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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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Responsabilidade 
Social, um desafio

Sindicombustíveis Resan quer contar 
com apoio do associado para ampliar 
sua atuação em atividades voltadas 
para o trabalho social, como já aconte-
ce com a campanha de Natal.

Ibama já está com prazos
abertos para o RAPP10

08 Litigância de má-
fé em Santos

Justiça do Trabalho condena ex-frentista, 
em primeira instância, a litigância de má-
-fé. Polêmica, decisão mostra a impor-
tância de o revendedor guardar todos os 
documentos necessários para sua defesa.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Explicando o 
inexplicável”

J

Editorial

“Já estávamos no fechamento desta 
edição de Postos & Serviços 
quando o mercado de revenda de 
todo o País deu mais ênfase ao 
debates sobre  o que vale mais: 
estar associado a uma distribuidora 
ou tornar-se independente?

A polêmica se deve aos altos 
custos para se manter um posto 
embandeirado, o que inclui desde 
o preço dos produtos até despesas 
‘obrigatórias’ com planos de marke-
ting, por exemplo.

O presidente da Fecombustíveis, 
Paulo Miranda, chegou a dar en-
trevistas apontando uma diferença 
de até R$ 0,15 entre o preço de 
compra do combustível pelo posto 
que mantém contrato comercial 
com alguma companhia e o que 
não é fidelizado. Em Santos, por 
exemplo, no dia 1º de fevereiro, 
um posto independente vendia ga-
solina R$ 0,27 mais barata do que 
outro embandeirado. Ambos estão 
localizados na mesma avenida. 

No último relatório da ANP, dos 
39.993 postos existentes no País, 
16.092 são bandeira branca. 

Enfim, esta é uma discussão 
ampla, com muitas controvérsias, 
que já foi alvo de matérias de 

Postos & Serviços. É em perí-
odos de crise, que empresários 
colocam todos seus custos na 
ponta do lápis e acabam encon-
trando despesas muitas vezes 
exorbitantes e incompatíveis com 
a lucratividade do negócio.

O Sindicombustíveis Resan re-
presenta tanto os postos ligados 
a distribuidoras quanto os sem 
bandeira. Não somos favoráveis 
a uma ou outra marca e nem 
defendemos os que são livres dos 
contratos comerciais. O que nos 
importa é que o mercado varejista 
funcione em um ambiente justo e 
com condições de crescimento.

O ponto central é quanto à crescente 
margem de lucro das companhias, 
enquanto os postos têm recebido 
combustíveis com valores reajusta-
dos semanalmente, o que os força 
muitas vezes a absorver o aumento 
para não espantar o cliente.

Nas reportagens de jornais e TVs 
sempre aparecemos como os que 
reajustam os preços. É para nós 
que os repórteres ligam querendo 
explicações sobre os aumentos 
nas bombas. Não me lembro de 
ter assistido a uma matéria em 
que o presidente de uma distribui-
dora foi entrevistado para explicar 

Estamos na ponta da 
linha da cadeia de deri-

vados de petróleo e bio-
combustíveis. Somos nós 
que estamos diariamente 

nas pistas recebendo o 
consumidor e tendo que 
explicar o inexplicável. 

o reajuste da gasolina ou do die-
sel e nem mesmo o dono de uma 
usina para falar o motivo pelo 
qual o etanol está mais caro.

Ainda assim, somos otimistas. 
P&S tem publicado matérias 
que mostram o outro lado da 
moeda e que trazem exemplos 
de bons negócios. Nosso objeti-
vo é despertar no leitor o inte-
resse na busca de alternativas 
para o seu negócio.

É o caso da matéria especial des-
ta edição sobre a panificação nas 
lojas de conveniência. 

Atenção também para a notícia 
sobre uma sentença proferida 
por um juiz do trabalho de San-
tos que condenou um ex-frentista 
a litigância de má-fé. 

Até o mês que vem!
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A
Conveniência

Napoleão Fernandes Moraes, proprietário 
do Auto Posto Oceano Atlântico, em Santos, 
aderiu à panificação em sua loja BR Mania. 
“Vendo em torno de 600 pães por dia, além 

dos lanches, como o misto quente, que 
saem bastante. Vendemos frios e demais 

itens, como em qualquer padaria. Para 
mim é rentável. É um complemento a 

mais”.

No Posto Gaivota, na Avenida Ana 
Costa, em Santos, a loja é referência 
nacional da rede am/pm, da Ipiranga. 

Os pães congelados são entregues 
pela marca e utilizados na produção 

dos lanches, que somam quase 
quatro mil unidades ao mês. Isso 

sem contar os cinco mil pães com 
manteiga na chapa. Também são 

vendidos por quilo, numa média de 
400 unidades ao dia. Na parte de 

confeitaria, o consumo já chega 
a mil unidades de pedaços de 

tortas, bolos e docinhos. Além dos 
‘Donnuts’, que são comprados prontos e 

revendidos: pelo menos 500 ao mês. 

Na prática, funciona

A panificação vem ganhando um 
novo conceito nas lojas de con-
veniência. Nelas, o interesse não 
é pelo quilo do pão francês, puro 
e simples. Ali, sentado para um 
cafezinho, o cliente quer, tam-
bém, uma “média” na chapa ou 
um misto quente. Há até quem 
queira levar pãozinho para casa, 
economizando a ida à padaria, 
mas o lado bom do negócio é 
ampliar o cardápio para estimular 
o consumo interno. Se há uma 
verdade que não pode ser con-
testada é o fato de as lojas esta-
rem localizadas nos pontos mais 
estratégicos das cidades, terem 
ar condicionado e um mobiliário 
moderno e confortável, além do 
estacionamento fácil.

As conveniências que oferecem 
produtos diferenciados se desta-
cam e, por consequência, atraem 
mais consumidores. Nas lojas am/
pm (Ipiranga), BR Mania (BR) e 
Entreposto (Ale), a panificação é 
um segmento em ascensão.

Quem quer pão?

