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Medidas Reparadoras 
Todos os itens abrangidos pelas Medidas 
Reparadoras de Conduta (MRC), da ANP, 
terão prazo de cinco dias para cumpri-
mento por parte do posto revendedor. 
Páginas 5 e 6

WhatsApp
Cadaste seu celular e tenha acesso 

às informações, vídeos, comunicados 
e alertas enviados pelo Sindicombus-

tíveis Resan aos seus associados. 
Página 12 

Por que o cliente 
nos abandona?
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Somos como um espelho 
para nossa equipe

R

Editorial

Recentemente ouvi de um economista que 
o PIB brasileiro ter crescido 1% no primeiro 
trimestre e 0,2% no segundo trimestre deste 
ano tem um impacto maior na nossa vida do 
que podemos imaginar diante de números 
tão modestos. Diz o especialista que é na 
tendência de elevação que devemos nos 
agarrar neste momento, com o PIB interrom-
pendo uma sequência de oito trimestres de 
queda.

Esta notícia por si só é suficiente para nos 
ajudar a ser mais positivos no nosso dia a 
dia? Não quero ser aqui o otimista de cartei-
rinha e nem o mensageiro do governo. Longe 
disso, aliás. O que defendo é que não jogue-
mos a toalha ou nos deixemos contaminar 
por essa aura cinzenta que tomou conta do 
País. 

O desemprego é sim um fator importante 
para o resultado final de nosso faturamento. 
Mas o cenário negativo que envolve tantos 
outros temas como Lava jato, corrupção, 
insegurança e criminalidade tem trazido uma 
desesperança duradoura. Não podemos mu-
dar o País sozinhos, mas podemos iniciar a 
transformação dentro de nossas empresas.

Que tal deixar com que os pensamentos 
positivos se espalhem entre seus funcioná-
rios? Cabe a nós arregaçarmos as mangas e 
liderarmos nossa equipe na luta contra essa 
crise econômica. Nossos comandados são 
sempre influenciados pelo ânimo de seus 
chefes diretos e estes, certamente, se espe-
lham em seus diretores, no caso, nós. 

Portanto, precisamos ter a consciência de 

que somos como um espelho para nossa 
equipe. O que falamos, como agimos, se 
sorrimos ao atender o cliente ou mesmo se 
reproduzimos o mau humor que toma conta 
do noticiário nacional ali no contato direto 
com o consumidor será certamente copiado 
pelo frentista, pelo atendente ou mesmo pelo 
gerente. Pense nisso...

Aqui, na atividade sindical, seguimos acre-
ditando em dias melhores. O Sindicom-
bustíveis Resan acaba de fechar um novo 
convênio para oferecer taxas melhores aos 
associados para cartões de crédito e débito. 
Além disso, estive em Brasília em uma Audi-
ência Pública com deputados federais, ANP, 
Cade, distribuidoras e órgãos de defesa do 
consumidor para mostrar que o revendedor 
de combustíveis não é um vilão e que se há 
preços muito discrepantes entre os estados 
brasileiros é por motivos que não estão na 
nossa alçada.

Entramos no último trimestre do ano acredi-
tando em dias melhores. E para que estes 
dias sejam bons para todos é que precisa-
mos que nosso associado esteja ao nosso 
lado. Acompanhe as notícias do nosso por-
tal, veja nossas circulares, avisos e, agora, 
as mensagens que enviamos por WhatsApp 
e também por SMS. Temos aperfeiçoado 
nossas ferramentas para oferecer a informa-
ção de forma ágil e dinâmica. 

Aliás, se você tem alguma sugestão para 
melhorar esse processo, ligue para nossa 
assessoria de comunicação, envie um email 
ou venha até o sindicato expor sua ideia. Até 
o mês que vem!
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Atendimento

“Não é opção”

Quase a metade dos consumidores que buscam ou-
tros estabelecimentos comerciais está atrás de qua-
lidade no atendimento. Além disso, um a cada cinco 
clientes (21%) abandona o comércio a que já está 
acostumado por falta de atenção da equipe de venda.

Quem garante isso é Fernando de Lucena, um dos 
principais nomes do mercado em gestão de pessoas e 
vendas nos segmentos de varejo, serviços e indústria. 
Na palestra ‘Gente que gosta de gente’, apresentada 
em agosto no Fórum Internacional realizado simulta-
neamente à ExpoPostos 2017, ele conseguiu mostrar 

ao revendedor cada um dos motivos pelos quais o 
consumidor se afasta do seu negócio.

Lucena defende que a sobrevivência dos postos de 
combustíveis está além da marca e da capacidade de 
operação do negócio. Está focada em ter excelência no 
relacionamento com os clientes. “Não é opção. Temos que 
melhorar o relacionamento com o cliente e, para isso, é 
preciso ter funcionários mais competentes”, alertou. 

Não há uma resposta única para a pergunta principal 
sobre o porquê o consumidor deixa um posto e segue 
em busca de outro fornecedor. 

15% procuram preços melhores
15% querem uma solução melhor 
“Eu vou comprar porque preciso, mas em determinado 
lugar não tem fila, é mais rápido, o atendimento é de quali-
dade. Eu parei num posto no Rio de Janeiro porque entrei 
na reserva. Lá só tinha um funcionário para atender. Tentei 
brincar, dizendo: ‘tá puxado aí, amigo?’ Aí ele me disse: 
‘vai ser assim até às 22 horas’. Imagina o humor daquele 
rapaz. Foi uma compra de necessidade, não de escolha”. 

21% abandonam por 
falta de atenção 
“Levanta a mão quem nos últimos 30 dias deixou 
de comprar algo pela falta de atenção que rece-
beu. Mesmo com a crise, as pessoas estão com-
prando. Se tem gente colocando a gente para fora 
por causa de atenção, algo está errado”.

