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Professor Marins
fala em entrevista
exclusiva a P&S
dos pecados que
podem ser “fatais”
para seu negócio
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Quem é empresário sabe que produtividade e
eficiência são possíveis somente com informações
precisas e um sistema de gestão de fácil uso.
Contar com relatórios completos e ter um controle
financeiro confiável, além de segurança na
operação e nos acessos é essencial.
Controle

Estratégico
Controle

Tático
Controle

Operacional

Gestão centralizada para redes
Relatórios precisos e completos
Controle financeiro: DRE, rentabilidade e evolução do patrimônio
Gestão de suas compras e importação de XMLs
Obrigações legais: manifestação de destinatário, NF-e e SPED
Conciliação de Cartões
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Gasolina
refinada

Sem regulamentação da lei, postos de
Guarujá ainda não têm que informar qual o
tipo de combustível é vendido nas bombas.
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Mais biodiesel
no óleo comum

Com a adição de 8% de biodiesel,
revendedores devem redobrar os cuidados nos tanques de óleo diesel.
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Editorial

“O Resan é o nosso
porto seguro”

M

José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Março foi um mês de discussões,
de muito pensar e analisar sobre o
papel do Sindicombustíveis Resan
no nosso mercado regional. Por si
só, o fato de estarmos completando
23 anos desde a nossa fundação, lá
em abril de 1993, já mostra a importância que alcançamos na vida do
empresário ligado aos segmentos
que representamos.
Também seguimos presentes no cenário estadual e nacional, uma vez
que continuamos atuando em questões que envolvem outras esferas
administrativas, sejam governamentais, ligadas a entidades de classe
ou mesmo ao terceiro setor.
Em ano de crise, além de um controle mais rígido sobre as despesas,
o sindicato decidiu por fazer uma
comemoração mais módica, mas não
menos importante.
Optamos por levar ao Vale do Ribeira, onde estão muitos dos nossos
sócios fundadores, um evento
bastante prático do ponto de vista
profissional. Além dos principais
parceiros do Resan e dos próprios
associados, teremos a participação
de todos os nossos assessores
jurídicos e comerciais que ficarão à
disposição dos presentes.
Mas foi pensando na injeção de

ânimo que todos precisamos diante
deste quadro tão complicado pelo
qual passa o País que escolhemos
como presente para o associado
uma palestra motivacional de um dos
mais renomados especialistas da
área, Dalmir Sant´Anna.
Aliás, nesta edição de Postos & Serviços trazemos uma entrevista com
o professor Luiz Marins, também
palestrante comportamental, que
destaca muito o papel do sindicato
e do empresário no sucesso de seu
negócio. Ele ressalta o quanto a
união é fundamental para sobrevivermos às turbulências.
Também não é novidade que a fidelização de clientes é a alternativa para
conquistar mercado. Seja por meio
de ações que sejam simpáticas com
o consumidor ou mesmo promoções,
o caminho das pedras passa por
estar sempre se movimentando. Por
isso, o Resan criou um calendário
de datas especiais e comemorativas
para que o empresário possa explorá-las da melhor maneira possível.
Caberá á nossa equipe de comunicação avisá-los das datas e até
encaminhar pequenas artes que
podem ser reenviadas para o seu
mailing de clientes ou, então, aproveitadas como pequenos cartazes

“

Uma união de pedras é
edifício; uma união de
tábuas é navio; uma união
de homens é exército.
E sem essa união, tudo
perde o nome e mais o
ser. O edifício sem união é
ruína; o navio sem união é
naufrágio e o exército sem
união é despojo”,
Padre Antônio Vieira
em seus sites ou mesmo nas lojas
de conveniência.
Não deixe de ler nesta edição, um
artigo sobre marketing. Ele pode
fazer você mudar de ideia com relação a muitas das suas rotinas.
Afinal, como diz o professor Dalmir Sant´Anna, que será nosso
palestrante no evento de 26 de
abril, lá em Registro, “precisamos
manter nosso planejamento visível,
sem jamais esquecer que sonhos
excepcionais demandam esforços e
pensamentos extraordinários.
Parabéns ao Resan, a você associado e também aos nossos colaboradores que diariamente fazem do
sindicato o porto seguro para que
nossos negócios prosperem.

04 | POSTOS & SERVIÇOS

Revista Resan Abril.indd 4

05/04/2016 08:37:22

23 anos do Resan

“União é...

absolutamente

S

...fundamental”

“Sem união qualquer ação é pouco efetiva, senão inócua”. A frase pertence ao antropólogo Prof. Luiz Almeida Marins Filho, ou simplesmente Professor Marins.
Neste mês em que o Sindicombustíveis Resan completa 23 anos de fundação (23/4/1993), Postos & Serviços traz como presente uma entrevista com um dos
mais renomados palestrantes motivacionais do País.
Marins é licenciado em História, graduado em Direito,
Ciência Política, Planejamento e Marketing, Antropologia Econômica.