O pão vendido chega congela-
do e é assado na hora. Apesar 
de não ser um produto arte-
sanal, o sabor e a apresenta-
ção têm agradado os clientes, 
segundo avaliação dos próprios 

revendedores franqueados 
entrevistados por Postos & 
Serviços. As lojas Shell Select 
(Raízen) não oferecem serviços 
específicos de panificação e 
confeitaria.

As vendas do segmento cresceram, em média, 18% ao ano 
entre 2010 e 2014, segundo o Sindicom, sindicato das distri-
buidoras. Atualmente já são mais de 7 mil lojas do gênero 

espalhadas pelo Brasil, que movimentam R$ 6,8 bilhões ao ano

POSTOS & SERVIÇOS  |  05
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Até setembro do ano passado, a 
Ipiranga contabilizava 1.761 lojas 
am/pm, sendo 439 com padarias 
e 171 com Beer Cave (geladeiras 
grandes para cervejas). “Quando 
as lojas possuem padaria, o fluxo 
de clientes é ainda maior e, conse-
quentemente, as vendas também. 
A padaria muda o perfil de consu-
mo da loja, e isso resulta na maior 
frequência de visitas. Vale reforçar 
que, atualmente, a Ipiranga possui 
a maior rede deste segmento do 
Brasil”, informou a assessoria de 
comunicação da companhia.

A BR Mania oferece ao mercado 
um modelo exclusivo de padaria, 
com operação simples e formata-
da. A distribuidora garante que a 
operação gera alta rentabilidade, 
fidelização do consumidor e au-
menta o mix de forma significativa, 
através da oferta de produtos que 
não são encontrados na maioria 
das lojas de conveniência do mer-
cado. Enfim, para a BR, a “padaria 
é um excelente negócio”.

O interesse do revendedor fez a 
Ale incluir a panificação entre as 
possibilidades de negócio na área 
de food service. “Há um modelo 
flexível de negócio, personalizado, 
com suporte necessário para que 
o revendedor implante a padaria”.

Sucesso
O revendedor Ricardo Rodriguez 
Lopez, do Gaivota/Ipiranga, é re-
ferência da companhia no quesito 
padaria em conveniência. O esta-
belecimento localizado na Avenida 
Ana Costa, em Santos, recebe 
mensalmente 31 mil pessoas que 
param para tomar um café, comer 
um pão com manteiga ou queijo, 
fazer uma refeição, ou até mesmo 
levar uma sobremesa para casa. 

Segundo ele, o que fez a sua loja 
se tornar um case de sucesso foi a 
visão de que padaria não é apenas 
um lugar para vender pão francês. 
“Por si só, pão não dá dinheiro. Mas 
o cliente que para pra tomar um café 
acaba experimentando um lanche, 
um doce, toma um suco. A questão 
está em oferecer um mix de produ-
tos para agregar valor ao negócio”.

Lopez comenta que uma loja sim-
ples tem sanduíche natural, pão 
de queijo e bebidas.  A ideia de 
padaria, segundo ele, é disponibi-
lizar novos produtos, como o misto 
quente, pão na chapa, pão com 
frios fatiados na hora. “Você incre-
menta algo que não tinha. Com o 
tempo, vê que um bolo de laranja 
ou fubá também faz sucesso. O 
faturamento será maior”. 

Dificuldades
Segundo Ricardo Lopez, muitos 
revendedores deixam de investir na 
conveniência porque é um negócio 
totalmente diferente do que ocorre 
na pista. “Na loja tem que ofertar 
opção e isso dá muito trabalho. Já 
estamos com vantagem sobre as 
padarias, pois oferecemos estacio-
namento próprio, ar condicionado e 
bom atendimento. E mesmo que o 
cliente pare lá apenas para comer, 
uma hora vai abastecer”. 

Nem todo estabelecimento tem es-
trutura para fazer o serviço acon-
tecer. “Infelizmente, o resultado da 
loja só aparece depois de um ano, 
mas a maioria dos empresários bra-
sileiros não tem esse pensamento 
de plantar agora para colher lá na 
frente. O imediatismo não existe”. 

Quando o resultado não aparece, 
muitos desistem. “Mas, como tem 
contrato com a distribuidora, não 
pode abandonar de uma hora para 
outra. Então, começa a cortar cus-
to. Retira o ar condicionado, diminui 
funcionários e com isso perde clien-
te. Tem que acreditar no negócio, 
ter vontade e dinheiro em caixa 
para trabalhar e seguir adiante”.

Na linha de frente 
das lojas franqueadas

Panificação
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Apesar de vivenciarmos 
um cenário de crise no 
País, as quatro princi-
pais distribuidoras de 

combustíveis (Ale, Ipiranga, Pe-
trobras e Raízen) acreditam que 
investir em uma loja de conveni-
ência é sempre um bom negócio. 
“Acreditamos no grande potencial 
de crescimento. Prova disso é 
que o segmento cresceu 12% no 
último ano”, disse a assessoria de 
imprensa da BR Mania em nota 
enviada à P&S.  

Para a Ale, “a implantação de uma 
loja de conveniência, assim como 
de outros serviços agregados, é 
uma excelente forma de ampliar 
a oferta de serviços, otimizar o 
espaço do posto e conquistar e 
fidelizar clientes. Isso porque, 
cada vez mais, o consumidor 
busca inovações e quer aproveitar 
o tempo da melhor forma possí-
vel”. Tanto que a distribuidora não 
determina investimento mínimo e 
máximo. “Cada projeto varia de 
acordo com a oferta de serviços e 
as necessidades do revendedor. 
Podemos dizer que o investimento 
médio para começar um negócio 
de conveniência dentro de um mo-
delo básico está entre R$ 1,5 mil e 
R$ 2 mil por metro quadrado”. 

A Ale é dona da franquia Entre-
posto (EP), que segue um modelo 
que consiste em pagamento de 
uma única taxa de licenciamento 
e manutenção fixa mensal, ajus-
tada anualmente pelo IGP-M. A 
taxa de manutenção é aproxima-
damente de 1,5% do faturamento 
bruto da loja. Esse percentual é 
uma média da rede de lojas EP.