49% buscam atendimento  
de qualidade (5 em cada 10)  
“Um passageiro foi realocado para outro voo com 
a promessa de um upgrade. Ele vai na parte exe-
cutiva pelo mesmo preço. Embarca e aí começa 
o serviço de bordo. O mesmo carrinho da classe 
econômica entra na executiva. Embora ele não 
fosse de executiva, a partir do momento que 
estava lá, queria atendimento diferenciado. E aí 
ele pergunta: 

- O serviço não é diferenciado?
- Neste voo, não, responde o comissário. Se o 
senhor está achando ruim, imagine eu que estou 
sem salário há quatro meses? 

O fato é que o consumidor não tem nada a ver 
com isso, além de o funcionário ter vendido algo 
que não sabe o que é.

“Temos que melhorar o relacionamento 
com o cliente e, para isso, é preciso ter 

funcionários mais competentes”
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Fernando de Lucena destaca 
a importância da opinião do 
consumidor e a instantaneidade 
com que qualquer experiência, 
boa ou ruim, é compartilhada 
na internet com enorme alcan-
ce, com efeito devastador. Daí 
a necessidade de treinar sua 
equipe, ter entre seus funcioná-
rios “gente que gosta de gente”.

Você sabe o que significa a 
expressão SALES PEOPLE? 
Na tradução direta do inglês, 
quer dizer ‘pessoal de venda’ 
e é este profissional que deve 
estar preparado para o novo 
consumidor, cujo perfil exige 
uma interação com o vende-
dor. Mas, segundo Lucena, 
cada letra da expressão ingle-
sa tem um significado. Confira:

“Mesmo na crise, 
quase metade das 
pessoas nos deixa 
pela falta de qua-

lidade do nosso 
serviço, o que inclui 
o dono, porque ele 
que escolheu essa 

equipe, então é 
cumplice, é coau-
tor.  O cliente nos 
diz que não quer 

mais do mesmo. En-
trar numa loja e ser 
mal atendido, com 
a desculpa de que 
o movimento está 

grande, é problema 
da empresa, não do 
consumidor. Se não 

dá para atender, fe-
cha a porta. Quem 

chega por último 
paga o mesmo pre-

ço do que chegou 
primeiro”. 

Opinião é importante
S Specialist. Ele tem que ser o especialis-

ta. O cliente não se importa em pagar 
mais. Mas ele quer o valor, e não o preço. 
Vou comprar com aquele que vale a pena 
comprar, que é perito, técnico no que está 
vendendo. E para isso precisa investir em 
treinamento.

A Advocate. Quero um advogado,   
   aquela pessoa com quem eu sinta 

segurança em comprar e que está do 
meu lado. 

L Loyal. Lealdade. Quero alguém leal,     
  comprometido comigo. Aquele cara que 

quando digo que quero A, me oferece o B, 
por ser melhor, mesmo que mais barato. Ele 
vai me atender melhor.

E Entertain. Entretenimento. Comprar  
 tem que ser divertido. A loja tem que 

ser colorida, refrigerada, com música boa, 
cheiro bom (sensação). 

S Social. Quero alguém que interaja comi-
go. Que fale a mesma língua.

“O que queremos é o resultado operacio-
nal, ou seja, lucro. Sem ele, como manter 
as pessoas? Então não esqueçamos de 
vender, mas tudo isso tem que ter um novo 
significado.  Ser bom é uma condição para 
poder jogar. O cliente exige isso”. 

“Mais de 50% da experiência do cliente diz respeito 
aos aspectos emocionais (como a pessoa se sente, 
como percebe, que valor reconhece). A forma como 
o frentista olha para mim, como ele está vestido. A 
percepção que tenho dele, a cor do uniforme, se na 
hora do abastecimento me deu atenção. Se na hora 
que entrei na loja, faltando 10 minutos para fechar, e 
vi a reação negativa porque estavam fechando o cai-
xa... isso não tem a ver com produto ou marca, tem a 
ver com percepção. Não dá para agradar todo mundo. 
Acertar é difícil, então vamos tentar errar menos”. 

Fernando de Lucena
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Quais os talentos necessários num ponto 
de venda para dar conta de tudo isso?

Mandamentos 
para o sucesso

Ofereça experiência 
multicanal, não adianta 
estar só no físico. Esteja 
no virtual e cerque o seu 
cliente de todas as formas 
possíveis.

Entenda que cliente é um 
só, mas as formas de interagir 
são várias. Já a mensagem, 
deve ser única.

Fuja do ‘mais do mesmo’. 
Vamos inovar e fazer diferente. 
Errar rápido, aprender rápido, 
consertar rápido e agir rápido.

Estimule a percepção de 
valor. Não é quanto custa, 
mas quanto vale. 

Estimule o cliente a retornar.

Desenvolva empatia com o 
cliente.

Construa conexões 
emocionais.

1 Recrutamento e seleção. Não adianta contratar 
vendedor se a pessoa não vende, não gosta de 
se relacionar, não gosta de pessoas. Não con-

trate gente que está na área por falta de opção. 

2 Escolha pessoas que tenham paixão por servir, 
pelos produtos e serviços que vende. O res-
tante é possível ensinar. Por exemplo: trabalho 

na Volks mas meu carro é Ford. Trabalho na BR mas 
abasteço no posto Shell. Não faz sentido.

3 Contrate a pessoa e depois lapide para que ela 
represente a sua marca e os seus valores. Não 
tenho que contratar profissional, tenho que con-

tratar gente. As competências são possíveis desen-
volver. Mas o jeito da pessoa ser, não dá para mudar. 

4 A equipe é a cara do dono. Se existe uma 
pessoa inadequada para o cargo, existe uma 
pessoa pior do que ela que é quem a contratou 

e a mantém. Ninguém trabalha obrigado. Até tem 
esse sentimento dentro de muitos funcionários, mas 
nada te obriga a manter um cara assim. 

