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Sonegação 
Mais de R$ 127 bilhões deixaram de ingres-
sar nos cofres públicos em decorrência da 
sonegação fiscal. Só no segmento de com-
bustíveis, a sonegação chega a R$ 2 bilhões 
decorrente de impostos não recolhidos.

Páginas 10 e 11

Entrevista
Presidente do Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO), Edson Vismona fala das 
dificuldades de ser empresário no Brasil e das 
alternativas que o País precisa seguir para dar 
a volta por cima.
Páginas 12 e 13  

Nestes 24 anos do Resan, nosso associado é que merece parabéns 
23 de abril

Que caminho seguir?
Governo abre consulta pública 
para definir novos rumos para o 

mercado de combustíveis
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Qual futuro para o downstream?05

Ética concorren-
cial, o que é?

“O mercado de combustíveis está sendo dura-
mente afetado por práticas inaceitáveis”, diz o 
presidente do Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO), Edson Vismona.
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Nesta edição

Conheça os 5 pontos que fazem parte 
da consulta pública sobre o setor

16 Resan ajuda 
Lar de Idosos

Entidade de Miracatu é uma das beneficiadas com 
as doações de revendedores por meio da Campa-
nha Abasteça o Natal de Quem Precisa. Conheça 
um pouco do trabalho e a história da instituição.
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Aniversários e agenda14
Nova lei em Santos15

Que caminho seguir?
Após um estudo sobre o mercado de downstream 

de combustíveis, formado pela cadeia de trans-
porte, distribuição e comercialização, o Ministério 

de Minas e Energia abre consulta pública para 
receber sugestões quanto às regras para garantir 

investimentos desde o refino até o abastecimento e 
fortalecer a livre concorrência.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Para onde caminha 
o nosso mercado?”

O

Editorial

O momento vivido por toda a cadeia de combustí-
veis no Brasil é um dos mais importantes da histó-
ria recente do nosso setor. O Ministério de Minas 
e Energia acaba de colocar em consulta pública 
um estudo chamado Combustível Brasil que tem 
como objetivo passar a limpo o que chamamos 
de downstream (transporte, distribuição e comer-
cialização dos derivados do petróleo). Ao mesmo 
tempo, o sindicato que representa as distribuidoras 
está, com apoio da revenda, levando à frente o pro-
grama Combustível Legal, que aponta problemas 
concorrenciais graves no nosso negócio que têm 
penalizado os pequenos empresários.

O Sindicombustíveis Resan está atento às discus-
sões e também defende que práticas concorren-
ciais sejam claras e garantam a lisura de toda a 
atividade que permeia a cadeia de derivados de 
petróleo e seus negócios agregados. 

A revisão de marcos legais que afetam produ-
ção, importação, refino e abastecimento está no 
topo da lista do estudo realizado por um grupo 
de trabalho liderado pelo ministério. Lógico que 
as incertezas geradas pela difícil situação finan-
ceira da Petrobras catapultaram o processo. Há 
o interesse de empresas ingressarem na área 
hoje dominada pela estatal, mas elas exigem 
regras definidas sobre a participação do Estado 
no negócio. E disso dependem os investimentos 
em novos parques de refino e na garantia de que 
teremos combustíveis para garantir o abasteci-
mento nos próximos anos. 

A matéria especial que trazemos nesta edição de 
Postos & Serviços é uma maneira de o nosso 
revendedor, que está na ponta de toda a cadeia do 
downstream, saber para onde está caminhando o 
mercado ao qual ele faz parte. 

Da mesma forma, o Resan esteve na sede da 
Fiesp participando do lançamento do programa 

Combustível Legal, do Sindicom. Embora tenha-
mos muitas questões divergentes envolvendo as 
companhias, o contexto geral da campanha deles 
é de interesse mútuo. Isso porque a sonegação 
fiscal, a existência dos devedores contumazes e 
também as fraudes atrapalham desde as distribui-
doras,  as grandes redes de varejo até o pequeno e 
médio revendedor.

Um destaque é para a entrevista que fizemos com 
o Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro 
de Ética Concorrencial (ETCO). Ele fala de como a 
falta de ética concorrencial se transformou em uma 
ameaça para a economia nacional. 

Espero, realmente, que todos vocês aprovei-
tem do esforço que fizemos para reunir numa 
mesma edição assuntos tão importantes para 
nossas empresas. 

Já aqui no nosso quintal, é importante parabenizar 
cada um dos nossos associados pela passagem 
de mais um aniversário do sindicato. O Resan faz 
24 anos no dia 23 de abril. Entramos, a partir de 
agora, no ano do Jubileu de Prata. 

O momento da economia nacional não nos permite 
pensar em grandes comemorações, mas precisa-
mos, sim, ter orgulho do respeito adquirido pelo 
Resan ao longo destes anos. Somos uma entidade 
sindical forte, representativa e que mantém a lide-
rança numa região extensa, formada por 23 municí-
pios da Baixada Santista e Vale do Ribeira. 

Gosto sempre de enfatizar que o sucesso do Re-
san está sempre ligado à participação do nosso as-
sociado nas reuniões, assembleias e eventos. Os 
nossos serviços, assessorias e convênios têm sido 
reforçados com objetivo de oferecer mais suporte 
para o empresário tocar seu negócio. Não deixe 
de aproveitar o know-how adquirido pelo sindicato 
ao longo destes 24 anos. Estamos aqui para tornar 
seu trabalho menos árduo. Até o mês que vem!
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Downstream

Essas são apenas algumas expres-
sões para traduzir o que virá pela 
frente no mercado de combustíveis 
brasileiro para absorver uma de-

manda crescente por derivados de petróleo 
num momento em que a Petrobras leva à 
frente seu plano de desinvestimento. Em 
2030, o País deverá consumir 3,1 barris de 
petróleo (b/p) frente os 2,3 milhões já utiliza-
dos em 2016. Mas como alcançar esse ritmo 
de crescimento se a Petrobras deu vários 
passos para trás? 

