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Waze
Com 10 milhões de usuários no Brasil, 
Waze registra um aumento de 70% no 
volume de motoristas conectados e que 
vão aos postos de combustíveis 
sugeridos pelo aplicativo.
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Associados
Resan contrata consultoria especia-

lizada na área regulatória e tributária 
para envio diário ao associado de 

relatório com estimativas de formação 
do custo dos combustíveis na região.
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Confira cobertura completa da Expopostos 2017

Resan abre 
seu jubileu 

de prata

Governo, distribuidoras e 
revenda têm alvo em comum: 

as fraudes tributárias
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Operação da PF traz a luz no 
fim do túnel para a revenda

Q

Editorial

Quando o governador Geraldo Alckmin promete 
manter o Estado de São Paulo em alerta 24 horas 
contra os fraudadores que atuam no setor varejista 
de combustíveis, ele dá aos empresários honestos 
do setor ao menos um alento para continuarmos a 
administrar nossos negócios em meio a uma aguda 
crise econômica e também aos prejuízos da con-
corrência desleal. 

Além da Fazenda paulista ter endurecido o combate 
às fraudes, a Operação Rosa dos Ventos, da Polícia 
Federal e da Receita Federal, deflagrada em mea-
dos de agosto, desvendou um esquema de 20 anos 
que já causou pelo menos R$ 3 bilhões de prejuízos 
aos cofres públicos em impostos não recolhidos ao 
governo paulista e à União. A fraude envolvia com-
panhias distribuidoras, usinas de etanol, postos de 
combustíveis, transportadoras, entre outros setores, 
num total de mais de 100 empresas investigadas.

Além de sanear o mercado, essas operações 
servem para mostrar ao consumidor o porquê do 
etanol ser vendido em postos (a maioria de ban-
deira branca) por preço muito inferior ao custo das 
principais distribuidoras do País.

Diferente da gasolina e do diesel, cujos impostos 
são recolhidos nas refinarias, o ICMS e ISS do eta-
nol são recolhidos nas usinas de álcool e em sua 
maior parte nas distribuidoras de combustíveis.

O presidente do Sindicato Nacional das Distribuido-
ras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), 
Leonardo Gadotti, disse na abertura da ExpoPos-
tos, ocorrida entre os dias 15 e 17 de agosto, em 
São Paulo, que o prejuízo para os estados com a 
sonegação no etanol chega a R$ 4,8 bilhões e que, 
agora, com o retorno da alíquota do PIS/Cofins no 
produto (desde o dia 20 de julho), a sonegação 
deverá chegar a R$ 20 bilhões por ano.

Aos donos de postos que trabalham com produtos 
de procedência garantida, com notas e dentro das 

conformidades tributárias e de qualidade, essas 
operações policiais e os órgãos de fiscalização 
tributária são a luz no fim do túnel. 

Daí a importância de esclarecer ao que apenas por 
intermédio de fraudes é possível vender o etanol hi-
dratado por valor tão abaixo da média, como ocorre 
em alguns postos. O esquema descoberto pela 
PF mostra que golpistas compravam o etanol das 
usinas e distribuíam o combustível sem recolher os 
33% de impostos. 

A polícia descobriu aquilo que já imaginávamos. 
Que distribuidoras “laranjas” são abertas e fecha-
das aos montes e que, para isso, usavam títulos 
públicos falsificados, que chegavam a R$ 32 
bilhões, para conseguir empréstimos. 

Segundo a Fazenda de SP, uma das empresas 
deve ao Fisco mais de R$ 86 milhões e acaba de 
ser condenada no em dois processos que resul-
tarão em multas de R$ 15 milhões. O Governo 
Alckmin tem ainda uma lista com os 20 maiores 
sonegadores do setor que, juntos, devem mais de 
R$ 15 bilhões em impostos.

Enquanto o cerco se fecha, nós, representantes do 
segmento varejista legal, gerador de tributos e empre-
gos, tentamos seguir firmes e fortes no desafio diário 
de qualquer empresário: fazer sua empresa prosperar.

E nessa luta é que o Sindicombustíveis Resan vem 
apostando quando busca novas parcerias e instru-
mentos para oferecer aos seus associados. Um de-
les é o relatório diário que está sendo disponibiliza-
do desde o dia 1º de setembro com as estimativas 
de formação do custo dos combustíveis na região 
da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Espero que 
todos aproveitem os dados para conhecer um pou-
co mais sobre nosso mercado e também sobre sua 
própria empresa. Em caso de dúvidas, não deixem 
de procurar nossas assessorias jurídicas e contá-
beis. Até o mês que vem!
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São Paulo lidera o ranking de utilização 
do Waze, um dos maiores aplicativos de 
trânsito e navegação do mundo base-
ado em uma comunidade. Apenas em 
2016, as buscas por postos de gasolina 

em locais próximos do motorista cresceu sete vezes 
pelo aplicativo, no comparativo com o ano anterior. 

