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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Tecnologia que sufoca”

A

Editorial

E

A febre do momento é caçar ‘pikachus’. Para quem 
nunca viu ou ouviu falar sobre os desenhos anima-
dos japoneses, o que basta saber é que eles estão 
de volta e parecem ter assumido a missão de provar 
à humanidade, de uma vez por todas, que o mun-
do virtual se misturou com a realidade. O novo jogo 
‘Pokémon GO’, exclusivo para smartphones, vem li-
teralmente conquistando legiões de fãs de todas as 
idades. Mais um exemplo de que estamos reféns da 
tecnologia e a humanidade se rendeu  ao universo 
paralelo que se apresenta pela tela do celular.

O que a nova mania virtual tem a ver com a vida de 
um empresário ligado à revenda de combustíveis, 
dono de um estacionamento, loja de conveniência 
ou de qualquer outro segmento econômico? Como 
diriam os jovens, ‘o papo é reto’. Estamos viven-
ciando mais um exemplo da importância dada pela 
sociedade às ferramentas virtuais, eletrônicas e, so-
bretudo, aos aplicativos ligados às redes sociais.

Você está preparado para toda esta tecnologia? 

O quanto você domina das possibilidades trazidas 
por um simples smartphone? O quanto de tecnolo-
gia você já incorporou no seu dia a dia? Sua empre-
sa está parada no ultrapassado mundo analógico ou 
já está conectada à realidade virtual?

Outro fato é que a tecnologia vem atropelando 
o modo como vivemos até então. Guardadas 
as devidas proporções, o ‘Pokémon Go’ e toda 
sorte de aplicativos passaram a interferir dire-
tamente no modo tradicional de viver e de fazer 
coisas corriqueiras. Impressiona a rapidez com 
que a tecnologia avança.

Será que podemos comparar toda essa revolu-
ção com o abismo que ainda há no Brasil entre 
veículos convencionais, os híbridos e elétricos? 
Em quanto tempo esta tecnologia terá impacto 
nos nossos negócios? 

O fato é que o mundo precisa ser passado a lim-
po, literamente, devido à necessidade de controlar 
emissões de poluentes e reduzir o aquecimento 
global. Diante desta pressão planetária, já há estu-
dos que garantem que o Brasil, país que em nada 
avançou quando o assunto é veículo elétrico, terá 
em menos de 15 anos entre 4 milhões e 10 milhões 
de carros movidos a eletricidade.

Nossa curiosidade cresceu ainda mais quando vi-
mos o anúncio da realização de um salão internacio-
nal de veículos elétricos em São Paulo no início de 
setembro. Em busca de estudos, pesquisas e mes-
mo de regulamentação quanto ao uso de energia 
elétrica para este fim, mergulhamos num universo 
desconhecido para a revenda. 

Nem mesmo as distribuidoras de combustíveis re-
conhecem, publicamente, estarem estudando os 
impactos dos veículos elétricos no setor em curto, 
médio e longo prazos. 

O Governo Federal, por sua vez, está engatinhando 
no processo, ainda na fase de consulta pública por 
parte da Agência Nacional de Energia Elétrica (Ane-
el) para  definir o modelo de regulamentação que 
norteará as concessionárias de energia quanto ao 
investimento em eletropostos, por exemplo.

Nós, revendedores, se quer podemos, neste mo-
mento, ter um ponto de recarga de veículos elétri-
cos para exploração comercial. Não se pode vender 
energia elétrica terceirizada. 

Distantes da nossa rotina dominada pelo diesel, 
etanol, gasolina e lubrificantes, os elétricos são uma 
realidade bem real mundo afora. Está nas nossas 
mãos querermos conhecer o futuro e nos distanciar-
mos do analfabetismo digital e tecnológico. Como 
eu, tenho certeza de que os demais pequenos e mé-
dios empresários brasileiros nunca se sentiram tão 
sufocados por tanta tecnologia.
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Energia x combustível

Em um futuro de médio prazo, as projeções apontam 
para que o  País tenha entre quatro milhões e 10 milhões 
de automóveis elétricos. Em três décadas, lá pelos idos 
de 2050, os veículos leves movidos à eletricidade podem 
dominar 60% da frota brasileira. 

Certamente será a maior revolução desde que Henry 
Ford provou ao mundo que podia produzir carros em 
série movidos a combustão. Pouco mais de cem anos 
depois do Ford “T”, que foi colocado à venda em 1908 
por 850 dólares, o desafio que vem sendo perseguido in-

tensamente por montadoras de todo o mundo se resume 
à efetivação dos elétricos como uma alternativa competi-
tiva aos carros tradicionais. 

A estimativa da Associação Brasileira de Veículos Elé-
tricos é que o Brasil tenha três mil veículos licenciados 
neste momento, entre modelos híbridos e 100% elétri-
cos. A frota total do País em junho de 2016, segundo o 
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), é de 92 
milhões 281 mil veículos, dos quais 50 milhões 530 mil 
são automóveis e 20 milhões 593 mil motocicletas. 

Quais os obstáculos para que os carros 
elétricos ganhem popularidade? Como 
os postos de combustíveis poderiam 
participar deste processo? O quilômetro 
percorrido com carro elétrico é muito 
mais barato do que o praticado por um 
veículo convencional? Quais as regula-
ções atuais no mercado e o que falta ser 
feito por parte do Governo Federal? 

Enfim, essas são apenas algumas 
das perguntas para as quais Postos 
& Serviços buscou respostas. O 
fato é que o Brasil ainda está muito 
distante de ter uma política clara de 
incentivo a carros elétricos. 

Exemplo disso é o fato não haver legisla-

ção para a cobrança da recarga dos veí-
culos em eletropostos e muito menos para 
que qualquer outro agente se beneficie 
deste mercado e o explore comercialmen-
te. A venda de energia por terceiros não é 
permitida no Brasil. Apenas as concessio-
nárias, como a CPFL no Estado de São 
Paulo, podem comercializar energia e, 
ainda assim, energia como nós conhece-
mos hoje e não destinada a eletropostos. 

