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Contrato
Especialista em mercado de combustíveis 
fala sobre o peso dos contratos atuais 
entre distribuidoras e postos de serviços. 
Deirdre de Aquino Neiva diz que a despro-
porção de obrigações pode interferir até 
mesmo na livre concorrência.
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Ibama
Chegou a hora de declarar ao Ibama a quanti-
dade de combustíveis e lubrificantes vendidos 
em 2016 e de resíduos gerados. Os revende-
dores têm até 31 de março para preencher e 
enviar o Relatório Anual de Atividades Poten-
cialmente Poluidoras (RAPP).
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Você conhece o seu cliente?

Conveniências de Santos precisam calcular calorias e informar presença de glúten



ATENDIMENTO 
AO SEU CLIENTE

S É R I E
BENEFÍCIOS 
POSTOFÁCIL
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A melhor sensação de dever cumprido 
é ter um cliente satisfeito. E a junção 
entre tecnologia adequada e empenho 
da equipe, você sabe que significa: 
fidelização e faturamento em alta.

Fale com a gente
(19) 3749-8900 / (11) 3014-0423 / (12) 3512-2070 
Descubra como nossas soluções 
ajudam você a transformar 
seu negócio.

REDUZA O TEMPO DE 
ESPERA E AUMENTE 
SUAS VENDAS. 
O QUE VOCÊ ESTÁ 
ESPERANDO?

Obrigações legais: SAT, NFC-e, ECF e NF-e
Integração com pista, loja de conveniência e troca de óleo
Pré Conta: utilização de fichas de consumo
Integração com tanques, bombas e TEF
Recarga de Celular
Correspondente bancário

O software do posto inteligente.
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Comércio tem responsabilidade sobre recicláveis11

Aniversários e agenda14

“Contrato entre distribuidoras e postos
devem ser revistos”05

Lei dos cardápios 
em Santos

Em vigor desde o dia 1º de janeiro deste ano 
em Santos, a Lei 329 institui o Programa de 
Assistência aos Portadores de Doença Celíaca e 
obriga novos itens nos cardápios.
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Nesta edição

Revendedores têm até 31 de março 
para preencher relatório do Ibama

Duas empresas de software para posto são 
adquiridas por companhias estrangeiras12

15 Resan firma
nova parceria

Associados do Resan que desejarem alterar a 
identidade visual da empresa terão consultoria 
gratuita da empresa SVAS. Além disso, condi-
ções especiais para placas e adesivos.

Saiba identificar os tipos de clientes
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Estamos sempre em evolução 
para atendê-los melhor”

Q

Editorial

Quem de nós nunca sentiu o peso de um contra-
to nas costas? Quantas vezes não nos questio-
namos sobre as exigências injustas e que pen-
dem apenas para o lado do empresário? 

Mesmo com a experiência acumulada de anos 
no varejo é difícil escapar de um contrato leonino 
quando a outra parte tem a faca e o queijo na 
mão. É isso o que uma advogada especialista 
no mercado de combustíveis diz, claramente, em 
uma entrevista a Postos & Serviços.

O modelo de contrato entre distribuidoras de 
combustíveis e os postos que está em vigor no 
Brasil tem mais de 60 anos, segundo Deirdre de 
Aquino Neiva. Em uma longa entrevista, ela fala 
das distorções e do quanto as cláusulas atuais 
ameaçam a livre concorrência.

Ela falou com exclusividade à nossa equipe e, 
em meio a tantas questões, cobrou de autori-
dades como a ANP, por exemplo, a regulação e 
fiscalização do mercado quanto aos contratos de 
bandeira. A tese dela é clara: como o contrato 
acaba afetando o consumidor final, há, sim, es-
paço para que o poder público discuta o modelo 
de contrato no nosso segmento.

Aliás, se queremos continuar vivos no mercado e 
atraindo clientes é claro que devemos ter cada dia 
mais atenção aos mínimos detalhes do nosso negócio. 

E isso eu digo não apenas quanto aos postos de 
combustíveis, mas para quem administra lojas 
de conveniências, trocas de óleo, lava-rápidos e 
mesmo estacionamentos. A confiança do cliente 
faz a diferença na hora de fidelizá-los e, com isso, 
garantir que ele volte ao seu estabelecimento. 

Quem convive com o consumidor no dia a dia, 
em contato direto, sabe o quanto temos que nos 
esforçar para agradá-los. Não adianta ter apenas 
preços competitivos e nem uma gôndola repleta 

de sortimentos. É preciso entender o perfil de 
cada um deles e respeitar o que cada um quer de 
um prestador de serviços como nós. Há os mais 
comunicativos, os menos simpáticos, os que são 
observadores, os que buscam preços baixos...

Postos & Serviços traz também uma entrevista 
com um  neuropsicólogo e publicitário que fala 
sobre os seis tipos de clientes mais comuns. É 
um guia que precisa ser lido e compreendido nos 
detalhes por quem lida com público. 

É para esse mesmo consumidor que as lojas de 
conveniência de Santos têm de apresentar cardá-
pios especiais em cumprimento à uma nova lei que 
criou o Programa de Assistência aos Portadores de 
Doença Celíaca. É mais uma obrigação, entre tan-
tas outras, para os comerciantes. Entretanto, para 
evitar a multa de R$ 500,00 é que relembramos um 
convênio que o Resan tem para estes assuntos. 

Para compensar as tantas exigências e mesmo 
gastos é que o sindicato acaba de estruturar um 
novo serviço, em parceria com uma empresa de 
comunicação visual, para disponibilizar adesivos 
obrigatórios em lei para os postos. Um deles, 
entretanto, será gratuito e os demais, entregues 
a preço inferior ao de mercado. 

O Sindicombustíveis Resan pode dizer que está 
se esforçando a cada dia para oferecer ao seu 
cliente - que são os nossos associados - serviços 
mais completos e de qualidade. 

Uma outra novidade já em curso desde o final do 
ano passado é a criação de novas faixas de pre-
ços para a coleta de resíduos pela Supply Servi-
ce, de acordo com a demanda do associado. 

Estamos sempre em evolução para atendê-lo 
melhor e, por isso, peço a todos vocês, sócios do 
Resan, que também caminhem ao nosso lado. 
Até o mês que vem!
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Jurídico

OOs contratos entre distribuidoras de combustíveis 
e postos de serviços em vigor no Brasil têm quase 
60 anos. Eles seguem o mesmo modelo da década 
de 60 quando a indústria brasileira estava se con-
solidando e as grandes distribuidoras trouxeram 
para cá o modelo de contrato de bandeira adotado 
nos Estados Unidos. Deirdre de Aquino Neiva, ad-
vogada especialista em Mercado de Combustíveis, 

em entrevista a Postos & Serviços, fala sobre a re-
lação desigual entre o atacado e o varejo do mer-
cado de combustíveis e a necessidade de revisão e 
fiscalização dos contratos pelos órgãos de controle 
competentes. Segundo ela, os termos utilizados 
pelas companhias contribuem para distorções no 
preço e no mercado e em infração à ordem econô-
mica e à livre concorrência.