Fidelização 
de clientes é principal 
atrativo das lojas

O alto custo para se manter um forno elétrico deve ser colocado 
no topo dos critérios para se decidir ou não por implantar uma 
padaria na loja de conveniência. O alerta é do revendedor Edson 
Monico de Carvalho, do Auto Posto Guará Vermelho, no Jardim 
Casqueiro, em Cubatão. Ele manteve o serviço de panificação 
por pouco mais de um ano. Desistiu mesmo depois de um investi-
mento acima de R$ 25 mil. 

“A luz hoje é muito cara. Além disso, tem que estudar muito se   
o seu cliente tem o hábito de comprar pão num posto. Mesmo   
quando incluímos sanduíches no cardápio, sempre há a opção do 
lanche pronto”.

Outro fator que deve ser avaliado é a existência de espaço para 
manter um freezer para o armazenamento do pão congelado entre-
gue pela distribuidora. “É preciso pensar no conjunto. O custo por si 
só não compensa. Assar o pão não compensa. Hoje compro pão na 
padaria e faço o lanche para meu consumidor”.

Nem sempre vale a pena
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U
Justiça Trabalhista

Revés no tribunal 
Um ex-funcionário de um pos-
to revendedor de Santos, que 
trabalhou por sete meses como 
frentista entre 2014 e 2015, foi 
condenado, em primeira instân-
cia, por litigância de má-fé ao 
ingressar com ação trabalhista 
questionando desde diferenças 
salariais, adicionais por intervalos 
trabalhados, horas-extras, acúmu-
lo de função e até assédio moral. 
Foram 11 solicitações feitas à 
Justiça do Trabalho, todas elas 
negadas pelo juiz da 2ª Vara Tra-
balhista de Santos diante das pro-
vas apresentadas pelo advogado 
Rodrigo Julião, responsável pela 
assessoria jurídico-trabalhista do 
Sindicombustíveis Resan.

No caso da litigância de má-fé, é 
preciso destacar que esta figura 

jurídica se configura “quando a 
parte deduzir pretensão ou defesa 
contra texto expresso de lei ou 
fato incontroverso; alterar a ver-
dade dos fatos; usar do processo 
para conseguir objetivo ilegal; 
opuser resistência injustificada ao 
andamento do processo; proceder 
de modo temerário em qualquer 
incidente ou ato do processo; pro-
vocar incidentes manifestamente 
infundados ou, ainda, interpuser 
recurso com intuito manifesta-
mente protelatório (artigo 17 do 
Código de Processo Civil, CPC)”.

Na inicial impetrada pelo advogado 
do ex-funcionário estavam ane-
xados pedidos “de devolução dos 
descontos efetuados em contra-
cheque a título de contribuição 
confederativa 

e assistencial e de contribuição 
sindical”. No primeiro caso, o ma-
gistrado desconsiderou o pedido 
diante da “inexistência dos referi-
dos descontos nos contracheques” 
anexados no processo. 

Mas foi o item que se refere à 
contribuição sindical que fez 
com que o juiz o condenasse por 
litigância de má-fé. O ex-frentista 
terá de pagar ao seu ex-emprega-
dor R$ 320,00 referente à multa 
de 1% do valor da causa, confor-
me art. 18, caput, do CPC, e mais 
R$ 1.600,00 de indenização (5% 
sobre os R$ 32 mil requeridos 
pelo reclamante).  (art. 18, § 2º, 
do CPC), reversível para a recla-
mada, tudo devidamente atuali-
zado até o efetivo pagamento, na 
forma da Lei n. 6.899/81. 

Apesar da declaração de pobreza 
que o isenta das custas proces-

suais, o juiz ressaltou que a 
“justiça gratuita deferida não 

alcança as cominações 
decorrentes de litigância 

de má-fé”. 

O advogado do ex-
-frentista já recor-

reu da sentença, 
que agora será 

analisada 
pelo Tribunal 

Regional do 
Trabalho 

da 2ª 
Região.

08 |  POSTOS & SERVIÇOS
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Austeridade
Entre as muitas acusações que fizeram parte 
dos autos, a parte reclamante também acusou o 
“patrão” de ser austero. “Ele exige”, disse a tes-
temunha do funcionário ao juiz que, por sua vez, 
fez contar da sentença que “o fato de o patrão do 
reclamante ser exigente e austero, por si só, não 
acarreta danos morais”. 

Acúmulo de funções
A tese defendida de que o ex-frentista teria direi-
to a “acréscimo salarial por acúmulo de funções” 
também foi rechaçada pelo juiz. Ficou registrada 
na sentença a afirmação de que cabe ao emprega-
dor, no exercício do seu poder diretivo, estabelecer 
as atribuições inerentes a cada função (“jus varian-
di”), aplicando-se “in casu” o disposto no parágrafo 
único do artigo 456 da CLT, o qual dispõe que: “À 
falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a 
tal respeito, entender-se-á que o empregado se 
obrigou a todo e qualquer serviço compatível com 
a sua condição pessoal”.

O advogado Rodrigo Julião destaca a impor-
tância de o revendedor manter sempre tudo o 
que se refere à vida funcional do empregado. 
”Infelizmente, no Brasil, o empregado desliga-
do tem como cultura processar seu ex-empre-
gador, mesmo que ele tenha sido um bom pa-
trão. É por isso que deve-se guardar todos os 
documentos referentes ao contrato de trabalho 
pelo prazo de cinco anos, pelo menos. Com 
a documentação idônea, que corresponda à 
realidade do período em que o ex-funcionário 
esteve na empresa,  fica mais difícil as ações 
resultarem em sentenças desfavoráveis ao 
revendedor”, explica Julião.

No caso da litigância de má-fé, o advogado 
diz que embora a decisão do magistrado seja 
polêmica, ela é necessária nos dias atuais, 
“uma vez que num processo judicial só deve 
ser discutido direitos realmente existentes ou 
controversos”.