Segundo André Loureiro, diretor-geral de publicidade do 
Waze no Brasil e na América Latina, o aplicativo atinge 
10 milhões dos 42 milhões de motoristas habilitados 
no Brasil. “Só em São Paulo, são quase 3,5 milhões de 
usuários para uma frota de 9 milhões de veículos”. Ou 
seja, um terço dos motoristas usa o Waze. 

Os dados foram trazidos ao mercado da revenda 
durante a Expopostos & Conveniência 2017 - 13ª 
Feira e Fórum Internacional de Postos de Combustí-
veis, Equipamentos, Lojas de Conveniência e Food 
Service, realizada entre os dias 15 e 17 de agosto, 
no São Paulo Expo. 

A informação mais relevante é quanto ao volume de 

pessoas conectadas e que vão aos postos sugeri-
dos pelo Waze. Esse número cresceu mais de 70% 
no último ano. “Conforme os postos e lojas de con-
veniência se conectam, um universo da experiência 
real do dia a dia é criado. Hoje, as opções de esco-
lha por esses estabelecimentos são feitas, primeiro, 
pela bandeira, depois pelo preço e, por último, pela 
proximidade e comodidade. Empresas conectadas 
geram oportunidades. Hoje é inadmissível pensar 
em uma empresa que não esteja online”. 

Como se cadastrar?
Para que seu posto apareça no Waze é necessário 
cadastrá-lo no aplicativo. Um passo a passo foi cria-
do e pode ser conferido neste link: https://wiki.waze.
com/wiki/Adicionar_postos_de_combustível. 

É possível incluir a localização, bandeira, produtos 
e serviços disponíveis. Lembrando que os usuários 
também podem informar qual o preço dos produtos 
e essa informação ficará disponível para todos que 
acessam o aplicativo. 

Fenômeno brasileiro, Waze aponta 
postos mais próximos dos usuários
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Conectividade

Você já parou para pensar em quantas vezes a 
cada 24 horas pega no celular para ver alguma 
notícia, atualizar as redes sociais, procurar in-
formações sobre determinado estabelecimento 
ou verificar os e-mails? Segundo o presidente 
do Google Brasil, Fábio Coelho, as pessoas 
pegam no smartphone pelo menos 150 vezes 
no mesmo dia. “Somos 150 milhões de brasi-
leiros conectados. Há 3 anos, tínhamos ape-
nas 10 milhões de smartphones com internet. 
Em dois anos, passamos para 130 milhões”.

Durante a palestra ministrada na Expopostos 
& Conveniência, Coelho ressaltou que esta-
mos numa “era de transparência” e a tecno-
logia é fundamental para que os internautas 
possam fazer escolhas melhores, principal-
mente na hora de optar por determinado 
posto, loja de conveniência ou troca de óleo. 

Segundo ele, 79% das pessoas esperam 
encontrar informação no momento da busca. 
Então, para uma empresa se destacar neste 
universo de imediatismo, é necessário estar 
presente na rede. “Quase 30% das pessoas 
que acessam o site de qualquer loja, por 
exemplo, visitam a loja física na sequência”. 

Como fazer, então, para que a sua empre-
sa esteja presente no ambiente virtual?

Coelho ressalta que o primeiro passo é criar 
um site. “Caso a empresa não queira pagar 
para a criação de um website, há uma opção 
gratuita, com o Google Meu Negócio (My Bu-
siness). O empresário cria uma conta, coloca 
todas as informações do seu estabelecimen-
to, como endereço, horário de atendimento, 
produtos comercializados, e os internautas 
começarão a interagir, dando notas e opinan-
do. Quem não tiver qualidade, ou prestar um 
serviço de má qualidade, será pontuado e 
todos terão acesso”.

Como se cadastrar?
Acesse https://www.google.com.br/business. O Google Meu Negócio 
fornece ferramentas gratuitas para você exibir sua ficha cadastral e 
interagir com os clientes que usam smartphones, tablets ou computa-
dores. “Quanto mais as empresas estiverem presentes no meio digital, 
mais chances terão de serem consideradas pelo buscador do Google”.

Não fique invisível na internet

1 Esteja pronto para quando seu consumidor for procurar você. 
Esteja disponível e presente no ambiente digital.

2 Priorize a estratégia mobile. Se não tiver dinheiro para fazer publi-
cidade, tenha pelo menos um site, ou a opção gratuita do Google, 

que é o Google My Business. 