5 Busque gente que gosta de gente.   
E gente que goste de dinheiro.  
O resto dá para ensinar.

6 Tenha especialista na sua equipe e que ele 
seja facilitador da experiência do cliente 
(do que ele busca), para que haja conexão. 

Para ter o sucesso, ofereça 49% de produto e 
51% de hospitalidade. As pessoas querem ser 
amadas. Se na tua receita, a hospitalidade é 
menor, cuidado. É muito mais como o cliente se 
sente do que aquilo que ele compra.
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Resolução

A partir de agora todos os itens abrangidos 
pelas Medidas Reparadoras de Condu-
ta (MRC), da ANP, terão prazo de cinco 
dias para cumprimento por parte do posto 
revendedor. Outra novidade trazida pela 
Resolução ANP 688 é que a MRC poderá 
ser aplicada novamente,  em prazo inferior 
a dois anos, desde que  irregularidade 
constatada seja diferente da que originou 
o apontamento anterior.

Na prática, o posto só perderá o direito de 
recorrer à MRC caso ele infrinja no mesmo 
erro dentro deste período. Nesta situação, 
os agentes fiscais aplicarão autuação 
correspondente, sem prazo para correção 
dos itens irregulares.

Além da inclusão de novos itens na abran-
gência da resolução, o prazo para utiliza-
ção de nova MRC pelo posto foi reduzido 
de três para dois anos. 

Estas conquistas são reivindicações apre-
sentadas pela Fecombustíveis na consulta 
e audiência pública promovidas pela ANP.

Situações em que a medida reparadora pode ser aplicada

1 Quando os Registros de Análise da Qualidade cor-
respondentes ao recebimento de combustível dos 

últimos 6 (seis) meses não estiverem disponíveis, nas 
dependências do Posto Revendedor;

2 Quando os Boletins de Conformidade, expedido pelo  
 distribuidor do qual adquiriu o combustível, não es-

tiverem disponíveis, no posto, referente ao recebimento 
dos últimos 6 (seis) meses;

3 Quando houver problemas com os certificados de ve-
rificação/ calibração para densímetros, termômetros 

e proveta graduada de 100ml, todos de vidro;

4 Quando houver problema quanto à indicação, no 
corpo do termodensímetro, das instruções de funcio-

namento. O termodensímetro é o equipamento instalado 
nas bombas medidoras de AEHC;

5 Quando o adesivo sobre o óleo diesel S50 não esti-
ver afixado;

6 Quando não estiver identificado o fornecedor do com-
bustível, na alteração referente à opção de exibição da 

marca comercial de um distribuidor de combustíveis;

7 Quando a identificação, somente na bomba medi-
dora, não informar a origem do combustível, o nome 

fantasia, se houver, a razão social e o CNPJ do distribui-
dor fornecedor do respectivo combustível automotivo;

8 Quando as alterações cadastrais, exceto alteração 
referente à opção de exibir ou de não exibir a marca 

comercial de um distribuidor de combustíveis, não esti-
ver atualizada;

9 Quando o fornecedor do GNV não estiver identificado 
na bomba;

Novas medidas reparadoras
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10 Quando houver erro na exibição de preços por litro, que deve ocorrer 
com três casas decimais, mesmo que a terceira seja igual a zero;

11 Quando for identificado que o volume de combustível auto-
motivo entregue ao consumidor é maior do que o indicado na 

bomba medidora;

12 Quando houver necessidade e o revendedor não notificou a 
distribuidora proprietário de bomba medidora e dos tanques 

de armazenamento da necessidade de manutenção dos mesmos;

13 Quando houver identificações abreviadas (fora de padrão) 
dos combustíveis comercializados nos painéis de preços e 

nas demais manifestações visuais;

14 Quando houver problemas na exibição de quadro de aviso. É 
preciso ter pelo menos um quadro de aviso, conforme especifi-

cações da ANP, na área onde estão localizadas as bombas medidoras, 
de modo visível e destacado, com caracteres legíveis e de fácil visuali-
zação, com as seguintes informações:

a) razão social e, quando houver, o nome fantasia da revenda varejista;

b) número do CNPJ;

c) número da autorização para o exercício da atividade outorgada pela ANP;

d) identificação dos dados da ANP, inclusive do site, bem como o sítio 
da ANP na internet www.anp.gov.br;

e) os dizeres: "Reclamações que não forem atendidas pelo revendedor 
varejista deverão ser dirigidas para o Centro de Relações com o Con-
sumidor - CRC da ANP - ligação gratuita - "; 

f) o horário e os dias semanais de funcionamento do posto revendedor;

15 Quando não estiver disponível no estabelecimento a planta simpli-
ficada, ou sua cópia, devidamente atualizada, em que conste a 

localização e a identificação dos tanques, das bombas medidoras para 
combustíveis, dos bicos de abastecimento e das tubulações que os inter-
ligam, bem como de filtros, bocas de tanques, poços de inspeção, respi-
ros de tanques, informação sobre localização do sistema de compressão 
de GNV e outros equipamentos acessórios eventualmente existentes;

16 Quando não estiver disponível a Ficha de Informações de 
Segurança de Produto Químico (FISPQ) de todos os com-

bustíveis comercializados;

17 Quando não estiver afixado adesivo com CNPJ e endereço do 
posto revendedor e demais dados;

18 Quando não estiver identificado, de forma destacada e de fácil 
visualização, em cada bomba medidora para combustíveis 

líquidos, o CNPJ, a razão social ou o nome fantasia do distribuidor 
fornecedor do respectivo combustível automotivo;

19 Quando não houver comunicado à ANP, por meio de correio 
eletrônico (amostra_sfi@anp.gov.br), da recusa de entrega 

da amostra-testemunha por parte do distribuidor ou a não dispo-
nibilização do envelope de segurança e do frasco para coleta, em 
até 72 horas.