Desta forma, segundo Danilo Leite, da 
CPFL Energia, os postos revendedores 
de combustíveis, embora sejam “necessa-
riamente” pontos de abastecimento e que 
devem compor o futuro do setor, ainda 
não podem se integrar aos estudos.

Em 2030...
...10 milhões de carros elétricos

Qual 
papel dos 
postos 
neste novo 
cenário?

Em 2030, 
Brasil terá...
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“Não acredito que o mercado demore 
para evoluir. O Projeto de Lei nº 65 em 
discussão no Senado pretende justa-
mente incentivar o programa de carros 
elétricos num momento em que mon-
tadoras estão investindo fortemente 
na criação de novos modelos. Ainda 
trabalhamos com projeções conser-
vadoras, mas o mercado pede novas 
formas de mobilidade e energia limpa”, 
resume Leite.

O projeto de lei que tramita no Senado foi 
alvo de uma audiência pública em junho 
passado. O PL institui a obrigatoriedade de 
pontos de recarga para veículos elétricos 
em vias públicas e em ambientes residen-
ciais e comerciais. No entanto, este tema é 
considerado secundário. A urgência passa 
pelo estabelecimento de uma política de in-
centivo fiscal que torne os carros elétricos 
mais acessíveis à população. 

Embora o Governo Federal tenha reduzi-
do a alíquota do imposto de importação 
para veículos elétricos em outubro de 
2015, passando de 35% para uma faixa 
de zero a 7%, a Associação Nacional 
dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea) defende o incentivo para a 
produção interna. Para Ricardo Guggis-
berg, presidente da Associação Brasileira 
de Veículos Elétricos (ABVE), a redução 
do Imposto de Circulação de Mercadorias 
(ICMS) e do Imposto de Produtos Indus-
trializados (IPI) também é necessária 
para popularizar os carros elétricos e 
híbridos produzidos no Brasil. Atualmen-
te, o veículo elétrico paga 25% de IPI, 
enquanto um flex paga 11%.

“Enquanto não temos ponto de recarga, 
o mercado não se expande, e sem a 
expansão do mercado, não há necessi-
dade de colocação dos pontos. Então, é 
fundamental que seja criada uma cla-
ra política de implementação gradual, 
para que, à medida que a tecnologia for 
avançando, permita que esses veículos 
sejam um pouco mais baratos, tenham 
maior competitividade e possam avan-
çar”, disse Guggisberg durante a audiên-
cia no Senado. 

Atualmente apenas um posto de 
combustíveis no Estado de São 
Paulo tem um ponto de recar-
ga para carros elétricos. É um 
Graal que funciona desde junho 
de 2015 no km 57 da Rodovia 
Anhanguera, próximo a Jundiaí. 

A parceria entre CPFL Energia 
e a Rede Graal pretende criar 
o primeiro corredor elétrico do 
País, entre Campinas e São 
Paulo. O acordo prevê a instala-
ção de mais um ponto de carre-
gamento em um segundo posto 
de serviços da rede nas rodovias 
Anhanguera e Bandeirantes.

Apesar da operação do eletro-

posto em um posto de combus-
tíveis, não há a cobrança pela 
recarga. Tudo porque nenhuma 
empresa pode terceirizar a ven-
da de energia. 

Outros cinco eletropostos man-
tidos pela CPFL funcionam da 
mesma forma, ou seja, ofere-
cem recarga gratuitamente. Eles 
estão integrados ao Programa 
de Mobilidade Elétrica da em-
presa que estuda os impactos 
da utilização dos veículos elé-
tricos desde 2013. O programa 
receberá ainda R$ 21,2 milhões 
em investimentos até 2018, ano 
de sua conclusão.

Graal da Anhanguera mantém um piloto



Energia x combustível

Ecológico
O veículo eléctrico é o único a gerar 

Zero-emissões, que inclui zero 
ruídos, zero emissões de gases 

efeito de estufa e zero emissões de 
poluentes.

CO2 por Km
Carro a gasolina  90 g
Carro elétrico no Brasil 9 g
Carro elétrico na França 10 g
Carro elétrico nos EUA 68 g
Carro elétrico na China 96 g

*O carro elétrico pode ser mais poluidor 
que o movido a gasolina dependendo da 
fonte de geração de energia. na China, a 
base das usinas é o carvão, por isso no 
final das contas é mais poluidor do que um 
carro movido a gasolina no Brasil

Entre julho de 2015 e janeiro de 2016, um Renault Zoe ficou a serviço 
de uma família paulista para as suas atividades diárias, como deslo-

camento para o trabalho, transporte dos filhos para a escola e idas ao 
supermercado. No período, foram percorridos 6,214 mil km. Na média, 
o veículo elétrico representou um acréscimo de 243,7 kWh no consu-
mo mensal de energia da residência da família com 85 recargas feitas 

ao longo do período, totalizando um consumo total de 1,515 mil kWh. A 
autonomia média do Renault Zoe foi calculada em 119 km e precisou 
ser recarregado a cada dois dias. O acréscimo na conta de luz foi de 

R$ 1.028,69 (R$ 0,6799 por kWh). A CPFL garante que para percorrer 
a mesma distância com um veículo similar movido a gasolina, o custo 

total com combustível seria de R$ 2.294,00. 

Energia
A expansão dos veículos elétricos no 
Brasil ampliaria o consumo de ener-
gia entre 0,6% e 1,6% no Sistema 

Interligado Nacional (SIN) em 2030, 
quando as previsões indicam que a 
frota de carros elétricos pode alcan-
çar entre 4 milhões e 10,1 milhões 

de unidades. 

