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União e Trabalho, 
nosso lema

Fim de ano, época de confraternizar! 
Sindicombustíveis Resan promoveu, em 
3 de dezembro, uma festa em sua sede 
para os associados de toda a base. 
Veja os melhores momentos.

Prepare seu negócio para 
a temporada de férias!12

05 2016 chegou.
O que esperar?

Postos & Serviços conversou com 
economistas e representantes de entida-
des de classe para dar ao associado um 
panorama político e econômico do País a 
partir do dia 1º de janeiro. 

13

Editorial04

14
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EDITORIAL

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“É preciso colocar 
a roda no eixo”

Não tem uma roda de 
conversa, seja com 
clientes durante o 
expediente, com 
amigos ou fami-

liares nas horas de folga que o 
assunto não migre para a atual 
situação político e econômica do 
Brasil. A sociedade civil organi-
zada, a classe empresarial e os 
cidadãos comuns estão perple-
xos com o que se tem visto na 
imprensa. As notícias de corrup-
ção não findam. Assim como não 
se vê um desfecho para a caóti-
ca situação das contas públicas, 
dos déficits, dos desmandos... 

Quando nos impusemos o desa-
fio de ouvir economistas da base 
do Sindicombustíveis Resan e 
mesmo da Confederação Na-
cional do Comércio para mos-
trarmos ao nosso associado um 
balanço do que ele enfrentará 
em 2016, sabíamos que a repor-
tagem sobre o que esperar do 
próximo ano seria angustiante. 

Mas, sinceramente, quando me 
pergunto o que espero de 2016, 
só posso responder que espero 
que nossos políticos cumpram 
com seu dever. 

Os empresários estão desespe-
rados com a perspectiva de um 
revés ao caos só entrar em cena 
após o primeiro semestre de 
2016 ou, pior ainda, apenas em 

2017. Estamos solidários com a 
preocupação de nossos empre-
gados que precisam sustentar a 
família e não sabem se o ama-
nhã lhes reserva um emprego 
formal.

Precisamos de profundas trans-
formações. É preciso definir de 
vez uma pauta para a reforma 
tributária e que esta traga respiro 
para as empresas tão sobrecar-
regadas com impostos. Também 
estamos enterrados em obriga-
ções trabalhistas que tornam 
nossa folha salarial incompatível 
com nossa realidade. 

Isso sem falar que os jovens bra-
sileiros precisam de educação 
em tempo integral já. Um ensino 
de qualidade formará profissio-
nais mais capacitados. Embora o 
País pregue o ensino universal, 
o que se ignora há décadas é a 
existência de um analfabetismo 
funcional. É triste pensar e colo-
car isso no papel. Dói na alma!

Por isso, insisto: desejo com 
todas as forças que em 2016 
nossos representantes sejam 
eles prefeitos, vereadores, depu-
tados, governadores, senadores 
ou a presidente da República 
arregacem as mangas e larguem 
de fazer política partidária para 
fazer uma política nacional, que 
mire nos projetos que realmente 
atendam as necessidades do 

País e do povo. 

Como se diz por aí, é preciso 
colocar a roda para funcionar. 

Nesta edição de Postos & Servi-
ços, trazemos notícias importan-
tes para o seu dia a dia, seja no 
posto, na loja de conveniência, 
lava-rápidos ou estacionamen-
tos. Uma delas é a que fala das 
chuvas de verão. Há um alerta 
geral para o aumento de tem-
pestades na região Sudeste. 
Enquanto nos postos as inun-
dações representam riscos de 
infiltrações, em outros estabele-
cimentos é preciso verificar as 
condições de testeiras, placas e 
totens. A responsabilização civil 
e criminal por um acidente é algo 
muito grave.

Outra dica desta última edição 
do ano é quanto à temporada 
de verão que chega e com ela 
a chance de aumentar o fatura-
mento. Mas, para isso, temos 
que pensar na qualidade dos 
produtos e serviços oferecidos. 

Por fim, faço votos para que 
todos tenham muita saúde, paz 
e criatividade para enfrentar 
um ano adverso. Quem sabe 
o maremoto se desfaça mais 
rapidamente do que o previsto e, 
com isso, os bons ventos voltem 
a nos visitar. Feliz Natal a todos 
e um Ano Novo mais próspero!
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?Ano Novo, novo 
ano. Problema 
velho, desafio 
novo. O que muda-
rá para o mercado 

revendedor de combustíveis a 
partir do dia 1º de janeiro? A crise 
econômica que se abate sobre o 
Brasil neste 2015 se estenderá por 
todo 2016? Quais as perspectivas 
a curto prazo? 

Não há receita e nem modelo 
padrão a seguir para desviar dos 
obstáculos que a recessão impõe aos 
empresários. Mas, na prática, se não 
se conseguirá aumentar as vendas nos 
próximos meses, então é preciso fazer com 
que despesas também declinem. É preci-
so considerar que a Baixada Santista vive 
um momento peculiar com o aumento do 
desemprego, a massa salarial em baixa e a 
atividade industrial, um dos pilares da eco-
nomia, ameaçada pelos juros altos e queda 
na produção.

A Usiminas, que em novembro anunciou 
que deixaria de produzir aço na usina de 
Cubatão, provocando quatro mil demissões 
diretas e indiretas, acendeu todas as luzes 
vermelhas sobre o futuro da região. 