O peso do contrato

São muitos os instrumentos contratuais de adesão que, 
em resumo, oferecem como vantagem a ostentação da 
imagem da distribuidora, mas elencam como obriga-
ções uma lista sem fim a ser cumprida pelo posto. São 
exemplos os contratos de promessa de compra e ven-
da de combustíveis, contrato de comodato de equipa-
mentos, contrato de uso de marca e imagem, contrato 
de aluguel, contrato de comodato de imóvel e contrato 
de franquia.

“O problema é que se criou um direito potestativo (sem 
contestação) de apenas uma as partes, no caso, a distri-
buidora, que impõe seus preços aos revendedores, sem 
qualquer transparência. Os contratos de bandeira são de 
adesão e não preveem nenhum tipo de justificativa para 
o preço praticado com o revendedor, obrigado a comprar 
com exclusividade da distribuidora e, ainda, a adquirir 
quantidades mínimas, independentemente da demanda 
do mercado”, diz Deirdre.
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Jurídico

A advogada defende a revisão dos contratos já 
que a ostentação da imagem de uma determina-
da distribuidora como garantia de incremento das 
vendas não é mais uma realidade e o preço é fator 
determinante para a performance de galonagem 
mensal de postos.

Em um artigo publicado na revista Consultor Jurí-
dico, Deirdre defende que o contrato de bandeira 
precisa ser revisado e fiscalizado. 

Preços diferentes entre vizinhos
“O que se percebe é que a distribuidora impõe, 
unilateralmente, o preço que praticará com o re-
vendedor, que assumiu a obrigação da exclusivida-
de. Além disso, nota-se que as distribuidoras têm 
praticado, sem razão de logística ou qualquer outro 
motivo relevante, preços diferenciados, por vezes, 
com postos vizinhos de rua, no mesmo bairro, de 
acordo com uma discricionariedade (conveniência) 
pessoal e muito pouco transparente (violação ao 
artigo 36, parágrafo 3º, inciso X, da Lei 12.529, de 
2011)”.

Em seu artigo, Deirdre cita que a diferença chega 
a até R$ 0,30 por litro de combustível entre postos 
vizinhos, “algo impensável no mercado revendedor 
de combustíveis”. 

“Sabe-se que essa diferença é mortal no mercado 
varejista de combustíveis”, diz a advogada, que 
questiona também a cláusula de exclusividade 
para compra por parte do varejista quando a 
companhia “não tem cerimônia alguma de vender 
mais barato para postos não embandeirados, ou 
seja, bandeira branca, ou mesmo postos emban-
deirados concorrentes, sem justificativa plausível e 
transparente”.

Deirdre ainda cita a ilegalidade de se obrigar o 
posto a adquirir galonagem mínima mensal, impos-
ta em contrato de adesão.

Confira a íntegra da entrevista feita por P&S à 
especialista em Mercado de Combustíveis:

“As distribuidoras têm a prerrogativa de 
decidir quem fica e quem sai do mercado, 

sem se submeterem a nenhuma fiscalização”

“A liberdade de preços dos combustíveis não é 
responsável por distorções na revenda. O pro-

blema é que se criou um direito potestativo 
(sem contestação) de apenas uma das partes, no 

caso, a distribuidora, de impor seus preços aos 
revendedores sem transparência”

Deirdre de Aquino Neiva
advogada especialista em Mercado de Combustíveis
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P&S – A concorrência no merca-
do varejista de combustíveis está 
muito acirrada. Parte desta reali-
dade pode ser atribuída à relação 
desigual que há entre distribuido-
ras e revendedores?
Deirdre de Aquino Neiva - No 
Brasil, há concentração no segmento 
distribuição de combustíveis, pois 
80% do mercado estão nas mãos de 
três distribuidoras. O fato, aliado à 
ausência de regulamentação do con-
trato de bandeira, permite que estas 
distribuidoras decidam quem deve 
ou não ficar no mercado revendedor. 
Este fato, sim, é infração à ordem 
econômica e deve ser investigado, 
corrigido e, eventualmente, punido 
pelas autoridades competentes.

P&S - A liberdade de preços dos 
combustíveis no Brasil trouxe dis-
torções para a revenda? Quais?
Deirdre - A liberdade de preços dos 
combustíveis, per si, não é respon-
sável por distorções na revenda. O 
problema é que se criou um direito 
potestativo (que não permite contes-
tação) de apenas uma das partes, 
no caso, a distribuidora, de impor 
seus preços aos revendedores, sem 
qualquer transparência. Os contratos 
de bandeira são de adesão e não pre-
veem nenhum tipo de justificativa para 
o preço praticado com o revendedor, 
obrigado a comprar com exclusivida-
de da distribuidora e, ainda, a adquirir 
quantidades mínimas, independente-
mente da demanda do mercado.

P&S - O contrato de bandeira entre 
postos e as companhias trazem 
muitas obrigações para a reven-
da. Se possível, faça uma análise 
sobre os pontos que podem ser 
considerados abusivos.
Deirdre – 1) Falta transparência na 
composição do preço. 2) A distribui-
dora pratica preços diferenciados 
entre revendedores da mesma praça, 
sem motivo plausível. 3) A imposição 
de aquisição de galonagem mínima 
é ilegal. 4) A distribuidora não dá 
garantia da qualidade dos produtos 

fornecidos, nem do cumprimento 
de qualquer outra obrigação. 5) A 
distribuidora entrega os combustíveis 
em temperatura ambiente, causando 
prejuízos ao revendedor, em razão 
da dilatação. 6) A distribuidora exige 
um pedido de, no mínimo, 5.000 
litros para promover a venda ao 
revendedor. 7) A distribuidora impõe 
contratação casada, como lojas de 
conveniência e outros. 8) As distri-
buidoras impõem um contrato de 
adesão, com múltiplos instrumentos 
e nomes jurídicos que não condizem 
com o objeto principal do contrato, 
que é o embandeiramento, dificultan-
do a análise mesmo para os opera-
dores do Direito. 9) As distribuidoras 
não trocam equipamentos, nem 
atualizam a sua própria imagem, em 
muitos postos Brasil afora. 10) As 
distribuidoras colocam como motivo 
de rescisão justificada o eventual 
pedido de recuperação judicial, que é 
um direito do empresário revendedor. 
11) Com o nome de "bonificação" 
a distribuidora cobra juros abusi-
vos, embutidos nos preços de seus 
produtos exclusivos e na imposição 
de aquisição de galonagem mínima.  
12) A distribuidora infringe a veda-
ção de verticalização, imposta pela 
ANP, imiscuindo-se (envolvendo-se) 
na revenda de forma agressiva e 
predatória.