Ao mesmo tempo que considera a crise como uma
ação passageira, que trará saldo positivo para
o País no médio prazo, Marins alerta para que
neste período os empresários não desmontem
suas empresas. Ele cita também os “pecados” que
podem ser fatais para o negócio.
Além da entrevista a seguir, você, leitor, pode acompanhar, semanalmente, as dicas de Marins na coluna
Motivação & Sucesso, que publicamos no portal de
notícias do Resan.
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“Conhecemos a
estrada, mas
estamos parados
no acostamento
por falta de
perspectivas”
Postos & Serviços - O Brasil está
tomado por um sentimento de repulsa, de indignação e medo diante
das crises política e econômica.
Qual o real perigo de nós mesmos
aumentarmos a crise dentro de nossas empresas?
Professor Marins - Agora é preciso,
mostrando nossa indignação, agir com
serenidade. A palavra “crise” tem sua origem
no grego e significa “separação, passagem”.
Crise é “peneira” em grego. Uma peneira faz a
separação: o que serve passa e o que não serve é
lançado fora. É a mesma origem da palavra “crivo”
que separa o duto d’água em jatos menores ou
mesmo “criticar” que é separar, analisar. Temos que
lembrar que tudo o que está acontecendo deverá
trazer um saldo positivo para o Brasil no médio
prazo. A corrupção não será eliminada de vez,
mas, com certeza, diminuirá e talvez se coloque
no mesmo patamar internacional, pois a corrupção
existe em qualquer lugar onde haja pessoas e
interesses. Agora é tempo de ter esperança e não
de se desesperar.

“Agora é tempo de cuidar do caixa,
sentar em cima do caixa. Isso significa
ter estoques mínimos; não financiar
vendas para clientes duvidosos e evitar
todo e qualquer desperdício”,
Professor Marins

P&S - O empresário tem que se reinventar para superar o desânimo? Há
gatilhos que podem nos ajudar a sair
da letargia?
Professor Marins - Estou diariamente
em diferentes empresas de diversos
setores da economia. O que sinto é
uma insegurança dada pela ausência
de perspectiva (que significa “visão”) em
relação ao futuro, ao que irá acontecer
com pessoas, empresários e autoridades
investigadas pela Lava Jato. “Está tudo
muito embaçado”, me dizem os empresários. “Embaçamento” é neblina. Quando
estamos dirigindo e encontramos neblina,
diminuímos a velocidade e se a neblina
for muito forte, paramos no acostamento.
Mas é importante lembrar que embora
estejamos parados, sabemos que a estrada está ali. Conhecemos a estrada. Mas
embora conheçamos a estrada, continuamos parados no acostamento por falta de
perspectiva, sinônimo, repito, de “visão”.
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O perigo para o empresário é que
enquanto estiver no acostamento desmonte o seu carro total ou
parcialmente - retire o motor, os
pneus, etc. - o que o impedirá
de voltar à estrada no momento
em que a neblina baixar e todos
(principalmente os concorrentes)
saírem para a estrada de forma
acelerada. Assim, é preciso tomar
cuidado para não desmontar a empresa neste momento difícil. Agora
é tempo de cuidar do caixa, sentar
em cima do caixa. Isso significa ter
estoques mínimos; não financiar
vendas para clientes duvidosos e
evitar todo e qualquer desperdício.

“Um edifício sem união é ruína”,
Padre Antônio Vieira

P&S - O Sindicombustíveis Resan completa 23 anos de fundação em abril. Sempre defendemos que uma categoria forte
é aquela que se mantém unida.
União é uma palavra importante
neste período turbulento?

Toda a vida (ainda das coisas que não têm vida) não é mais que
uma união. Uma união de pedras é edifício: uma união de tábuas
é navio: uma união de homens é exército. E sem essa união, tudo
perde o nome e mais o ser. O edifício sem união é ruína: o navio sem união é naufrágio: o exército sem união é despojo. Até o
homem (cuja vida consiste na união de alma e corpo) com união é
homem, sem união é cadáver.

Professor Marins - União é absolutamente fundamental. Sem
união qualquer ação é pouco
efetiva, senão inócua. Há um
sermão do Padre Antonio Vieira
(1608-1697) sobre a união, pregado em Santa Engrácia (Portugal) em 1662, que vale a pena
conhecer (leia no destaque).
Assim, se os empresários não se
unirem em torno do Sindicombustíveis Resan ficarão sem voz e
sem vez, pois isolados não serão
ouvidos e sem serem ouvidos
pouco poderão fazer em direção
às mudanças que desejam.

Por mais alta que esteja a cabeça, se não está unida é pés. Por mais
ilustre que seja o ouro, se não está unido é barro. Nobreza e desunida,
não pode ser, pois em sendo desunida, deixa de ser nobreza. É vileza.

P&S - Os funcionários, também
pressionados pelas dívidas
pessoais que aumentam com
o custo de vida cada vez mais
alto, tendem a se tornar menos
produtivos ou menos criativos e
proativos. O que fazer?
Professor Marins - É essencial
que a liderança dialogue muito

Para derrubar um reino e muitos reinos onde há desunião, não são
necessárias baterias; não são necessários canhões; não são necessários trabucos; não são necessárias balas, nem pólvora. Basta uma
pedra: o lápis.
Para derrubar um reino e muitos reinos onde falta a união não são
necessários exércitos, não são necessárias campanhas, não são
necessárias batalhas, não são necessários cavalos, não são necessários homens, nem um homem, nem um braço, nem uma mão.
Nós temos muito boas mãos e o sabem muito bem os nossos competidores. Mas se não tivermos união, nem eles haverão mister mãos
para nós, nem a nós nos hão de valer as nossas.

com seus liderados para explicar o
momento que estamos passando e
mostrar que ele não é eterno. Qualquer alteração de cenário poderá
nos dar nova perspectiva (visão) e
poderemos deixar o acostamento.
Veja o caso da Argentina: as condições macroeconômicas do país
são dezenas de vezes piores que

a do Brasil, mas o novo presidente
Macri (Maurício Macri, empossado
em dezembro do ano passado), deu
uma “perspectiva” nova às pessoas
e os investimentos, inclusive internacionais, começaram a retornar e
os próprios argentinos estão com
uma nova atitude com relação a seu
país. Concretamente poucas coisas
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mudaram neste pouco tempo desde
a posse da Macri. O que mudou foi
a “perspectiva”, isto é, a visão de
futuro que faz toda a diferença. É
preciso nunca esquecer que a economia é uma ciência do comportamento e não uma ciência exata
como muitos imaginam. O comportamento dos agentes econômicos é
que definirá os números analisados.
Assim, uma pequena mudança na
política brasileira, por menor que
seja, poderá dar ao País uma nova
perspectiva e, com essa confiança
no futuro, a economia apresentar
uma rápida recuperação.