“Por isso, acima de tudo, neste período 
temos que ser muito competentes na admi-
nistração dos nossos negócios. E isso vai 
desde a economia que se faça no uso do 
papel até a negociação de produtos com 
melhores preços e a redução de gastos”, 
pondera José Camargo Hernandes, presi-
dente do Sindicombustíveis Resan.

Postos & Serviços foi atrás de economis-
tas, cientistas políticos e representantes de 
entidades de classe que pudessem avaliar 
as peças que estão dispostas no tabuleiro 

da Baixada Santista e se há 
alguma chance de um xeque-

-mate na retração econômica.

2016 é um ano de eleições 
municipais. Embora haja um 
impasse político nacional, 

sempre há os respingos locais, 
com questões que afetam o va-

rejo, como as greves recorrentes 
em cidades como São Vicente e 

Cubatão. Isso sem falar na situação 
ruim dos caixas públicos municipais, 

que vem resultando até em atrasos 
de salários de servidores públicos e 

aposentados.

Essa realidade aumenta a percepção 
do consumidor de que a crise econômica 
está rondando sua casa. Tanto quanto os 
empresários, o consumidor já sofre com a 
inflação, com o aumento dos preços e com 
a pressão de ter um familiar, amigo ou mes-
mo alguém de dentro da sua casa desem-
pregado.

“Há de se considerar que combustível é um 
produto que pode ser cortado na hora de 
reequilibrar o orçamento doméstico. Além 
disso, as notícias publicadas na imprensa 
e a constatação do próprio cliente do posto 
que os preços da gasolina, etanol ou diesel 
estão sendo reajustados regularmente são 
fatores negativos para o nosso negócio”, diz 
José Camargo Hernandes, presidente do 
Sindicombustíveis Resan.

O que fazer? “Não há outra alternativa que 
não enxugar custos, reduzir perdas, enfim, 
melhorar a eficiência do seu negócio”, conti-
nua ele.

O economista José Paschoal Vaz, pesqui-
sador do Núcleo de Estudos Socioeconô-
mico da Universidade Santa Cecília, tem a 
mesma opinião. 
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“Quando o desemprego aumenta e as notícias se 
afunilam em pessimismo, o consumidor se retrai 
e prioriza o corte do supérfluo. O pessimismo na 
Baixada Santista se adensa com o caso Usiminas. 
E sempre há uma faixa de consumo supérfluo nos 
combustíveis. Pelas estatísticas da ANP, no acumu-
lado de janeiro a setembro, em relação ao mesmo 
período de 2014, para o Estado de S. Paulo, houve 
grande aumento das vendas das distribuidoras de 
álcool hidratado (30,6%), mas queda de gasolina 
comum (13,6%), o que não dá para deduzir o ‘movi-
mento’ dos consumidores, dada a relação de preços 
entre os dois tipos de combustível. Mas, de julho 
deste ano para hoje, os postos estão sentindo que o 
consumidor está ‘rodando menos’. O consumo futuro 
vai depender de quanto os brasileiros já cortaram de 
sua ‘faixa supérflua’. É possível que ele ainda caia 
um pouco mais”, pondera Vaz.

Medo
Para o economista do Nese, a inflação influencia as 
decisões, embora os níveis de hoje, 9% a 10% ao ano, 
não sejam tão superiores à média dos últimos anos 
para reprimir o consumo. “O medo, sim”, afirma.

O economista Adalto Corrêa de Souza Jr, vice-reitor da 
Unimonte, pondera que nunca o brasileiro discutiu tan-
to economia como vem fazendo agora. “Ele sente que 
essa crise é diferente. Nos anos 80 o brasileiro só co-
nhecia crise e não sabia o que era consumo de massa. 
Portanto, a crise era um estado natural de viver. Com a 
estabilidade (trazida pelo real), o nível de vida e consu-
mo melhoraram e agora ele sente que pode perder”.

Ele também considera natural que, independentemen-
te do nível de renda, as pessoas retraiam as compras 
devido à preocupação. “O nível de consumo de com-
bustível não é medido somente pelo que é colocado no 
tanque do nosso carro. Mas também pelo consumo de 
bens, pois tudo que é produzido e  transportado carece 
de energia. Quando a demanda agregada se retrai, 
significa dizer que (por exemplo) as pessoas viajam 
menos também”. 

Uma outra visão
João Carlos Gomes, doutor em História Social e pro-
fessor de Economia da FATEC de Praia Grande, afirma 
que a economia brasileira em 2016 continuará sofrendo 
os impactos da retração no consumo e que o fato de a 
Baixada Santista ter 88% dos empregos alocados nos 
setores de comércio e serviços é um fator preocupante. 

No entanto, ele faz uma outra avaliação do mercado de 
derivados de petróleo. “O combustível é um produto de 
demanda inelástica, ou seja, mesmo que o bolso das pes-
soas esteja comprometido, o consumo tende a permane-
cer constante, dado o grau de necessidade de seu uso”.

“A grande economia é feita da somatória 
das pequenas economias. Nem sempre 

se consegue economizar comprando um 
único produto. O que temos que focar é 

que precisamos diminuir despesas”, 
José Camargo Hernandes, 

presidente do Sindicombustíveis Resan.