Cultura da ação trabalhista

O Sindicato Nacio-
nal das Empresas 
Distribuidoras de 
Combustíveis e de 
Lubrificantes (Sindi-
com) iniciou 2016 sob 
o comando de um 
novo presidente exe-
cutivo: José Lima de 
Andrade Neto (na foto 
ao lado). Eleito pelo 
Conselho Consultivo 
da entidade, Lima foi 
anunciado ao merca-
do em 8 de dezembro 
do ano passado. Lima 
é engenheiro químico 
formado pela Univer-
sidade Federal de 
Sergipe (UFS), mestre 
em Engenharia de 
Petróleo pela Colo-
rado School of Mines 

(EUA) e funcionário 
de carreira da Petro-
bras. Exerceu diver-
sas funções na estatal 
até chegar à presidên-
cia da BR Distribuido-
ra, cargo que ocupou 
durante seis anos.

O executivo atuou, 
ainda, como secretá-
rio de Petróleo, Gás 
Natural e Combustí-
veis Renováveis do 
Ministério de Minas 
e Energia (MME), 
como Conselheiro da 
Empresa de Pesquisa 
Energética (EPE) e 
como presidente do 
Conselho Consultivo 
do Sindicom no perío-
do de abril de 2011 a 
março de 2015.

Demais diretores

Executivo: Jorge Luiz 
Oliveira
Planejamento Estraté-
gico: Helvio Rebeschini 
- Raízen
Jurídico:  Guido Silveira 
- Ipiranga
Lubrificantes: Ricardo 
Mussa - Cosan
Meio Ambiente: Luis 
Alves de Lima Filho - BR
Regulamentação: Lucia-
no Libório - Raízen
Aviação: Ana Helena 
Mandelli - Raízen
Mercado e Comunica-
ção: Cesar Guimarães
Tributação: Antonio 
Rodrigues

Sindicom tem nova diretoria para 2016
Agência Petrobras
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OOs revendedores de combustí-
veis têm até o dia 31 de mar-
ço para preencher e enviar o 
Relatório Anual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras 
(RAPP), do Ibama, para o exer-
cício 2015/2016.

O prazo para preenchimento 
começou a valer em 1º de feve-
reiro. Previsto na Lei 6.938/81 
(§ 1º, Art. 17-C), o RAPP é um 
instrumento de coleta de infor-
mações de interesse ambiental 
com objetivo de colaborar com 
os procedimentos de controle 
e fiscalização ambiental, além 
de subsidiar ações de gestão 
ambiental. O preenchimento e 
entrega são obrigatórios para 
pessoas físicas e jurídicas que 
exercem atividades sujeitas à 
cobrança de Taxa de Controle e 
Fiscalização Ambiental - TCFA.

Associados que tiverem dúvi-
das podem consultar a advo-
gada Carolina Dutra, consulto-
ra jurídica em Meio Ambiente 
do Sindicombustíveis Resan 

(juridico@resan.com.br).

Dica
Para facilitar o preen-
chimento do relatório, o 
revendedor deve separar, 
com antecedência, todos 
os documentos exigidos. O 
RAPP só pode ser envia-
do por quem já realizou o 
recadastramento do Ibama.

A multa por não entregar 
o RAPP ou preenchê-lo 
errado pode chegar a R$ 9 
mil. Além disso, a regulari-
dade no RAPP é condução 

para pleitear licença ambiental 
ou autorização ambiental de 
funcionamento.

Como preencher
- A empresa inscrita irá aces-
sar o sistema do RAPP a par-
tir do site do Ibama. Para o 
preenchimento, o revendedor 
precisará da senha de acesso 
remoto ao sistema do Ibama.

- O declarante deve estar 
inscrito no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades  Poten-
cialmente Poluidoras e Uti-
lizadoras de Recursos Am-
bientais (CTF-APP) e, após 
acessar o sistema, clicar no 
link “Atividades Lei 10.165”, 
presente na tela inicial. O 
RAPP também pode ser aces-
sado no menu “Relatórios”.

- Os formulários do RAPP são 
disponibilizados pelo sistema 
de forma automática.

- Separe os dados sobre a 
produção comercial do esta-

belecimento. As informações 
podem ser encontradas nos 
registros de controle e estoque. 
Anote os seguintes dados:

Gasolina: _______ litros 
Etanol: _________ litros 
Diesel: _________ litros 
Lubrificante: ____  litros

- É preciso ter, ainda, os núme-
ros sobre os resíduos gerados 
(essa informação consta no 
certificado de coleta entregue 
pela Supply Service para os 
associados que mantêm convê-
nio. A secretaria do Resan pode 
oferecer os dados referentes ao 
relatório anual). 

Ibama

Chegou a hora de preencher o RAPP

Revista Resan Fevereiro.indd   10 04/02/2016   15:51:23



POSTOS & SERVIÇOS  |  11

Já renovou o CTF?

O Cadastro Técnico Federal  
passa, desde abril de 2015, por 
um processo de separação dos 
cadastros. Por isso, é funda-
mental renovar a inscrição de 
seu posto. A renovação deve ser 

feita na página de serviços do Ibama. 
Após o login, deve-se selecionar a 
opção “Sistema CTF/AIDA” e clicar 
em “atualizar”. Ao final, o sistema emi-
tirá o Comprovante de Inscrição, com 
validade de 2 anos. Com a mudança, 
os inscritos em ambos os cadastros 
passam a ter comprovantes individu-
alizados, um do CTF/APP, outro do 
CTF/AIDA.

Empresas registradas no CTF pode-
rão emitir Certificado de Regularidade 
único, exigido em processos de lici-
tação e para a obtenção de emprés-
timo em bancos oficiais. Para isso, 
é necessário que estejam em dia as 
obrigações previstas na legislação.

A regularidade dos cadastros pode ser 
consultada na página de serviços do 
Ibama, clicando em “Consultas” e, em 
seguida, em “Regularidade-CTF”.

- Acesse o Sistema CTF/AINDA: https://ser-
vicos.ibama.gov.br/ctf/sistema.php

- Guia de cadastro para pessoa física: 
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/aida/guia/pf/
html/index.htm

- Guia de cadastro para pessoa jurídica: 
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/aida/guia/pj/
html/index.htm.