Entendo ser necessária a 
regulação urgente

do contrato de bandei-
ra, com a vedação 

expressa e por lei de 
todas as práticas que 
causam deturpações 

no mercado e no preço, 
afetando milhares de 

consumidores

P&S - Na edição de dezembro da 
revista P&S, falamos das práticas 
ilícitas e desleais que trazem um 
desafio injusto para a revenda. 
E entre elas estão as condições 
diferenciadas oferecidas pelas 
distribuidoras a postos de mesma 
bandeira, mesmo que haja fatores 
coincidentes como quantidade, 
prazo de pagamento, etc. Em-
presários reclamam do chamado 
preço discriminatório. Há como, 
legalmente, contestar a falta desta 
transparência de critérios? 
Deirdre – Algumas medidas podem 
ser tomadas, imediatamente, pelos 
órgãos reguladores, como Agência 
Nacional do Petróleo, CADE, Ban-
co Central. Outras medidas podem 
ser tomadas, pontualmente, pelos 
próprios revendedores, seja no 
momento de decidir se embandeiram 
seus postos ou não, seja ao levarem 
o caso à análise do Poder Judiciário. 
Finalmente, entendo ser necessária 
a regulação urgente do contrato de 
bandeira, com a vedação expressa 
e por lei de todas as práticas acima 
descritas, que causam deturpações 
no mercado e no preço, afetando 
milhares de consumidores.

P&S – O contrato comercial prevê o 
pagamento antecipado de combus-
tível, com prerrogativa unilateral da 
distribuidora conceder ou não pra-
zo para pagamento. Esta cláusula 
é questionável? Digo isso porque 
este é um dos critérios usados pela 
distribuidora para diferenciar seus 
clientes e oferecer o produto com 
preço mais baixo ou mais alto.
Deirdre – As distribuidoras não têm 
obrigação alguma, sequer de en-
tregar a tempo e hora os combustí-
veis, conforme pedidos previamente 
elaborados. Essa cláusula contraria o 
princípio da boa fé na elaboração e na 
execução dos contratos. Com efeito, 
o Direito repugna atitudes contraditó-
rias, de dar prazo para pagamento por 
certo período de tempo e, simples-
mente, retirar o prazo, sem maiores 
explicações. Trata-se do venire contra 
factum proprium, em outras palavras, “



da vedação de atitudes contradi-
tórias na execução do contrato. 
Quanto ao argumento de conces-
são de "desconto" para pagamento 
antecipado, a assertiva não traduz a 
realidade de muitos casos. 

P&S – Há na legislação da ANP 
alguma brecha para que a Agên-
cia interfira neste modelo unilate-
ral adotado pelo mercado desde 
que os preços foram liberados? 
Ou seja, a distribuidora define 
por quanto venderá o combustí-
vel para X, Y ou Z e o revendedor 
simplesmente acata já que ele 
tem a obrigação contratual de 
exclusividade com a marca?
Deirdre – A ANP tem a obrigação 
de regular e fiscalizar o mercado. 
Conta, inclusive, com competência 
legislativa para isso.

P&S – A sra. fala sobre o modelo 
de contrato estabelecido no Brasil 
e diz que os vários instrumentos 
foram trazidos dos Estados Uni-
dos. Por que aqui eles são leoni-
nos? A lei americana permite esse 
grau de exigências unilaterais? 
Deirdre – Esse modelo foi copiado 
na década de 60, sem nenhuma 
atualização até a presente data. 
Diferentemente, nos Estados 
Unidos atualmente, por exemplo, 
postos bandeira branca não têm o 
estigma de serem mais propensos a 
adulterar combustíveis, como ocorre 
como senso comum aqui no Brasil. 
A maioria dos estados americanos 
aboliu a profissão de frentista há 
várias décadas. Nota-se que houve 
uma evolução naquele país norte-
-americano, enquanto, no Brasil, o 
tema merece o devido tratamento 

legal. Muito pouca doutrina, em 
termos jurídicos, existe sobre o 
tema, por exemplo. Não há sequer 
previsão do contrato de bandeira na 
nossa legislação.

P&S – O cumprimento da galo-
nagem mínima mensal pode ser 
questionado?
Deirdre – Trata-se de um contrato 
padrão, imposto em todo o território 
nacional, em que, de um lado, três 
empresas que detêm mais de 80% 
do mercado impõem o preço à outra 
parte que é obrigada a adquirir 
exclusivamente seus produtos e em 
quantidades mínimas. O fato não é 
isolado e traduz infração à ordem 
econômica, prevista no seguinte 
texto legal, art. 36, parágrafo 3º, 
incisos IX e X, da Lei n. 12.529, de 
2011. Cite-se:
IX - impor, no comércio de bens ou 
serviços, a distribuidores, vare-
jistas e representantes preços de 
revenda, descontos, condições de 
pagamento, quantidades mínimas 
ou máximas, margem de lucro ou 
quaisquer outras condições de co-
mercialização relativos a negócios 
destes com terceiros; 

P&S – Quanto ao contrato da 
imagem, o que - na sua opinião - 
deveria ser revisto?
Deirdre – O contrato de imagem 
deixa ao cargo dos revendedores 
a manutenção dos equipamentos, 
mas não prevê a troca periódica de 
tanques, bombas, totens e testeiras 
por parte da distribuidora, quando 
de sua propriedade.