“Essa é uma crise estrutural, portan-
to diferente das crises anteriores que 

tinham raízes conjunturais. Crises 
estruturais carecem de medidas estru-
turantes, portanto de forte impacto no 
curto prazo, com resultados de médio 
e longo prazo. A Baixada Santista não 
é uma ilha que pode passar desperce-

bida da crise.Temos forte conexão com 
a economia brasileira, tanto pelo polo 

industrial de Cubatão – que produz 
insumos para o Brasil e para o mundo, 
como pelo porto, que se conecta dire-

tamente com a demanda e produção 
nacional e internacional”.

Adalto Corrêa de Souza Jr,
vice-reitor da Unimonte

Adalto Corrêa de Souza Jr: “Esta crise é diferente”

Divulgação
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O assessor econômico da 
Confederação Nacional 
do Comércio (CNC), Vítor 

França, explica que a inexistên-
cia de qualquer fato novo capaz 
de reestabelecer a confiança dos 
agentes deve levar a uma nova 
queda das vendas do varejo em 
2016, um pouco menor do que 
a estimada para 2015, princi-
palmente por causa da base 
de comparação mais fraca. Ele 
aponta o conservadorismo, os 
juros altos, a falta de crédito, o 
aumento do desemprego e o 
menor poder de compra como 
causas principais.

“A inflação não dá sinal de trégua 
e tende a pressionar ainda mais o 
orçamento dos consumidores, es-
pecialmente dos de baixa renda, 
que já vivem normalmente com 
um orçamento mais apertado. Por 
fim, o cenário será agravado pelo 
forte aumento do desemprego ob-
servado ao longo de 2015 e que 
deve se estender até o início do 
ano que vem”, diz o consultor.

De qualquer forma, será o terceiro 
ano seguido de queda das vendas 
do varejo paulista, já que em 2014 
elas recuaram 2,8%, e devem 
recuar mais 8% neste ano. Confira 
principais trechos da entrevista:

Dólar alto é uma ameaça ou é 
a inflação que mais assusta os 
empresários?

O dólar alto chama atenção, costu-
ma ganhar destaque na imprensa, 
mas a inflação, também influen-
ciada pela valorização da moeda 
americana, afeta duplamente as 
vendas do varejo. De um lado, 
ela diminui o poder de compra 
dos consumidores. De outro, ela 
aumenta os custos, pressionando 
assim as margens.

Há índices que mostram o de-
sempenho do comércio neste úl-
timo trimestre de 2015 em compa-
ração com períodos anteriores?

Ainda não há dados disponíveis 
a respeito das vendas do último 
trimestre. Indicadores anteceden-
tes, porém, reforçam a tendência 
negativa. O Índice de Confiança do 
Consumidor (ICC), calculado pela 
FecomercioSP, atingiu 88,8 pontos 
em outubro e, apesar da leve alta 
na comparação com o mês anterior 
(85,5 pontos em setembro), deve se 
manter na zona de pessimismo  e 
próximo aos níveis mais baixos da 
história nos próximos meses. Além 
disso, pelo décimo segundo mês 
consecutivo o Índice de Intenção de 
Consumo das Famílias (ICF) regis-
trou queda e renovou o pior nível 
histórico desde janeiro de 2010. 
Assim como os consumidores, os 
empresários do comércio também 
seguem pessimistas. O Índice 
de Confiança do Empresário do 
Comércio (ICEC) da FecomercioSP, 
que em setembro registrou 72,3 
pontos, teve elevação de 0,7% em 
outubro, alcançando 72,8 pontos. 
Contudo, levando-se em considera-
ção que o ICEC varia de 0 (pessi-
mismo total) a 200 pontos (otimismo 
total), fica evidente que o cenário 
ainda está longe de ser positivo. 

“Além disso, a crise eco-
nômica, somada à turbu-

lência política, mantém os 
consumidores apreensivos 

e cautelosos, cortando gas-
tos, evitando novas dívidas 

e privilegiando o consu-
mo de bens e serviços de 

primeira necessidade. Tudo 
isso se traduz em vendas 

menores do varejo”, 
Vítor  França, 

assessor econômico da CNC

“Inflação não dá sinais de trégua”, 
diz economista da CNC

Divulgação
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Em 2016, o oceano 
estará mais quente. 
Segundo os meteoro-
logistas, o fenômeno 

El Niño deverá ser o mais inten-
so desde 1950. Ele tem capa-
cidade de mudar o sentido do 
vento e a pressão atmosférica, 
provocando chuva muito acima 
do normal.  

A informação faz parte de uma 
pesquisa inédita feita pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) que já fez o 
alerta sobre um aumento de 
20% na incidência de tempes-
tades em relação ao último ve-
rão nas regiões Sul e Sudeste. 

Portanto, revendedor, não 
espere mais para submeter a 
estrutura do seu posto a uma 
avaliação das condições gerais 
e de segurança das testeiras, 
totens e telhados.

Geralmente é a legislação 
municipal que atribui ao esta-

belecimento a responsabilida-
de quanto à segurança. Em 
Santos, por exemplo, segundo 
a Secretaria de Infraestrutura 
e Edificações, o proprietário 
do posto de combustível é 
totalmente responsável pela 
manutenção periódica destes 
equipamentos, assim como 
avaliação das condições em 
que se encontram após uma 
forte chuva.