Como é o motor elétrico?
Transforma a energia elétrica em 

movimento e faz girar o eixo do carro, 
fazendo-o andar. É pelo menos três 

vezes mais eficiente do que o movido 
a gasolina, além de ter metade do 

peso e do volume. 
É silencioso. 

Curiosidade
No carro elétrico só existe uma 

marcha à frente, além da ré. 

Comparação de custos
O valor do quilômetro rodado de 
um automóvel a combustão é de 

aproximadamente R$ 0,30, enquanto 
no veículo elétrico é de 

R$ 0,10, ou seja, um terço do gasto 
com um carro convencional.

Baterias
As mais usadas são de íon-lítio, como 
as de celulares. O grande deafio ainda 
é o peso delas, acima de 200 quilos, 

representando de 10% a 20% do peso 
do carro e até 40% do custo.

Um outro estímulo é a queda de 35% 
no preço das baterias no ano passado.

Projeção mundial
Carros com plug-in (recarregados na tomada) representam 1% do mercado 

global de automóveis. A previsão é que cheguem a 40% até 2040 (estudo da 
agência Bloomberg). As metas mundiais de redução da emissão de carbono 
na atmosfera são as molas propulsoras para os carros elétricos e híbridos. 

POSTOS & SERVIÇOS  |  07
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Energia x combustível

Na visão da Aneel, quais as primeiras medidas que de-
vem ser adotadas para o estímulo ao veículo elétrico? 

Tornar a mobilidade elétrica uma realidade no País é uma questão 
de política pública. Em todos os locais onde a mobilidade elétrica 
se tornou uma realidade e está crescendo rapidamente, existem 
políticas públicas de incentivo à aquisição e ao uso de veículos 
elétricos, assim como para a aquisição de equipamentos de recar-
ga. Podemos citar o exemplo de Portugal, Holanda e do Estado 
da Califórnia, nos Estados Unidos. Num primeiro momento, uma 
política pública abrangente de incentivo à mobilidade elétrica, caso 
essa venha a ser a escolha do Brasil. A partir daí a ampliação da 
infraestrutura seguirá o crescimento da demanda, pois, do ponto 
de vista econômico, só faz sentido investir no desenvolvimento da 
infraestrutura se houver um número significativo de veículos em 
circulação. Uma vez que, ao longo dos primeiros anos, o número 
de veículos em circulação será insuficiente para sustentar modelos 
de negócio calcados exclusivamente na recarga (em especial se 
forem do tipo recarga rápida, cujos custos de aquisição e instalação 
dos equipamentos se aproximam de R$ 100.000,00 por ponto de 
recarga), a experiência internacional tem mostrado a necessidade 
de participação pública, seja ela federal, estadual ou municipal, para 
promover a infraestrutura pública de abastecimento.
 
 

A CPFL garante que o valor do quilômetro 
rodado de um automóvel a combustão é de 
aproximadamente R$ 0,30, ao passo que 
esse custo no veículo elétrico é de R$ 0,10. 

Outra conclusão da primeira fase do 
estudo desenvolvido pela empresa é de 
que a expansão dos elétricos teria impac-
to pequeno na demanda por energia. As 
projeções iniciais da CPFL apontam que o 
uso desta tecnologia ampliaria o consumo 
de energia entre 0,6% e 1,6% no Siste-
ma Interligado Nacional (SIN) em 2030, 
quando as previsões indicam que a frota 
de carros elétricos pode alcançar entre 4 
milhões e 10,1 milhões de unidades. 

Atualmente, o estudo encontra-se na sua 
segunda fase. A expectativa nesta etapa 
é de ampliar o número de eletropostos 
em operação para até 30 (entre públicos 
e privados). Os pontos de recarregamen-
to serão colocados em locais públicos, 
como shoppings centers, postos de 
serviços, prefeituras e em outros pontos 
estratégicos.

Discussões públicas

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) quer promover uma audiência pú-
blica sobre veículos elétricos no segundo 
semestre de 2017. Atualmente, encontra-
-se em andamento uma consulta pública 
que democratiza o debate. O projeto em 
discussão no Senado (PLC 65/2014) 
estabelece que as concessionárias de 
energia serão obrigadas a instalar pontos 
de recarga de baterias junto às vagas de 
estacionamento público que venham a ser 
disponibilizadas para esse fim pelas auto-
ridades locais. O texto do projeto diz que 
o poder público também será obrigado a 
desenvolver mecanismos que promovam 
a instalação, nos prédios residenciais, de 
tomadas para recarga de veículos elétri-
cos nas vagas de garagens. 

Sustentabilidade e preço ampliam interesse 
em regular o mercado de veículos elétricos

Por onde começar?
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Os carros elétricos ainda ocupam um 
espaço tímido na pauta das distribui-
doras de combustíveis. Das três maio-
res companhias, apenas a Ipiranga 
disse a P&S estar “acompanhando a 
evolução desse mercado no Brasil e 
no exterior para entender os impactos 
e oportunidades que a nova tecnolo-
gia traz para o negócio de combustí-
vel”.
“Atraímos diferentes perfis de con-
sumidores em função dos produtos 

e serviços inovadores que oferta-
mos. Embarcado neste conceito, 
certamente, as estações de abas-
tecimento de carros elétricos serão 
parte da completude do posto e mais 
uma forma, dentre inúmeras outras, 
do nosso cliente se relacionar com a 
nossa marca”. A Ipiranga cita como 
impasse a legislação brasileira que 
não permite exploração comercial 
do abastecimento de veículos elétri-
cos no País.