O certo é que o setor de downstream (trans-
porte, distribuição e comercialização dos deri-
vados do petróleo) no Brasil entrará em uma 
fase de transição e para que o fornecimento de 
combustíveis seja garantido será necessário 
estimular a entrada de novos agentes no setor 
até mesmo no refino de petróleo. O desafio 
estará em criar regras claras para todo o setor.

Não há dúvidas de que o País precisa 
expandir a oferta não só de combustíveis, 
mas de infraestrutura para a movimen-
tação de petróleo, seus derivados e os 
biocombustíveis. Daí a importância de um 
estudo que começou a ser feito em setem-
bro do ano passado e que acaba de ser 
colocado em consulta pública pelo Ministé-
rio de Minas e Energia (MME). 

Panorama geral
Batizado de Núcleo Operacional de Combus-
tíveis, o grupo de trabalho é formado pela 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), a Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE) e ministério e tem 
como objetivo traçar um panorama do setor 
e identificar diretrizes e medidas necessárias 
para estimular investimentos e proporcionar 
um ambiente mais concorrencial. 

Na prática, o estudo chamado Combustível 
Brasil aborda cinco temas que trazem “uma 
profunda reflexão sobre o futuro do abasteci-
mento brasileiro, com especial ênfase em criar 
condições de desenvolvimento da infraestru-
tura pelos agentes de mercado”. O resultado 
certamente passará por elaboração ou revisão 
de políticas do setor de combustíveis.

Quais são nossos problemas?

Após 23 reuniões, o comitê elencou como 
problemas e propostas os seguintes itens:

1 papel do refino e da importação no 
abastecimento; 

2 infraestrutura portuária; 

3 defesa da concorrência; 

4 precificação de mercado; 

5 marco tributário.

Futuro não tão longe assim
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Downstream

OO mercado precisa de uma nova 
regulação a partir da mudança 
da estratégia da Petrobras para 
os segmentos de refino, trans-
porte, armazenamento e comer-
cialização de derivados. Faz 
parte do Plano de Negócios da 
estatal (PNG 17-21), divulgado 
em setembro do ano passado, 
uma nova política de preços de 
mercado, maximização de mar-
gens na cadeia, busca por par-

ceiros para atuação no downstre-
am; investimentos em refino, em 
novas unidades e em unidades 
existentes, bem como em infra-
estrutura de movimentação de 
combustíveis, entre outros.

“Para a revenda de combustíveis, 
que está na ponta da cadeia, um 
dos pontos mais importantes é a 
segurança do abastecimento de 
combustíveis, mas sem deixar 

de lado a prática de concorrência 
saudável e leal”, diz José Camargo 
Hernandes, presidente do Sindi-
combustíveis Resan.

Temas
O relatório que embasa a consulta 
pública divide os principais desafios 
do downstream em quatro temas. 
Para facilitar o entendimento, P&S 
traz um resumo de cada um deles.

Ponto de partida

Papel do 
Refino e da 
Importação no 
Abastecimento 

“Embora o Brasil seja o 
quarto maior consumidor de 
combustíveis automotivos 

no mundo, o País não dispõe de 
capacidade de refino suficiente 
para atendimento integral de 
sua demanda. Atualmente, o 
atendimento ao mercado é com-
plementado com importações. 
Com o retorno do crescimento 
do mercado esperado para os 
próximos anos, serão neces-
sários novos investimentos na 
expansão do parque de refino e 
na infraestrutura para movimen-
tação de petróleo e derivados, 
incluindo dutos e terminais, 
cujas operações tenderão gra-
dativamente a atingir o máximo 
de suas capacidades”.

“Nas discussões de cenários 

Juarez Cavalcanti / Banco de Imagens Petrobras



POSTOS & SERVIÇOS  |  07

de longo prazo, se, por 
um lado, considera-se 
a construção de novas 
refinarias, por outro, existe 
a possibilidade de redução 
da intensidade de uso do 
petróleo, a partir de sua 
substituição por outras fon-
tes, pela inserção de novas 
tecnologias, como veículos 
híbridos e elétricos, e pelo 
aumento da eficiência no 
consumo de combustíveis.

Contudo, as projeções para 
o mercado de derivados de 
petróleo no País apontam 
para um aumento da de-
manda ao menos até 2030”. 

A análise continua: “Em 
que pese a hegemonia da 
Petrobras no segmento 
de refino de petróleo, há 
interesse da empresa na 
construção de parcerias 
com agentes privados, 
como já ocorre na explora-
ção e produção de petró-
leo. Em setembro de 2016, 
a empresa divulgou por 
meio de seu PNG 17-21 
(plano de negócios), que 
faz parte de sua estraté-
gia ampliar parcerias e 
realizar desinvestimentos 
na área de refino. Essa 
iniciativa representa, em 
alguma medida, estímulo à 
entrada de outros agentes 
no mercado. 

Outro ponto importante 
para atração de inves-
tidores em refino é ter 
uma política de preços de 
derivados que observe os 
mercados internacionais. 
Assim, o refinador terá 
garantia de que vigoram 
as regras de mercado na 
determinação dos preços”.

Infraestrutura 
Portuária 

Distribuidores, importadores e 
operadores logísticos afir-
maram que a infraestrutura 

portuária existente é insuficiente 
para o escoamento e distribuição do 
combustível de Norte a Sul do País, 
estando entre os pontos críticos a 

disponibilidade de píeres (pontos 
de atracação para os navios). Além 
disso, há restrições em dutos para 
transporte e de tanques para arma-
zenagem, de calado para navios de 
maior porte, de braços para carrega-
mento rodoviário e que, de maneira 
geral, não há disponibilidade de 
espaço nos terminais da Transpetro 
para contratação por terceiros. Se-
gundo os agentes ouvidos pelo grupo 
de trabalho, a situação desestimula a 

Defesa da Concorrência
Há uma preocupação com a garantia das condições de competi-
tividade no mercado que, na prática, estão diretamente relacio-
nadas aos interesses dos consumidores. O objetivo é criar regras 
capazes de evitar que novos agentes que entrarem no mercado, 
estimulados pelo plano de desinvestimento da Petrobras, não 
tragam condutas anticompetitivas. O risco está na capacidade 
de “empresas com elevadas participações de mercado” imple-
mentarem diferentes estratégias, “com o objetivo de restringir 
a concorrência”. 