O presidente Michel Temer 
prometeu para integrantes 
das frentes parlamentares do 
biodiesel e do setor sucroe-
nergético anunciar em outubro 
a antecipação do aumento da 
mistura obrigatória do biodie-
sel no diesel comum vendido 
ao consumidor. Em março, a 
mistura obrigatória foi elevada 
de 7% para 8%. A decisão 
previa que esse porcentual 
passaria para 9% a partir de 
1º de março de 2018 e para 
10% em 1º de março de 2019. 
A pedido do setor, porém, o 
governo decidiu antecipar, já 
para março do próximo ano, o 
início da vigência dos 10%. 

O aumento da mistura obriga-
tória do biodiesel no diesel é 
uma demanda antiga do setor. 
A avaliação é de que a medida 
abre espaço para redução das 
importações de óleo diesel, 
incentivando o mercado 
nacional de biocombustíveis. 
Nos últimos dois anos, com o 
aumento da mistura mínima 
para 7%, a capacidade instala-
da da produção chegou a 7,2 
bilhões de litros, segundo o 
MME. Esse volume, de acordo 
com a Pasta, é suficiente para 
atender a mistura de 10%, es-
timada em 6 bilhões de litros.

Governo deve 
antecipar 

aumento do 
biodiesel ao diesel  
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Mudanças

Único modelo de lava-rápido self-service produzido no Brasil, a 
máquina de lavar veículos operada pelos próprios clientes é a pro-
posta da Istobal Automotive Cleaning Solutions para o mercado de 
postos, estacionamentos e até lava-rápidos. Além de reduzir custos 
e funcionar como um atrativo, o equipamento pode ser financiado 
por linhas de crédito de juros baixos, 
como o Finame, ou pelo BNDES. Há 
quem diga que o brasileiro não gosta 
de lavagem automática por achar 
que as cerdas das escovas danifi-
cam a pintura. Ainda assim, os dois 
modelos apresentados pela empresa 
na Expopostos & Conveniência 
2017, com investimentos entre R$ 
120 mil e R$ 300 mil, atraíram muitos 
revendedores curiosos.
Segundo Enrico Provasi, diretor da 

Istobal do Brasil, as máquinas precisam de espaço mínimo 
de 50m². Há modelos que lavam até 80 veículos por hora 
e têm diversos tipos de programas que se adequam às 
necessidades de cada cliente. “Normalmente, o retorno do 
investimento se dá entre um ano e um ano e meio”, diz ele. 

Ticket
O modelo self-service funciona da 
seguinte maneira: o cliente compra o 
ticket da lavagem, seja na loja de con-
veniência, no terminal de pagamento da 
pista ou no estacionamento que opera o 
serviço. Na sequência, posiciona o veí-
culo dentro da máquina, passa o ticket 
adquirido no leitor de código de barras 
que, ao identificar qual o programa esco-
lhido, inicia a lavagem automaticamente. 

A exigência do Inmetro pelo novo modelo 
de proveta de 100 ml, utilizada para asse-
gurar a qualidade metrológica dos resulta-
dos dos testes de medição do teor de etanol 
anidro à gasolina, realizado nos postos 
de combustíveis, entra em vigor em 4 de 
dezembro. O prazo anterior (4 de junho de 
2017) foi contestado porque muitos postos 
não conseguiram se adaptar às novas exi-
gências, principalmente pelo baixo número 
de fabricantes ofertantes do produto. 

Com a nova proveta, os resultados das 
medições serão mais confiáveis. O obje-
tivo é de minimizar o risco de autuações 
indevidas dos postos revendedores e, 
assim, contribuir para a comercialização 
de gasolina dentro dos padrões estabele-
cidos pela ANP.

Na hora de aquisição da proveta, o re-
vendedor deve verificar se a proveta pos-
sui modelo aprovado pela Inmetro e os 
certificados de calibração e verificação.

O que muda?
De acordo com a portaria 528, de 3 de de-
zembro de 2014, as novas provetas devem 

ter tampa e base fabricadas em vidro boros-
silicato; boca esmerilhada em ângulo reto 
com o eixo e devem ter estabilidade quando 
colocadas em uma superfície plana. Além 
disso, devem conter certificado de calibra-
ção nos 4 pontos, erro máximo de +/- 20 
ml, ter base em vidro sextavada e possuir 
inscrições obrigatórias, como, por exemplo, 
a marca de aprovação do modelo. 

Nos modelos antigos, a tampa e a base 
poderiam até ser de plástico, o que pos-
sibilitava pequena imprecisão no resulta-
do das medições de volume.

Multa
Segundo a advogada do Sindicombustí-
veis Resan, Carolina Dutra, a portaria não 
define penalidade específica para quem for 
flagrado com o modelo antigo. “Pode ser 
aplicado desde uma advertência até uma 
multa, partindo do valor de R$ 1.500,00.

As provetas variam no País de R$ 300 
a R$ 500, dependendo da localidade. 
A Leone Equipamentos (11 3393-3636) 
e a LC Equipamentos (11 2221-1177) 
possuem a proveta em estoque.

Nova proveta vigora em dezembro

Uma opção nacional para lava-rápido
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Variedade e diversidade de itens em lojas de conveni-
ência são sinônimos de maior faturamento. Um nicho 
que vem crescendo e oferece boas chances de ampliar 
ganhos é o de pequenas lembranças, utilidades e até 
presentes de última hora. Afinal, como o próprio nome já 
diz, conveniência se traduz em facilidades. Por que não 
colocar próximo ao caixa canecas, copos, chaveiros e 
outros produtos que agregam valor ao seu negócio? 

Os mais procurados e rentáveis são os artigos de futebol, 
seguidos pelos produtos que trazem símbolos de profissões, 
emojis (carinhas do whatsapp), super-heróis e até de família. 