“Se os empresários
não se unirem ficarão
sem voz e sem vez”,
Professor Marins

P&S - Que ‘pecados’ são mais
cometidos por empresários e
que podem ser considerados
comprometedores para o sucesso do negócio?
Professor Marins - O maior
pecado do empresário brasileiro
é maximizar vendas em vez de

maximizar o caixa. Com isso,
estabelece uma guerra de preços
no mercado onde todos perdem. O empresário se ilude com
lucro contábil em vez de caixa
e com isso entra num processo
de melhoria contínua do autoengano. Outro pecado é dar foco
na conquista de novos clientes,
enquanto perde os clientes que já
possui por falta de um atendimento excelente, de cumprir o que
prometer, de ser ágil e rápido e
de fazer acompanhamento após a
venda. Outro pecado é não investir pesadamente na formação de
seus colaboradores, imaginando
que seja possível vencer num
mercado extremamente competitivo sem gente excelente.
Enfim, são vários os “pecados”,
mas estes me parecem ser os
mais graves ou “pecados mortais”
pois são mesmo fatais para qualquer empresa.

Muita união nesta hora difícil, diz Marins
O que fazer em nossa empresa nesta hora difícil que
estamos passando no Brasil? Como
devemos agir, como indivíduos, como
grupos e como empresas? O que nós,
brasileiros simples, ainda empregados,
que temos família para sustentar e contas para pagar podemos fazer, de fato,
sem sonhos e com os pés no chão, para
que nossa empresa não pare de vez,
que a engrenagem continue rodando,
mesmo com todas as dificuldades que
sabemos existir?
Conversando com empresários, empreendedores, funcionários dos mais diversos
setores da economia e mesmo servidores
públicos, a conclusão a que chegamos é
que nesta hora só nos resta a união. Nos
momentos de grande dificuldade temos
que reaprender o poder da união, da cooperação, da força de trabalhar em times.
08 | POSTOS & SERVIÇOS
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Temos que, muitas vezes, passar por cima
de nossas antipatias e simpatias e nos unir
com todos os nossos colegas de trabalho
para que façamos tudo o que possa ser
feito para tentar salvar nossos empregos.
Agora é hora de colocarmos os pés no
chão e seguirmos em frente, apesar de
todos os pesares e de nossa revolta com
tudo o que está acontecendo no Brasil.
Assim, o que, de fato, podemos fazer é trabalhar duro para não perder clientes. Na
crise o cliente fica mais seletivo e exigente
e dá muito mais valor ao seu pouco dinheiro. Temos que melhorar ainda mais o nosso atendimento, o nosso pós-venda, a nossa assistência técnica, a nossa agilidade.
Temos que, unidos, pensar criativamente
em como fazer alguma diferença de valor
para os nossos clientes, ao mesmo tempo
em que não podemos aumentar os custos
de nossos produtos ou serviços.

E como membros da sociedade brasileira
temos que exigir dos políticos em quem
votamos que promovam as reformas que o
Brasil precisa. Isso significa fazer uma grande reforma tributária para diminuir impostos, favorecer a produção e a exportação,
acabar com a burocracia pesada e diminuir
o tamanho do Estado e o custo Brasil, favorecendo a iniciativa privada e combatendo
a corrupção e os privilégios. Isto significa
votar bem e com consciência e nunca esquecer que voto tem consequências.
Mas até lá - até que tudo isso possa
acontecer e dar resultados, só nos resta trabalhar bem para manter nossos
empregos, nossa renda e nossa capacidade de sobreviver a mais esta crise
que será mais longa ou mais curta em
função de nossa capacidade de nos
unir e juntos fazer acontecer o
quase impossível.

“

“

Texto publicado na coluna Motivação & Sucesso, veiculada semanalmente pelo Portal Resan (www.resan.com.br)
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Resan

Dalmir Sant´Anna é a
estrela do evento de
23 anos do Resan

O

O aniversário de 23 anos do
Sindicombustíveis Resan
será comemorado com um
evento no Vale do Ribeira no dia 26 de abril. O
grande destaque será
apresentação de Dalmir
Sant´Anna, um renomado palestrante que se
dedica ao estudo sobre o comportamento
humano.

“Precisamos manter nosso
planejamento visível, sem
jamais esquecer que
sonhos excepcionais
demandam esforços e
pensamentos
extraordinários”,
Dalmir Sant´Anna

Sant´Anna recebeu recentemente o prêmio “Palestrante Destaque Empreendedor”, entregue
pela Record News e SBT.
A palestra é uma aula-show
sobre liderança, comprometimento, gestão de pessoas e
cultura organizacional.
O evento acontecerá em Registro até como forma de prestigiar
os associados que estão mais
distantes da sede do sindicato.