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.

Atenção aos prazos do SAT-CF-e

E
Novo sistema

Embora a Secretaria da Fazenda 
tenha alterado o prazo de implantação 
do SAT para 1º de janeiro de 2017, os 
revendedores de combustíveis devem 
ficar atentos e observar o prazo de validade 
da primeira lacração do Emissor de Cupom Fiscal (ECF). Ao 
completar cinco anos, contados da data indicada no Ates-
tado de Intervenção, o aparelho deve ser substituído pelo 
novo modelo (SAT-CF-e), mesmo que isso ocorra antes da 
data final para cessar os antigos emissores. 

Até 31 de dezembro de 2016, a emissão do SAT será 
facultativa. Entretanto, em nossa base, já há postos traba-
lhando com o novo modelo. Confira, abaixo, todas as datas 
previstas na Portaria CAT-59, de 11/06/2015 e as hipóte-
ses de obrigatoriedade.

          1º de janeiro de 2016:  
Em substituição à Nota Fiscal de 
venda a consumidor (mod. 2) para os 
contribuintes que faturaram R$ 100 
mil ou mais em 2015; Postos de com-
bustível, em substituição à Nota Fiscal 
de venda a consumidor (mod. 2). 
ECFs que tenham mais de cinco anos 
para as seguintes CNAEs: 4711301, 
4711302 e 4712100. 

          1º de janeiro de 2017:  

Em substituição à Nota Fiscal de 
venda a consumidor (mod. 2) para os 
contribuintes que faturaram R$ 80 mil 
ou mais em 2016; Prazo final para os 
postos de combustível cessarem os 
ECFs. 

          1º de julho de 2018:  
Em substituição à Nota Fiscal de 
venda a consumidor (mod. 2) para os 
contribuintes que faturaram R$ 60 mil 
ou mais em 2017.

Prazos

Revista Resan Fevereiro.indd   11 04/02/2016   15:51:24



12  |  POSTOS & SERVIÇOS

Treinamentos

NR-20 está de volta

AA lição número 1 do curso da 
NR-20 é que 80% dos inciden-
tes nos locais de trabalho es-
tão relacionados ao compor-
tamento inadequado de quem 
executa uma tarefa. Apesar do 
investimento com matrículas 
e alterações nas escalas de 
trabalho, o revendedor terá 
como retorno um profissional 
capacitado que buscará a 
prevenção e a segurança dos 
colaboradores e clientes.

Os funcionários aprendem, 
com exemplos reais, o que 
não se deve fazer. Improvi-
sar, fazer de forma mais fácil, 
aceitar a preguiça, correr ris-
co desnecessário, não usar 
EPI e desrespeitar procedi-
mentos são itens que devem 
ser abolidos do dia a dia.

Em março, o Sindicombus-
tíveis Resan abrirá novas 
turmas do curso de NR-20 
em sua sede e, em maio, 
em Registro (veja ao lado). 
Obrigatórios, os cursos 
exigidos pelo Ministério do 
Trabalho em Emprego são 

divididos em dois módulos: 
o de 4 horas (Integração) é 
destinado aos trabalhadores 
que não lidam com o proces-
so de abastecimento, como 
caixas, funcionários de lojas 
de conveniência e setor ad-
ministrativo; e o de 16 horas 
(Intermediário) é direcionado 
aos funcionários que ficam 
na pista em contato direto 
com os combustíveis.

Didático, o treinamento 
ministrado pela Labormed 
Saúde Ocupacional é escla-
recedor sobre as funções de 
cada funcionário do posto 
e sobre as ações a serem 
adotadas em diversas situa-
ções, sejam elas para afastar 
riscos ou evitar acidentes.

Desde fevereiro de 2014, 
quando o Resan come-
çou a ministrá-los, 2.200 
funcionários concluíram a 
capacitação e receberam o 
certificado em duas vias. A 
original é entregue ao aluno 
e a cópia anexada no pron-
tuário do posto. 

Calendário de
treinamentos
Nos dias 14, 15, 16 e 17 de mar-
ço, no período da manhã e da 
tarde, terá treinamento na sede 
do Sindicombustívei Resan (Rua 
Manoel Tourinho, 269, Macuco, 
Santos). Os valores para o curso 
de Integração é de R$ 46 por 
funcionário associado e R$ 146 
para o Intermediário. 

Em maio, será a vez de Registro 
receber as novas turmas da NR-
20. Será nos dias 2, 3, 4 e 5 em 
ambos os períodos. O valores 
para o curso de Integração é de 
R$ 73 por funcionário associado 
e R$ 195 para o Intermediário.

Preços diferenciados para não 
sócios. As inscrições devem ser 
feitas no site www.resantreina-
mentos.com.br. Informações 
pelo telefone: (13) 3229-3535. 

SEJA UM CLIENTE MICROSFFER

Geração, validação e envio do arquivo XML;

Consulta de DANFE na SEFAZ;

Cancelamento de NFe na SEFAZ;

Envio dos arquivos XML da nota fiscal
eletrônica para o cliente final;

Exportação dos arquivos XML, incluindo PDF;

Impressão da DANFE personalizada comImpressão da DANFE personalizada com
o  logotipo da empresa;

Emissão de carta de correção eletrônica;

Manifestação do destinatário;

Compatível com certificados digitais A1 e A3.

Com 20 anos de experiência, a Microsffer oferece produtos e módulos 
que possibilitam alavancar vendas, cumprir obrigações fiscais e fazer a 
gestão do seu negócio de onde você estiver.

Conheça o SIGNFe, segurança e maior agilidade para as operações 
relacionadas com Nota Fiscal Eletrônica.