Apenas Ipiranga revela estar em busca de 
oportunidades para o “negócio de combustível”

Fundada há 13 anos, a Tesla é uma 
marca independente norte-americana 
que está 100% empenhada em desen-
volver carros elétricos ou “sustentáveis”, 
como são chamados pelo presidente da 
montadora, Elon Musk. Quando surgiu 
na Califórnia, em 2003, a companhia 
tinha como proposta fabricar apenas 
carros elétricos que fossem bonitos, 
seguros e com autonomia que na épo-
ca era superior a 300 quilômetros. Em 
2012, o sedã Model S chegou ao mer-
cado com capacidade para rodar 426 
quilômetros com apenas uma carga de 
bateria. O modelo ficou popular entre 
famosos americanos devido ao apelo 
de sustentabilidade. O sucesso fez com 
que a marca se posicionasse entre as 
dez mais valiosas do mercado automo-
tivo no mundo, ao lado de empresas 
centenárias como a Ford e a General 
Motors. A linha de produção da Tesla se 
concentra atualmente no sedã Model S 
e no SUV Model X, de sete lugares. A 
empresa pretende dobrar o número de 
concessionárias das atuais 200 espa-
lhadas pelos Estados Unidos, Europa e 
China para 400 até o ano que vem.

Tesla, a marca da vez

Salão do automóvel elétrico
Acontecerá entre os dias 1º e 3 de setembro, no Pavilhão Amarelo, do Expo Center 

Norte, em São Paulo, o Salão Latino-Americano de Veículos Elétricos. O evento 
reunirá mais de 30 empresas fabricantes de veículos de passeio híbridos e elétricos e 

bicicletas, patinetes, skates, scooters, entre outros equipamentos elétricos.

O visitante conhecerá o recém lançado Prius, da Toyota. As empresas BMW, Bosch, 
BYD, Compact Car, Club Car, Cooltra, CPFL, Eletra Bus, EP, Mercedes-Benz, Moura, 
Power Solutions, Schreder, Semikron, SI – Soluções Inovadoras, Tramontina, Volvo, 

entre outras, também prometem levar novidade ao Salão. 

A experiência de pilotar carros e outros veículos elétricos ou híbridos poderá ser viven-
ciada em duas pistas indoor. Mais informações no site http://velatinoamericano.com.br.
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Novas regras

Até 21 de outubro, cerca de 430 es-
tacionamentos de Santos devem se 
adaptar à lei municipal nº 3.284, que 
tem por objetivo organizar os servi-
ços de manobra e guarda de veículo 
em geral. A regra foi publicada no 
dia 21 de julho do Diário Oficial do 
município, estabelecendo prazo de 
90 dias para entrar em vigor.

Pela lei, o estacionamento deve 
entregar comprovante ao motorista 
com o preço da tarifa, identifica-
ção do modelo e placa do veículo, 
prazo de tolerância e horário de 
funcionamento do local. Além disso, 
o ticket deve informar o CNPJ da 
empresa, o dia e o horário do rece-
bimento e da entrega do carro. 

É necessário, ainda, fornecer 
recibo de pagamento e nota fiscal 
aos clientes. Outra exigência é que 
os estabelecimentos mantenham 
relógios de controle e de entrada e 
saída visíveis ao consumidor. 

Um decreto deverá ser elaborado 
pela Prefeitura de Santos para 
detalhar a lei e, assim, garantir 
a  fiscalização pela Secretaria de 
Finanças.

‘Hora cheia’ 
continua válida

No final de junho, o Tribunal de 
Justiça (TJ) suspendeu, pela 
segunda vez, a lei n° 16.127, que 
mudava as regras de cobrança nos 
estacionamentos do Estado de São 
Paulo. De acordo com o texto, não 
era mais permitida a cobrança de 
valores diferentes por períodos, 

Estacionamentos de Santos 
são regulamentados por lei

como pela primeira meia hora ou 
pela primeira hora cheia e demais 
horas. O valor cobrado na fração 
inicial, ou seja, dos primeiros 15 
minutos, seria o mesmo nas fra-
ções sequentes.

Histórico
O projeto de lei aprovado em 
dezembro de 2015 pela Assem-
bleia Legislativa e sancionado pelo 
governador Geraldo Alckmin em 5 
de fevereiro é de autoria do depu-
tado Afonso Lobato (PV). Segundo 
o autor, a lei tem por objetivo evitar 
que os motoristas paguem por um 
período maior do que o utilizado. 
Contudo, no início de abril, antes 

mesmo de ser regulamentada, o 
desembargador Tristão Ribeiro 
acolheu o argumento Associação 
Brasileira de Shoppings Centers 
(Abrasce) de que a legislação sobre 
o serviço é de competência da 
União e não dos Estados, e, portan-
to, era inconstitucional.

A Assembleia Legislativa recorreu 
da decisão, sustentando que o 
Estado poderia impor esse tipo de 
regras. O novo julgamento ocorreu 
no final de junho. O TJ indeferiu o 
pedido e manteve a suspensão. 
Dessa forma, os estacionamentos 
de São Paulo podem continuar 
cobrando por horas cheias.
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NNa segunda quinzena de 
julho, a possível venda da 
BR Distribuidora esteve 
em destaque nos grandes 
noticiários do País. Tudo 
porque após analisar três 
propostas de compra da 
BR, o Conselho de Ad-
ministração da Petrobras 
decidiu, no dia 22 de julho, 
alterar o modelo de negó-
cio. A estatal deverá compartilhar 
o controle de sua unidade de 
distribuição de combustíveis para 
atrair melhores ofertas de inves-
tidores. 

A nova estrutura societária envol-
verá duas classes de ações da 
BR: as preferenciais, sem direito a 
voto; e as ordinárias, com direito 
a voto. Será vendida uma fatia de 
51% do capital votante. Contudo, 
a ideia é que a estatal seja majo-
ritária no capital total, para ficar 
com uma parte maior dos lucros 
da distribuidora.

A gerente executiva de Aquisições 
e Desinvestimentos da Petrobras, 
Anelise Quintão Lara, comenta 

BR Distribuidora

Petrobras revê modelo de venda 
da BR Distribuidora e busca sócio

US$ 14,4 bi
Esse é o valor que a 

Petrobras pretende vender 
em ativos até dezembro, 

sinalizando que poderá acelerar  
outros desinvestimentos. No  

modelo anterior, sem o  
compartilhamento do controle,  

a estatal esperava levantar  
R$ 13 bi com a BR.

que “não se trata de privatização, 
mas de um processo de alienação, 
em que a Petrobras pretende dividir 
o controle da BR com parceiros 
privados”. 