“A lei complementar 441/2001 
(de Santos) exige de todos os 
imóveis possuam laudo téc-
nico de vistoria regularizado, 
assinado por um profissional 
responsável. A não apresenta-
ção do laudo gera multa de R$ 
1.062,07 e quem não paga tem 
o débito inscrito na Dívida Ati-
va”. Atenção, pois o descumpri-
mento das sanções pode gerar 
até a interdição do imóvel. O 
documento tem validade de 1 a 
10 anos, e varia de acordo com 
a idade e o tamanho do imóvel. 

DICAS
Enquanto as chuvas não chegam, aproveite 
para fazer a manutenção dos equipamentos. 
Abaixo, listamos alguns itens:

- Inspeção periódica das câmaras de contenção 
dos tanques, bombas e filtros. Atenção aos tan-
ques instalados em áreas descobertas;
- Manter as câmaras sempre limpas;
- Inspecionar a vedação das tampas das bocas 
de descargas dos tanques;
- Executar periodicamente o teste de estanquei-
dade;
- Manutenção periódica nos sistemas de drenagem 
das águas pluviais e no de águas contaminadas;
- Monitorar periodicamente a qualidade dos com-
bustíveis armazenados nos tanques;
- Observar se o escoamento das águas superfi-
ciais está direcionado para a área de instalação 
dos tanques. Caso se confirme, deve-se desviar o 
fluxo das águas no sistema de drenagem;
- Observar se os bueiros das imediações estão 
desobstruídos

Tanque com problema de vedação 
é sinônimo de prejuízo em perí-

odos de chuvas. Segundo João Luiz 
Fernandes, revendedor experiente e 
diretor da Generatrix – empresa de 
consultoria em engenharia ambiental 
– a manutenção preventiva deve ser 
feita, pelo menos, a cada seis meses, 
com a troca de borrachas e boot´s de 
vedação. 

“As tampas de vedação, por exem-
plo, devem ser avaliadas diariamente 
após a descarga do combustível. Já a 
boca de visita do tanque (sump) pode 
acumular muita água após a chuva, 
que pode infiltrar. Este é um local que 
deve permanecer seco”. Fernandes 
também recomenda a limpeza da 
caixa separadora com frequência, 
estabelecendo-se uma rotina semanal 
de inspeção.

O El Niño surge com o aque-
cimento anormal das águas 
do leste do Oceano Pacífico, 
perto da costa da América do 
Sul. No Brasil, os impactos são 
a seca no Nordeste e chuvas 
excessivas nas regiões Sul e 
Sudeste. 

Tudo pronto para 
receber o El Niño?

Faça manutenção 
a cada seis meses
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Os painéis de 
preço são um 
dos itens mais 
fiscalizados pela 

ANP no Estado, segundo 
informações do coorde-
nador da Agência em São 
Paulo, Francisco Nelson 
Castro Neves. Embora não 
haja mais modelo padrão 
com tamanho pré-definido, 
há regras que devem ser 
observadas. 

Na prática, segundo a 
Resolução 57, não importa 
mais a forma de exibição 
dos produtos comercia-

lizados: pode ser em banners, 
totens, placa de polietileno ou 
metálica. O importante é que o 
consumidor consiga visualizá-la 
de forma clara de dia ou à noite, 
mesmo à distância.

Alguns revendedores da base do 
Sindicombustíveis Resan foram 
autuados por infringir o item ‘visi-
bilidade’. Segundo a consultora 
jurídica do sindicato, a advogada 
Carolina Dutra, o painel deve estar 
na entrada do posto e ter tamanho 
adequado para facilitar a leitura 
mesmo antes de o motorista deci-
dir entrar no estabelecimento.

“Os principais erros são a 
ausência do painel, que deve 
estar afixado mesmo que es-
teja avariado e outro já esteja 
sendo providenciado; a inob-
servância às três casas deci-
mais, tanto no painel quanto 
nas bombas; divergência entre 
os preços indicados no quadro 
e na bomba; e ausência de in-
formação sobre o preço de um 
ou mais combustíveis revendi-
dos, seja à vista ou a prazo”.

Preços diferentes
O artigo 18 da Resolução 57 res-
salta, ainda, a questão das opções 
de pagamento. O painel deve con-
ter o valor à vista e a prazo, caso 
seja praticado pelo posto. 

Atenção: não estamos falando de 
diferença de preço para paga-
mento com dinheiro ou cartão, o 
que é considerada prática abu-
siva pelo Código de Defesa do 
Consumidor. 

Neste caso, o valor diferenciado 
se deve ao pagamento no ato ou 
faturado. Quando houver esta 
opção, todos os preços deverão 
estar indicados no referido painel.

“O descumprimento de tal re-
gra pode render multa entre R$ 
5 mil e R$ 50 mil, conforme a 
gravidade do caso e a existência 
de antecedentes, dentre outros 
fatores”, comenta a advogada.

Casa decimal
Os preços por litro de todos com-
bustíveis automotivos comerciali-
zados deverão ser expressos com 
três casas decimais no painel de 
preços e nas bombas medidoras. 