As operações relacionadas 
a NFe dentro de um único 
aplicativo
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Solidariedade

S
Em dia  com a responsabilidade social

“Sei que o meu trabalho é uma 
gota no oceano. Mas, sem ela, 
o oceano seria menor”. A frase 
é de Madre Teresa de Calcutá e 
reflete o sentimento e a vontade 
daqueles que doam tempo e 
amor para ajudar o próximo. Nos 
últimos 18 anos, o Sindicombus-
tíveis Resan tem desenvolvido 
uma campanha que mobiliza 
associados e empresas parcei-
ras em prol de entidades bene-
ficentes da Baixada Santista e 
Vale do Ribeira. 

Na edição de 2015, 63 postos 
revendedores colaboraram a 
campanha ‘Abasteça o Natal 
de Quem Precisa’, para que 
o sindicato pudesse entregar 
a cinco instituições o valor de 
R$ 3,5 mil.

Às vésperas de completar 23 
anos, o sindicato que representa 
75% postos estabelecidos em 23 
cidades da região, quer reforçar 
seu papel como entidade cidadã. 
O objetivo é aproximar nosso 
revendedor de projetos sociais, 
ampliar a oferta de ações de ma-
rketing durante datas importantes 
e também ampliar as informa-
ções sobre campanhas de saúde 
e bem estar.

Em breve, os nossos associados 
receberão uma pesquisa sobre 
sua disponibilidade em participar 
de ações. “O Resan não quer 
ampliar as despesas e nem obri-
gar seu associado a colaborar 
com doações em dinheiro. Pen-
samos, por exemplo, em criar 
uma rede de solidariedade. O 
que é isso? Somos donos de es-
tabelecimentos bem localizados, 
estratégicos... Por que não nos 

colocarmos à disposição durante 
as campanhas de arrecadação de 
alimentos, agasalhos ou de outros 
insumos destinados a comunida-
des carentes quando houver uma 
tragédia na nossa base?”, ques-
tiona o presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes.

Responsabilidade Social
Em um ano especialmente difícil 
para os brasileiros, inclusive para 
os empresários, a solidariedade 
terá um peso especial. Por isso, 

pensamos em ampliar os conta-
tos com clubes de servir e outras 
campanhas que defendem a corte-
sia e um trânsito mais gentil.

Além da gratificação em poder 
ajudar, a responsabilidade so-
cial empresarial pressupõe que 
organizações se conscientizem do 
seu papel no desenvolvimento na 
comunidade que está inserida. 

Em contrapartida, as pessoas têm, 
sim, uma percepção diferente das 
chamadas empresas cidadãs. 

“Sempre digo que assinar um cheque é fácil. 
Difícil é fazer, diariamente, o trabalho que 
vocês fazem com tanto carinho e amor. Em 

breve visitaremos cada entidade aqui repre-
sentada para que os nossos associados conhe-
çam melhor o trabalho realizado por vocês”.

José Camargo Hernandes, 
presidente do Resan

14 |  POSTOS & SERVIÇOS
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Representantes das cinco entidades e 
membros da diretoria durante a entre-
ga das doações

QUER AJUDAR?
Conheça, agora, as cinco creches 
beneficiadas com a campanha. 
Colabore você também! 
Lar Fraterno de Cubatão 
Av. Joaquim Miguel Couto, 1130, 
Vila Paulista. Telefone: (13) 
3361.3973
É uma entidade de amparo integral 
à pessoa idosa. Atualmente, conta 
com 28 idosos acima de 60 anos. 
APAE de Praia Grande 
Rua das Acácias, 320, Jardim 
Quietude. Tel: (13) 3472-5257.
Atende 82 crianças e adultos 
excepcionais. É oferecido, gratui-
tamente, atendimento com fisiote-
rapeuta, fonoaudióloga, psicóloga, 
assistente social e terapia.
Lar de Amparo Vovó Walquíria 
Rua João Francisco Bendorp, 
1555, Cidade Náutica, São Vicen-
te. Tel: (13) 3025-2878.
Abriga 19 idosos. Oferece aten-
dimento médico, nutricionista e 
apoio psicológico. 
Lar Espírita Cristão Elizabeth 
Rua Orlando Falcão, 172, Jardim 
Praiano, Guarujá. Telefone: (13) 
3351-5477.
Atende gratuitamente gestantes, 
crianças, idosos e moradores de 
rua. Estes últimos recebem troca 
de roupa, alimentação e itens de 
higiene pessoal. Oferecem aulas 
de reforço escolar, creche, aulas 
diversas de esporte e cultura. Mais 
de 15 mil pessoas passam pelo 
local mensalmente. 
Associação Cristã Beneficente 
Eurípedes Barsanulfo  
Avenida Washington Luiz, 25, 
Santos. Tel: (13) 3235-5316.
A creche atende 215 crianças de 0 
a 3 anos. Oferece cinco refeições 
diárias e atividades educacionais. 

Entidades recebem as doações

Um sorriso e a gratidão são os 
combustíveis que movem institui-
ções beneficentes com as cinco 
contempladas pela 18ª edição da 
Campanha Abasteça o Natal de 
Quem Precisa. 

Os R$ 3,5 mil entregues no dia 13 
de janeiro permitem que o traba-
lho social com crianças e idosos 
continue firme mesmo diante das 
dificuldades do dia a dia e da cri-
se econômica atual.

“Nestes tempos de crise, as doa-
ções diminuíram e vocês continu-
am firmes no trabalho de respon-
sabilidade social, mesmo com 
as adversidades do nosso País. 
Somos privilegiados por parti-
cipar de uma ação como esta”, 
comenta Pascoal Petty Ferreira, 
presidente do Conselho Fiscal da 
APAE de Praia Grande.

“Nem tudo está perdido. Muito 
bom ver que ainda há entidades 
que olham para a gente”, disse a 
assistente social Kátia Guimarães, 

do Lar Espírita Cristão Elizabeth.

Solange Lima, vice presidente do 
Lar Fraterno Cubatão, conta que 
a doação irá complementar as 
despesas da casa, assim como 
acontecerá no Lar Vovó Walquí-
ria. “Sobrevivo com a ajuda da 
população, que doa alimentos 
e fraldas. O restante tenho que 
comprar”, disse Iva Monteiro.