Lara explica ainda que a ideia 
antiga de dividir a BR em negócios 
para sua alienação foi abandonada, 
porque a Petrobras quer manter a 
marca BR com forte presença na 
sociedade. 

A Petrobras mantém a meta de ven-
der US$ 14,4 bilhões em ativos nes-
te ano, alegando que os preços do 
petróleo mais altos e a melhora no 
cenário macroeconômico estão aju-
dando a atrair novos interessados. 

A expectativa é que ofertas ocorram 
até o fim deste ano. Mas, a mudança 
do modelo deve adiar a conclusão da 
operação para 2017. 

Venda
Desde o primeiro semestre de 2015 
a empresa tenta vender o ativo, 
descrito como ´joia da coroa’ pela 
própria gerente. A primeira opção era 
abrir o capital da empresa em Bolsa 
de Valores, mas a ideia foi abortada 
por causa do agravamento da crise 
econômica. Após negociações, a em-
presa recebeu em junho três ofertas, 
mas avaliou que não atenderam às 
expectativas. E o desenho da venda 
passou a ser revisto com a chegada 
do atual presidente, Pedro Parente.
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Autuações

Adesivos e placas lideram multas na ANP

‘Não prestar informação ao 
consumidor’ lidera o ranking 
de autuações registradas pela 
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) no segmento da revenda 
de combustíveis. 

Em 2015, esta infração corres-
pondeu a 18,5% do total das 
fiscalizações, ou seja, os postos 
autuados não possuíam os ade-
sivos obrigatórios nas bombas 
ou não exibiam placa de preço. 
Também pode ser considerado a 
não divulgação em local visível 
do 0800 da ANP ou não execu-
tar o teste de qualidade quando 
solicitado pelo consumidor.

Na sequência, aparece o co-
mercializar/armazenar produto 
não conforme com a especi-
ficação (14,4%) e construir e 
operar instalações em desa-
cordo com as normas previstas 
pelos regulamentos da ABNT, 
Inmetro, Prefeitura, Corpo de 
Bombeiros e órgãos ambientais 
(13,9%). Não atualizar dados 
cadastrais aparece na sexta 
posição, com 8,6%.

Balanço
Segundo o balanço anual 
divulgado pela ANP, foram 
realizadas 18.019 ações de 
fiscalização no ano passado. 
Desse total, 7.261 aconteceram 
na região Sudeste com 1.797 
autos em 511 municípios.  De 
todos os segmentos fiscaliza-
dos, os postos revendedores 
lideram com 12.056 ações, com 
2.446 autos notificados. 

1 Não prestar informação ao 
consumidor (18,5%);

2 Comercializar/armazenar 
produto não conforme com a 

especificação (14,4%);

3 Construir/operar instalações/
equipamentos em desacordo 

(13,9%);

4 Adquirir ou destinar produto 
de/para fonte diversa da 

autorizada (12,3%);

5 Não cumprir notificação 
(11,8%);

6 Não atualizar dados cadas-
trais na ANP (8,6%);

7 Comercializar com vício de 
quantidade (5,1%);

8 Não apresentar documento 
de outorga (3,4%);

9 Não atender as normas de 
segurança (3,3%);

10 Não apresentar informa-
ções à ANP (1,6%);

11 Não apresentar documento 
referente à qualidade dos 

combustíveis (1,5%);

12 Exercer atividade regulada 
sem autorização (1,4%);

13  Adquirir ou comerciali-
zar sem cobertura fiscal 

(1,1%);

14  Deixar de apresentar 
ou apresentar incorreta-

mente documentação de 16. 
movimentação de combustí-
veis (1,0%);

15  Romper/ocultar lacre/faixa 
(0,3%);

16 Comercializar produto com 
rótulo/lacre em desacordo 

(0,1%);

17 Não comprovar destinação 
do produto (0,1%); 

18 Outros (dificultar ações de 
fiscalização; não funcionar 

no horário mínimo estabelecido 
pela ANP, etc.) (1,6%).

PRINCIPAIS 
INFRAÇÕES
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Desde janeiro deste ano é 
possível atualizar os dados 
cadastrais dos postos reven-
dedores direto no site da ANP. 
Mesmo assim, alguns postos 
ainda são autuados por não 
informar mudanças nos com-
bustíveis comercializados, tro-
ca de bandeira ou alteração 
de quadro societário. É o que 
comenta a advogada jurídica 
do Sindicombustíveis Resan, 
Carolina Dutra.

“O valor da multa para a 
desatualização do cadastro 
posto revendedor varia de R$ 
5 mil a R$ 10 mil. No proces-
so administrativo, é garanti-
do o exercício do direito de 
defesa à empresa. Porém, na 
maioria dos casos, as defesas 
são julgadas insubsistentes, 
porque a empresa não possui 
justificativa para o fato ou não 

consegue demonstrá-la por 
meio de provas”, comenta.

Tratando-se de infração de 
fácil identificação e correção, 
a advogada ressalta que é 
prudente que o responsável 
pela empresa confira se as 
informações do cadastro es-
tão corretas, atentando-se, 
principalmente, ao quadro 
social, combustíveis comer-
cializados, equipamentos 
(tanques e bicos) e distribui-
dora, se houver contrato de 
imagem ou de CVM. 

“Em caso de divergência 
quanto à quantidade de 
bicos abastecedores, tipos 
de combustíveis e tancagem, 
dependendo dos anteceden-
tes da empresa, a ANP po-
derá substituir a penalidade 
multa por medida reparadora 
de conduta”, finaliza.