3 Colete dados: Saiba quem entra no seu estabelecimento, quais 
são os hábitos de consumo e quais produtos e serviços os clien-

tes estão interessados.

4 Não esqueça que estão lidando com pessoas e que elas estão 
cada vez mais exigentes.

“Em todo o mundo, são feitas 100 bilhões de buscas no Google por mês, sendo que a população não 
chega a 10 bilhões de pessoas. Os usuários estão mais impacientes, querem a resposta na hora”.
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       Nesses últimos três anos, eu assisti o mercado piorar,  
       recrudescer em sonegação, em fraudes... Nesse ano 
faço 40 anos de atividade neste setor. Faria tudo de novo, 
pois acho que é um setor vibrante, importante para a eco-
nomia nacional. Muitas cidades nesse Brasil nasceram em 
volta de um posto de gasolina, nas grandes rodovias. São 
mais de R$ 110 bilhões de impostos recolhidos por ano e 
são 120 bilhões de litros de combustíveis vendidos para 
uma frota que ainda pode crescer muito.

Meu pai já dizia que muito ajuda quem não atrapalha. E 
hoje trabalhamos para tentar contribuir com o Governo 
na reforma tributária, numa ação de desburocratização. 
Então, quando a gente compara o nosso negócio com os 
outros países, dá um sentimento de inveja impressionante.

Na Inglaterra precisa de duas licenças para abrir um posto. 
No meu Estado eu preciso de 11. E passo metade do meu 
tempo trabalhando para tentar renová-las. Acabei de ser 
autuado pela ANP, pois um posto meu estava com o alvará 
vencido em Contagem (MG). Para renovar uma licença 
ambiental gasto três anos. Já sentamos com o prefeito, 
oferecemos a ele engenheiro especializado em meio am-
biente, carro e computador para agilizar o processo, mas o 
Ministério Público proibiu, porque estaríamos privilegiando 
um setor e os outros setores que também precisam fica-
riam para trás. Quando fui olhar a minha documentação do 
alvará, tinha um ano que eu tinha dado entrada no proces-
so de renovação. E não saiu até hoje.

Hoje em São Paulo, de dez postos fiscalizados, sete encon-

traram metanol. Tem ainda uma quadrilha de bandidos que 
são proprietários de postos. Temos roubos de carga todos 
os dias em todas as bases do País. E quem é que recepta 
essa gasolina roubada? Quem colocou esse produto rouba-
do para vender? Tem sonegação fiscal, barriga de aluguel... 

A Fecombustíveis tem lutado porque passamos quase 20 
horas do dia tentando ver o futuro do nosso negócio. Fico 
desanimado porque a justiça tarda e quase sempre falha. 

Trouxemos ao governador de São Paulo um Projeto de Lei 
para cassar o registro do posto que utiliza chip para fraudar. 
O posto vende 20 litros, entrega 18, e o consumidor nem 
percebe. Fomos atendidos prontamente e já foi aprovado. 
Hoje só falta ser colocado em prática. Sei que vários já 
foram autuados pelo Ipem, mas a Justiça não permite que 
tenhamos essa agilidade. E muitas vezes vemos juízes dan-
do liminar para que estes postos continuem funcionando.

Então, a Prefeitura fecha, a Fazenda fecha e a Justiça dá 
liminar para ele continuar fraudando o consumidor e sone-
gando imposto. Prenderam mês passado no RJ uma das 
advogadas mais famosas do nosso setor. Essa advogada 
tem certo conhecimento contábil e tributário e é campeã 
de conseguir liminares com os juízes para que distribuido-
ras e postos continuem funcionando.

Desculpem o meu lamento, pelas palavras duras, mas tem 
hora que você fica desanimado, principalmente quando 
vemos um revendedor honesto que não suporta mais  
competir com o vizinho dele, que é um bandido.

“

“

Um discurso que diz tudo
Paulo Miranda, presidente da Fecombustíveis, na cerimônia de abertura da Expopostos

Opinião
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Leonardo Gadotti, presidente do Sindicom
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As fraudes e sonegação nos com-
bustíveis estão diretamente rela-
cionadas à elevada carga tributária 
no setor. Por ano, estima-se que o 
não pagamento de impostos, afe-
tando, sobretudo, as receitas dos 
estados, chegue a R$ 4,8 bilhões. 
Segundo o presidente do Sindicato 
Nacional das Distribuidoras de 
Combustíveis e de Lubrificantes 
(Sindicom), Leonardo Gadotti, 
após o retorno da alíquota do 
PIS/Cofins no etanol hidratado 
a ser recolhido pelas distribui-
doras, a partir de 20 de julho, 
quando também foi definido 
reajuste das alíquotas da gasoli-
na e diesel, a sonegação deverá 
chegar a R$ 20 bilhões.