Ana Cristina Pereira Morgado, da 
Associação Eurípedes Barsanul-
fo, disse, emocionada, que não 
há recompensa maior do que ver 
o olhar de agradecimento das 
crianças da creche. “Este dinhei-
ro vem para somar, afinal, temos 
50 funcionários contratados para 
atender 215 crianças”. A creche, 
fundada pelo avô de Ana, iniciou 
as atividades em 1961 e ficou 
no comando de seu pai, Avelino 
Morgado, por 30 anos. Falecido 
em 2015, Morgado, que era as-
sessor da diretoria do Resan, de-
dicou grande parte da sua vida a 
este trabalho.
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Combustíveis

Apesar de recorde no  
consumo de etanol, venda de 

combustível cai no País

PPouco mais de 3%. Esse foi o recuo das 
vendas dos combustíveis no Brasil em 
2015, apesar do forte aumento no consumo 
de etanol hidratado. Os dados, apontados 
pelo Sindicato das empresas Distribuido-
ras de Combustíveis (Sindicom), revelam, 
ainda, que este foi o primeiro recuo das 
vendas desde 2005. Ao todo, as empresas 
associadas comercializaram pouco mais de 
101 bilhões de litros no ano passado.

Os veículos leves consumiram 1,7% menos 
gasolina e etanol. A queda, segundo o Sindi-
com, reflete o menor consumo das famílias 
ao longo do ano. Relatório do Banco Central 
aponta que a ordem foi de 2%. 

Já as vendas de etanol hidratado chega-
ram a marca de 11 bilhões de litros,  o que 
representa um crescimento de 39,2% frente 
a 2014. Apesar da redução das vendas em 
novembro e dezembro, devido à perda da 
atratividade dos preços do produto compa-
rado à gasolina, o Sindicom destaca que o 

consumo de hidratado foi o maior desde o 
início do programa do álcool.

Com o aumento da demanda pelo etanol, 
as vendas de gasolina caíram 8,6% em re-
lação a 2014. Na maior parte do ano, ainda 
de acordo com o Sindicom, o hidratado 
teve uma paridade de preço favorável em 
relação à gasolina nos principais Estados 
(São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goi-
ás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), 
tornando-se a opção preferida de grande 
parte dos consumidores.

Demais combustíveis 
As vendas de diesel caíram 5%. Esse 
recuo não acontecia desde 2009. O óleo 
combustível também apresentou queda, de 
19,3%, devido ao menor acionamento das 
termoelétricas em 2015. 

A comercialização de querosene de avia-
ção (QAV) diminuiu 1,6% no comparativo 
com 2014.

3%
Recuo das vendas 
de combustíveis 
no comparativo 
com 2014

39,2%
Aumento das vedas 
de ETANOL 
hidratado 
frente a 2014

5%
Recuo das vendas 
de DIESEL no 
comparativo 
com 2014

8,6%
Recuo das vendas 
de GASOLINA 
no comparativo 
com 2014
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Anuncie aqui

Postos & Serviços abre espaço 
a partir deste mês para revende-
dores associados interessados 
em anunciar a venda, aluguel, 
arrendamento ou compra de 
equipamentos, áreas ou postos. A 
coluna ‘Classificados’ prmitirá um 
intercâmbio de informações entre 
associados do Sindicombustíveis 
Resan. 

A ideia é viabilizar negócios entre 
revendedores, donos de lojas de 
conveniência, estacionamentos, 
lava-rápidos e trocas de óleo da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira. 

A ideia é dar destino a um equi-
pamento que ficou ultrapassado 
para uma empresa, mas que para 
outra será muito útil. “Ao invés de 

ficar guardado num depósito onde 
pode virar sucata, ao ser anun-
ciado aqui no Classificados da 
nossa revista ele pode despertar 
o interesse de outro revendedor”, 
explica o presidente do Resan, 
José Camargo Hernandes, ideali-
zador do projeto.

O sindicato não fará qualquer 
intermediação entre as partes e 
nem se responsabilizará quanto à 
qualidade do produto que estiver 
em negociação. A ideia é apenas 
publicar a foto do equipamento 
com as suas especificações técni-
cas, contato (email e telefone) e o 
valor desejado. O objetivo é que o 
anúncio seja completo para evitar 
perda de tempo dos dois lados.  

Como anunciar?
Os interessados em ocupar 
esse espaço devem enviar 

email para o imprensa@
resan.com.br com a foto e 

as características do ma-
quinário, produto, área ou 

mesmo do estabelecimento 
em questão.  Não esquecer 

do telefone de contato e 
email. É preciso identificar 

no ‘assunto’ a expressão 
“Bom negócio”. Mais infor-
mações pelo telefone (13) 

3229-3536 

Já está em vigor a lei 16.120, 
publicada na edição de 19 de 
janeiro 2016 do Diário Oficial 
do Estado, que proíbe os 
estabelecimentos comerciais 
de exigirem um valor mínimo 
para pagamento de produtos 
ou serviços com cartão de 
crédito.

Na prática, as lojas de con-
veniência e nem os postos 
de serviços podem se negar 
a vender com cartão de 
crédito qualquer produto, 
independente do valor. O 

Procon está alertando consu-
midores a fotografarem carta-
zes como prova do desrespei-
to à lei. 

A partir de uma denúncia, o 
Procon deverá entrar em contato 

com o estabelecimento, exigindo 
do comerciante a apresentação 
de comprovantes de pagamen-
tos recebidos com cartão de 
crédito em valores abaixo do 
denunciado pelo cliente.

Lei paulista proíbe 
valor mínimo para 
cartão de crédito
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Dorival Franco da Silva 
Auto Posto Avalanche - 
São Vicente
Auto Posto Cidade Náu-

tica -  São Vicente
Auto Posto Náutica Frei Gaspar 
- São Vicente

Carolina Ongarato 
Pontes
Abastecedora de Comb. 
Turismo - Jacupiranga

Clayton José Rigo Júnior 
Auto Posto São Vitor - Santos
Centro Automotivo Porto Astú-
rias - Guarujá

João Jorge Gonçalves Guedes 
AP Tamburello  - Santos

Maria das Graças San-
tos Bento 
Auto Posto Bom Amigo - 
Guarujá

Marcelo Rodrigues 
Perdigão  
Manuel R. Perdigão & 
Cia - Itanhaém

Eduardo P. Ramos  
AP Ferry Boat do Guarujá
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Fique Atento!