P&S – A sra. defende que o con-

trato de bandeira precisa ser 
revisado e fiscalizado pelos ór-
gãos de controle competentes. 
Explique melhor sua análise... 
A intervenção do poder público 
num contrato entre particulares 
é possível? 
Deirdre – Com efeito, os contra-
tos, em geral, devem ser firmados 
entre pessoas capazes, devem 
ter objeto lícito e a forma deve 
ser prescrita ou não defesa em 
lei. Apenas a título ilustrativo, em 
alguns casos, as distribuidoras 
firmam com seus revendedores 
contratos de "aluguel". Proprietá-
rias dos imóveis e dos postos, as 
distribuidoras não podem atuar 
no segmento da revenda, porque 
a ANP veda, expressamente, a 
verticalização nesse mercado. 
Ora, esse contrato de "aluguel" 
obriga o locatário a ostentar 
a imagem da distribuidora, a 
comprar dela exclusivamente, 
impõe quantidades mínimas de 
compras, entre outras obriga-
ções. Que contrato de "aluguel" 
obriga o locatário a tudo isso? 
Uma vez locado o imóvel, desde 
que a atividade empresarial seja 
lícita, normalmente, os locatários 
têm ampla liberdade de empre-
enderem o que quiserem nos 
imóveis locados. Nota-se que não 
se trata de contrato de "aluguel 
comercial", mas de contrato de 
bandeira. Essa nomenclatura 
falsa dá todo um tratamento jurí-
dico inadequado para a relação 
contratual em apreço, confunde 
o Poder Judiciário, prejudica o 
revendedor, causa distorções no 
mercado. Em outras palavras, 
afeta todos os consumidores.

“Os contratos de bandeira são de adesão e não preveem 
nenhum tipo de justificativa para o preço praticado com o 
revendedor, obrigado a comprar com exclusividade da dis-
tribuidora e, ainda, a adquirir quantidades mínimas, inde-

pendentemente da demanda do mercado “
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Taxa do Ibama

Como declarar

1O primeiro passo antes de iniciar a declaração é separar 
os dados sobre a produção comercial do estabelecimen-

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

Gasolina: _______ litros Etanol: _________ litros

Diesel: _________ litros Lubrificante: ____  litros

2 O próximo passo é ter em mãos os números sobre os re-
síduos gerados (essa informação consta no certificado de 

coleta entregue pela Supply Service para os associados que 
fazem parte do convênio do Resan). A secretaria do sindicato 
pode oferecer os dados referentes ao relatório anual.

3Acesse o RAPP a partir do site www.ibama.gov.br. Para 
o preenchimento, o revendedor precisará da senha de 

acesso remoto ao sistema do Ibama.

4 O declarante deve estar inscrito no Cadastro Técnico 
Federal de Atividades  Potencialmente Poluidoras e 

Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP) e, após 
acessar o sistema, clicar no link “Atividades Lei 10.165”, 
presente na tela inicial. O RAPP também pode ser aces-
sado no menu “Relatórios”. Os formulários do RAPP são 
disponibilizados pelo sistema de forma automática.

Chegou a hora de fazer o RAPP
Qual o prazo? Entre 1º de fevereiro e 31 de março.

O que é? Previsto na Lei 6.938/81 (§ 1º, Art. 17-C), o RAPP é um 
instrumento de coleta de informações de interesse ambiental com objetivo 

de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização ambiental, 
além de subsidiar ações de gestão ambiental. O preenchimento e entrega 

são obrigatórios para pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades 
sujeitas à cobrança de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA.

Resan oferece consultoria? Associados com dúvidas podem 
consultar a advogada Carolina Dutra, consultora jurídica em Meio Am-

biente do sindicato. Agendamento pelo telefone (13) 3229-3535.

CChegou a hora de declarar ao Ibama a quantidade 
de combustíveis e lubrificantes vendidos em 2016 
e de resíduos gerados pelos postos de serviços. 
Os revendedores têm até o dia 31 de março para 
preencher e enviar o Relatório Anual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras (RAPP), do Ibama, para 
o exercício 2016/2017.

Por se tratar de uma atividade potencialmente polui-
dora, o posto é submetido à fiscalização do Ibama 
que vem intensificando a fiscalização. A multa pela 
não entrega do RAPP ou preenchimento errado pode 
chegar a R$ 9 mil. Há também o risco de o empresá-
rio ser responsabilizado civil e criminalmente. 

Além disso, a regularidade na declaração e entrega 
do relatório é essencial nos processos de renovação 
de licença ambiental ou mesmo para a autorização 
ambiental de funcionamento. 
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Conveniência

2 
milhões 

de brasileiros não 
podem consumir 
glúten – proteína 
presente no trigo, 

aveia e centeio

40% 
da população 

brasileira não pos-
suem a enzima para 
digerir a proteína do 
leite, causando a in-
tolerância à lactose

CComer fora de casa pode virar um 
problema para pessoas com restri-
ções alimentares. E sabendo disso, 
legisladores ampliam a gama de leis 
para atender a grupos específicos 
como os celíacos. Na outra ponta da 
linha estão comerciantes que traba-
lham com alimentos, como as lojas 
de conveniência, e que precisam se 
adequar às novas exigências. Em 
Santos, por exemplo, está em vigor 
desde o dia 1º de janeiro deste ano 
a Lei 329, que institui o Programa 
de Assistência aos Portadores de 
Doença Celíaca.
Por ela, bares, lanchonetes, restau-
rantes e estabelecimentos similares 

devem adaptar seus cardápios para 
que os mesmos contenham as se-
guintes informações: 
1. Calorias
2. Presença de glúten
3. Concentração de carboidratos e 
lactose
4. Concentração de triglicérides, 
colesterol, fibras, sais minerais 
como sódio, cálcio, ferro, potás-
sio e vitaminas.
A nutricionista Mariana Imbelloni, da 
Nutrym, empresa que mantém con-
vênio com o Resan para atendimento 
aos associados com tabela de preços 
diferenciada, explica detalhes da lei. 

Cardápios especiais obrigatórios em Santos

Além das leis municipais, lojas de conveniência devem seguir exigên-
cias da Vigilância Sanitária Nacional. As principais são:

1Curso de Manipulação de Alimentos: Pelo menos um funcioná-
rio tem que ser treinado como agente manipulador. 

2Manual de Boas Práticas: É um documento técnico elaborado por 
nutricionista ou veterinário com a descrição de todos os processos de 

produção dos alimentos que acontecem no estabelecimento, indepen-
dente se o produto é industrializado ou preparado na cozinha da loja. 
Este manual inclui até detalhes do descongelamento e do aquecimento. 

3ASO – Atestado de Saúde Ocupacional: Funcionários que 
manipulam diretamente alimentos precisam fazer exames labora-

toriais como hemograma, coprocultura e coproparasitológico. 

4Certificados semestrais de detetização e desratização e de limpeza 
de caixa d´água. A análise da potabilidade da água é anual. 

5   Procedimento Operacional Padronizado (POP): É um documento 
organizacional que traduz o planejamento do trabalho a ser execu-

tado. É uma descrição de todas as medidas necessárias para a reali-
zação de uma tarefa. Por exemplo, é necessário detalhar processos de 
higienização ambiental e de utensílios, o que inclui o modo de descarte, 
horário, como o local é higienizado... No POP está descrito até o tipo de 
produto de limpeza utilizado, o grau de diluição e quais riscos para os 
funcionários. O POP registra até mesmo a temperatura de alimentos.

