferenciais

Felisoni acredita que, hoje, é 
um diferencial menor. “Já virou 
comum no comércio. A relação 

pessoal conta mais”. O estatuto 
do Idoso, segundo a presidente 
do CMI, diz que qualquer comér-
cio deve disponibilizar, mas a 
questão do respeito vai além.

“Hoje buscamos uma sociedade 
que olhe sobre o que nós so-
mos. Fila preferencial tem que 
ter, pois o jovem e o adulto são 
mais rápidos. A fila é no sentido 
educativo, para que o idoso re-
alize suas ações no seu tempo. 
Imagino que daqui uns anos 
não existirão filas preferenciais, 
pois a cada dia o velhinho está 
mais ativo. É comum vermos 
idosos em filas comuns, pois ele 
sabe das suas condições e de 
que não precisa de atendimento 
diferenciado”, conclui Eliza.
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE NOVEMBRO

ANIVERSARIANTES
16 Adelino da Conceição 

Padeiro  
Auto Posto e Centro de Conv. 
Glicério Santista - Santos 
 
Nilo Sérgio Ribeiro F. Silva 
Bomba Campo Grande - Santos

18 Josué de Paula Jr  
AP Filadélfia de Peruíbe 

19 Márcia Mendes Gava-
zzoni  

AP Lambari - Miracatu 
AP Morada do Sol - Miracatu 
Posto de Abastecimento Cen-
to e Trinta e Sete - Miracatu

22 Maria Odete Cecília 
Gonçalves Pinto  

AP Ponto de Encontro - Iguape 
Auto Posto Postal de Iguape 
  

23 Haydée da Silva Dutra 
AP Via Nébias - Santos 

  

24 Giuliano Gomez  
Auto Posto Fórmula 3 - 

Santos 
 
Rosa Maria Dutra de Almeida 
Auto Posto Agenor de Cam-
pos - Mongaguá 
AP Flórida Mirim - Mongaguá 
AP Reobote - Itanhaém

27 Fabiana Tasca  
Auto Posto Búfalo do 

Vale - Pariquera-açu

1 Antônio Carlos Menezes 
AP Caverna de Eldorado

Manuel Enriquez Casal 
Rede Clean Car - Santos
   

2 Raul Elias Pinto  
AP Meca Diesel - Cubatão

   

3 Aurélio L. Rodrigues 
Super Posto 200 Milhas - 

Santos

Mariana Martins Rodriguez 
Portal de Santos Lavagens - 
Santos
   

4 Bruno Rodriguez  
Posto Gaivota - Santos

   

7 Fernando Luiz Tasca 
Auto Posto Búfalo do Vale - 

Pariquera-açu
   

10 Luzia da C. Ungheri 
AP Fórmula 3 - Santos

   

11 Antônio Samartins  
AP Vale do Itariri

Paulo Roberto Carvalho 
Posto Independência Santos
   

12 Alexandre R. Goldoni 
Comércio e Serviços 

Automotivos Tropical - Santos

1ª QUINZENA DE DEZEMBRO

30 Mauro Sérgio Gonzalez 
Rede Personalytte - PG

Liliane Gimenes Sallesse 
Posto Alvorada de Registro

Marília da Rocha Menezes 
AP Caverna de Eldorado
   

15 Cristiane Ignatovitch 
AP Mathias - Cubatão

Renato Monteiro Diogo 
AP Di Mônaco - Praia Grande

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE 

OUTUBRO

06Reunião na ANP/
SP com Francisco N. 

Castro Neves, coordenador 
regional da ANP em São 
Paulo/SP;

15Reunião na Cetesb/SP 
para tratar do licen-

ciamento ambiental para os 
postos revendedores, em SP;

21Participação no cur-
so “Boas Práticas no 

Mercado de Combustíveis” na 
ANP, em SP;

26Reunião com o verea-
dor Givaldo dos Santos 

Feitoza na Câmara Municipal 
de Guarujá;

27Reunião do Conselho 
Regional do Senac, em 

São Paulo;

28 a 30 Partici-
pação no 

Congresso Nacional do Sico-
mércio, no Rio de Janeiro/RJ.
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MURAL DA QUALIDADE

  

Nenhum detalhe passa despercebido pelos agen-
tes do Ipem e do Procon durante as fiscalizações 
em lojas de conveniência. As principais infrações 
consistem na permanência do Código de Defesa 
do Consumidor em local inacessível; produtos 
sem informação exigida no rótulo; ausência das 
condições de pagamento; promoção com menos 
de 30 dias para o vencimento do produto sem 
destaque para a validade; falta de cartaz sobre a 
proibição da venda de bebidas alcoólicas a meno-
res; inexistência de terminais de consulta de preço 
e de cardápio em braile.

LUBRIFICANTES PROIBIDOS

LICENÇA DE OPERAÇÃO E AVCB

Pelo menos 18% dos postos de combustíveis do 
Estado de São Paulo já deixaram de usar o Emissor 
de Cupom Fiscal (ECF). Dos 8.422 estabelecimen-
tos  existentes, 1.534 já operam com o novo sistema 
(SAT). A informação é da Secretaria Estadual da 
Fazenda (Sefaz). Apenas no primeiro mês de vigência 
do sistema, a Sefaz contabilizou a emissão de 11 mi-
lhões de cupons fiscais eletrônicos por meio do SAT. 
Estão inclusas notas emitidas por postos, farmácias, 
drogarias e lojas de vestuário. 

O Sindicombustíveis Resan adverte para que associa-
dos deem entrada com pedido de renovação da Licença 
de Operação (LO) com pelo menos 120 dias de ante-
cedência do prazo de vencimento. No caso do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), a recomenda-
ção da própria corporação é para que o processo seja 
iniciado com dois meses antes de o prazo expirar. Os 
documentos são necessários para a atualização do alva-
rá de funcionamento, cujo processo deve ficar disponível 
no posto para eventual fiscalização da ANP, segundo a 
Resolução 57/2014. 

SAT 

LOJAS DE CONVENIÊNCIA

NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTOREVENDA DE GLP
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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

Desde o dia 30 de junho, os lubrificantes com níveis 
mínimos de desempenho API SF e API CF não podem 
ser comercializados. Pela Resolução ANP 22/2014, de 
abril do ano passado, os estabelecimentos que continu-
am disponibilizando os produtos podem ser autuados. A 
recomendação é que os itens sejam retirados das gôn-
dolas e também do estoque, sendo dada a destinação 
correta segundo as exigências ambientais.
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TAXA DO IBAMA 
A Taxa de Controle e Fiscalização Ambien-
tal (TCFA) foi reajustada em 157,63%. Os 
novos valores já valem para o pagamento 
do 4º trimestre de 2015, com vencimento 
em janeiro de 2016. Empresas de pequeno 
porte pagarão R$ 579,67; as de médio, 
R$ 1.159,35; e as de grande porte, R$ 
5.796,73.

DENSÍMETROS FALSIFICADOS

O Ipem apreendeu 131 termômetros, 250 den-
símetros e 3 densímetros termocompensados 
(flutuadores) e certificados falsificados durante 
fiscalização da empresa Alla Brasil, situada em 
Mogi das Cruzes. Os instrumentos são utiliza-
dos para a medição em petróleo e seus deri-
vados bem como em etanol e suas misturas. A 
empresa foi autuada, proibida de comercializar 
os produtos, pois as portarias de aprovação de 
modelo foram canceladas pelo órgão estadual.  
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