Gadotti participou da solenidade 
de abertura da ExpoPostos ao 
lado do presidente da Fecombus-
tíveis, Paulo Miranda, do governa-
dor Geraldo Alckmin, do presidente 
da Assembleia Legislativa de SP, 
Cauê Macris, do diretor da ANP, 
Aurélio Amaral, e de demais autori-
dades e parceiros do downstream.

“O alerta se faz necessário por-
que nós não conhecemos outros 
segmentos no Brasil com níveis de 
sonegação tão elevados. Estamos, 
neste momento, trabalhando junto 
ao Governo Federal para rever este 
ponto e para que medidas urgentes 
sejam tomadas de forma a evitar 
uma degradação ainda maior no 
nosso ambiente de negócios, com 
perdas irreparáveis para o País“, 
disse Gadotti (na foto ao lado).

O mercado de conve-
niência cresceu 4% em 
2016, com um total de 
8 mil lojas em funcio-

namento no País

O combate ao crime organizado 
que vem se apossando de parce-
la importante da revenda de com-
bustíveis no Estado de São Paulo 
e comprometendo a concorrência 
sadia no mercado  é um objetivo 
comum de autoridades paulistas. 
O governador Geraldo Alckmin 
prometeu manter a fiscalização 
em alerta máximo, 24 horas, 
inclusive aos finais de semana 
e feriados. “Fechamos 1.132 

postos e (a 
operação) 
não tem data 
para acabar”.

Apesar do 
reforço na 
fiscalização 
e das leis 
que punem 
as fraudes, 

Alckmin reconhece o impacto 
da sonegação fiscal na manu-
tenção de um mercado sadio. 

“Precisamos estimular a ativida-
de empreendedora. A reforma 
tributária vai ajudar a diminuir 
essa judicialização absurda que 
o Brasil tem (e que resultam nas 
liminares). São mais de  100 
milhões de processos”, disse o 
governador.

Já o presidente da Assem-
bleia Legislativa, Cauê Macris, 
também presente à abertura da 
ExpoPostos 2017, citou a dispo-
sição dos deputados em legislar 
em defesa do setor. “Aprovamos 
em tempo recorde o projeto de 
lei que caça a inscrição estadual 
dos postos que utilizam chip”.

“Pior do que pagar imposto é 
o concorrente não pagar”,
Geraldo Alckmin, 
Governador de São Paulo

“Boa parte desses frauda-
dores são postos bandeira-
dos. E é muito importante 
não só a atuação do poder 
público, mas que as com-
panhias tratem esses cri-
minosos da maneira como 
devem ser tratados e que 

fechem o cerco contra 
esses bandidos”,

Cauê Macris, 
presidente da Assembleia 

Legislativa de SP

Brasil é o 6º mercado 
mundial de lubrificantes, 
com 1,7 bilhões de litros 
comercializados no ano 

passado 

Com uma frota de 43 milhões 
de veículos, o Brasil é o 7º 

maior mercado de combustíveis 
do mundo, com 124 bilhões de 
litros comercializados em 2016

Sonegação de impostos 
no setor deve chegar a 
R$ 20 bilhões no País

Alckmin promete combater crime
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Para evitar o avanço das não 
conformidades nos combustíveis 
e que fraudes cada vez mais co-
muns “sufoquem a concorrência”, 
o diretor da ANP, Aurélio Amaral, 
aposta na atualização da legisla-
ção para reduzir o custo regula-
tório, diminuir a burocracia e criar 
mecanismos para combater as 
práticas irregulares.

Presente na abertura do evento, 
Amaral falou da relação direta que 
há entre a crise econômica e o 
aumento dos problemas no setor, 
mas garante que medidas como a 
Resolução 58, de 2014, que esta-
belece os requisitos necessários 
para o exercício da atividade de 
distribuição de combustíveis líqui-
dos, estão sendo tomadas. “Para 

combater a barriga de aluguel, a 
Resolução 58 incluiu a exigência 
da base própria”.

Apesar das notícias de fraudes 
com metanol, por exemplo, e até 
aumento de sonegação, Amaral 
disse aos empresários presentes 
à abertura da ExpoPostos 2017 
que a qualidade do combustível 
continua comparável à do “primei-
ro mundo”. 