O que não faltam são obrigações...

“Não basta colocar no cardápio se 
aquele prato ou produto tem glúten 
ou não. É preciso calcular as calorias. 
E de um bife a parmegiana até um 
salgadinho terá que ter as especifica-
ções no cardápio”.
Para quem não tem uma ampla 
variedade de pratos ou lanches, 
há até a opção de fazer cartazes e 
coloca-los em locais visíveis. 
“Outra dica para quem não produz o 
alimento é exigir do fornecedor que 
entregue um certificado com esses 
dados e aí ele mesmo monta o cardá-
pio ou faz o cartaz”, explica a nutricio-
nista. A multa para quem não cumprir 
a lei é de R$ 500,00 acrescida de 2X 
o valor do item mais caro do cardápio. 
Na reincidência, o valor é dobrado.
SERVIÇO: Nutrym - Tel: (13) 3222-3897 / 
99722-0676
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Lixo Limpo

Recicláveis
Destinação será 
responsabilidade 
dos comércios 
santistas

QQuem gera mais de 120 quilos ou 200 litros de lixo por dia 
em Santos terá que fazer, a partir de julho, a própria sepa-
ração do material reciclado. A medida está prevista na lei 
complementar 952, que cria o Programa Socioambiental 
de Coleta Seletiva Solidária ‘Recicla Santos’ e disciplina o 
gerenciamento do lixo e da coleta. Sancionada no dia 2 de 
janeiro de 2017, ela entra em vigor em 180 dias. 

Grandes geradores terão que contratar cooperativas ou 
associações para coletar e dar a destinação correta dos 
resíduos. Com isso, a Prefeitura deixa de ser responsá-
vel por parte da coleta seletiva. Os que se enquadram 
na regra poderão pedir isenção da taxa cobrada para 
executar o serviço por meio da quitação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Comércios
Os grandes geradores comerciais deverão providenciar 
postos de entrega voluntária para recebimento de reci-
cláveis e resíduos especiais entregues pelos clientes do 
estabelecimento, como, por exemplo, lâmpadas, e terão 
que comprovar junto à Secretaria de Meio Ambiente 
(Semam) a destinação final ambientalmente adequada 
dos resíduos sólidos gerados. 

Quem gera abaixo desse volume são considerados pe-
quenos geradores (domésticos ou comerciais) continua-
rão sendo atendidos pelo serviço público de coleta. 

Como separar?
A legislação torna obrigatória a separação entre resídu-
os secos recicláveis (papel-papelão, metais, plásticos, 
vidros) e os resíduos orgânicos (restos de comida), 
proibindo que os contentores destinados aos orgânicos 
sejam utilizados para receber recicláveis, ou vice-versa.   

GERADORES COMERCIAIS
Os pequenos e grandes geradores comerciais deverão 
separar seus resíduos em cinco itens:

1. Resíduos úmidos recicláveis

2. Resíduos secos recicláveis

3. Resíduos não recicláveis

4. Resíduos especiais (óleo lubrificante usado, óleo co-
mestível, baterias automotivas, pilhas e baterias portáteis, 
produtos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mis-
ta; pneus inservíveis, medicamentos domiciliares)

5. Rejeitos (tudo aquilo sem tecnologia, até o momen-
to, para ser reciclado, exemplo: absorventes e fraldas 
descartáveis)

 Obs.: essa separação é obrigatória sob pena de multa.
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Empresas de softwares 

Dois dos principais nomes do mercado de soluções para au-
tomação de postos de combustíveis e lojas de conveniência, 
Microsffer e Intercamp acabam de ser adquiridas por empre-
sas estrangeiras. 

A Orpak Systems, líder mundial no segmento, anunciou a 
aquisição da Microsffer, que tem mais de 30% do mercado 
nas regiões do Brasil onde está presente com o SigPosto.

A Intercamp, por sua vez, passou a fazer parte da Linx, líder 
em software de gestão empresarial para o varejo na América 
Latina, e presente há mais de 30 anos no mercado de Tecno-
logia da Informação.

As duas empresas são parceiras do Resan e prestadoras de 
serviços para muitos dos revendedores da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira.

Marcos Dal Bom, CEO da Microsffer, continuará a administrar 
a empresa como uma subsidiária da Orpak. A instalação local 
da Microsffer, suporte de campo e recursos de call center 7/24 
facilitarão o crescimento e as atividades nos segmentos de va-
rejo e home-base (bases próprias de abastecimento) do Brasil.

“Para quem já é nosso cliente nada muda neste primeiro 
semestre de 2017. Estamos nos preparando para integrar 
novas soluções e definir quais soluções do portfólio dos mer-
cados americano, canadense e europeu virão para o Brasil. 
O que muda é que passamos a ter um potencial tecnológico 
maior e nossas próximas versões terão novidades. Serão 
soluções mais robustas”, concluiu Dal Bom.

Intercamp
Presente no mercado nacional desde 1992, a Intercamp – 
com sede em Campinas, desenvolve o software Posto Fácil. 

“Agora, ampliaremos a capacidade de entrega de soluções 
inovadoras e ofereceremos uma experiência ainda melhor no 
segmento de lojas de conveniência e postos de combustíveis. 
Com a integração da Intercamp, a empresa amplia ainda mais 
o suporte e qualidade no atendimento para Lojas de Conve-
niência e redes de Postos de Combustíveis”, disse a Linx em 
comunicado oficial. 

Além disso, os contratos firmados e condições comerciais 
estabelecidas com a Intercamp serão continuados. “Da 
mesma maneira, serão mantidos sem alterações os produ-
tos comercializados, equipe e contatos de atendimento”.
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Intercamp e Microsffer se unem a 
líderes do mercado mundial de automação

Desenvolvedoras de softwares de gestão, Inter-
camp e Microsffer estão entre as principais parcei-

ras de postos na região
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Fique Atento!

1 Para assegurar a qua-
lidade metrológica dos 
resultados dos testes 
de medição do teor de 

etanol anidro à gasolina, realizado nos 
postos de combustíveis, o INMETRO 
publicou a portaria 528/2014, que es-
tabelece um novo modelo de proveta 
de 100 ml. O prazo para a revenda 
fazer a substituição das provetas vai 
até junho de 2017. Atenção, pois o 
novo modelo deve vir com certificados 
de calibração e verificação. Para sa-
ber se o instrumento é aprovado pelo 
instituto, consulte no site www.inmetro.
gov.br/legislacao ou pelo e-mail 
ouvidoria@inmetro.gov.br.