Infrações 
Segundo Castro Neves, no primei-
ro semestre deste ano foram reali-
zadas 7.495 ações de fiscalização 
em São Paulo, que resultaram 
em 1.804 autos de infração, 389 
interdições e 113 apreensões de 
produtos. As principais irregulari-
dades encontradas foram: bomba-
-baixa, produto fora das especifi-
cações, ausência de documentos 
de outorga, não atendimento a 
normas de segurança e ausência 
de equipamentos para testes de 
qualidade e de quantidade. 

Principais infrações
Não prestar informação ao consumidor;
Construir e operar instalações/equipa-
mentos em desacordo;
Comercializar ou armazenar produto 
não conforme;
Não cumprir notificação;
Não atualizar dados cadastrais;
Comercializar com vício de quantidade;
Adquirir ou destinar produto de/para 
fonte diversa da autorizada;
Ignorar normas de segurança;
Não possuir documento de outorga;
Comercializar sem cobertura fiscal;
Não apresentar documentação referen-
te à qualidade dos combustíveis;
Deixar de apresentar ou apresentar 
incorretamente documentação de movi-
mentação de combustíveis;
Romper/ocultar lacre ou faixa
Dificultar ações de fiscalização;
Não respeitar horário definido pela ANP;
Comercializar produto sem registro e/ou 
informação de registro na ANP .
Fonte: ANP

Embora não haja mais 
padrão, painel de preço é 
obrigatório e rende multa
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Pensando no conforto 
do cliente, por que 
não colocar uma 
televisão na loja de 
conveniência? Certo? 

Errado! Para fazer exibição co-
mercial de programas de TV ou de 
músicas é preciso ter autorização 
do Escritório Central de Arreca-
dação e Distribuição, o Ecad. Em 
outubro, um posto revendedor de 
Guarujá foi alertado por um téc-
nico do Ecad sobre as regras da 
legislação de direitos autorais.

“Para nós foi uma surpresa, pois 
não sabíamos que para exibir 
qualquer programa de TV pre-
cisaria de autorização do Ecad. 
Nós acreditávamos que isso era 
exclusivo para música, o que não 
era o nosso caso. Aqui, exibimos 
diariamente telejornais e progra-
mas de notícias de canais espe-
cializados”, comenta Alessandro 
Farias Moura, assistente adminis-
trativo do Auto Posto La Caniza.

A lei funciona da seguinte maneira: 
toda instituição pública ou privada, 
como lojas, bares, restaurantes, 
shoppings, academias, cinemas e 
teatros, que tem execução pública 
de música (ao vivo ou mecânica 
através de rádios ou TV) deve, 
de acordo com a Lei Federal 
9.610/98, pagar pelos direitos au-
torais. Esse dinheiro é repassado 
aos autores das obras tocadas.

Segundo a assessoria de imprensa 
do Ecad, programas de TV também 
entram no rol da arrecadação já 
que nos intervalos há vinhetas ou 
até mesmo apresentações musi-
cais. “A programação, seja do canal 
aberto ou a cabo, possui algum tipo 
de apresentação musical. Qualquer 
comercial é caracterizado como 
música e o autor do jingle veiculado 
também recebe pela exibição”.

Fiscalização
O Ecad explica que não existem 
fiscais, mas técnicos que visitam 

os estabelecimentos e os adver-
tem quanto à necessidade de 
pagamento dos direitos. 

“O valor varia de acordo com o ta-
manho da loja e o fluxo de pesso-
as que passam pelo local. Como 
a nossa loja é pequena, a taxa 
mensal é baixa. Regularizamos 
o pagamento e agora podemos 
exibir qualquer programa de TV. 
Para gente é importante ter a TV 
ligada, pois é uma forma de segu-
rar o cliente conosco”, explicou o 
funcionário do La Caniza.

O não pagamento do direito auto-
ral é uma violação à lei e o infrator 
responderá judicialmente pela 
utilização não autorizada das mú-
sicas, ficando sujeito às sanções 
criminais e civis cabíveis.

Cálculo
Os valores cobrados para utiliza-
ção de música em lanchonetes 
e lojas de conveniência é de R$ 

Lojas de conveniência também 
estão sujeitas às leis do Ecad
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Os usuários dos mais de 6,4 
mil quilômetros de rodovias 

paulistas administradas por con-
cessionárias têm à disposição 
395 postos de serviços em que 
podem estacionar e abastecer 
seus veículos, utilizar sanitários 
e lanchonetes. 

O levantamento da Agência 
Reguladora de Transportes do 
Estado (Artesp) mostrou que 
do total de postos instalados, 
280 deles disponibilizam 12.837 
vagas de estacionamento para 
caminhoneiros. 

Desses, apenas quatro estão 
na Baixada Santista, na área de 
concessão do Sistema Anchieta-
-Imigrantes, sendo eles o Auto 

Posto Jardim Anchieta (BR/
Santos), Auto Posto Viaduto 
(Ipiranga/Cubatão), Posto Forta-
leza (BR/SV) e Auto Posto São 
Judas ( bandeira branca/SV).

Como se cadastrar?