O estudo cita um exemplo de conduta anticompetitiva “a dis-
criminação de adquirentes, que pode ser realizada por meio 
da fixação diferenciada de preços. Pressupõe-se que o produ-
tor utiliza seu poder de mercado para fixar preços diferentes 
para o mesmo produto/serviço, discriminando compradores, 
individualmente ou em grupos, de forma a se apropriar de 
parcela do excedente econômico e assim elevar seus lucros”.

Gabriel Ribeiro / Banco de Imagens Petrobras
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Precificação de 
Mercado
“Considerando a relevância da precifi-
cação na atratividade de investimentos 
em infraestrutura de refino e logística de 
derivados, é importante que a Petrobras

mantenha a atual política de prática 
de preços de combustíveis, observa-
do o mercado internacional, de modo 
a estimular investimentos no mercado 
doméstico e a fomentar a concorrência 
no médio/longo prazo”, diz o documento 
que está em consulta pública. 

Um dos pontos neste item do relatório é 
a defesa de que o preço continue livre e 
“sejam definidos pelo mercado, a partir 
da competição entre os agentes do setor. 
Esse mecanismo possibilita que os preços 
no mercado interno guardem relação com 
os preços no mercado externo”.

Marco Tributário 
A política tributária também é apontada como um “fator deter-
minante” para a concorrência entre os agentes que compõem o 
mercado de combustíveis. “Em alguns casos, o peso dos tributos 
no preço final dos combustíveis é superior às margens praticadas 
na distribuição e na revenda”. A participação das distribuidoras e 
da revenda no grupo de trabalho contribuiu para reforçar a im-
portância dos tributos na formação dos preços dos combustíveis. 
Está consignado no documento “o uso dos tributos estaduais como 
instrumento de guerra fiscal entre os estados e de concorrência 
desleal (sonegação)”.

Como participar
De acordo com a Portaria 113/2017, do MInistério de 

Minas e Energia, a Consulta Pública Nº 29 está aberta 
para contribuições até o dia 20 de abril. Para o envio 
de críticas e sugestões, o interessado deverá acessar 
o relatório e o formulário de sugestões disponibilizados 

na página do MME, na área destinada a consultas 
públicas. 

http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas

importação. Verifica-se, ainda, a neces-
sidade de investimentos nos acessos às 
áreas portuárias e na manutenção e/ou 
expansão de rodovias e ferrovias auxi-
liares às atividades do abastecimento de 
combustíveis. O Porto de Santos (SP) é 
citado pelos agentes como exemplo de 
estrangulamento viário em seu acesso. 
Para a Petrobras, “há saturação da infra-
estrutura atual que, em grande medida, 
não dispõe de folgas para serem utiliza-
das por outros agentes além do proprie-
tário carregador”. 

O grupo de trabalho apurou, com distri-
buidores e importadores, que “a Petro-
bras deveria indicar claramente em que 
áreas não mais atuará no abastecimen-
to de combustíveis e com que intensi-
dade e frequência isso deverá ocorrer, 
abrindo espaço, de fato, para a iniciati-
va privada neste primeiro momento de 
seu reposicionamento”. Há uma pres-
são para que a estatal informe “onde 
não realizará investimentos e/ou quais 
ativos serão vendidos”. A informação é 
considerada condição primordial para a 
entrada de novos agentes no setor de 
combustíveis”. 
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1 Estabelecer, por meio do Conselho Nacional de Politica 
Energética - CNPE, as diretrizes estratégicas para o 

desenho de novo mercado de combustíveis, observada a 
necessidade de período de transição decorrente do reposi-
cionamento da Petrobras.

2Analisar e propor mecanismos para incentivar investi-
mentos em refino no País.

3Analisar e propor políticas para fomento à formulação 
de combustíveis, produção local de óleos lubrificantes 

básicos e outros derivados.

4 Permitir a importação de gasolina e óleo diesel direta-
mente por distribuidores de combustíveis.

5 Mapear as áreas de infraestrutura prioritárias para reali-
zação de investimentos privados.

6 Analisar e propor mecanismos para que os procedimentos 
licitatórios dos portos sejam convergentes com os interes-

ses do abastecimento nacional de combustíveis.

7 Concluir as licitações iniciadas e realizar novas licitações 
de áreas de armazenamento de combustíveis nos portos 

a fim de estimular novos investimentos em terminais.

8 Analisar e propor mecanismos que, em função do repo-
sicionamento da Petrobras, garantam o abastecimento 

nacional, com prazos de transição adequados, inclusive nos 
Polos de Fornecimento Limitado (PFL).

9 Reavaliar a legislação que trata do Sistema Nacional de 
Estoques de Combustíveis para adequá-la às condições 

atuais de abastecimento do mercado de combustíveis.

10 Reforçar o combate ao comércio irregular de com-
bustíveis, por meio de ações conjuntas da ANP, 

distribuidores e revendedores, Corpo de Bombeiros e outras 
instituições  governamentais.

11 Aprimorar o monitoramento da movimentação e co-
mercialização de derivados e biocombustíveis.

12 Reforçar a atuação conjunta e cooperativa das auto-
ridades regulatórias e de defesa da concorrência no 

que tange ao abastecimento nacional de combustíveis, de 
modo a prevenir e coibir práticas anticompetitivas.