É também uma oportunidade
para que todos os revendedores e demais empresários da
nossa base conheçam o Vale.
O Resan disponibilizará
transporte para quem quiser
participar da programação
que inclui um encontro com
os parceiros comerciais que
prestam serviços por meio
de convênios. São eles a
Labormed Saúde Ocupacional e Supply Service, além
da equipe jurídica formada
por advogados trabalhistas,
comerciais e ambientais.
O evento será iniciado às 14
horas no Lito Palace Hotel, em
Registro. Às 17 será feita a
abertura oficial pelo presidente
José Camargo Hernandes, seguida pela palestra com Dalmir
Sant’anna. Uma confraternização encerrará a programação.

0800 777 9011
comercial@redesoft.com.br
Suporte
24 horas

Sistema

nas nuvens

A melhor ferramenta para administrar

seu posto de onde você estiver.

Pronto para
NFC-e e SAT

.com.br
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Estacionamento

CET pode multar mesmo em local privado

Sabia que mesmo seu estacionamento
sendo particular é preciso que os motoristas respeitem as vagas para idosos,
gestantes e deficientes? E que quem
se sentir incomodado com o desrespeito pode chamar órgãos de trânsito para
autuar motorista mesmo ele estando
fora da via pública? Ocupar irregularmente uma vaga passou, desde janeiro, de infração leve para grave.
A mudança foi promovida pela Lei nº
13.146/2015, em seu artigo 109, e
aprovada no dia 7 de julho de 2015.
Ela é uma forma de garantir o direito
das pessoas que, por lei, têm espaços reservados. Por isso, shopping,
clubes, supermercados e qualquer
estabelecimento que destine e sinalize vagas com placas ou pinturas no
chão se encaixam na lei.
Motorista que não respeitar a sinalização recebe multa de R$ 127,69. O
valor representa um aumento de 140%
– antes a multa custava R$ 53,20.
Além disso, a quantidade de pontos na
carteira passou de três para cinco.
A alteração foi feita no artigo 181 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Usuários que se sentirem
desrespeitados pedem
acionar autoridades de
trânsito para multar infratores mesmo em estacionamentos particulares

Cai lei da cobrança fracionada
Às vésperas de entrar em vigor no
dia 5 de abril, a lei 16.127/2016, que
institui a cobrança fracionada dos
estacionamentos paulistas, foi suspensa por uma liminar da Justiça
concedida à Associação Brasileira
de Shoppings Centers (Abrasce).
Além disso, a lei não foi regulamentada pelo governador Geraldo
Alckmin até o dia 4 de abril, o que
impedia a sua vigência por falta de
definições quanto ao órgão que irá

fiscalizar os estabelecimentos.
Na liminar concedida pelo juiz Tristão Ribeiro, foi citada a “aparente
invasão de competência legislativa
da União, na medida em que estabelece a forma pela qual se dará a
exploração econômica de estacionamentos em imóveis particulares,
impondo aos proprietários certa
padronização de espaços, com determinação de compra e instalação
de aparelhos e placas”.

Lei paulista invade competência
federal, diz juiz que concedeu liminar
POSTOS & SERVIÇOS | 11
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Gasolina formulada

Como postos de Guarujá
poderão cumprir a lei?

O

Os donos de postos de
combustíveis em Guarujá
estão diante de um dilema
desde que a lei municipal
4.293 entrou em vigor no
dia 29 de março. Por ela,
eles estariam obrigados a
discriminar o tipo de gasolina que vendem, se refinada
ou formulada, e o valor que
o consumidor paga por
cada uma delas.
A dificuldade se dá justamente pela definição
da Agência Nacional do
Petróleo (ANP) de que toda
a gasolina A vendida no
Brasil é formulada, mesmo
a produzida em refinarias
da Petrobras.
Segundo a Agência, o produto é fruto “da formulação
com diversas correntes de
hidrocarbonetos, podendo
ser realizada em refinarias,
centrais de matéria-prima
petroquímicas e formuladores”. Ou seja, “a gasolina A
produzida e comercializada
no País “não é usualmente obtida em sua forma
especificada em uma única
unidade de produção”, seja
ela nacional ou mediante
importação.
Além disso, as próprias
distribuidoras não dão esta
informação nas notas fiscais de compra do produto.

E

Sem regulamentação,
lei segue inócua
Enquanto a lei não é regulamentada, os postos estão isentos
da afixação de placas, banners,
cartazes e/ou faixas com informações sobre o tipo de gasolina vendido e o valor cobrado
por cada um. A confirmação
foi dada à Postos & Serviços
pela assessoria de imprensa da
Prefeitura de Guarujá no dia 1º
de abril. Também não há prazo
para a regulamentação da lei ser
concluída pela prefeita Maria Antonieta de Brito. Sem ela, não há
definição sobre o tamanho das
placas e o órgão ao qual será
atribuída a competência para
fiscalizar os postos de serviços.
Multa
A partir da regulamentação,
o valor da multa para quem
descumprir a legislação é de
R$ 1.395,00, cobrada em dobro
na reincidência. Ao persistir a
infração, será cassado o alvará
de funcionamento.
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Fazendo o bem

H

‘Apoio’ do Resan ajuda carentes de Guarujá

Há quase quatro décadas, os
moradores da Vila Baiana, em
Guarujá, não sabem mais o que
é viver sem os serviços prestados
pelo Lar Espírita Cristão Elizabeth. São 38 anos de um trabalho
desenvolvido especialmente para
os mais necessitados.
Esta é uma das entidades participantes da campanha “Abasteça o
Natal de Quem Precisa”, do Sindicombustíveis Resan, que recebeu,
em janeiro deste ano, a quantia de
R$ 3.500,00, fruto de doações dos
associados.
A ajuda serviu para comprar os
itens mais caros da “cesta especial” entregue no início do ano a
600 famílias da comunidade.