Autuações

Ficha cadastral deve ser atualizada no site

Como fazer?
No site do Resan há o “Manual do Usuário - 
Cadastro de Posto de Combustível”. Acesse: 
http://www.resan.com.br/cartilhas e veja o 
passo a passo de como atualizar os dados. 

R$ 5 
mil

é o valor mí-
nimo da multa 
para a desatu-
alização do ca-
dastro do posto 
revendedor. O 
valor máximo 
pode chegar a 

R$ 10 
mil



S

Associativismo

Bom negócio sempre
Ser associado ao Sindicombustíveis 
Resan e manter em dia o pagamento 
da mensalidade é fundamental para 
conservar direitos e serviços que 
representam uma grande economia 
no final do mês. A contribuição asso-

ciativa mensal de posto revendedor 
é de R$ 355,00 desde o dia 1º de 
agosto. O valor corresponde a me-
nos de R$ 12,00 por dia de serviços 
prestados, que vão desde assesso-
ria jurídica até contratos coletivos 

que garantem melhores preços 
(como nas apólices de seguro de 
vida, coleta de resíduos e compra de 
cestas básicas) até convênios que 
oferecem mais de 30% de desconto 
em mensalidades.

14 | POSTOS & SERVIÇOS  
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PCMSO (NR-7), PPRA (NR-9) E PPP 
A Labormed é a empresa credenciada 
para executar o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional com 
valores muito abaixo do mercado para os 
associados. O custo do PCMSO é de R$ 
7,50 para postos da Baixada Santista e 
R$ 8,30 para região do Litoral Sul, Bertio-
ga e Vale do Ribeira por funcionário/mês. 
O convênio inclui preços diferenciados 
para o Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais (PPRA) e o Perfil Profissiográ-
fico Previdenciário (PPP). Outra vantagem 
é o controle feito pelo Resan que alerta 
o associado quanto ao vencimento da vali-
dade dos exames de seus funcionários.

COLETA DE RESIDUOS 

Para cumprir a legislação ambiental quanto 
aos resíduos contaminados, o Resan man-
tém, desde 2008, parceria com a Empresa 
Química Industrial Supply (Supply Service). 
Além da retirada mensal de resíduos como 
filtros usados, estopas, panos, papel, 
papelão, EPI’s contaminados com óleos, 
embalagens de óleo usadas, água e areia 
contaminadas com derivados de petróleo, o 
convênio inclui ainda a lavagem de caixas 
separadoras e a coleta e análise laborato-
rial das águas provenientes da lavagem.

CONSULTA AO SPC

Através de convênio firmado com o Sin-
dicato do Comércio Varejista da Baixada 
Santista o associado Resan tem acesso às 
consultas de SPC e ao serviço de cobrança 
de cheques a uma mensalidade de R$ 8,50. 

ASSESSORIA  COMERCIAL
Um assessor comercial treinado pelo 
sindicato faz frequentes visitas ao posto 
para sanar dúvidas, ouvir suas necessida-
des e sugestões, além de preencher um 
check-list que funciona como uma espécie 
de fiscalização com objetivo de conferir o 
cumprimento da legislação e evitar multas.

POSTOS & SERVIÇOS

O associado Resan recebe mensalmente 
a revista Postos & Serviços, publicação 

Atenção
Para garantir a eficiência dos serviços 

e, ao mesmo tempo, dar ao sócio 
condições para regularizar pagamen-
tos em atraso, o sindicato adota uma 

política de tolerância dentro do pri-
meiros 30 dias depois do vencimento. 

A partir da segunda recobrança cujo 
pagamento não seja providenciado, 
são suspensos os serviços jurídicos 
e o acesso a convênios como o de 

saúde ocupacional. 

com informações atualizadas sobre 
assuntos ligados ao cotidiano de sua 
atividade comercial, ajudando na to-
mada de decisões, no aprimoramento 
e implemento de novas condutas 
gerenciais e principalmente no cum-
primento da legislação vigente. 

PORTAL E CLIPPING 

Acesso irrestrito ao portal de 
notícias do sindicato e encaminha-
mento de clipping especializado com 
assuntos do setor e de interesse das 
atividades econômicas representa-
das pelo Resan. 

SMS

Os associados que autorizam 
recebem, no celular, mensagens com 
informações sobre o segmento e 
ações do sindicato. 

CONSULTORIA CONTÁBIL/FISCAL

Assessoria e consultas gratuitas 
por telefone, e-mail, para esclare-
cimento de dúvidas sobre questões 
tributárias e fiscais, além de plantão 
quinzenal às quintas-feiras, das 
10h às 17h, na sede do sindicato, 
promovido pela empresa Plumas 
Assessoria Contábil. Agendamento 
pelo telefone 13 3229-3535. 

TREINAMENTOS

O Resan oferece treinamentos aos 
seus associados. São eles: “Quali-
dade no Recebimento de Produtos”, 
“Treinamento de Cipeiro” e “Treina-
mento da NR-20”. As inscrições são 
feitas no site www.resantreinamentos.
com.br, com valores diferenciados 
para os associados. 

ADESIVOS E PLACAS
Completa orientação das placas e 
adesivos obrigatórios para dar cumpri-
mento dos variados órgãos que regem 
as atividades do setor. Distribuição 
gratuita de adesivos e preços especiais 
na confecção de placas.