A não conformidade continua entre 
2% e 3%. “Vivenciamos as fraude 
e desvios, maximizados pela crise, 
mas ainda é um mercado seguro e 
regular”.

“Temos um mercado de com-
bustíveis que é o terceiro maior 
mercado do mundo, só perde-

mos para Estados Unidos e 
China. Infelizmente, vivemos 
um momento em que todos 
os problemas são derivados 
da crise, que massacra e 
sufoca a concorrência. E 
essa concorrência leva para 
estímulos à fraude”.

Aurélio Amaral é diretor da ANP

ANP está atenta às fraudes

Nas fotos, abertura da Expopostos e o presidente do Resan ao lado do governador Alckmin e do presidente da Assembleia de SP
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Resan e associados

Com uma frota de 112 veículos totalmente infor-
matizados com transmissão on-line de coletas, 
pontuados por GPS, um parque industrial com 
26 mil m² e 300 colaboradores, o Grupo Supply 
chegou aos 25 anos de existência com experti-
se reconhecida na decomposição de soluções 
aquosas de óleo solúvel e reciclagem. 

Davi Oppermann, diretor-presidente da 
empresa, relembra do surgimento da Supply 
numa época em que grandes volumes de 
óleo ainda eram descartados em rios, lagoas, 
redes de esgoto ou até mesmo retirados dos 
prestadores de serviços por limpa-fossas. 
“Nós tínhamos o conhecimento de como 
tornar o óleo solúvel. Sabíamos como remo-
ver o óleo da água e começamos o trabalho. 
Recolhíamos das empresas, e levávamos o 
produto para nossa indústria, onde fazíamos 
a decomposição, recuperávamos o óleo e 
tratávamos a água com um processo físico-
-químico. Fomos pioneiros nessa atividade”.

Quando Oppermann chegou ao segmento da 
revenda, havia estabelecimentos em que a cole-
ta pública era responsável por retirar os resídu-
os oleosos dos postos de combustíveis. “Outros 
chamavam carroceiro e ali iam os frascos, os 
panos, estopas, EPI´s, filtros. Poucos postos 
tinham caixa separadora de água e óleo. Os 
resíduos da pista e da lavagem de veículos iam 
para a rede ou para a rua e córregos”.

A parceria com o Sindicombustíveis Resan sur-
giu no início deste trabalho, em 1998, ajudando 
a Supply a formatar o modelo ideal para os 
postos. “A legislação estava começando, não 
tinha cobrança como hoje. A coleta e destina-
ção de resíduos não estava atrelada à licença. 
Aliás, muitos dos postos não tinham a L.O., 
porque não era obrigatório. E mesmo assim o 
Resan abraçou a causa”.

“Hoje, graças ao trabalho de divulgação do Re-
san, todos os postos no Estado de SP têm, ou 
conosco ou com outra empresa, um contrato de 
coleta desses resíduos, de limpeza das caixas 
separadoras e 100% deles têm a caixa separa-
dora de água e óleo, sem a qual não renovam 
as licenças. Isso é um mérito do Resan”.

 

25 anos 
buscando soluções 

para resíduos

Gabriela e Davi Oppermann, diretores da Supply, no estande da Expo

O governador Geraldo Alckmin anunciou a realização de 
uma consulta pública em setembro para a instalação de 
postos combustíveis e de serviços em cada um dos trechos 
do Rodoanel Mário Covas. A previsão é que até metade de 
2018, o trecho Norte fique pronto, totalizando 180 quilôme-
tros de pistas que interligam as principais rodovias paulistas. 
“Temos as áreas e vamos abrir a consulta pública para 
termos um grande posto de serviço a cada 45 km, um no 
trecho Norte, um no Leste, um no Sul e um no Oeste”.

Rodoanel terá postos a cada 45 km
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Resan e associados
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01Entrevista para a TV 
Record Litoral, em 

Santos/SP;

03 Reunião com revende-
dores, em Santos/SP;

04 Sessão Solene na Câma-
ra Municipal de Santos 

em Comemoração aos 70 anos 
do Senac, em Santos/SP;

07Reunião do Grupo de 
Trabalho para o Com-

bate ao Comércio Irregular no 
Mercado de Combustíveis, na 
Sec. da Justiça e Defesa da 
Cidadania, em São Paulo/SP;

15Sessão Solene de 
Abertura da Expopostos 

& Conveniência 2017, em SP;

15/17- Participação 
na Expopostos, 

em São Paulo/SP;

17Reunião dos jornalistas 
dos sindicatos filiados 

à Fecombustíveis, em SP; 
Reunião dos Departamentos 
Jurídicos dos sindicatos filia-
dos à Fecombustíveis, em SP;

18 Reunião dos Avalia-
dores do Segs – Ciclo 

2017 dos sindicatos filiados à 

Fecombustíveis, em SP;

21 Reunião da Câmara 
Ambiental do Petróleo, 

em São Paulo/SP;

24Reunião com revende-
dores, em Santos/SP;

29Reunião Ordinária do 
Conselho Regional do 

Senac, em São Paulo/SP;

31Assembleia Geral para 
apresentação da pauta 

de reivindicações das catego-
rias de lava-rápido e lojas de 
conveniências, em Santos/SP.

SETEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

OUTUBRO
1ª QUINZENA

Agosto

20

07

30

27

17

28

05

23

18

08
Oscar Takeo Takaki Jr.  
Auto Posto Retiro das 
Caravelas - Cananéia

Vladimir G. Ignatovitch
Auto Posto Mathias - Cubatão
   

José Maria G. Fernandes 
Posto de Serviço Padre 
Anchieta - Bertioga

Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga
Posto de Serviços Jardim In-
daiá - Bertioga
   

Elbert Jacinto Cervantes 
Auto Posto Pôr do Sol - 
Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul 

- Itanhaém
   

Iraldo Alves Dantas
Auto Posto Miraldo Eireli - 
Cubatão

Auto Posto Viaduto - Cubatão

Laura Helena Lima de Morais
N. Ferreira da Silva & Cia - 
Santos

Maria Alice Ferreira Ribeiro 
Auto Posto Montana Vila 
Tupi - Cajati

Posto Triângulo de Cajati

Marcus Henrique Santanna 
Lopes 
Auto Posto Nova São Vicente

Vanessa Maria da Conceição 
Batista Lopes 
Auto Posto Leãovip - Santos
   

Laerte Alves de Oliveira 
Posto Dom Pedro de Mira-
catu Rota Sul - Miracatu

Rede Dom Pedro de Postos LTDA
   

Margarete de Paula Solino 
Auto Posto Filadélfia de Pe-
ruíbe - Peruíbe

   
Daniel Fernandes
Posto de Serviços DJF - 
Praia Grande

Enrique Hector Pagliettini
Marinas Nacionais Coml - Guarujá

   
Nilcen Martins Dantas 
Auto Posto Shalon da Nove 
de Abril - Cubatão

   
Katia Roberta Candelaria  
Fernandes 
Lanches e Conveniência 

Xixová - Praia Grande
Lanches e Conveniência Xixová 2 
- Praia Grande
   

Eduardo Zaninetti
Auto Posto Mundial de  
Peruíbe  

Centro Automotivo Viamar -  
Cubatão

Gedeão Carvalho Vieira
Posto Globo Caiçara - Praia  
Grande
   

Alessandra Martins  
Dantas 
Auto Posto Shalon da Nove 

de Abril - Cubatão
Auto Posto Viaduto - Cubatão

Carlos Nunes Bento
Auto Posto Bom Amigo -  
Guarujá

14

15
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Vigente desde 1º de julho, a nova 
política de preços da Petrobras 
provocou importantes mudanças 
no segmento de combustíveis. 
Com reajustes quase que diários 
no custo da gasolina e diesel nas 
refinarias, mantendo a equiparação 
com o mercado internacional, o 
varejo foi obrigado a mudar a forma 
de trabalho. 

Para facilitar ao revendedor o 
entendimento da composição dos 
custos, assim como as constan-
tes mudanças na carga tributária 
de produtos, o Sindicombustíveis 
Resan acaba de firmar parceria com 
a Mota Assessoria, empresa de 

consultoria especializada na área 
regulatória e tributária. 

Um relatório diário será disponibi-
lizado e enviado aos associados 
do Resan com as estimativas de 
formação do custo dos combustí-
veis na região da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira.

“Entendemos que a revenda neces-
sita conhecer melhor a composição 
do preço da gasolina comum, do 
óleo diesel B e do etanol hidratado, 
assim como acompanhar as oscila-
ções ocorridas. A tabela possibilitará 
um melhor planejamento por parte 
dos postos revendedores na aqui-

sição dos combustíveis junto aos 
seus distribuidores”, explica Elias da 
Silva Mota, vice-presidente da Mota 
Consultoria.

A tabela contemplará as variações 
ocorridas tanto em termos de carga 
tributária como também nos preços 
praticados pelos produtores de 
derivados de petróleo e biocombus-
tíveis. 

Os arquivos serão disponibilizados 
via e-mail aos associados e, em 
breve, estarão disponíveis em uma 
área específica do site do Resan. 