NOVA PROVETA 3 Piso salarial proposto: 
Salário normativo mensal 
no valor R$ 1.251,94 (um 
mil, duzentos e cinquenta e 

um reais e noventa e quatro centa-
vos) a partir de 1º de agosto de 2016. 
Dúvidas, entre em contato com o 
advogado Manoel Mazzeo de Barros 
Filho (Escritório Freitas e Julião), pelo 
telefone 13 3226-2641.

LOJAS DE CONVENIÊNCIA 2

4Associados que precisam 
capacitar seus funcionários com 
o treinamento da NR-20 devem 
entrar em contato com o Resan. 

Um cadastro prévio está sendo realizado para 
a formação da primeira turma de 2017. 

LISTA DE INTERESSADOS NR-20

FIM DA GASOLINA COMUM

5  Uma mudança publicada no Diário Oficial 
pelo Ministério do Trabalho, no dia 12/01/17, 
estabelece novas regras para a fiscalização 
da NR -12, que trata da segurança e saúde 

do trabalho em máquinas e equipamentos. Os audito-
res fiscais do trabalho continuarão inspecionando as 
empresas para conferir se a segurança das máquinas 
e equipamentos que a NR-12 estabelece está sendo 
observada. Porém, darão prazo para os empresários se 
adequar, antes de emitirem autos de infração e multas. 
Veja as mudanças no link: http://migre.me/vYtWh

NR-12

6A partir de 1º de julho de 2017, todas as gasolinas auto-
motivas passarão a receber um mínimo de aditivo. É o que 
determina a Resolução 40 da ANP, de outubro de 2013. A 
norma não exclui a venda de diferentes tipos de gasolina, 

mas prevê que a gasolina do tipo C, conhecida como comum e que hoje 
não tem nenhum aditivo, receba detergentes dispersantes. A gasoli-
na hoje chamada de aditivada continuará sendo comercializada com 
diferentes aditivos (além dos detergentes dispersantes, obrigatórios em 
2017), como redutores de atrito, por exemplo. O 3º tipo, que também 
não sofrerá alteração, é a gasolina premium, que apresenta octanagem 
superior aumentando o desempenho do motor.  

2 Encontra-se em 
andamento o proces-
so de discussão das 
propostas de Acordo 

Coletivo dos funcionários de Lojas 
de Conveniência entre o Sindicato 
dos Trabalhadores em Comércio 
Hoteleiro e Similares de Santos-
-Baixada Santista, Litoral Sul e Vale 
do Ribeira, e o Sindicombustíveis 
Resan (que desde a publicação no 
DOU em 04/08/15 passou também 
a representar os proprietários de 
lojas de conveniência em sua base 
territorial). As partes fixam a vigência 
da Convenção Coletiva de Trabalho 
no período de 01º de agosto de 2016 
a 31 de julho de 2017 e a data-base 
da categoria em 01º de agosto.

LOJAS DE CONVENIÊNCIA

BOMBAS FRAUDADAS

7  Aprovado pela Assembleia Legislativa em 
dezembro de 2016, o Projeto de Lei 247/2015, 
que regulamenta o abastecimento de veículos 
em postos de combustíveis, aguarda sanção 

do governador Geraldo Alckmin. De autoria de Marcos 
Martins (PT), o projeto visa evitar a exposição contínua 
da população à uma substância cancerígena e que pode 
levar à morte, o benzeno. “A iniciativa que será mais bem 
sucedida será a de acabar com o ‘chorinho’ na hora de 
abastecer. O frentista tem de parar quando é acionada a 
trava da bomba”, disse o médico e auditor fiscal do Minis-
tério Público do Trabalho, Danilo Costa. 

LEI DO BENZENO AGUARDA SANÇÃO

8 Continua em tramitação o projeto de lei que 
prevê a cassação da inscrição no cadastro 
de contribuintes do Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) dos postos de 
combustíveis que reincidirem na prática de fraude metroló-
gica, caraterizada pela cobrança de valor maior ao volume 
de combustível que foi efetivamente colocado no tanque 
do veículo do consumidor. O projeto de lei foi encaminhado 
pelo governador Geraldo Alckmin à Assembleia Legislativa 
em 2 de dezembro de 2016.
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AAssociados ao Sindicombustíveis 
Resan podem contar, a partir de ago-
ra, com uma empresa especializada 
em comunicação visual. É a SVAS 
Sinalização, que oferecerá descon-
tos especiais, além do serviço gra-
tuito de consultoria em sinalização 
e programação visual, como, por 
exemplo, do projeto e confecção de 
placas, totens, banners, panfletos, 
cardápios e adesivação em geral.

Para celebrar a parceria, o Resan, 
junto com a SVAS, disponibilizará 
gratuitamente aos associados de 
postos de combustíveis os adesi-
vos obrigatórios referentes ao ben-
zeno na composição da gasolina, 
de acordo com a Portaria 1109, de 
21/09/16 do Ministério do Trabalho 
e Emprego (MTE). 

Havendo a necessidade de substi-
tuição dos demais adesivos, como 
do Diesel, Proibido Fumar, Proibida 
a Venda de Bebidas Alcoólicas para 
Menores de Idade, entre outros, 
estes serão vendidos a um preço 
unitário de R$ 3 para sócios e R$ 6 
para não sócios.  Exceto placa/ade-
sivo com o CNPJ da 
empresa (preço sob 
consulta). 

“Nosso objetivo é o de 
oferecer todo o supor-
te que o posto precisa 
na hora de trocar a 
sua identidade visual. 
Todos os associados 
terão consultoria gra-
tuita, além da entrega 
rápida dos adesivos 

e placas obrigatórias”, disse o sócio 
Carlos Roberto Vasconcelos da Silva.

Para agendar uma visita, ligue di-
retamente na SVAS no telefone 
(13) 3349-9656 ou 99737- 1602 
(Carlos ou Erika) e se identifique 
como associado. 

Carlos e Erika são os donos da SVAS

Sócios receberão 
adesivos e 
consultoria 
especializada
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Auditivo
As pessoas auditivas se comunicam de forma verbal com o uso de 
palavras e não por gestos. 

Como identificar? É um tipo de cliente mais comunicativo, simpático, 
que inicia uma conversa facilmente e provavelmente perguntará quem é 
o dono do estabelecimento. Para esse tipo de cliente o funcionário tem 

livre acesso para conver-
sa, pode oferecer produ-
tos e serviços, convidar 
para a loja, por exemplo. 
Para ele, promessa 
é mais do que dívida. 
Tenha muito cuidado em 
entender e explicar o que 
você está oferecendo.