O dia a dia
De domingo a domingo, inclusive
nos feriados,
o Lar oferece
café da manhã e almoço,
além de uma
“quentinha”
para quem
não tem o que
comer. Quase

Assistente
social Kátia
Guimarães
com dona
Maria

15 mil pessoas passam pela
entidade mensalmente. Há, ainda,
atendimento psicológico, ambulatório médico, encaminhamento
para clínicas de reabilitação e
restaurante popular a R$ 1.
Já para os que desejam ingressar no mercado de trabalho, são
oferecidos cursos de balconista e
caixa de farmácia; computação;
rotinas administrativas; garçonete;
corte e costura e panificação. E,
para as crianças, há creche em
período integral; reforço escolar,
aulas de balé; jiu jitsu; futebol;
canto; piano e violão.
A assistente social da entidade,
Kátia Guimarães, se emociona ao
ver os frutos do trabalho. “A reabilitação dos dependentes químicos é
algo que me comove. Eles chegam
numa situação deplorá-

vel. Encaminhamos para clínicas
e, quando tudo ocorre bem, eles
voltam para a sociedade. É uma
vitória ver cada um que consegue
deixar o vício para trás”.
Maria de Souza Batista é uma das
senhoras assistidas pelo Lar. A
sua renda mensal é de, apenas,
R$ 120,00, fruto do Bolsa Família. Sozinha, pois tem dois filhos
presos e uma filha dependente
química, ela conseguiu se curar de
um câncer graças ao apoio recebido. “Quando senti um caroço no
seio, contei pra dona Kátia. Ela me
levou ao hospital em Santos e me
prometeu apoio. Eu não tinha um
real para o ônibus e eles me levaram lá durante todo o tratamento”.
Maria faz todas as refeições no Lar.
Recentemente, ela ainda recebeu
um grande presente: teve sua casa
toda reformada. “Não sei como
sobreviveria sem eles”.
QUER AJUDAR?
Doe roupas, alimentos, móveis e
eletrodomésticos.
Serviço: O Lar Elizabeth fica na Rua
Orlando Falcão, 172, Vila Baiana, Guarujá.
Telefone: 13) 3351-5477.

Momento de
oração antes
do almoço
oferecido no
Lar Elizabeth,
em Guarujá
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Biodiesel
O que muda para postos com
8% de biodiesel no diesel?

A

Após um ano e quatro meses
do último aumento do percentual da mistura de biodiesel ao
diesel comum, a presidente
Dilma Rousseff sancionou, em
23 de março, a Lei 3.834/2015,
ampliando o limite de 7% para
8% até 2017.
A novidade é o estabelecimento de um cronograma
gradativo. A mistura poderá
chegar a 15%, desde que
haja aprovação do Conselho
Nacional de Política Energética (CNPE) e sejam realizados
testes nos motores.
Por enquanto, os 8% estão
previstos até 2017. Em 2018, a
quantidade subirá para 9% e,
em 2019, chegará a 10%.
Em resposta a questionamento da Fecombustíveis sobre
a partir de quando a mistura
de 8% estaria valendo, a ANP
informou que uma resolução
irá definir os prazos.
“Espero que com esta flexibilidade de combinação nós
tenhamos preços mais baratos
para os combustíveis”, disse a
presidente Dilma. Sobre o aumento do porcentual de forma
escalonada, ela ressaltou que
irá permitir que produtores, sejam de agricultura familiar ou
comercial, se planejem melhor.

Nos tanques
Postos & Serviços conversou com Sérgio Cintra, diretor
da Metalsinter, empresa
especializada em peças e

equipamentos para filtragem,
para saber os cuidados que
os revendedores de combustíveis devem tomar com a nova
composição do óleo diesel.
Cintra se diz preocupado com
os postos que vendem pouco
diesel. Segundo ele, com o
aumento da porcentagem
de biodiesel, uma mudança
brusca de temperatura poderá
condensar o combustível que
fica muito tempo parado.
“A água contida no combustível irá transpirar, podendo deixar o produto impróprio para
venda. Num posto em que há
grande rotatividade, a chance
de condensação diminui”.
O cuidado deve ser ainda
maior em estações cuja temperatura varia muito num mesmo dia. “Em uma cidade que
faz 35ºC pela manhã e 17ºC à
noite, essa alternância acelerará a condensação. No dia
seguinte é bom monitorar, com
mais precisão, para garantir a
qualidade do combustível”.
Cintra sugere uma rotina de
manutenção e acompanhamento do tanque. “Os revendedores de rodovia, no caso,
já estão acostumados com
todos os cuidados, pois se
vende diesel a todo o momento. Percebo, porém, que isso
não acontece com tanta frequência nos postos da cidade.
O revendedor deve observar
sempre se há formação de
água ou borra”, finaliza.

O que fazer?
- Faça sempre a drenagem do tanque. O
revendedor pode começar diariamente e
depois a cada dois ou três dias. Segundo
Sérgio, a frequência será definida de
acordo com a qualidade do produto e
com a temperatura do momento.
- Evitar estoque elevado para que o produto não condense, formando água ou borra.
- Se possível, use válvula de pressão e
vácuo, colocada no respiro do tanque.
Ela ajuda a diminuir a condensação e
aumenta a vida útil do produto.
- Ter a amostra-testemunha sempre
guardada, para atestar a qualidade.
Durante a amostra, é possível observar,
ainda, a cor do produto (teste visual).
- Monitorar, constantemente, os instrumentos presentes nos filtros do tanque;
além de trocar o papel filtrante do filtro
prensa, de acordo com as datas estipuladas pelo fabricante.
Quer saber como acontece a formação
de água ou borra no tanque? Acesse o
link http://www.resan.com.br/video-metalsinter e assista ao vídeo produzido pela Metalsinter sobre “contaminação do produto”.
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Sugira você!