Segundo José Carlos Santos, representante de vendas de 
uma empresa de produtos licenciados, há uma infinidade 
de canecas, copos, canetas, squezze, chaveiros, porta-foto, 
garrafas térmicas, cantil e até mesmo kit churrasco e kit 
queijo, que permitem margem de lucro de 80% a 100%. 

“Muitos consumidores são movidos pelas suas 
paixões, e quando eles encontram algum item 
do seu time do coração, a venda é certa. Qua-

se 75% da população são fiéis torcedores e 
os outros 25% são consumidores em segundo 
plano, que acabam por presentear alguém. Ao 
investir em produtos licenciados, o retorno é 

garantido”, diz o representante.
Os itens licenciados dos times, vendidos nas conveniên-
cias, são os mesmos encontrados nas lojas oficiais dos 
clubes. “A diferença está no valor do produto ofertado ao 
cliente. Na conveniência, mesmo com margem de quase 
100%, ainda está abaixo do valor encontrado nas lojas 
oficiais”, garante. Além disso, o torcedor que compra um 
produto licenciado está automaticamente ajudando seu 
time, pois uma parte do valor é revertido para o clube. 

Dados
De acordo com a Associação Brasileira de Licenciamento 
(ABRAL), o Brasil está entre os seis países que possuem 
maior faturamento com licenciamento de marcas no mundo. 
Entre estes também estão Estados Unidos, Japão, Inglater-
ra, México e Canadá. Segundo a Associação, o setor mo-
vimentou R$17 bilhões em 2016 e a expectativa de fatura-
mento para 2017 chega a R$ 18 bilhões. Ainda segundo a 
ABRAL, as crianças são os principais consumidores desse 
nicho, representando 70% do consumo de produtos licen-
ciados. Já os adultos, ficam com 30%.

Oportunidades
Opções de vendas para 
lojas de conveniência
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A venda de produto fora do prazo 
de validade e a exposição de mer-
cadoria sem preço estão na lideran-
ça de autos de infração registrados 
pelos órgãos de defesa do consu-
midor. Um outro erro comum que 
leva o cliente a denunciar o ponto 
de venda ao Procon é a diferença 
entre o preço anunciado na gôndo-
la e o cobrado no caixa. 

Vender produto sem validade, o que 
inclui manter mercadoria imprópria 
para o consumo em estoque, mes-
mo que fora das gôndolas, é crime 
inafiançável, com pena prevista de 
dois a cinco nos de detenção. 

Em Santos, o Procon/Santos e a 
Delegacia Seccional de Polícia 
assinaram um acordo em setembro 
que prevê a participação da Polícia 
Civil na apuração de crimes contra 
as relações de consumo. 

Multa
A definição da multa a ser aplicada 
ao infrator depende de análise da 
Fundação Procon de São Paulo, 
órgão estadual que recebe o auto 
de infração realizado pelas equipes 
municipais. O infrator tem 30% de 
desconto caso não ingresse com 
defesa administrativa.

Qual a rotina estabe-
lecida em seu posto, 
troca de óleo ou loja 
de conveniência para 
conferir prazo de vali-

dade dos produtos? 

Você sabia que fluidos 
e aditivos também 

têm validade?

Procon

Dica útil
Um posto associado ao Re-
san recebeu uma multa do 
Procon-SP após fiscais fla-

grarem a ausência de prazo 
de validade em embalagens 
de fluidos e outros produtos 

expostos na pista. Na prática, 
devido à ação de substâncias 
químicas e à exposição ao sol 
e umidade, é preciso redobrar 
atenção aos itens cuja valida-
de é carimbada ou impressa 

na própria embalagem. 

O Sindicombustíveis Resan 
acaba de implantar o servi-
ços de mensagens e avisos 
via Whatsapp. É uma nova 
forma de comunicação mais 
rápida com o seu associa-
do. Matérias e assuntos 
importantes relacionados 
ao setor de combustíveis, 
lava-rápido, estacionamen-
tos e lojas de conveniência 

já estão sendo enviados 
aos associados por meio 
da “Lista de Transmis-
são” do aplicativo. Por 
isso, para recebê-las, 
adicione o número (13) 
99730-8048 e mande 
para nós uma mensagem 
pelo aplicativo, para que 
possamos incluir o núme-
ro na nossa lista.

Sindicato também presente no Whatsapp

De olho no prazo de validade



13Reunião da Câmara 
Ambiental de Petró-

leo na Cetesb/SP, em São 
Paulo;

14 Reunião com o SEM-
POSPETRO/SAN-

TOS para tratar da pauta de 
reivindicações da categoria 
de Lava-Rápido, em Santos;

19 Reunião para tratar 
da renovação do 

convênio Resan/Isbet do 
Programa Jovem Aprendiz, 
em Santos/SP;

26 Participação na 
Audiência Pública 

da Comissão de Defesa do 
Consumidor na Câmara dos 
Deputados, representando 
a Fecombustíveis, em Brasí-
lia/DF;

28  Reunião Extraordiná-
ria do Conselho de 

Representantes da Fecom-
bustíveis, em Gramado/RS;

28 a 30 
- 19º 

Congresso Nacional e Lati-
no Americano de Revende-
dores de Combustíveis, em 
Gramado/RS.

OUTUBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

NOVEMBRO
1ª QUINZENA

Setembro

21

13

30

2917

28

25

22

19

14

Florindo Lanci 
Auto Posto La Caniza - 
Guarujá
   
Andreia Maria Cantiero 
Rodrigues
Auto Serviços Pit Stop - 

São Vicente

Dilermando do Nascimento 
Auto Posto Ponto de Encontro  
- Iguape
Auto Posto Postal de Iguape

   
Patrícia Vanessa Vieira 
Posto Globo Caiçara -  
Praia Grande
   
Carlos Zabeu Guedes 
Auto Posto Ipê de Itanha-
ém - Itanhaém

Auto Posto Pinheiro do Caiçara 
- Praia Grande

   
Fernando Quintas Jorge 
Auto Posto e Centro de 
Conveniência Glicério 

Santista - Santos

Nelson Ricardo Ribeiro 
Ferreira da Silva 
Pantera Troca de Óleo - 

Santos
   
Cristina Peres Lopes 
Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat - 

Santos
   
João Giovanella
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

Hélio Esmi
Auto Posto Chaves - São 
Vicente

   
Reginaldo Seiji Monma 
Auto Posto Cajati - Cajati
   
Maria Del Mar Perpétua 
Eiras Rodriguez
Auto Posto Itanhaém
   
Marlon Enriquez 
Dominguez 

Mafadi Comércio de Produtos 

05

04
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15

07

06

Automotivos - Santos
   

Alzira Pontes 
Posto de Combustíveis Vale 
- Jacupiranga

Posto Laridany - Miracatu

Eliseu Braga Chagas 
Auto Posto Pôr do Sol - Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul Ltda. 
Itanhaém
   

Sílvio Luís Petin 
Antônio 
Auto Posto Praiamar -  

Santos
   

Antônio Fernandes  
Ribeiro
Posto de Serviços Albatroz 

- Bertioga

Basílio Eiras Rodriguez
Auto Posto Itanhaém -  Itanhaém
 
Floripes da Conceição Nunes 
Mendes
Floripes da Conceição N. Mendes 
- Santos
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Fique Atento!
  

1 Para conter fraudes 
em combustíveis, 
fiscais da Secre-
taria Estadual da 

Fazenda e da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP) deflagraram 
força-tarefa em estabeleci-
mento de quatro cidades da 
Baixada Santista no dia 19 de 
setembro. O balanço apontou 
cinco postos com irregularida-
des fiscais. Em um deles, uma 
bomba de gasolina que já havia 
sido lacrada estava rompida. 
A fiscalização foi realizada de 
forma simultânea em oito pos-
tos – quatro em Santos, dois 
em Praia Grande, um em São 
Vicente e outro em Guarujá.

IRREGULARIDADES

3 Quer ficar por dentro das 
principais notícias do setor? 
Além do nosso portal na 
internet (www.resan.com.br) 

acompanhe também a  página no Face-
book. O endereço eletrônico é o: www.
facebook.com/sindicombustiveis.resan.

FACEBOOK

4 A ANP revogou a Resolu-
ção 1/2014, liberando os 
aditivos para combustíveis 
automotivos da obrigato-

riedade de apresentarem registro da 
Agência. A medida segue  as diretri-
zes de simplificação administrativa e 
redução do custo regulatório, de modo 
a estimular a concorrência e a oferta 
de produtos. 

ADITIVOS

SONEGAÇÃO

5 A Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) discute a criação de uma regra espe-
cífica para as operações com óleos lubrifi-
cantes. A informação é de Jose Luiz Albertin, 

chefe de Secretaria do Comitê Brasileiro Automotivo. 
Trata-se de um pedido antigo do Sindilub e de seus as-
sociados. “Haver um critério técnico acessível ao público 
implicará em melhor qualidade para todos, com mais 
economia, eficiência e segurança. Por exemplo, um as-
pecto que pode ser coberto pela norma é a cobrança da 
qualificação profissional da troca de óleo”, disse Albertin.

TROCA DE ÓLEO

6  Estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) estima 
que ao menos R$ 4,8 bilhões são sonegados por 
ano no mercado de distribuição de combustíveis. 
O montante é relativo ao não pagamento de ICMS 

aos Estados. Com base em dados de 2016, a FGV calcula 
que o potencial de arrecadação dos Estados com ICMS sobre 
as vendas de combustíveis foi de R$ 84 bilhões, mas que o 
total arrecadado no ano passado foi de R$ 79 bilhões – ou 
seja, 5,7% do potencial deixou de ser arrecadado. O ICMS 
sobre combustíveis é o primeiro item de recolhimento de 
todos os Estados.

PIRATARIA

7  O Programa de 
Monitoramento da 
Qualidade dos Combus-
tíveis (PMQC), da ANP, 

constata que melhorou a qualidade 
dos combustíveis comercializados 
no País. A constatação veio após 
análise de amostras de combustíveis 
coletadas em todo o país durante o 
mês de junho. Na gasolina, 98,5% 
atendiam às exigências; no etanol, 
98,7% e no diesel, 96,2%.

QUALIDADE GLP

9 A Fecombustíveis, o Sindi-
com e o Brasilcom se uniram 
para combater o roubo de 
carga de combustíveis no 

País. A ideia é reunir os dados es-
tatísticos tanto da revenda como da 
distribuição para ter uma dimensão 
do quanto o mercado de combustí-
veis tem sido afetado com este tipo 
de crime. Anote o número do  disque-
-denúncia caso tenha seu caminhão-
-tanque roubado: 0800 2216695.

DISQUE-DENÚNCIA

2 A Prefeitura de São 
Paulo lançou um pro-
grama para combater 
o contrabando e a 

pirataria na cidade. Batizado de 
“Movimento Legalidade”, o novo 
programa quer diminuir o prejuízo 
das indústrias e, consequente-
mente, da cidade, com o comér-
cio ilegal. Segundo levantamento 
do Fórum Nacional Contra a 
Pirataria e a Ilegalidade (FNCP), 
só no ano passado, setores como 
o de tabaco, combustíveis, vestu-
ário e cosméticos perderam mais 
de R$ 9 bilhões com o contraban-
do e a falsificação de produtos.