CONVÊNIOS
- SODEXHO PASS E TI-
CKET : fornecimento de vale 
alimentação e vale refeição 
com taxas e faturamento 
diferenciado;

- LOPESTUR: atendimento 
personalizado com até 2% 
de desconto na aquisição 
de passagens aéreas e 
até 4% de desconto nos 
pacotes turísticos;

- BANCO DAYCOVAL CÂM-
BIO: atendimento e tarifas 
especiais para a compra de 
moeda estrangeira;

- DIMEP SISTEMAS: garan-
tia de 02 anos no D-Sat para 
associados Resan;

- NUTRYM ASSESSORIA 
E ATENDIMENTO EM NU-
TRIÇÃO: desenvolvimento 
de toda estrutura para o 
funcionamento adequado 
para o estabelecimento que 
serve alimentos, elabo-
ração de manual de boas 
práticas, de acordo com a 
norma da ANVISA;

- ISBET: cursos de apren-
dizagem devidamente 
aprovados pelo M.T.E. 
para o Programa Jovem 
Aprendiz. Descontos 
especiais para associado 
Resan.
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O Relatório Anual da Revenda de Combustíveis, edita-
do pela Fecombustíveis, apresenta os principais fatos 
que marcaram setor em 2015, ano em que a economia 
nacional retrocedeu 3,8%. Na revenda de combustíveis, 
o marco foi a interrompção da trajetória de cresci-
mento do consumo de gasolina. Pela primeira vez, nos 
últimos anos, o consumo caiu (-7% em relação a 2014). 

O etanol, contudo, teve grande destaque. Em 2015, 
por muitos meses ele se manteve como o combustível 
preferido nas bombas. O crescimento foi de 37,5% no 
comparativo com 2014.

O material completo está disponível no site www.resan.
com.br/cartilhas. Abaixo, destacamos alguns itens. 

Mercado em números e análises

Fecombustíveis
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Artigo

“
“Na crise, combata o devedor contumaz” 

Devo, não nego, e não 
pago! Esse é o lema do 
chamado “devedor contu-
maz” - um empresário an-
tiético que, diferentemen-
te do devedor eventual, 
deixa de recolher tributos 
de forma sistemática, com 
o intuito premeditado de 
obter vantagem competiti-
va, gerando assim desequi-
líbrios concorrenciais.

Como empresários inefi-
cientes, que só funcionam 
por não pagarem impos-
tos, geram um benefício 
(ilegal) e apenas sobrevivem à base 
de um custo artificialmente alcan-
çado. Em setores com alta carga 
tributária (combustíveis, cigar-
ros, bebidas e medicamentos), de 
consumo imediato e baixa margem 
de retorno, o fato de não pagar 
impostos concede ao empresário-
-devedor contumaz uma vantagem 
competitiva abissal.

Só para se ter uma ideia, em um 
maço de cigarro vendido a R$ 3, os 
impostos chegam a R$ 2. Da mesma 
forma, em um litro de gasolina C, 
cujo o custo ao consumidor final é 
em torno de R$ 3,50, o Fisco aboca-
nha R$ 2,00.

Uma dúvida sempre aparece quan-
do se debate este assunto: como 
essas empresas permanecem por 
tanto tempo à margem da legalida-
de? Apesar do evidente absurdo, a 
explicação é simples.

O devedor contumaz necessita do 
litígio tributário com o Fisco para 
alongar a sua permanência no mer-
cado. Discute e rediscute em pro-
cessos administrativos e judiciais, 
patrocina teses jurídicas esfumaça-
das que confundem a Justiça e as 

procuradorias públicas.

Num momento de crise econômica e 
grande deficit de arrecadação, com-
bater o devedor contumaz é uma 
necessidade para estancar a sangria 
da falta de pagamento de tributos 
em setores com alta inadimplência. 
Entre os 500 maiores devedores do 
país, há vários que acumulam dívi-
das acima de R$ 1 bilhão.

Usam e abusam da morosidade da 
Justiça, da burocracia dos fiscos, 
valendo-se da jurisprudência tradi-
cional do Supremo Tribunal Federal 
que proíbe ao Poder Público aplicar 
sanções políticas para cobrar tribu-
tos. Tais precedentes vêm de uma 
época em que havia tão somente a 
figura do devedor eventual, aquele 
que deixa de pagar impostos por 
uma dificuldade momentânea, pas-
sageira, cuja superação o coloca de 
volta à normalidade. Nesse caso, 
um programa de parcelamento gera 
resultados positivos.

Já o devedor contumaz age na con-
tramão da ética. Deixar de pagar 
a dívida fiscal faz parte do negó-
cio. A perda da arrecadação para 
o Fisco é permanente, nunca mais 

se recupera. O patri-
mônio dessas empresas, 
normalmente ocultado 
em nome de “laranjas”, 
alimenta a corrupção, 
o crime organizado e a 
lavagem de dinheiro.

A jurisprudência tradicio-
nal do STF sobre proibi-
ção de sanções políticas 
para cobrança de tribu-
tos não cabe ser aplicada 
em casos de devedores 
contumazes. Abre-se um 
novo capítulo. Em análise 
de caso concreto, o STF 

já entendeu pela cassação do re-
gistro especial de uma empresa de 
cigarros com grandes débitos fiscais, 
determinando, assim, o encerra-
mento de suas atividades.

Nesses casos, há necessidade de 
bloqueio da função empresarial ou 
de cobrança antecipada dos im-
postos. O benefício do Estado vem 
com a preservação da arrecadação 
fiscal. O da sociedade, com um 
ambiente ético nos negócios. 

Em um período da vida nacional 
em que os três níveis de governo 
penam com a falta de recursos, 
é urgente um olhar diferenciado 
sobre o devedor contumaz. 

Os fiscos, as procuradorias, o Minis-
tério Público e, especialmente, os 
magistrados precisam estar atentos 
a esse moderno fenômeno. Para 
combatê-lo, devemos ir além da tra-
dicional aplicação do direito tributá-
rio. É fundamental preservar a ética 
concorrencial e proteger o Estado.

LUCIANO DE SOUZA GODOY, ex-juiz federal, 
doutor em direito civil pela USP, é advogado e 
professor da Escola de Direito de São Paulo da 
Fundação Getulio Vargas. Artigo publicado no jornal 
Folha de S. Paulo em 25 de julho de 2016.