Tubarão ou gasolina?

G

Sua curiosidade pode virar pauta na revista Postos & Serviços.
Lembre-se que o que move o mundo são as perguntas!

Gírias nunca saem de moda. Elas
fazem parte do vocabulário de
gerações e vez e outra se fazem
presentes na relação entre os
frentistas e consumidores. Pode
parecer estranho, mas ainda há
pessoas que utilizam até mesmo expressões antigas, como
“mirréis” ou “cruzeiros”. Quantos
não chegam no posto e pede um
“galo” de gasolina? Embora seja
um linguajar próprio de categorias
profissionais específicas, as gírias
despertam curiosidade.
Nilo Sérgio Ribeiro, proprietário
da Bomba Campo Grande, no
ramo de combustíveis há 30 anos,
passa boa parte do tempo na pista e garante que as expressões
antigas ainda são bem utilizadas.
“Muitos taxistas não perderam o
costume de falar ‘abastece 50 mirréis’ ou ‘coloca aí 60 cruzeiros’. Já
a molecada, troca o real por ‘pila’
e até mesmo ‘pixuleco’, que está
em alta por conta da corrupção”.
Nilo Ribeiro é o primeiro associado do Sindicombustíveis Resan
a participar de uma nova coluna
a ser publicada mensalmente na
revista Postos & Serviços. “Su-

gira você” é uma oportunidade
para que os revendedores, proprietários de lojas de conveniência, estacionamentos e lava-rápidos tragam para a revista
curiosidades que vivenciam no
seu negócio no dia a dia.
Quando sugeriu a ideia da matéria, Ribeiro comentou sobre o
termo usado para substituir R$
100,00. Não é incomum atender
quem queira uma ‘garoupa’ de gasolina ou etanol. Sabe por quê? A
resposta está no verso da cédula
azul que traz a imagem do peixe
típico do litoral brasileiro.
Não faltam outras expressões não
menos curiosas. No Auto Posto
Santour, em Santos, o gerente
Eduardo Lopes Ribeiro aprendeu na pista que até ‘uma perna’
vira moeda na hora de abastecer.
“‘Uma perna’ é o mesmo que R$
100. E ainda tem outras expressões utilizadas em troca do real,
como castanha e grãos”.
Ele conta, ainda, que é comum relacionar o valor ao animal contido
na nota. “’Arara’ para R$ 10, ‘mico’
para R$ 20 e ‘onça’ para R$ 50.

Foto: divulgação

Vende-se fundo de comércio, com ou
sem propriedade (posto de combustível),
localizado próximo à Cônego Domenico
Rangoni, na Estrada Piaçaguera Guarujá.
Área total: 1.500 m², local: Cubatão/
SP. Contato: Raul Elias Pinto. Tel.:(13)
99711.3456.
E-mail: raul@bsnet.com.br.
Importante: O Resan se limita a divulgar as informações enviadas por associados sem qualquer responsabilidade adicional.
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Marketing

Atender, fidelizar e reter
é a chave para a prosperidade

O

O marketing exerce uma função vital dentro de qualquer
empresa que esteja preocupada em assegurar a sua
sobrevivência e o seu crescimento num mercado complexo, formado por clientes cada vez mais exigentes,
por concorrentes que surgem de todos os lugares e que
estão em toda parte.
Acompanhar os movimentos dessa revolução não é
tarefa fácil. Entretanto, a combinação integrada de um
conjunto de ações que estão ao alcance das empresas,
independente do seu tipo, tamanho, estrutura e segmento de mercado, cria condições de um relacionamento
positivo, se for bem trabalhada.
Uma análise do ambiente externo é o primeiro passo. Ela
é recomendável para conhecer o meio no qual a empresa realiza os seus negócios. Nesse caso é preciso identificar as ameaças e oportunidades através do conjunto de
variáveis incontroláveis, que estão ligadas diretamente
às questões políticas, econômicas, tecnológicas, demográficas, legais, culturais e da concorrência. A influência
desses agentes na empresa é inevitável.
Em seguida, há o ambiente interno da empresa. Através
de uma análise mais aprofundada sobre os seus pontos
fortes e fracos, devem ser comparadas todas as suas
vantagens e desvantagens frente aos concorrentes.
Quando identificadas, as vantagens devem ser conservadas e, gradativamente, ampliadas; ao passo que as
desvantagens, combatidas com o tempo, superadas.
De posse dessas análises, a empresa deve dispor de
um sistema de informações em marketing, adequado às
suas necessidades. Como retorno, encontrará facilida-