 

NNem sempre é fácil lidar com 
o cliente. No dia a dia de 
qualquer negócio, sempre 
aparece um apressadinho, 
um indeciso, aquele mais 
engraçado ou até mesmo um 
zangado. É necessário, con-
tudo, que os atendentes cul-
tivem uma boa relação para 
que a empresa prospere. 

Nos postos de combustíveis 
e lojas de conveniência, a 
situação não é diferente. Os 
atendentes precisam saber 
lidar com todos os tipos de mo-
toristas-consumidores. Afinal, 
um bom atendimento é item 

primordial para a fidelização. 

Postos & Serviços conversou 
com Aristides Brito, professor 
universitário, publicitário e 
neuropsicólogo, para saber 
como os frentistas e funcioná-
rios das conveniências devem 
agir diante dos mais variados 
perfis. Segundo ele, é extre-
mamente importante entender 
que as pessoas são diferentes 
e, por isso, o atendimento não 
pode ser padrão.

“Cada pessoa age e pensa 
de uma maneira. Por isso, 
o atendimento não pode ser 
igual. O ideal seria identificar 

o tipo de consumidor e aten-
der como ele gostaria. Não 
adianta querer apertar a mão 
de todo mundo, por exemplo, 
pois não são todos que são 
receptivos”. Há pessoas que 
estão num dia ruim e querem 
ser atendidas rapidamente. 
“Provavelmente ele ficará 
irritado pelo excesso de aten-
ção”, explica. 

Brito lista seis tipos de clientes 
mais comuns. Os três primei-
ros são baseados na neuro-
linguística. Conheça cada um 
para direcionar o atendimento 
ao público.

Não existe um cliente padrão

 Visual
São observadores, notam cores, 
formas, detalhes dos produtos. Para 
esse tipo de cliente, não adianta 
puxar papo, pois provavelmente 
ficará irritado. 

Como identificar? 

Normalmente 
ele fica olhando, 
para ver onde 
em que bomba 
vai estacionar, 
observa ao redor, 
fala pouco. Para 
esse cliente, o 

Consumidor
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atendimento deve ser sucinto. Não adianta ser pró-ativo, 
precisa deixar que ele observe. Não é necessário ter 
um bom discurso, basta você deixá-lo à vontade para 
observar os detalhes com os próprios olhos. É o famoso 
“mais é menos”, ou seja, tem horas que é bom você 
falar menos para não comprometer a sua venda.

Cinestésico

Gosta de gente, de falar, de aparecer. Adora even-
tos, festas e oportunidades para comunicação. É o 
tipo de cliente mais complicado de atender, pois ele 
é exigente. 

Como identificar? É o tipo de cliente que trabalha 
com contato. Ao chegar para abastecer, vai abrir o 
vidro, apertar a mão do frentista. Ele fala com as 
mãos, gosta de conforto e, por isso, deve-se apro-
veitar para pode oferecer um café na loja enquanto 
abastece. Cuidado, pois esse tipo de cliente toma 
a iniciativa do contato, e geralmente não gosta do 
contrário. Por isso, o frentista deve esperar para ver 
como ele se apresenta, para, depois, agir.

Econômico
Ele se baseia no preço. Gosta de economizar em 
todos os sentidos. 

Como identificar? Nem sempre significa que 
a pessoa é rica ou pobre. Por exemplo, em um 
dia quente, o cliente chega num carro impor-
tado, mas com os vidros abertos, porque quer 
economizar o combustível utilizado no ar-
-condicionado. Para ele, não adianta oferecer 
mil coisas. É o famoso “mão de vaca”. Nesse 
caso, vale informar sobre as promoções de 
troca de óleo, se há promoção de lanche na 
loja de conveniência, etc. 

Conservador
É fiel ao posto. O que o atrai é a tradição. 

Como identificar? É aquele cliente que trata a 
todos com carinho, que aparece toda semana, e 
que gosta de ser reconhecido. Ele só deixará de 
aparecer caso deixe de ser reconhecido. Para esse 
cliente, é impor-
tante conversar, 
dar atenção, 
oferecer cor-
tesias de café, 
etc. 

Independente 
do tipo de perfil 
de clientes, 
converse com 
seus funcioná-
rios para serem 
sempre gentis. 
Afinal, boa edu-
cação nunca é 
demais.

Emuladores
São pessoas superficiais, mate-
rialistas e esnobes. Para eles, a 
embalagem é mais importante do 
que o conteúdo. Por isso, com-
pram tudo o que está na moda e 
aparece na mídia. 

Como identificar? É o famoso 
cliente que vive de aparência. Vai 
pagar a troca de óleo em cinco 
vezes no cartão, mas quer ser 
tratado bem, como se fosse uma 
pessoa importante. Gosta de 
ser chamado de senhor, ou pelo 
nome, e gosta de elogio. Se ele 
receber a atenção que espera, 
será um cliente fiel. Nesse caso, 
pode conversar à vontade.
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Para adequar a realidade de cada associado mais pró-
xima do convênio formalizado entre o Sindicombustíveis 
Resan e a Supply Service, empresa que faz a coleta e 
destinação final de resíduos para postos de serviços, 
foram criados novos grupos de serviços com preços 
diferenciados.

O plano original que prevê a coleta mensal de quatro 
tambores com 200 litros e duas lavagens de caixas 
separadoras por ano continua a atender à maioria dos 
associados. Entretanto, há agora opções trimestrais e 
de coleta mensal mas sem lavagem. Confira abaixo a 
descrição de cada um dos planos:

Supply cria novos planos para sócios do Resan

Resíduos

Mensal com 2 lavagens/ano

R$ 329,00
O que inclui: 1 coleta por mês dos 4 tambores de 200 
litros identificados por tipo de resíduo ou recipientes 
similares + 2 lavagens por ano das caixas separadoras 
de água e óleo juntamente com o descarte de até 2 mil 
litros de resíduos provenientes da lavagem.

 
Trimestral com 1 lavagem/ano

R$ 367,50
O que inclui: 1 coleta a cada 3 meses dos 4 tambo-
res de 200 litros identificados por tipo de resíduo ou 
recipientes similares + 1 lavagem por ano das caixas 
separadoras de água e óleo juntamente com o descarte 
de até 2 mil litros de resíduos provenientes da lavagem.