13 Aperfeiçoar a atuação regulatória visando ao controle 
de cláusulas contratuais danosas à concorrência e/

ou que afetem a garantia do suprimento de combustíveis.

Conheça as propostas que estão em discussão

14 Avaliar ações para o estímulo à prática de 
preços para combustíveis compatível com o 

mercado internacional, de forma a garantir a remune-
ração das atividades, permitir a previsibilidade para 
investimentos de longo prazo e favorecer a criação de 
um mercado competitivo.

15 Avaliar a simplificação e a harmonização dos 
mecanismos tributários, federal e estaduais, in-

cidentes sobre a comercialização de combustíveis para 
garantir a isonomia no tratamento dos agentes.

Downstream
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O

Concorrência

Os números são astronômicos: de janeiro a março, 
mais de R$ 127 bilhões deixaram de ingressar nos 
cofres públicos em decorrência da sonegação fis-
cal, segundo informações do Sindicato Nacional dos 
Procuradores da Fazenda Nacional. Só no segmento 
de combustíveis, a estimativa é que R$ 2 bilhões em 
impostos não sejam recolhidos.

“Infelizmente, o mau empresário descobriu que nin-
guém é preso no Brasil por não pagar tributo. Por isso 
criamos o Combustível Legal, que nada mais é do que 
um conjunto de iniciativas capazes de promover uma 
ampla discussão sobre as atividades ilícitas que asso-
lam o setor”, disse o diretor de Planejamento Estra-
tégico do Sindicato Nacional das Empresas Distribui-
doras de Combustíveis e de Lubrificantes (Sindicom), 
Helvio Rebeschini durante o lançamento do programa 
apresentado ao mercado no dia 16 de março, durante 

reunião na Fiesp, em São Paulo, com a participação 
do Sindicombustíveis Resan.

O Sindicom tem defendido e sugerido aos deputados 
estaduais a adoção de leis que penalizem os agentes 
fraudadores com dolo, ou seja, quando encontra-
do chip na bomba de combustível (para desvio de 
produto) e a melhor uniformização de alíquota dos 
combustíveis. Também estão na lista de medidas 
o investimento em forças tarefas permanentes e a 
realização de workshops para a imprensa entender o 
funcionamento da cadeia.

Dívida
Atualmente, a dívida que os sonegadores têm com a União 
supera R$ 1,8 trilhão. Essa conta inclui o débito de grandes 
empresas com a Previdência Social: elas devem mais de 
R$ 426 milhões ao INSS. As fraudes são a maior ameaça 
à concorrência, inclusive no setor de combustíveis.

R$ 100 bilhões dos R$ 127 bilhões registrados pelo 
‘sonegômetro’, isto é, 80% do total, foram escoados em 

operações de lavagem de dinheiro

Sonegação é astronômica

http://www.quantocustaobrasil.com.br/jogodaformiga/

Os valores apresentados ao lado são apenas referenciais, com finalidade ilustrativa. O custo tribu-
tário de cada produto tem como referência dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. 
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Sonegação e outras práticas ilíci-
tas estão na mira do mercado de 
combustíveis e fazem parte das 
ações prioritárias que constam na 
pauta comum das distribuidoras e 
revendedores. 

“Queremos uma revisão da re-
gulação e dos procedimentos de 
importação das correntes de deri-
vados dos solventes e do metanol. 
Além de uma lei que diferencie 
o devedor contumaz do devedor 
eventual. A legislação, infelizmen-
te, trata ambos da mesma forma”, 
disse o diretor de Planejamento 
Estratégico do Sindicom, Helvio 
Rebeschini, durante a apresen-
tação do programa Combustível 
Legal ao mercado paulista, no dia 
16 de março, na Fiesp. A entidade 
propõe a criação de forças-tarefas 
permanentes.

Segundo Rebeschini, nesta 
cadeia, empresários mal intencio-
nados causam danos irreparáveis 
para a concorrência e para a 
sociedade.  “Sonegação, inadim-
plência de tributos e importações 
fraudulentas atentam contra a 
economia nacional. Além disso, 
distribuidoras ‘barrigas de aluguel’ 
e outros grupos ilícitos infiltrados 
no setor lavam dinheiro e adulte-
ram a quantidade e qualidade do 
combustível”, ressalta. 

Outro ponto discutido é quanto ao 
ICMS, cuja proposta é a uniformi-
zação das alíquotas em todos os 
estados. 

Problemas
Rebeschini afirma que são dois 
os problemas que afetam o setor: 
o tributário, com carga tributária 
elevada, e as fraudes operacionais. 

“Temos ciência das famosas “meia-
-notas”, ou seja, venda sem nota; e 
de vendas interestaduais fictícias, 
com diferença de alíquotas dos 
combustíveis nos estados”.

Sobre as operacionais, o diretor 
alerta que estas fraudes estão rela-
cionadas ao transporte do combus-
tível. “Ainda há roubo de carga, ou 
a adulteração da carga dentro do 
próprio caminhão. E não para por 
aí, pois alguns postos apelam para 
a famosa bomba fraudada”.

Maiores devedores
“Temos empresas que são aber-
tas já com o pressuposto de não 
pagar”. No setor, os 20 maiores 
devedores de tributos de ICMS de-

vem R$ 16 bilhões ao Governo do 
Estado de SP. E a maioria dessas 
empresas não existe mais. 

Segundo informações publicadas 
pelo Blog O Antagonista, “somen-
te no setor de combustíveis, 75 
empresas devem quase R$ 20 bi-
lhões em ICMS ao Estado de São 
Paulo. O problema é que a maio-
ria já fechou as portas. Das 20 
maiores devedoras, por exemplo, 
apenas duas ainda estão em ativi-
dade: Manguinhos e a Aspen (15ª 
maior devedora, com quase R$ 
522 milhões)”. A lista completa dos 
devedores pode ser vista no site 
http://m.oantagonista.com/posts/
quase-r-20-bilhoes-sonegados.