des para identificar o mercado em que atua e qual a sua
participação nele. Como já dispõe de elementos suficientes para dar início a um trabalho efetivo de marketing,
o próximo passo é determinar objetivos quantitativos e
qualitativos desejados a curto, médio e longo prazo.
Com pequenas lições e sem grandes investimentos, conseguimos identificar a posição atual da
empresa e onde ela deseja chegar. O resultado é
um plano de marketing.
Da disposição desse conjunto de informações serão
estabelecidas as estratégias de marketing. Elas deverão
estar acompanhadas da definição do público-alvo da empresa, contemplando itens como o seu perfil, localização,
faixa etária, sexo, poder aquisitivo, hábitos e comportamento de compra, valores e estilos de vida.
Com o avanço desses processos, o ponto focal passa ser os 4 “P´s”, conhecidos tradicionalmente como
composto de marketing. Cada “P” tem o seu significado: produto, preço, promoção e ponto.
O trabalho integrado desses “P´s” tem a função de entender o mercado para atender, fidelizar e reter o cliente ao
negócio da empresa, antes e de maneira mais eficiente
que os concorrentes.
Em sua essência, o marketing nasce da associação integrada desses 4 “P´s” e deve ser trabalhado corretamente
com os demais elementos de uma combinação estratégica, agregados num plano de ação que contemple o que
será feito, por que, para quem, por quem, como, quando
e onde, sempre apoiado por indicadores que possibilitem
um acompanhamento dos resultados obtidos.
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O primeiro “P” é o produto. Ele precisa apresentar condições de atender as necessidades, os
desejos e as expectativas dos consumidores. O
conceito, a ideia, a dimensão, a marca, o visual,
a percepção, a qualidade, o valor agregado, a
capacidade de resolver problemas, os benefícios
e diferenciais, a satisfação e o apoio de serviços
que estão contidos nele e seu ciclo de vida são
ingredientes importantes a considerar.
O preço, que é o segundo “P”, deve ser objeto
de destaque, principalmente nos dias de hoje.
É através da articulação e combinação de sua
relação com as vendas que se obtém o faturamento. Por isso, além de ser determinado pela
estrutura de custos, ele deve estar orientado
para o mercado, considerando a percepção dos
clientes, o nível praticado pelos concorrentes e a
sua influência integrada no composto de marketing. Prazo, formas de pagamento e política de
descontos também devem ser considerados.
O terceiro “P” é a promoção, que será tratada
como comunicação. Ela deve evidenciar os
esforços para predispor o consumidor à compra,
informando os benefícios, as vantagens sobre
os concorrentes e o reforço da marca. A empresa precisa avisar o mercado que ela existe e,
ao mesmo tempo, descobrir como se comunicar
eficientemente com o seu público alvo. O mix de
comunicação de marketing tem como elementos a
propaganda, a promoção de vendas, as relações
públicas, a venda pessoal e o marketing direto.
O quarto e último “P” é o ponto, interpretado como
a logística de distribuição, o atendimento no ponto
de venda e a localização da empresa. Em termos
de logística de distribuição, o pretendido é disponibilizar o produto certo, na quantidade exigida, no
local adequado e no tempo solicitado. A localização precisa ser de fácil acesso, oferecer comodidade e estar focada no perfil do cliente, devendo
considerar, inclusive, o fluxo de pessoas e os negócios vizinhos. Já em termos de atendimento no
ponto de venda, o ambiente interno precisa contar
com uma interação harmoniosa de elementos,
como: piso, teto, layout, decoração, cores, higiene,
limpeza, climatização e odor.
Por fim, a gestão do marketing de alta competividade depende do comprometimento de
todos os colaboradores, mantendo o foco de
todas as ações sempre no cliente. Isso é trabalhoso e exige esforços, mas não é impossível!
*Artigo extraído do Boletim do Empresário
edição de fevereiro de 2016.

Ações criativas!

O

Google oferece mais de 1
bilhão e 800
milhões de endereços de busca onde podemos encontrar qualquer
explicação sobre a palavra
‘marketing’. A definição
mais comum é associar o
termo a “estratégias, técnicas e práticas que têm
como objetivo agregar valor às determinadas marcas
ou produtos a fim de atribuir
uma maior importância das
mesmas para um determinado público-alvo, os consumidores”.
Para muitos empresários de pequenos e médios negócios, marketing
é desenvolver caminhos
para se aproximar do seu
cliente. Pensando nisso, o
Sindicombustíveis Resan
desenvolveu um calendário de datas especiais que
serão lembradas a tempo
de o associado pensar em
alguma promoção ou mesmo campanha que seja
simpática ao consumidor
ou, de preferência, que estimule suas vendas.

Por SMS, o sócio do Resan
receberá alguns dias antes
a informação sobre a data
comemorativa. Também
poderemos enviar mensagens de alerta, felicitações
ou congratulações que poderão ser tomadas como
exemplos e repassadas
para seus grupos.
A assessoria de comunicação desenvolveu ainda pequenos cartazes que servem como banners para
sites ou mesmo imagens
para compor malas diretas
enviadas por email.
“Esperamos que o associado se engaje nas campanhas e faça a diferença
neste momento de crise.
Por que não aproveitar o
Dia das Mães ou dos Namorados para aumentar as
vendas das lojas de conveniência ou, então, apenas
oferecer uma lembrança
que pode ajudar a fidelizar
o consumidor? Dar pirulitos no Dia das Crianças
não é caro e pode quebrar
o gelo entre o cliente e seu
funcionário”,
argumenta
José Camargo Hernandes.
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Um brinde a você!
ABRIL

2ª QUINZENA

18

André Rodriguez Pereira
Auto Posto Pariquera-açu

Geraldo Toshiiti Oki
Oki Centro Automotivo, Registro

Rui Márcio Leal
Auto Posto Delta Mar - Praia Grande
AP Delta Paquetá - Praia Grande
AP Delta Praia - Praia Grande
AP Novos Tempos - Praia Grande

29

Renan Calpena
Auto Posto São José de Santos

19

MAIO

1ª QUINZENA

Arazil Samartins
Auto Posto Vale do Itariri Itariri

Nelson Gonçalves Pinto
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe
			
Roberto Goiti Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde Sete
Barras
			
Antônio Carlos da
Silva Sobrinho
Auto Posto Fortaleza do
Litoral- São Vicente
			
Mônica Maria Fernandes
AP Xixová - Praia Grande

20

22
28

Nelson Rodrigues
Júnior
Auto Posto Saveiros Itanhaém

01
04
05
06

Marcos Antônio
Dip Abud
Auto Posto Arara Thuany Guarujá
			
Syrlei Teresinha Figueira
Auto Posto Nova Itanhaém
- Itanhaém			
Napoleão Fernandes
AP Oceano Atlântico Santos
			