 Minikit sem lavagem

R$ 164,00
O que inclui: 1 coleta por mês de 1 big bag com 
liner plástico com capacidade para 60 litros, 
identificado por ‘Resíduos contaminados por óleo’ 
e 1 suporte metálico para uso exclusivo do big 
bag. Dá direito também à prestação dos serviços 
de coleta, transporte e destinação ambientalmen-
te adequada de embalagens plásticas usadas 
contaminadas com óleo, estopas/ panos e EPI´s 
usados contaminados com óleo, filtros de óleo 
usados. 
Cada limpeza de caixa separadora (de até 2 me-
tros cúbicos) para quem optar por esse plano sai 
a R$1.500,00 e inclui a destinação de 200 quilos 
de borra/terra.

 

Cade aponta riscos na compra da Ale pela Ipiranga

AA compra da rede Ale Combustíveis 
pela Ipiranga foi impugnada pela 
Superintendência-geral (SG) do 
Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (Cade). Segundo pare-
cer divulgado em 2 de fevereiro, a 
operação pode resultar em eleva-
ção de preços de combustíveis por 
não haver concorrentes à altura. 
Outra citação foi sobre o aumento 
de poder de mercado da Ipiranga.

O Tribunal do Cade é que poderá 
determinar alternativa para reme-
diar a situação. Serão afetados 
os mercados da distribuição de 
gasolina, diesel e etanol e a reven-
da. No parecer, o Cade avalia que 

somente distribuidoras nacionais, 
com grande escala e acesso à 
infraestrutura, conseguem competir 
entre regiões.

Atualmente, o mercado nacional é 
composto pela Ale, Ipiranga, Petro-
bras e Raízen. Mas, com a com-
pra, seria reduzido a apenas três 
empresas. Pela análise, a situação 
poderá gerar, ainda, um ambiente 
propício a surgimento de cartéis. 

O grupo Ultra, controlador da 
Ipiranga, informou que continuará 
buscando a aprovação da opera-
ção. “A companhia seguirá colabo-
rando com o Cade para afastar as 

preocupações concorrenciais”, diz  
a nota da companhia.

Histórico

A aquisição da rede Ale pela Ipiran-
ga por R$ 2,17 bilhões foi anuncia-
da em junho de 2016. Na época, a 
avaliação dos analistas era que a 
estratégia da Ipiranga era aumen-
tar sua participação no Nordeste.

Segundo dados de outubro de 
2016 da ANP, a BR Distribuidora 
é líder na distribuição de gasolina, 
com fatia de 25,6% do mercado. 
Na mesma base de comparação, 
a Ipiranga tem fatia de 19,7% e a 
rede Ale, de 5,1%.
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Regime errado aumenta 
tributos em até 70%

“Fiz uma simulação de um 
posto de Santos e somente 

por mudar de Presumido 
para Real, vi que ele deixa-

rá de pagar impostos por-
que a empresa está ope-
rando com prejuízo. Até 

então ele estava pagando 
cerca de R$ 8 mil por mês, 
entre Imposto de Renda e 

Contribuição Social”
Daniela de Paula, gerente da Plumas

PRAZOS
O mais indicado é iniciar o planejamen-
to tributário nos últimos meses do ano e 

concluí-lo até janeiro. A opção pelo Lucro 
Real ou Presumido é feita com o pagamento 

do primeiro Documento de Arrecadação 
de Receitas Federais (DARF) referente ao 

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ. 
Por isso, até o último dia útil de fevereiro 
é possível fazer a mudança para aquelas 

empresa que optam pela apuração mensal. 
O prazo se estende até o último dia útil de 

abril no caso dos contribuintes que fazem a 
apuração trimestral. 

“A apuração mais recomendada para postos 
é a trimestral que dá ao revendedor a con-
dição de aproveitar todas as despesas do 

período e se programar para o pagamento 
dos impostos”, diz Daniela.

Se a empresa está no regime errado, ele irá 
pagar mais impostos sobre um lucro que, de 
fato, não possui. “Às vezes, só o fato de mu-
dar do Lucro Presumido para o Real, diminui 

até 70% da carga tributária”.

EEm tempos de crise, o pla-
nejamento tributário torna-se 
crucial, principalmente quando 
o assunto é o pagamento de 
impostos. Reavaliar os resul-
tados do ano e até mesmo o 
regime tributário adotado pela 
empresa pode resultar na redu-
ção de custos e incrementar o 
faturamento de 2017.

Neste processo de reestudo fis-
cal, generalizar é a pior alterna-
tiva. Não há como afirmar que “o 
Simples Nacional é mais barato” 
ou “o Lucro Real é burocrático”. 
Também não é certo dizer que o 
“Lucro Presumido tem fiscaliza-
ção mais branda”. Estas ‘teses’ 
criam entraves ao bom planeja-
mento da empresa, reduzindo 
as opções e bloqueando alter-
nativas que poderiam ser mais 
condizentes aos negócios.

O prazo para os revendedores 
de combustíveis analisarem se 
o regime atualmente adotado 
é o ideal - Lucro Real ou Lucro 
Presumido – está se encerrando 
(veja abaixo). A programação 
deve ser feita anualmente para 
definição do melhor caminho 
e revisada de forma constante 
para evitar o aumento da carga 
de impostos.

Por exemplo: se a margem de 
lucro do negócio é pequena, então 

a apuração dos impostos (PIS, CO-
FINS, IRPJ e CSLL) sobre a base 
conhecida como Lucro Real pode 
ser mais interessante que a aplica-
ção do regime Lucro Presumido.

Como o próprio nome já diz, o 
Lucro Presumido é calculado 
com base na receita de vendas 
e, em cima deste valor, aplica-
-se a base de cálculo. “Ou seja, 
a empresa acaba pagando os 
impostos com base num fa-
turamento que não é real. Na 
verdade, o que ele vendeu não 
é o lucro, pois há o custo das 
mercadorias e todas as despe-
sas que são passíveis de dedu-
ção”, comenta Daniela de Paula, 
gerente comercial da Plumas 
Assessoria Contábil.

Já o cálculo do Lucro Real toma 
por base o resultado operacional, 
ou seja, a alíquota incide sobre o 
lucro líquido, já com a dedução 
do valor dos produtos e despe-
sas. “Costumo dizer que o próprio 
nome do regime de tributação é 
autoexplicativo. Você pagará os 
impostos sobre o Lucro Real, ou 
seja, sob a realidade. É claro que 
esta opção é mais viável para 
postos com galonagem de até 
350 mil litros, devendo ser anali-
sada suas despesas”.
SERVIÇO: A Plumas Assessoria Contábil 
mantém convênio com o Resan e faz plan-
tão presencial na sede do sindicato quin-
zenalmente, sempre às quintas-feiras.