13Solenidade de entrega 
das doações da campa-

nha “Abasteça o Natal de Quem 
Precisa” de 2015, na sede do 
Sindicombustíveis Resan em 
Santos/SP;

14Reunião para análise do 
Termo de Logística Rever-

sa para renovação do mesmo, em 

São Paulo/SP;

26 Reunião do Conselho 
Regional do Senac, em 

São Paulo/SP;

27 Reunião para discussão de 
um manual sugestivo para 

encerramento de casos, baseado 
na legislação da Califórnia, em 
São Paulo/SP.

17

22

18

25

27
Carlos Celso Carrico 
AP Pôr do Sol - Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul 
- Itanhaém

01

02

FEVEREIRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

JANEIRO / 2016

05

Ronaldo Miranda 
Auto Posto Barros Tupy - 
Praia Grande
Auto Posto Miranda Cai-

çara - Praia Grande
Auto Posto Zenith Guilhermina 
- Praia Grande

Simone Rozinelli 
AP Redentor - Guarujá

Anderson Aparecido 
dos Santos  
Auto Posto São Jorge de 
Cubatão

Gilson Abril Dutra
AP Via Nébias - Santos

Ricardo Rodriguez Lopez 
Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos

Ibrahim Fayes Hejazi 
AP Savoy - Juquiá

Vítor M. Leal Osório 
AP Tamburello - Santos

06

08

MARÇO
1ª QUINZENA

Ações / Resan
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26
03

Maria de Lourdes Apa-
recida Masiero Ribeiro 
AP Pedro Lessa - Santos

Maria Alves de Oliveira 
Auto Posto Montana de 
Cajati

Aldo Locatelli 
Posto Aldo Cubatão

Maria H. Geraldini Torres 
AP Vera Cruz Mongaguá

Vladimir de Souza Barbosa Jr 
Auto Posto Shalon da Nove de 
Abril - Cubatão

Mateus F. Amado Neto
AP Ferreira Amado - SV

Nelson Rodrigues 
Auto Posto Saveiros - 
Itanhaém

Roseli Ongarato 
Abastecedora de Comb. 
Turismo - Jacupiranga

Abel Antônio Duque 
Posto de Serviços Vere-
da Tropical - Guarujá

Lílian G. Hamamoto 
Carvalho & Hamamoto - 
Santos

07

10

12

13

14
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NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO
REVENDA 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
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Fique Atento!

1Já está em funcio-
namento o novo 
sistema da ANP 
para registro de 

documentos pela internet 
para postos revendedores de 
combustíveis. Chamado de 
SRD-PR (Sistema de Registro 
de Documentos dos Postos 
Revendedores), o serviço é 
on-line e tem como objetivo 
simplificar o processo e facilitar 
o atendimento de cerca de 40 
mil postos de combustíveis atu-
antes no Brasil. Acesse: https://
app.anp.gov.br/anp-sga-sso/

CADASTRO ONLINE 2A polícia de Goiás 
identificou 10 
postos que, após 
reincidirem contrato 

com três afiliadas ao Sindicom 
(Ale, Petrobras e Shell) conti-
nuaram exibindo a identidade 
visual da marca. A operação 
‘Posto Clone’, feita com o apoio 
do Procon e da Secretaria da 
Fazenda, autuou proprietários 
e gerentes e determinou a 
remoção de adesivos e partes 
das fachadas que apresenta-
vam as cores e padrões gráfi-
cos das três redes. As regras 
estão previstas na Resolução 
ANP nº 41 de 2013, Artigo 25, 
parágrafo 3º e 5º.

CLONAGEM DE POSTO

3 Pesquisa realizada pela Sontra Cargo 
apontou as principais necessidades do 
caminhoneiros nos pontos de parada 
e descanso. Os principais pedidos de 

melhoria foram: 89,1% banheiro com ducha; 61,7% 
alimentação de qualidade; 49,9% estacionamen-
to gratuito; 27,1% segurança; 22,3% serviços 
mecânicos; 19,5% Wi-Fi e 10,1% iluminação.  

PONTOS DE PARADA

4O Procon-SP divulgou o 
balanço das ações feitas 
em 2015 nos postos da 
capital, litoral e inte-

rior. As principais infrações foram: 
validade vencida dos produtos; falta 
de clareza na informação de preço; 
restrições de aceitação de cartão e 
publicidade enganosa.  

PROCON-SP

6De acordo com a Lei 
11.577 de 22/11/2007 
todos os postos de 
combustíveis localiza-

dos em rodovia são obrigados a 
afixar um cartaz contendo a men-
sagem: Exploração sexual e tráfico 
de crianças e adolescentes são 
crimes: Denuncie! Para solicitar o 
seu, entre em contato por e-mail: 
roberto.assessor@resan.com.br

CARTAZ OBRIGATÓRIO

7 O segmento 
automotivo 
confirmou a ten-
dência de alta e 

cresceu 1,5% em novembro 
de 2015 na comparação com 
outubro. Segundo a Abegás, 
este foi o único segmento 
que registrou aumento no 
consumo em todo o País.

GÁS NATURAL5 O sistema de bandeiras tarifárias, que 
aplica uma cobrança extra nas contas de 
luz, terá mudanças a partir de fevereiro. As 
alterações foram aprovadas pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a principal delas 
é a criação de um novo patamar de cobrança. A decisão 
deve levar a um barateamento das contas a partir de 
1º de fevereiro. Isso porque o valor da tarifa extra a ser 
paga pelos consumidores (bandeira vermelha) deve cair 
dos atuais R$ 4,50 para R$ 3,00 a cada 100 killowatts-
-hora (kWh) de energia consumidos.

ENERGIA MAIS BARATA
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