“O crime organizado está se apossando desse 
setor, pois é atrativo para lavagem de dinheiro”

Fabrizzio lutava contra fraudes

Divulgação

Resan lamenta morte de fiscal do PR

OO Sindicombustíveis Resan la-
menta o falecimento do fiscal Fa-
brizzio Machado da Silva, assas-
sinado em Curitiba (PR) no dia 24 
de março, na porta de casa, por 
volta das 22 horas. Ele era presi-
dente da Associação Brasileira de 
Combate a Fraudes de Combustí-
veis, entidade fundada há quase 
cinco anos para dar apoio às in-
vestigações policiais sobre crimes 
deste tipo. 

Ele atuava como especialista téc-
nico em ações realizadas pelos 
órgãos de fiscalização, inclusive 
pelo Ministério Público.

O técnico foi morto três horas de-
pois de dar entrevista a uma equi-
pe de jornalismo do Fantástico, 
da Rede Globo, que preparava 
matéria especial sobre fraudes 
no setor. Conhecido e respeita-

do profissionalmente no meio de 
combustíveis, Fabrizzio se dedi-
cou por mais de 15 anos ao com-
bate de irregularidades, sempre 
de forma discreta e marcada pela 
ética e profissionalismo. 

Ele foi responsável pela denún-
cia de um esquema fraudulento 
que resultou na Operação Pane 
Seca, no Paraná. As matérias vei-
culadas no Fantástico podem ser 
encontradas no portal do Resan 
(www.resan.com.br).
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“Brasil é o país do futuro. 
Certamente boa parte dos 
brasileiros já ouviu essa 

frase de efeito. Crescemos 
escutando que este é um 

país em desenvolvimento, com 
grande potencial, um gigante 

adormecido.

Por que, então, esse futuro custa 
tanto a chegar? Como tirar do ca-
minho os entraves que impedem 

o Brasil de se desenvolver?

Na verdade, a nação com a qual 
sonhamos só começará a ser 

construída se deixarmos de lado 
a retórica e partirmos para ações 
imediatas e efetivas de mudança, 
com o comprometimento de todos.

Pela nossa experiência, melhorar 
o ambiente de negócios, simplifi-
car as atividades empreendedo-
ras e combater a corrupção e a 

ilegalidade são os caminhos para 
alcançar esse objetivo”.

O trecho acima faz parte de um 
artigo assinado pelo advogado 
Edson Vismona, presidente do 

Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial (ETCO) desde 2009, 
e publicado pelo Jornal Folha 

de S.Paulo no dia 29 de março 
deste ano. Dias antes, Postos 
& Serviços tinha entrevistado 
Vismona para falar sobre ética, 
concorrência, as dificuldades 
de ser empresário no Brasill e 
também as alternativas que o 
País precisa seguir para sair 

dessa crise ética e política.  Leia 
a íntegra a seguir:

“Vivemos uma 
crise ética”

Concorrência

Edson Vismona, presidente do ETCO
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O que é a ética concorrencial e 
como ela se dá no ambiente das 
pequenas empresas?

Ética e a defesa da legalidade 
são fundamentos da convivência 
humana e também empresarial. 
Sem obedecer esses princípios o 
desenvolvimento do País é preju-
dicado, pois acarreta insegurança 
jurídica. Ninguém investe em um 
mercado que não respeita regras. 
As pequenas empresas são du-
ramente prejudicadas por com-
portamentos antiéticos e ilegais, 
pois têm maiores dificuldades em 
se defender dessas práticas que 
pervertem a competitividade;

O Brasil vive uma crise ética? 
Nos últimos quase 15 anos de 
existência do ETCO, o que mu-
dou no País?

Sim, vivemos uma crise ética. 
Nos últimos 15 anos as práticas 
ilegais, como corrupção, foram de-
monstradas com clareza para toda 
a sociedade, despertando a indig-
nação de todos. Não são compor-
tamentos novos, já ocorriam há 
muito tempo, mas nunca, como 
hoje, ficaram tão explícitos. E o 
que é pior, mesmo descobertos e 
fartamente denunciados, continu-
am a ser praticados. Desde a fun-
dação do ETCO temos aprofunda-
do posturas apontando caminhos 
para constituir uma nova realidade 
em nosso País, estimulando novos 
padrões de conduta. Avançamos, 
mas há muito o que ser feito.

Num período de crise, quais as 
principais ameaças à ética?

O estímulo às fraudes e sone-
gação como formas de manter a 

competitividade de um negócio ou 
a sobrevivência de uma pessoa. 
O que pode ser desastroso, pois, 
uma vez identificadas – e tudo 
atualmente é mais fácil de co-
nhecer – as consequências serão 
muito danosas para a manutenção 
da empresa e a credibilidade das 
pessoas que praticarem o ilícito. 
Ou seja, ser fiel a princípios e 
respeitar a lei é sempre o melhor 
caminho para a permanência de 
uma empresa e uma vida honrada, 
sem sobressaltos com a justiça.

O Governo colabora pouco para 
que as empresas sejam éticas?

Poderia ajudar muito mais. Muitas 
vezes a lei cria dificuldades para 
quem age corretamente, criando di-
versas e complicadas obrigações es-
pecialmente para cumprir um com-
plexo e intrincado sistema tributário, 
sem esquecer as inúmeras regras 
impostas pela administração pública. 
Ressalto que o exemplo deve ser 
dado pelo administrador público que 
tem o dever de cumprir e fazer com 
que as leis sejam cumpridas.

As pequenas empresas são as 
que mais sofrem com a falta de 
ética concorrencial?

Todos sofrem com a falta de ética 
concorrencial, mas em níveis dife-
rentes. Os setores mais tributados, 
com a sonegação, têm os maiores 
prejuízos. Os pequenos, claramen-
te têm menor estrutura para fazer 
valer seus direitos e maior dificul-
dade para apresentar suas agruras 
para as autoridades. Para superar 
essa deficiência é fundamental que 
as associações que as representam 
assumam uma expressa defesa de 

legítimos interesses e incentivem o 
respeito à lei.