Álvaro Francisco Ameixeiro
Super Posto 800 Milhas São Vicente

03

Ações / Resan
MARÇO / 2016
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Início das tratativas da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho da categoria
Postos de Serviços no Sincopetro, em São Paulo;

07

Entrevista do Presidente do Resan, José
Hernandes, na Rádio Santos FM 92,5, em
Santos/SP;

08

Audiência Pública sobre a revisão do licenciamento ambiental no Ministério Público
de São Paulo;

09
17

Reunião com todos os sindicatos do Estado
na Cetesb, em São Paulo;
Reunião dos Avaliadores do Segs – Ciclo
2016 na Fecombustíveis, no Rio de Janeiro;

10

Leandro Ribeiro
Goldoni
Comércio e Serviços
Automotivos Tropical -

Santos
			
João Luiz Fernandes
Auto Posto Xixová - Praia
Grande
			
José Roberto Gonçalves
João Gonçalves Posto de
Gasolina - São Vicente

11

12

Tiago Ongarato Pontes
Abastecedora de Combustível
Turismo - Jacupiranga
			
Ricardo Emmanuel Dias
Cabral
A.R.W. Cabral Serviços
Automotivos - Santos
			
Antônio Luiz Sobrinho
Auto Posto Fortaleza do
Litoral - São Vicente

14
15

Marcos Campagnaro
Posto de Serviços Travessia de
Santos

17/18

Reunião para tratativas da
renovação da Convenção Coletiva
de Trabalho da categoria Postos de Serviços no
Sincopetro, em São Paulo;

21

Reunião na Cetesb com todos os sindicatos estaduais para discutir a renovação do
Termo de Logística Reversa, em São Paulo;

28

Reunião para continuidade das tratativas
da renovação da Convenção Coletiva de
Trabalho da categoria Postos de Serviços no
Sincopetro, em São Paulo/SP.

29

Reunião Ordinária do Conselho Regional
do Senac na Fecomercio, em São Paulo.
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F

Fique Atento!

2

3

PRONTUÁRIO NR-20

1
SAT

Mais de 42 mil
estabelecimentos do
comércio varejista
paulista passaram
a emitir cupons fiscais eletrônicos (CF-e) em substituição ao
cupom fiscal. Desde julho do
ano passado, quando se iniciou
o cronograma de troca obrigatória do Emissor de Cupom Fiscal
(ECF) pelo Sistema Autenticador
e Transmissor (SAT), cerca de
400 milhões de cupons fiscais
eletrônicos já foram transmitidos
à Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo.

5

NOTA 5 DO MEC

Visando auxiliar os revendedores de todo território
nacional na implementação da norma NR-20 do
Ministério do Trabalho e Emprego,
o Sindisoluções produziu mais uma
ferramenta de extrema importância
para os revendedores: o prontuário
da NR-20. Dentro do prontuário o
revendedor encontrará os modelos
de formulários para preenchimento
e a indicação dos documentos a
serem arquivados que devem ser
apresentados nas fiscalizações.
São nove pastas personalizadas,
contendo todas as orientações para
o cumprimento integral da norma.
Informações sobre valores, no link:
http://www.sindisolucoes.com.br/
produto/145/prontuarios-nr20.

TREINAMENTO EM REGISTRO

Estão abertas as inscrições para o curso da
NR20 que será ministrado em maio na cidade
de Registro. As inscrições devem ser feitas
até dia 11/04 no site www.resantreinamentos.
com.br. O curso será nos dias 2, 3, 4 e 5, no período da
manhã e da tarde. Funcionários que lidam com o processo de abastecimento devem fazer o curso “Intermediário”.
O valor do curso é de R$195; não socios pagam
R$270. Já os que trabalham em lojas de conveniência
ou no setor administrativo devem fazer o curso “Integração”, que custa R$ 73; não sócios pagam R$98.

O Senac conquistou a nota 5,
conceito máximo no recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação dos cursos
superiores oferecidos a distância. O Centro
Universitário obteve a mesma pontuação,
ainda, no recredenciamento dos cursos
superiores presenciais do ano passado.

4

ALTA DO GNV

No primeiro bimestre deste
ano foram feitas 954 conversões, um crescimento
de 132% em relação ao
mesmo período do ano passado.
Apenas em fevereiro, 532 veículos
foram adaptados para uso do GNV.
Os dados são da Companhia de Gás
de São Paulo, a Comgás.

6

LICENÇA PATERNIDADE

Foi sancionada a lei que
cria a Política Nacional
Integrada para a Primeira
Infância, que permite a
ampliação de cinco para 20 dias a
duração da licença-paternidade. A
lei é válida apenas para as empresas que fazem parte do Programa
Empresa Cidadã. A prorrogação da
licença também valerá para os empregados que adotarem crianças.

7

RESAN INFORMA

O Resan dispõe
de uma ferramenta de comunicação imediata com
os associados. É o serviço de
SMS, que envia mensagens
de texto para o celular. Caso
não esteja recebendo, mande
um e-mail para imprensa@
resan.com.br e informe o seu
número de telefone.

NOVA PROVETA NÃO SE APLICA A POSTO

REVENDA DE GLP

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18)
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA
CIPA (NR-05) / SIPAT
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE
LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
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