Importante: atualize seu e-mail para o 
recebimento das planilhas.

Planilha exclusiva para associados informa 
estimativa de custos na distribuição

Combustíveis
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Novidades 

O ‘corredor verde’ com frutas, legumes e verduras é a 
novidade da am/pm Conceito Ampliado, para centros 
urbanos. Já a Estação reúne em um só lugar produtos 
úteis nas estradas, como wifi e lounge de descanso.

Shell Select atualiza a marca 
e conta com novo mobiliário, 
desenvolvido especialmente 

para a conveniência, além 
de sistema de iluminação 

focal e direcionado em LED. 
Novidade são os produtos 

com opções sem adição de 
açúcar e conservantes.

BR Mania apresenta a Burgueria e Pizzaria, novo serviço 
que permite aos clientes escolher os ingredientes tanto da 
pizza quando dos hambúrgueres, que são feitos na hora.

AApesar de todo o cenário de crise eco-
nômica, o segmento de lojas de conve-
niência seguiu prosperando em 2016. 
Segundo dados do Anuário do Sindicom 
2017, o setor navegou firme e comemora 
um aumento de 10,8% de faturamento e 
de 8,8% em número de lojas associadas. 

Este desempenho reflete no investimento 
feito tanto pela revenda quanto pelas re-
des. A proposta das lojas se adequa cada 
vez mais às necessidades dos clientes, 
que procuram praticidade e rapidez na ro-
tina, com ofertas de produtos de qualida-
de e saudáveis. Além disso, buscam nas 
conveniências resolver suas demandas 
em uma única parada.

Durante a Expopostos, algumas das 
principais franquias apresentaram no-
vidades para o setor. A Ipiranga investe 
em novos formatos, tanto para centros 
urbanos quanto para rodovias; a Shell 
muda sua identidade visual; e a BR 
aposta em hambúrgueres e pizzas feitos 
na hora. Confira!



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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O Compusafe multi: é uma linha de 
cofres inteligente e automatizados com 
diferentes capacidades para células. 

Solução exclusiva da Brinks, pode ser 
compartilhada com diversos CNPJ´s 

diferentes. É ideal para postos de 
combustíveis que possuem lojas de 
conveniência ou outros modelos de 

varejo junto ao principal negócio.

Bombas da Wayne 
com mídia: enquanto o 

cliente abastece, ele pode 
assistir uma propaganda 
no visor com os produtos 

comercializados no próprio 
estabelecimento.

Apresenta a Meta Sistemas, que faz a 
medição volumétrica dos tanques e o moni-
toramento ambiental de vazamentos. Com 
um console novo, possui sonda eletrônica, 

tela touch screem e wifi integrado. O sistema 
envia por e-mail quando há movimentação, 
descarregamento, vazamento, e atua junto 
a um aplicativo que possibilita o acesso das 

informações via celular. 

Microsffer 
Orpak 360: Solução única e integrada para 

atender o posto por completo, desde a 
automação de bombas, tanques e PDV em 

um único equipamento. Possibilita ao cliente 
um investimento menor em uma tecnologia 

de ponta, que integra os movimentos de 
venda, controla o abastecimento, estoque e 
descarga de combustíveis, assim como as 
medições de tanque. Este equipamento se 

torna um PDV na bomba. Pode ser colocado 
na bomba, ou num pedestal ao lado e faz 

toda a gestão da pista. Vende também com 
leitor de código de barras. É a última gera-

ção para automação de posto por completo.

Mesmo com a crise econômica que já dura três 
anos, empresas parceiras da revenda e do Sindi-
combustíveis Resan apresentaram as últimas ten-

dências e novidades para o mercado varejista de 
combustíveis, incluindo novos produtos, equipa-
mentos, serviços e tecnologias voltadas ao setor.

Mercado renova produtos e serviços para a revenda

Med & Test Brinks

Leone
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Posto Mobile é o sistema re-
cém lançado que permite ao 
cliente fazer o pagamento do 
produto sem sair do próprio 
carro. Ao ser instalado no 

equipamento fornecido pela 
Rede (máquinas de cartões), 

permite maior interação 
com o consumidor final. O 

frentista leva o aparelho até 
o motorista, seleciona qual o 
bico/bomba que abasteceu o 
veículo, e dá baixa no siste-
ma. O cliente insere o cartão 
no equipamento e pagamen-
to é finalizado, evitando que 

o motorista se dirija até o 
PDV tradicional para passar 
o cartão. O comprovante do 

cartão imprime na hora. 