Postos interessados em se 
credenciar como Ponto de 
Parada e Descanso devem 
preencher um formulário de 
solicitação de reconhecimen-
to que está disponível no 
site do Ministério dos Trans-
portes, no link: http://www.
transportes.gov.br/ultimas-
-noticias/52-sistema-de-
-transportes/3200-pontos-de-
-parada-e-descanso.html.

45,91 por mês, por cada 10 
m² de área sonorizada. Aten-
ção, pois a metragem não 
considera o tamanho total da 
loja. Somente é considerada 
a área de acesso do público. 
A área de circulação de fun-
cionários, (como depósitos, 
cozinha, estoques e atrás 
do balcão) não é incluída no 
cálculo.

Em cidades com menos de 
300.000 habitantes existe 
uma redução no valor co-
brado de 15% e nas cida-
des com menos de 150.000 
habitantes, uma redução de 
30% em função do critério de 
região socioeconômica.

Para regularizar...
Os revendedores da Baixada 
Santista e do Vale do Ribeira 
devem procurar o escritório 
do Ecad em Santos, à Pra-
ça da República, 87, sala 

42, Centro. O telefone é o 
(13) 3224-2485 / 3223-1459. 
Também é possível requisitar 
informações pelo email ecad-
sa@ecad.org.br.

Exceção
Há dois casos em que o 
estabelecimento se livra do 
pagamento da taxa: quan-
do o áudio dos programas 
fica no mudo; ou quando o 
comércio utiliza publicida-
de própria nas TV´s, com a 
divulgação de seus produ-
tos e serviços.

O Ecad reconhece que o uso 
de som ambiente influencia o 
comportamento do consumi-
dor no momento da compra. 
Os estabelecimentos que 
quiserem manter o diferencial 
devem se cadastrar como 
usuário de música. Adimplen-
tes, podem utilizar qualquer 
obra musical. 

Quatro postos da região aparecem como 
pontos de parada nas rodovias estaduais

Para manter a exibição de pro-
gramas de TV ou rádio nas lojas 

é preciso pagar R$ 45,91 por mês 
para cada 10 m2 de área
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Estoques de 
equipamentos 
de pista
Faça um levantamento das condi-
ções atuais dos seus equipamen-
tos de uso diário, como bicos e 
mangueiras. Compre alguns itens 
para reposição imediata, caso al-
gum apresente falha. Produtos de 
limpeza dos veículos, como rega-
dores, rodos e vassouras também 
não podem faltar.

Itens 
obrigatórios
Os itens exigidos pelos órgãos 

fiscalizadores devem estar em 
perfeita manutenção para evitar 
multas e dores de cabeça. Aferi-
dor, Instrumentos de Análise do 
Combustível e Placas e Avisos 
devem ser checados sempre.

Vendas 
qualificadas
Na pista existem inúmeras opor-
tunidades de vendas. O combus-
tível aditivado é o principal deles. 
Treine seus frentistas sobre as 
vantagens e diferenciais do produ-
to. Se possível, desenvolva uma 
campanha de vendas com metas 
definidas.

Produtos 
agregados 
de pista
Aproveite o fluxo de clientes e 
prepare uma grande exposição de 
produtos na pista, como aditivos de 
combustível, palhetas, tapetes, flu-
ído de freios, limpadores de para-
-brisa, ceras, produtos de limpeza, 
entre outros. Atenção sempre ao 
seu alvará e ao que pode ou não 
ser vendido no estabelecimento.
              

Cortesia
Os serviços de cortesia têm duas 
finalidades. A primeira é demonstrar 
preocupação com o bem-estar do 

Divulgação PMS / Francisco Arrais

Fique pronto 
para a temporada!
Está aberta a época da 

temporada! Cidades da 
região repletas de turis-
tas, movimento dobrado 

não só na pista, como também 
na loja de conveniência... e o 
seu posto, está preparado para 
atender essa demanda? 

O grande desafio do revendedor 
de combustível está em garantir 
que as vendas acompanhem esse 
ritmo acelerado. Para isso, os 
funcionários devem estar capa-
citados para apresentar todos os 
produtos e serviços; afinal, cliente 
satisfeito sempre retorna.

O site Brasil Postos listou algu-
mas dicas para aproveitar as 
oportunidades desta época do 
ano. Atenção, pois os detalhes 
a serem analisados vão desde 
produtos em estoque até perfeita 
condição dos itens da pista, como 
mangueiras e bicos. Confira!

VERÃO

Revista Resan Dezembro.indd   12 04/12/2015   10:17:13



POSTOS & SERVIÇOS  |  13

cliente, que irá se sentir satisfeito em 
ter os itens do seu carro checados. 
A segunda é gerar a oportunidade 
de venda dos produtos agregados, 
assim como dos serviços especia-
lizados. Alguns exemplos: revisão 
do nível do óleo; adicionar água 
do radiador; água do lavador de 
para-brisa; completar o tanquinho; 
limpeza do para-brisa e retrovisor; 
calibragem dos pneus; ducha.

Serviços 
Especializados
Ofereça lavagem, higienização, 
lubrificação e troca de filtros.
Comunicação visual: É a princi-
pal ferramenta promocional do 
posto. Aproveite o fluxo da pista e 
apresente os saborosos lanches 
da conveniência utilizando as 
lonas de teto na entrada da ilha e 
na cobertura do posto. Produtos 
como bebidas geladas, sucos, 
lanches, energéticos; e serviços 
especializados, como troca de 
óleo e lavação podem ter sua 
venda potencializada com a utili-
zação adequada dos elementos 
de comunicação visual. 