Que medidas/mudanças/leis o 
ETCO acredita que precisem 
ser implantadas a curto prazo 
para melhorar o ambiente con-
correncial?

Combater a oferta de produtos 
ilegais e a desestimular a demanda 
por esses produtos, atuando de 
modo sistêmico e sistemático na 
defesa da legalidade e da ética. Te-
mos desenvolvido, nesses 14 anos 
de existência, propostas que aper-
feiçoam o ambiente de negócios. 
No curto prazo temos cooperado 
com o poder público para diminuir 
as ações ilegais no mercado, apon-
tando desvios e sugerindo medi-
das de combate. Acreditamos que 
medidas que simplifiquem o sistema 
tributário, facilitando o cumprimento 
das obrigações fiscais, podem ser 
rapidamente implementadas.

Qual a sua avaliação sobre o mer-
cado de combustíveis no País?

O mercado de combustíveis está 
sendo duramente afetado por prá-
ticas inaceitáveis, como o devedor 
contumaz, fraudes de combustíveis 
e a chamada “bomba baixa”. O 
Sindicom, nosso associado, tem se 
dedicado em inúmeras frentes com 
várias iniciativas para combater es-
sas práticas criminosas que afetam 
o consumidor, a concorrência leal 
e o erário. Toda a sociedade perde, 
só ganham os criminosos. O ETCO 
apoia integralmente essas ações de 
defesa do mercado legal e leal de 
combustíveis. O espaço da crimina-
lidade deve ser estreito e trabalha-
mos para que assim seja.

“O mercado de combustíveis está sendo 
duramente afetado por práticas inaceitáveis”
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Syrlei Teresinha Figueira 
Auto Posto Nova Itanhaém 
- Itanhaém
   
Napoleão Fernandes  
Morais
Auto Posto Oceano  

André Rodriguez Pereira 
Auto Posto Pariquera-açu - 
Pariquera-açu

Geraldo Toshiiti Oki 
Oki Centro Automotivo - Registro

Renan Calpena
Auto Posto São José de Santos 
- Santos
   

Arazil Samartins
Auto Posto Vale do Itariri - 
Itariri

Nelson Gonçalves Pinto 
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe
   

Roberto Goiti Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde 
Sete Barras - Sete Barras

   
Antônio Carlos da Silva 
Sobrinho 
Auto Posto Fortaleza do 
Litoral - São Vicente

16Palestra organizada pelo Sindicom na 
FIESP, em São Paulo/SP;

16 Reunião com a revenda, em SP, para 
negociação da pauta de reivindicações 

17/18 dos postos de serviços;

17 Reunião do Conselho da Fecombustí-
veis, em Gaspar/SC;

17/ Encontro de Revendedores e Lojas de 
Conveniência de Santa Catarina, em 

Gaspar/SC;

22Encontro com Sr. Luiz Cláudio de 
Carvalho da SEFAZ-SP para tratar de 

assuntos de interesse da categoria, em São 
Paulo/SP;

27 Reunião no Ministério Público Federal 
de SP para tratar de assunto de interes-

se da categoria, em SP;

28Reunião Ordinária do Conselho Regio-
nal do Senac/SP, em SP;

29 Reunião em SP para negociação da 
pauta de reivindicações 17/18 dos 

postos de serviços;

29 Reunião no Sindicom/SP para tratar de 
assunto de interesse da categoria, em 

São Paulo/SP;

30Palestra “Portaria MTE nº 1109/16: 
Controle da Exposição Ocupacional 

ao Benzeno” ministrada pela Labormed aos 
associados, em Santos/SP;

31 Reunião na CETESB/SP para tratar de 
assuntos de interesse da categoria, em 

São Paulo/SP.

ABRIL
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

ABRIL
1ª QUINZENA

Março

Mônica Maria Fernandes 
Auto Posto Xixová - Praia 
Grande

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

Nelson Rodrigues Jr. 
Auto Posto Saveiros -  
Itanhaém

Atlântico - Santos
   

Álvaro Francisco  
Ameixeiro
Super Posto 800 Milhas - 

São Vicente
   

João Luiz Fernandes
Auto Posto Xixová - Praia 
Grande

   
José Roberto Gonçalves
João Gonçalves Posto de 
Gasolina - São Vicente

Tiago Ongarato Pontes
Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga
   

Ricardo Emmanuel Dias 
Cabral 
A.R.W. Cabral Serviços  

Automotivos - Santos
   

Antônio Luiz Sobrinho
Auto Posto Fortaleza do  
Litoral - São Vicente

Marcos Campagnaro
Posto de Serviços Travessia de 
Santos - Santos

18

20

29

19

04

14

11

28

06

05

12

22

15



REVENDA DE GLP

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
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B

Em vigor...

Bares, restaurantes e estabeleci-
mentos de Santos que comerciali-
zam bebidas alcoólicas – incluindo 
lojas de conveniência e postos que 
possuem geladeira na pista - devem 
exibir, desde fevereiro, uma nova 
placa aos clientes.

De acordo com a Lei Complementar 
nº 950, de 10 de novembro de 2016, 
torna-se obrigatória a colocação 
de aviso em local visível, preferen-
cialmente na entrada dos estabe-
lecimentos com a seguinte frase: 
“Advertência: o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas pode viciar, 
provocar danos à saúde, à família e 

à sociedade”.

A placa poderá ser confeccionada 
em qualquer material durável e 
ter, ao menos, o formato de A4, 
com as dimensões de 210 mm 
de largura e 297 mm de altura. 
O não cumprimento acarretará 
em multa no valor de R$ 1 mil, 
cobrada em dobro no caso de 
reincidência.