Artigo publicado pelo ex-juiz Luciano Godoy no jornal Folha de S. Paulo



Larissa Pontes Ribeiro 
Posto Laridany - Miracatu
   
João Batista Sobrinho 
Auto Posto Praia de São 
Lourenço - Bertioga

   
Pedro Agostinho Bortolini 
Auto Posto Real de Cajati II - 
Cajati

   
Francisco Cinese Leone
Auto Posto Cinese - Guarujá
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Fique Atento!

13Assinatura do Termo de 
Parceria com a ISBET 

para o programa Jovem Apren-
diz, em Santos/SP;

18 Reunião na ANP/SP, 
com o coordenador Noel 

Santos, para tratar de assuntos 
de interesse da revenda, em 

São Paulo/SP;

26 Reunião Ordinária do 
Conselho Regional do 

Senac, em São Paulo/SP;

28 Reunião com a Plumas 
Assessoria Contábil para 

tratativas de parceria com o 
Resan, em Santos/SP.

21

AGOSTO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

JULHO / 2016

Ações / Resan
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24

26

01

03

29

02 10

08

07

09

13

SETEMBRO
1ª QUINZENA

Antônio Homem Tavares
Homem Tavares & Queiroz - 
Santos

Maria Del Carmen Rodriguez 
Duran  
Auto Posto Itanhaém - Itanhaém

Rayner Patrick Pontes 
Imanobu 
Posto de Combustíveis Vale -  
Jacupiranga
   

Álvaro Francisco Ameixei-
ro Júnior 
Super Posto Constituição - 

Santos
   

Emir Michalichen
Auto Posto Cubatão -  
Cubatão

   
Jair Antônio Ongarato 
Posto 4 Irmãos - Jacupiran-
ga

   
Robson do Carmo Barros
Auto Posto Tio Beba -  
Registro

Auto Posto Vale do Ribeira de 
Miracatu - Miracatu
   

Alberto Rodrigues Dias 
Auto Posto Santa Rita  - 
Santos

Luciana Fogarolli Costa 
Auto Posto Flosi - São Vicente

Maria Aparecida Pânfilo dos  
Santos 
Auto Posto São Jorge de Cuba-
tão - Cubatão

Felippe Loubeh Camargo 
Hernandes 
Auto Posto Arrastão -  

Santos
Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos

Gisele Jordão Cavalheiro 
Rigo 
Auto Posto São Vitor - Santos
Centro Automotivo Porto Astúrias 
- Guarujá

Vinícius Loubeh Camargo 
Hernandes 
Auto Posto Arrastão - Santos
Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos
   

Fernando César de  
Castro Martins 
Portal 500 Anos Serviços 

Automotivos - São Vicente



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!

1A Secretaria da Fazenda 
suspendeu as atividades 
de coleta de amostras 
de combustíveis da 

operação De Olho na Bomba por 
força de liminar concedida  ao Sindi-
cato de Agentes Fiscais de Rendas 
(Sinafresp), que impetrou mandado 
de segurança contra o trabalho 
de fiscalização. A Fazenda tomou 
conhecimento do despacho da juíza 
Carmen Cristina Fernandez Teijeiro 
e Oliveira, publicada na edição de 
11/7/2016 do Diário Oficial da Justiça, 
foi oficiada e acatou a decisão judi-
cial. Cabe recurso.

DE OLHO NA BOMBA 2 A Baixada Santista possui 
o maior índice de desem-
prego do Estado e as de-
missões estão aumentan-

do o número de ações trabalhistas. A 
informação é confirmada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho, da 2ª Região, 
que reúne os processos que deram 
entrada nas comarcas de Santos, 
São Vicente, Guarujá, Bertioga, Praia 
Grande e Cubatão. No total desses 
municípios, o aumento alcança perto 
de 10% do volume de demandas. A 
situação é mais grave em Cubatão. 
No primeiro semestre de 2015, foram 
iniciadas 1.598 ações. No mesmo 
período de 2016, o número saltou 
para 2.567, um acréscimo de 60%. 

AÇÕES TRABALHISTAS

3 No primeiro semestre, a Com-
panhia de Gás de São Paulo 
(Comgás) registrou recorde no 
número de conversões de veí-

culos para o GNV. Somente entre janeiro e 
junho, a Comgás anotou 3.483 conversões, 
um crescimento de 113,55% em relação ao 
mesmo período em 2015.

GNV

4 A Ipiranga lança a DT Clean 
em todo o território nacional, 
uma nova gasolina que tem 
como benefício a limpeza 

profunda do motor de carros e motos. O 
novo produto tem como foco e dife-
renciais a detergência e a limpeza de 
motores, como o nome indica: DT de 
detergência e CLEAN, de limpeza.

NOVA GASOLINA

6A Comissão de Desen-
volvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e 
Serviço aprovou, no 

início de julho, proposta que obriga 
bares, restaurantes, lanchonetes e 
hotéis em todo o País a disponibilizar 
aos clientes cardápios em braile. 
A medida está prevista no Projeto 
de Lei 4121/15, em tramitação na 
Câmara dos Deputados. 

CARDÁPIO EM BRAILE

7 Está prevista 
para setembro 
a realização de 
novas turmas 

da NR-20, na sede do 
Resan. Acesse o site: http://
resantreinamentos.com.br e 
inscreva seus funcionários. 
As vagas são limitadas. 
Informações pelo telefone 
(13) 3229-3535.

NR-20 NO RESAN

5 Dirigir caminhão com tanque suplementar de 
combustível gera direito de receber adicional 
de periculosidade. O entendimento é da 7ª 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que 

condenou uma empresa baseada na jurisprudência da 
corte: é considerado transporte de inflamável a condução 
de veículo com tanque suplementar com capacidade de 
armazenamento superior a 200 litros, o que dá direito ao 
adicional. O TST considera que a condução de veículo 
com tanque suplementar com capacidade superior a 200 
litros se equipara ao transporte de combustíveis. 

TANQUE SUPLEMENTAR