A revenda sofre algumas pressões do Fisco e a Plumas, 
assessoria contábil específica para postos de combustíveis, 
informa sobre a importância de repassar informações corretas 
para não ter problemas no futuro. Segundo Luiz Rinaldo, diretor 
da empresa, alguns administradores ainda acreditam que os 
problemas são plenamente resolvidos pela contabilidade. Mas, 
na verdade, com as mudanças impostas pelo Fisco com a 

chegada do Sped Fiscal (em 2013), o contribuinte fica respon-
sável por gerar as informações em seu próprio sistema. “E, se 
algumas classificações estiverem erradas, como o cadastro de 
produtos e tantos outros itens, diariamente poderá transmitir 
informações erradas ao Fisco, através do SAT Fiscal, por exem-
plo. Por isso reforçamos a parceria de um contador que esteja 
presente em sua empresa para assessorá-lo”.

Com quase 20 anos de 
atuação no mercado, é 

responsável por recupe-
ração de crédito baseado 

em impostos indevidos pa-
gos. A recuperação é feita 
de forma administrativa e 
imediata. A metodologia 

consiste no levantamento 
de todos os documentos 
da empresa, que serão 
inseridos num programa 
ligado aos órgãos fede-

rais, como INSS, Receita 
Federal e Secretaria da 

Fazenda. Em até 30 dias, 
um relatório é entregue 

ao cliente, para que opte 
ou não pelo resgate dos 

créditos. Se não tiver 
interesse, o trabalho de 

revisão tributária não será 
cobrado. Caso queira res-
gatar, os créditos estarão 
disponíveis no prazo de 1 
a 30 dias. O pagamento 

dos honorários somente é 
feito após o êxito. 

LC Equipamentos
Tanque com a tampa da boca galvanizada: As tampas recebem 
um tratamento galvânico à fogo, podendo ficar até 10 anos sem 
nenhum sinal de ferrugem. Canaleta de contenção: Inédito no 
Brasil, a canaleta de contenção que fica em volta do posto não 
é soldada uma na outra. Se a solda for feita de forma errada, o 
produto pode vazar e contaminar o solo. A LC desenvolveu um 
sistema rápido e, com uma chavinha de soquete, quem instalar 

une uma na outra igual ‘lego’ e parafusa.

Linx

Rede Soft
B2Click POS une em um único 

aparelho o TEF e o POS. O terminal 
é capaz de emitir documento fiscal 
NFC-e ou CF-e-S@T e o compro-

vante da operação com cartão. 
O cliente faz o pagamento sem 
precisar se deslocar ao caixa.

Tributaire

Plumas Assessoria Contábil
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Unidades de Santos
e Bertioga do Senac 
têm nova gerente
O Senac de Santos e Bertioga está sob nova gerência. 
Com 25 anos de casa, a pedagoga Rita de Cassia da 
Silva Coimbra, especialista em administração escolar 
e orientação educacional, assume a gestão das unida-
des. Antes de chegar ao litoral, Rita estava na unidade 
de São João da Boa Vista, no interior do Estado.

No dia 4 de agosto, uma sessão solene na Câmara Mu-
nicipal de Santos homenageou a entidade pelos seus  
70 anos de atividades.

José Camargo Hernandes, presidente do Resan e conselheiro do Senac,  
Fernando Martins da Fonseca, vice presidente do Sindicato do Comércio 

Varejista de Santos,  Rita de Cassia Coimbra, gerente do Senac, e os 
vereadores Antônio Carlos Banha e  Roberto de Jesus

Resan estreia canal no Youtube
Reportagens

Se inscreva no canal e 
receba notificações a cada 

vídeo postado. Também 
é possível assistir as 

reportagens a partir do 
portal www.resan.com.br. 
Em breve, também serão 
enviados por WhatsApp 

arquivos leves para visua-
lização no smartphone

O Momento Resan já está no 
ar. A proposta é estabelecer 
um novo canal de comuni-
cação do sindicato com o 
seu associado. Em formato 
de notícia encapsulada para 
redes sociais, os vídeos são 
curtos e chamam a atenção 
pela importância do assunto 
para o setor. 

Os interessados receberão os 
vídeos pelo smartphone. As 
primeiras enrtrevistas foram 
feitas durante a Expopostos 
& Conveniência, no mês de 
agosto. 

A assessoria de comunicação 
do Resan está finalizando a 
implantação do sistema de 
envios via Whatsapp. Para 
fazer parte da lista de recep-
tores das mensagens, envie 
seu número de celular para 
imprensa@resan.com.br.

Os vídeos podem ser conferi-
dos em nosso canal no You-
tube. Basta digitar na busca 
“Sindicombustíveis Resan”. 
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