O Sindicombustíveis Resan firmou 
parceria com a empresa SVAS Co-
municação Visual para elaboração 
das placas a um custo de R$ 10. 
Interessados devem procurar o Sr. 
Carlos pelo telefone 3349-9656. 

Comerciantes poderão, pelo 
menos até o dia 1º de junho, 
oferecer descontos para clien-
tes que comprarem à vista. 

A MP 764/16, publicada em 
28 de dezembro, foi reeditada 
e publicada no Diário Oficial 
da União, em 21 de março 
de 2017, prorrogando a au-
torização por mais 60 dias. A 
renovação da MP se deu por 
Ato da Presidência da Mesa do 
Congresso Nacional nº 15, es-
tendendo sua validade de 3 de 
abril a 1º de junho de 2017. 

A diferenciação de preços para 
pagamento no ato, à vista ou 
em cartão, prática proibida 
até o final do ano passado, 
foi aprovada para estimular a 
economia, principalmente o 
pequeno varejo, que consegue 
oferecer preços melhores para 
os consumidores. 

Santos exige nova placa Câmara Federal 
prorroga prazo 
da MP 764, do 
preço à vista, 
até 1º de junho
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Ação social

Quem chega à terceira idade 
merece atenção especial, carinho 
e cuidados constantes. E o Lar dos 
Idosos de Miracatu oferece tudo 
isso, de forma exemplar, para os 
19 vovôs e vovós que lá residem. 
Há 20 anos, a entidade se dedica, 
exclusivamente, a cuidar daqueles 
que, infelizmente, sofreram abusos 
familiares, possuem histórico de 
abandono e que não tem para onde 
ir.  Esta é uma das três instituições 
que o Sindicombustíveis Resan 
escolheu para receber as doações 
feitas pelos revendedores na Cam-
panha Abasteça o Natal de Quem 
Precisa 2016.
“Aqui eles recebem todo o apoio e 
amor que tanto necessitam nessa 
fase da vida. Somos uma família e 
nos alegramos em ver que todos 
são muito felizes aqui”, comenta 

a presidente da instituição, Anita 
Shizue Kobashigawa.
Promovida pelo Sindicombustíveis 
Resan há 19 anos, a campanha 
resultou na doação de R$ 3,5 mil 
que serão utilizados no término das 
obras de adequação dos dormitó-
rios às exigências da legislação.
“Ficamos muito felizes com a 
doação do Resan. A comunidade 
nos ajuda com alimentos e trabalho 
voluntário em nossos eventos. Mas, 
quantias em espécie são muito ra-
ras de recebermos e, muitas vezes, 
temos obras a serem concluídas 
que acabam atrasando por falta de 
recursos. A construção de um muro 
de arrimo nos fundos da casa, por 
exemplo, está apenas no papel. 
Isso sem falar nos móveis e ele-
trodomésticos para a cozinha, que 
precisam ser trocados”.

Para continuar com o trabalho, o lar 
promove diversos eventos, como 
quermesse, rifas, bingos e jantares. 
E, semanalmente, diversos parcei-
ros visitam os idosos e promovem 
festas, com muito forró. “É o ritmo 
que eles mais gostam e que os 
deixa mais alegres. Outro passeio 
que eles adoram é ir no pesqueiro 
ou até a feira comer pastel. Nes-
se caso, precisamos do apoio da 
Prefeitura, que nos cede ônibus 
adaptado para os que utilizam ca-
deira de rodas”.
Quer ajudar?
A entidade aceita doações de todos 
os tipos, além de voluntariado. No 
momento, o lar conta com, apenas, 
um educador físico. O endereço é 
a Rua Valdemar Lopes Ferraz, 36, 
em Miracatu. O telefone é o (13) 
3847-1524.

Em Miracatu, trabalho merece apoio
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Palestra esclarece riscos do benzeno

“No entanto, nesses 20 anos 
que atuamos junto ao Resan, 
nunca tivemos ciência de caso 
de aplasia de medula (incapa-
cidade de gerar células san-
guíneas). A leucopenia (dimi-
nuição dos glóbulos brancos) 
pode acontecer, mas ela não é 
considerada uma doença e sim 
uma manifestação de algum 
transtorno”, diz o médico. 

Sobre leucemia, Cardoso res-
salta que em todo esse tempo, 
apenas tomou conhecimento 
de dois casos entre frentistas. 
“Porém, não há como saber 
se a doença foi causada pelo 
contato com o combustível”. 

Cardoso, médico da Labormed, explicou detalhes da portaria aos associados

O
Portaria 1.109

O que muda na rotina dos postos 
de combustíveis com a Portaria 
1.109, do Ministério do Trabalho 
e Emprego? Em vigor desde 21 
de setembro do ano passado, a 
norma foi editada para minimizar 
os danos à saúde do trabalhador 
diante da presença do benzeno 
na gasolina. A portaria estabelece 
diversas obrigações e prazos. 
Uma das medidas imediatas é a 
inclusão da contagem de plaque-
tas e reticulócitos no hemograma 
do funcionário de posto, a cada 
seis meses. 

Além disso, a medição de tan-
ques utilizando régua só pode 
ser feita com o uso de EPI´s. “A 
portaria exige, ainda, o fim do pa-
ninho, que era muito utilizado no 
abastecimento para evitar que o 
combustível queime a pintura do 
carro”, explicou o presidente do 
Resan, José Camargo Hernan-
des, durante uma reunião com 
associados na sede do sindicato 
no dia 30 de março.

Nesse caso, é permitido, apenas, 
uso de toalhas de papel absor-
ventes para a limpeza de superfí-
cies contaminadas com gasolina, 
além do empregado utilizar luvas 
impermeáveis para limpeza.

Em parceria com a Labormed 
Saúde Ocupacional, o Resan ex-
plicou passo a passo o que deve 
ser seguido pelo revendedor. 