Uniformes
Calor e suor não combinam com 
atendimento ao público. Disponi-
bilize uniformes em quantia sufi-
ciente para garantir que os cola-
boradores possam lavar e trocar 
suas fardas adequadamente. Os 
itens de segurança obrigatórios, 
como sapatos de borracha, creme 
de proteção, luvas, óculos também 
devem estar disponível em quanti-
dade adequada para garantir uma 
equipe protegida.

Treinamento 
da Equipe
Uma equipe bem treinada, 
motivada e bem remunerada é 
a chave do sucesso de qual-
quer empreendimento. Estimule 

os frentistas a oferecem os 
produtos agregados de pista 
e os serviços especializados 
com campanhas promocio-
nais baseadas em metas e 
recompensas. Transforme 
seus frentistas em vendedores 
buscando o engajamento e 
comprometimento com ações 
que sejam recompensadas 
financeiramente.

Estrutura Limpa e 
Organizada
Mantenha os banheiros sempre lim-
pos. Cobre a organização na pista 
e ilha de abastecimento, pois este é 
o principal ponto de contato visual 
do cliente. A troca de óleo deve 
estar impecavelmente limpa para 
não causar estragos nas roupas 
dos clientes.

Os deputados federais 
retomaram as discus-
sões sobre a libera-

ção de motores a diesel para 
carros utilitários de médio 
porte. A divergência entre 
montadoras de automóveis 
e fabricantes de autopeças é 
histórica.

O debate aconteceu dia 28 
de outubro em audiência na 
Câmara dos Deputados para 
análise do Projeto de Lei 
1013/11.

Atualmente no Brasil o motor 
a diesel só pode equipar 
veículos mais pesados, como 
picapes, vans, ônibus e ca-
minhões. Mario Massagardi, 
presidente da Aprove Diesel, 
entidade que reúne empre-
sas de tecnologia do setor 
de autopeças, defende que 
a liberação desses mo-
tores para veículos leves 
terá reflexo positivo na 
economia e na geração de 
empregos no País.

“Existem consumidores, 
aqui no Brasil, que rodam 
200 km ou 300 km por dia 
com seu carro [como os 
taxistas, por exemplo]. E 
eles têm o direito de ter 

Deputados rediscutem diesel em carros

algo econômico e com durabilida-
de e confiabilidade do motor.”

A Associação Nacional de Veícu-
los Automotores chegou a emitir 
parecer contrário ao projeto de 
lei, mas reabriu a discussão inter-
namente. O presidente da entida-
de, Luiz Moan, defende o etanol 
como combustível alternativo à 
gasolina, mas aguarda um novo 
parecer técnico sobre o diesel em 
um prazo de dois ou três meses.
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Confraternizar é...
...entender o verdadeiro sentido do estar perto. 
Perto da família, dos amigos, de colegas ou de 
parceiros de negócios. É um momento de união e 
reconhecimentos. No dia 3 de dezembro, os as-
sociados do Sindicombustíveis Resan se reuniram 
para celebrar o fim de mais um ano de parceria e 

de oportunidades de trabalho. É sempre um  pri-
vilégio poder confraternizar e comemorar. O sig-
nificado do lema União & Trabalho, adotado pelo 
sindicato desde sua fundação, em 1993, continua 
mais atual do que nunca.
Um feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos! 
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.com.br

comercial@redesoft.com.br

0800 777 9011

BLACK MONTH

60%ATEATE´́
D O  S O F T WA R ED O  S O F T WA R ED E  d e s c o n t oD E  d e s c o n t o

*Promoção válida de 25/11 a 25/12
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VARIEDADES

2ª QUINZENA DE DEZEMBRO

ANIVERSARIANTES
16Reinaldo Kensuke 

Monma  
Auto Posto Cajati

17Cristina Nunes Bento 
AP Bom Amigo - Guarujá

18Ilse Bigolin Locatelli 
Posto Aldo Cubatão 

 
Luciana Fogarolli Costa  
AP Flosi - São Vicente

20Vinícius Castanheira 
Diniz  

AP Boulevard XV - PG 
AP Super 1000 de Peruíbe 
Auto Posto Super 1000 do Quie-
tude - Praia Grande 
AP Super 1001 - Praia Grande 
AP Super 1003 - Praia Grande 
AP Vila Antártica - PG