8 O Grupo Executivo 
de Mercado e Preços 
(Gemp) da Petrobras 
decidiu reajustar em 

6,9%, em média, os preços no 
mercado do gás liquefeito de pe-
tróleo (GLP) para uso residencial 
vendido em botijões de até 13 
kg (GLP P-13). A alta entrou em 
vigor no dia 26 de setembro e se 
restringe a este produto.
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Fiscalização

Etanol lidera irregularidades

SSão Paulo é o segundo estado do País com 
maior número de autuações aplicadas pela 
ANP por não conformidade dos combustíveis 
no primeiro semestre de 2017 (22%). A lideran-
ça fica com o Espírito Santo (33%). Dentre os 
produtos que tiveram a qualidade avaliada, o 
etanol hidratado combustível foi o que registrou 
o maior número de irregularidades, sendo o 
teor de metanol a principal adulteração.

Em todo o País, a ANP realizou 9.793 ações de 
fiscalização, resultando em 2.836 autos de infra-
ção. Os dados foram divulgados em setembro e 
fazem parte da 12ª edição do Boletim Fiscaliza-
ção do Abastecimento em Notícias.

As principais motivações de autuações foram 
o não cumprimento das notificações da ANP; 
a ausência de equipamentos ou a existência 
deles, mas em desacordo com a legislação; 
falta de informações ao consumidor; comer-
cialização ou armazenagem de produto não 
conforme com a especificação; e falhas nas 

normas de segurança.

Já as interdições (399 no total) foram motiva-
das, principalmente, pelas seguintes irregulari-
dades: não atender a normas de segurança; co-
mercializar ou armazenar produto não conforme 
com a especificação; comercializar com vício de 
quantidade; e exercer atividade regulada sem 
autorização.

Qualidade
As infrações por qualidade de combustíveis 
representaram, em média, 9% das autuações 
em todo o País. As principais irregularidades 
encontradas nesses casos foram: para gasolina, 
o percentual de etanol anidro (53%); para etanol 
combustível, o percentual de metanol (41%); e, 
para óleo diesel, o teor de biodiesel (39%).

No período, a fiscalização lavrou ainda 11 
autuações motivadas por bomba medidora com 
vício de quantidade, irregularidade conhecida 
como “bomba-baixa”, o que representou 4% dos 
autos de infração aplicados em todo Brasil.

Principais denúncias envolvendo combustíveis 
no 1º semestre de 2017



REVENDA DE GLP
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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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Em Brasília

Combustíveis em debate

PPor que o preço dos combustíveis é tão diferente entre 
os diversos estados do País? A pergunta foi feita aos 
membros da cadeia produtiva de combustíveis durante 
audiência pública realizada pela Comissão de Defesa 
do Consumidor da Câmara dos Deputados, no dia 26 
de setembro. A revenda nacional foi representada pelo 
presidente do Sindicombustíveis Resan, José Camar-
go Hernandes, que participou do encontro enquanto 
vice-presidente da Federação Nacional do Comércio de 
Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis).

Todos foram unânimes em explicar aos parlamentares 
que a variação nas alíquotas do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços (ICMS) é a principal res-

ponsável pela diferença de preços de gasolina, álcool e 
diesel nas bombas. 

O gerente geral de Marketing e Comercialização da 
Petrobras, Flávio Araújo, explicou que a empresa, que 
importa e refina o petróleo para obter combustível, só 
é responsável por 27% do preço final da gasolina e por 
48% do preço final do diesel. “O restante correspon-
de a custos, impostos e margens de lucro”, disse. Ele 
lembrou ainda que há 15 anos os preços são definidos 
livremente, sem a intervenção do Governo. Desde o dia 
1º de julho, a Petrobras adotou política de precificação 
baseada na cotação do petróleo no mercado internacio-
nal e de acordo com a flutuação do câmbio.
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Postos desconhecem política de preços das companhias

OO vice-presidente 
da Fecombustíveis, 
José Camargo 
Hernandes (foto), 
foi taxativo ao dizer 
que os 41 mil postos 
revendedores do 
País dependem dos 
valores apresenta-
dos pelas distribui-
doras que, por sua 
vez, não têm políti-
cas transparentes 
e não revelam suas 
margens de reven-
da. Ainda assim, 
disse ele, o ICMS é 
um fator relevante na análise das 
diferenças de preços dos combus-
tíveis. 

“Na gasolina, nós temos, no Norte, 
uma média de 26% de alíquota de 
ICMS; no Nordeste, 29%; no Cen-
tro-Oeste, 27%; no Sudeste, 29%; e 
no Sul, 28%. Lembrando que cada 
Estado decide qual é a alíquota de 
ICMS que irá aplicar em cada deri-
vado de petróleo”, afirmou.

Mais fiscalização
O deputado Aureo (SD-RJ), um 
dos autores do requerimento para 
a realização da audiência, disse 

que diz que 
falhas na fiscalização são respon-
sáveis por variações tão grandes 
nos preços dos combustíveis. “O 
que se faz hoje é lesar o consumi-
dor brasileiro porque não tem uma 
fiscalização efetiva do Conselho 
Administrativo de Defesa Econô-
mica (Cade), porque não tem uma 
fiscalização efetiva da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP), porque 
não se tem controle sobre essas 
práticas absurdas do sistema pro-
dutivo de combustíveis”, lamentou.

Competição
O Coordenador-Geral do Cade, An-
drey Vilas Boas de Freitas, afirmou 

que o mercado de 
combustíveis é o 
setor mais investiga-
do e o mais conde-
nado por práticas 
de cartel e que 
cabe aos agentes 
públicos cuidar para 
que aumentos de 
impostos ou impedi-
mentos legais para 
a entrada de novos 
atores não prejudi-
quem a competição. 
“Toda vez que você 
restringe a entrada 
de um concorrente, 

você favorece a manutenção de um 
certo nível de preço, você piora as 
condições para o consumidor final”, 
concluiu.

ANP
Superintendente de Defesa da 
Concorrência, Estudos e Regu-
lação Econômica da ANP, Bruno 
Caselli, informou que a agência 
faz uma pesquisa de preços de 
combustíveis em todo o País, mas 
devido a cortes no orçamento, o le-
vantamento, que engloba 459 mu-
nicípios, só é semanal nas capitais; 
nas outras cidades, as informações 
são coletadas a cada 15 dias.
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Atualidades

Podemos terceirizar?