Segundo o médico do trabalho 
José Eduardo Dias Cardoso, dire-
tor técnico da Labormed, a gaso-
lina tem em torno de 0,5% a 1% 
de benzeno em sua composição. 
É um produto cancerígeno que 
pode afetar a medula e provocar 
a queda na produção de glóbulos 
brancos e vermelhos. 

Uniformes
Um ponto que merece atenção na por-
taria é com relação à lavagem de uni-
formes pelos empregadores aos fren-

tistas. Segundo o presidente do Resan, 
a Fecombustíveis enviou um ofício ao 

MTE pedindo prorrogação do prazo, 
que já está em vigor. “Infelizmente, 
não existem lavanderias habilitadas 

em todo o país para atender a deman-
da. No Rio de Janeiro, por exemplo, 

só há uma para atender toda a região. 
Na Baixada Santista, não encontramos 
nenhuma que atenda os 23 municípios 
de nossa base. Uma solução momentâ-
nea é colocar uma máquina no posto e 
redirecionar a água da lavagem para a 

caixa separadora”.
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Fique Atento!

  

1 A partir de 30 de junho, 
os lubrificantes com 
níveis mínimos de 
desempenho API SJ, API 

CG-4 e ACEA vigente não poderão 
mais ser comercializados, conforme 
determina o artigo 23 inciso III, da 
Resolução ANP n.º 22, publicada em 
14 de abril de 2014. Através desta 
mesma resolução, em 2015, a ANP 
proibiu a comercialização de outros 
tipos de lubrificantes (API SF e API 
CF); entretanto muitos revendedores 
não se atentaram para a data limite 
e foram autuados, sendo a multa 
mínima aplicada, para este caso, no 
valor de R$20.000,00.

LUBRIFICANTES 3 Em abri l ,  o Senac com-
pleta 70 anos. E a uni-
dade de Santos preparou 
diversas ações para 

comemorar a data, como palestras, 
exposições, saídas fotográficas e 
workshops. Para saber a progra-
mação completa, acesse o site do 
Resan ou l igue para o telefone (13) 
2105-7737.

SENAC

4 A entrega do Relatório Anual 
de Atividades Potencialmente 
Poluidoras e Utilizadoras de 
Recursos Ambientais é prorro-

gada para 31 de maio de 2017 em razão 
de instabilidades nos sistemas do Ibama, 
que inviabilizaram o acesso de usuários 
externos no final de março.

RAPP PRORROGADO

GOLPES

5  Pesquisadores do Centro Nacional de Pes-
quisa em Energia e Materiais, em Campinas 
(SP), desenvolveram, com o uso de nano-
tecnologia, um dispositivo capaz de medir 

em poucos segundos a qualidade do etanol combustível. 
De acordo com o pesquisador Carlos César Bufon, 
o dispositivo pode ser utilizado em toda a cadeia, da 
produção ao abastecimento, garantindo ao consumidor 
que o produto enviado ao tanque do carro é, realmente, 
o que ele comprou. A equipe acredita que o dispostivo 
possa chegar ao mercado em até dois anos. 

NOVO DISPOSITIVO

6 O Minaspetro recebeu, nas últimas semanas, liga-
ções de revendedores que foram vítimas de golpes 
– ou tentativas – de diferentes naturezas. Uma das 
vítimas disse que teve seu talão de cheques clonado, 

e que os bandidos estavam gastando grandes quantias em esta-
belecimentos da região. Em outro caso, uma funcionária atendeu 
a um telefonema de um ‘funcionário da Polícia Civil’, oferecendo 
proteção extra ao posto, mediante ao pagamento de uma taxa 
fixa. O posto contatou a Polícia Civil, que informou desconhecer 
a autoria de tal procedimento, reiterando que o órgão jamais 
cobraria valores para fazer tal proteção ao estabelecimento. 

2 As fiscalizações nos 
postos de combustível 
diminuíram no ano 
passado. Mesmo as-

sim, o número de multas aplicadas 
quase dobrou, porque as fraudes 
aumentaram com mais sofisticação 
tecnológica. Em março, uma blitz 
em São Paulo mostrou que metade 
dos postos estava roubando o 
consumidor. O que chamou mais 
atenção foi uma fraude tecnológica: 
um chip acionado à distância para 
mandar menos combustível para 
o tanque dos veículos. Quando 
os fiscais chegavam, também à 
distância, um funcionário voltava 
tudo ao normal para a fraude não 
ser descoberta.

FISCALIZAÇÃO

7 A Federação Nacional das Distr ibuidoras 
de Combustíveis, Gás Natural e Bicom-
bustíveis (Brasilcom) foi lançada, em 
março, no Rio de Janeiro, reunindo cinco 

sindicatos estaduais: Sindisul (RS), Sindiminas 
(MG), Sindesc (SC), Sicompar (PR) e Sindigoias 
(GO). A perspectiva é de que, futuramente, as 
representações de São Paulo, Mato Grosso, Per-
nambuco e Paraíba participem do grupo. Hoje, são 
40 distr ibuidoras representadas pela Brasilcom, que 
alimentam em torno de 3 mil postos de combustíveis. 
Integram a Brasilcom as distr ibuidoras regionais, de 
menor porte em relação às gigantes do setor.

DISTRIBUIDORAS LANÇAM FEDERAÇÃO

8  A rede Ipiranga terá uma audiência de con-
ciliação com  representantes do Ministério 
Público no dia 26 de abril. A empresa foi 
alvo de uma operação da Agência Nacio-

nal do Petróleo (ANP) em novembro de 2016, no Rio 
de Janeiro, quando foi constatada a distribuição de 
etanol misturado com metanol. Essa adulteração pode 
resultar em graves danos à saúde pública. Para o pro-
cesso, a Ipiranga contratou o ex-Advogado-Geral da 
União Luís Inácio Adams. O Ministério Público pede 
a cassação da inscrição estadual da empresa. Além 
dela, também foi flagrado combustível irregular em 
postos da BR Distribuidora e da Shell.
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