21Carlos Wagner Cabral 
Dias dos Santos 

A.R.W. Cabral Serviços Automo-
tivos - Santos

22Fábio Enriquez Domin-
guez  

Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos Ltda - Santos 
 
Marilene de Santis Pavan  
AP Mar Báltico - Praia Grande

23Luciana V. de Carvalho 
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá

24Antônio Carlos Quintas 
de Pinho  

A. G. de Pinho & Cia - Guarujá

25José Luiz Villamarim 
AP Espumas - Santos

1 Antônia Mateus 
Auto Posto Retiro das Carave-

las - Cananéia

2 Sanny Royas de Aguiar 
Posto de Serviços Califórnia - 

Santos
   

5 Caroline Dantas Nagrockis 
AP Malibu - São Vicente

AP Valongo de Santos

Laurindo Carlos Rozinelli  
Auto Posto Redentor - Guarujá
   

7 Sérgio de Souza  
AP Carga Pesada do Guarujá

AP Falcão do Terminal - Guarujá
   

8 Luciano Jair Ongarato 
Posto 4 Irmãos - Jacupiranga

Severina Simões Leone 
Auto Posto Cinese - Guarujá
   

10 Ricardo Eugênio Meirel-
les de Araújo  

A. G. de Pinho & Cia - Guarujá

1ª QUINZENA DE JANEIRO

AP La Caniza - Guarujá
Posto Avenida - Santos
   

12 Antônio Sebastião 
Pavan  

AP Mar Báltico - Praia Grande

13 Luzia de Fátima Rodri-
gues Campagnaro  

Posto de Serviços Travessia de 
Santos 
   

14 Cristiane Verderano  
AP da Balança - Santos

Flávio Ribas de Souza  
Auto Posto Antônio Emerick - 
São Vicente
Auto Posto M. Power - Santos
Linha Um Produtos de Petróleo 
- Santos
   

15 Carlos Alberto Duque 
Posto de Serviços Vereda 

Tropical - Guarujá

AÇÕES DE REPRESENTATIVIDADE 

NOVEMBRO

12Reunião do Conselho 
de Representantes da 

Fecombustíveis, em Porto de 
Galinhas/PE;

12 a 14 Encontro de Re-
vendedores do Nordeste 

- 10ª Edição;

18Reunião na ANP/SP 
com o coordenador 

Francisco Castro Neves, em 
São Paulo/SP;

24Reunião do Conselho 
Regional do Senac, em 

São Paulo/SP.

28Marcelo Aparecido de 
Paula  

AP Belas Artes - Itanhaém

29Marcello Francisco Amei-
xeiro 

Super Posto 800 Milhas - SV 
Super Posto 800 Milhas Náuticas 
- São Vicente 
Super Posto Constituição -  
Santos

31José Roberto de Oliveira 
Auto Posto Praia de São 

Lourenço - Bertioga
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MURAL DA QUALIDADE
  

Não se esqueça que em janeiro de 2016 a Taxa 
de Controle e Fiscalização Ambiental Federal 
(TCFA) e dos demais serviços do Ibama, refe-
rentes ao 4º trimestre de 2015, estaqrão mais 
caras. O reajuste aprovado pela portaria inter-
ministerial 812, de 29/9/15, é de 157,63%. O 
valor da taxa varia de acordo com critérios de 
potencial poluidor. Empresas de pequeno porte 
pagarão R$ 579,67; as de médio, R$ 1.159,35; 
e as de grqande porte, R$ 5.796,73.

FORA DA VALIDADE

CONVERSÃO PARA GNV BATE RECORDE

Desde o último dia 3 de dezembro, o novo modelo de 
proveta de 100 ml já está disponível no mercado para 
a aquisição pelos postos revendedores, mas o prazo 
final para que o equipamento seja substituído terminará, 
apenas, em 3 de dezembro de 2016. A informação foi 
confirmada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Quali-
dade e Tecnologia (Inmetro) após questionamentos dos 
sindicatos da revenda e da Fecombustíveis. O Inmetro 
deverá publicar uma nova portaria corrigindo, oficial-
mente, a de número 428/2015. 

A Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) 
registrou no mês de outubro um total de 320 
conversões de veículos para o Gás Natural 
Veicular (GNV), melhor resultado desse mês 
nos últimos quatros anos. Na comparação com 
setembro, o crescimento é de 72%. Do total de 
conversões em outubro, 88% aconteceram em 
carros de pessoas físicas ou em frotas. O le-
vantamento considera os números da área de 
concessão da Comgás, que inclui as cidades 
da Baixada Santista.

PROVETA DE 100 ML

TAXA DO IBAMA COM REAJUSTE

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

Produtos vencidos foram encontrados em 166 de 
371 postos de combustíveis fiscalizados no Es-
tado de São Paulo entre junho e novembro deste 
ano pelo Procon-SP. Segundo o órgão, chamou a 
atenção a quantidade elevada de fluído de freio, 
aditivos e óleos lubrificantes fora da data de vali-
dade. Após o vencimento, esses produtos passam 
a absorver umidade e perdem suas características.
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MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS
O Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares 
e Similares da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira ministrará curso de Manipulação de 
Alimentos nos dias 18, 19 e 20 de janeiro, 
das 14h30 às 18 horas. Associados do Sindi-
combustíveis Resan têm desconto. Informa-
ções pelo telefone (13) 3223-7372 ou pelo 
e-mail sindhrbs@litoral.com.br.

DIESEL LIMPO
A qualidade do ar, principalmente nas gran-
des cidades brasileiras, está melhor, come-
mora o Ministério do Meio Ambiente (MMA). 
Citando dados da ANP, o ministério destaca 
que o consumo do diesel S-10, chamado 
diesel “limpo”, já alcançou 30% do mercado 
nacional. Com teor mais baixo de enxofre, 
o S-10 é considerado menos poluente, con-
forme as exigências do Conselho Nacional 
de Meio Ambiente (Conama). 
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