Com o objetivo de dar apoio às 
entidades assistenciais na difícil 
tarefa de custear suas atividades, 
como o acolhimento a idosos e 
educação de crianças e adoles-
centes carentes, é que o Sindi-
combustíveis Resan promove, há 
20 anos, a campanha “Abasteça o 
Natal de Quem Precisa”. 

No início, os associados colabo-
ravam com a doação de cestas 
básicas. Contudo, há quatro anos, 
o formato foi reavaliado e a ajuda 
passou a ser feita em espécie. 

A campanha é um sucesso, pois 

conta com a efetiva 
participação do quadro 
associativo. Neste 
ano, não podia ser 
diferente. Dezenas de postos já 
confirmaram a adesão por meio de 
três parcelas de R$ 60,00 cobra-
das junto à contribuição associati-
va sindical, nos meses de outubro, 
novembro e dezembro. 

Caso não tenha colaborado com 
a primeira parcela neste mês de 
outubro, entre em contato com a 
secretaria. Lembrando que a doa-
ção é espontânea. 

Temos consciência de que a 
situação econômica e financeira 
do empresário brasileiro não é 
das melhores, mas não podemos 
deixar de fazer a nossa parte. Se 
para nós está difícil, imagine para 
as inúmeras instituições assis-
tenciais que sobrevivem, em sua 
maioria, de doações. 

Se desejar esclarecimentos, ligue 
para (13) 3229 3535.

Campanha “Abasteça o 
Natal de Quem Precisa” 
chega à 20ª edição

Sancionada em março pelo presidente Michel Temer, 
a Lei da Terceirização causou frisson no empresariado 
brasileiro diante da real possibilidade de redução de 
custos com encargos trabalhistas e ações na Justiça. 
Três meses após a vigência das novas regras, adotar a 
terceirização pode ser, entretanto, o mesmo que transitar 
sobre um “campo minado”, como definem especialistas. 

Divergências em relação à lei mostraram que interpretá-
-la ainda é um desafio, mas as opiniões de dois advo-
gados trabalhistas – Daniela Zapata e Klaiston Soares 
D’Miranda – convergiram em um ponto: há que se ter 
cautela: “No Direito, em geral, contamos uma história. 
Neste caso é diferente, pois a história está se passando 
agora. Por essa razão, ainda precisamos saber qual será 
o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho e do 

Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação das novas 
regras”, explica Daniela.

Klaiston esclareceu que somente em dois casos a 
atividade-fim poderá ser realizada por mão de obra 
terceirizada – substituição transitória, quando um 
funcionário efetivo se encontra afastado por motivo 
de saúde, por exemplo; ou por demanda complemen-
tar, quando a empresa planeja expandir sua área de 
atuação ou ampliar um determinado setor. “É impor-
tante estar atento aos requisitos de temporariedade 
que a lei exige. Ela será de pouca valia para a reven-
da, pois foi criada para atender grandes indústrias, 
supermercados e atacadistas.” 

(Entrevistas concedidas à Revista Minaspetro)
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Em um mercado de margens de 
lucro baixas, altamente com-
petitivo, qualquer economia é 
bem-vinda. E é justamente esse 
o objetivo de um novo convênio 
assinado entre o Sindicombus-
tíveis Resan e a Stone, uma 
empresa adquirente de meios de 
pagamento, autorizada pela Visa 
e Mastercard a credenciar co-
mércios e a processar e autorizar 
transações de cartão de crédito e 
débito. 

Os associados do Resan terão 
direito a taxas especiais para 
transações efetuadas em débito 
e crédito (veja tabela abaixo), 
além de diferentes opções de 
antecipação de recebíveis, com 
taxas variáveis conforme o prazo.

O aluguel dos equipamentos 
também faz parte das condições 
exclusivas para postos revende-
dores associados ao Resan. O 
modelo pinpad sai a R$ 19,00 por 
mês e o POS a R$ 99,00 men-
sais por unidade.

Entre as vantagens apresentadas 
pela Stone estão as menores 
taxas no mercado para postos de 
gasolina e atendimento próprio 
onde o revendedor falará com 
funcionários da empresa e não 
atendimento eletrônico.

Além da certificação internacional 
de segurança, o portal na internet 
é de fácil acesso seja no compu-

tador, tablet ou smartphone. Nele 
é possível ter acesso à ‘concilia-
ção nativa’, uma consulta diária 
de todos os seus recebíveis e 
transações correspondentes.

O equipamento alugado permite 
ao revendedor personalizar a 
mensagem na bobina do compro-
vante de pagamento entregue ao 
cliente, com textos promocionais.

O contrato entre o Resan e a 
Stone inclui, ainda, condições 
diferenciadas para a antecipação 
de vendas a crédito, podendo ser 
automática ou manual, depen-
dendo da necessidade da empre-
sa e do momento.

Condições
Por ser mais um serviço ofere-
cido exclusivamente pelo Resan 
aos seus associados, o contato 
do revendedor com a Stone deve 
ser feito pelo telefone 3004-9677, 
pelo portal https://www.stone.
com.br/postomais ou pelo e-mail 
resan@stone.com.br. A empresa 
mantém atualizada uma lista dos 
revendedores para garantir a 
agilidade na hora de conceder os 
benefícios previstos.

Ainda assim, quaisquer pro-
blemas ou dúvidas podem ser 
esclarecidas diretamente com o 
departamento jurídico do sindi-
cato pelo email jurídico@resan.
com.br.

Taxas especiais para 
pagamento de 

transações de débido 
e crédito 

D+7
Débito

1,05%
Crédito à vista

2,76%

D+30
Débito

1,05%
Crédito à vista

1,65%

Novo convênio com 
empresa de recebíveis 
oferece taxas especiais
para postos associados

Economia




