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Expopostos 
Feira que é a maior do segmento de postos 
de serviços e lojas de conveniência na Amé-
rica Latina acontece em São Paulo entre 15 
e 17 de agosto. O setor de alimentação em 
conveniência cresceu mais em faturamento 
do que o restante do varejo.
Páginas 7 e 8

Capacitação
O Sindicombustíveis Resan reinicia o treina-
mento da NR-20, segundo os critérios e exi-
gências do Ministério do Trabalho e Emprego. 
A novidade para este ano é a obrigatoriedade 
da atualização (reciclagem) para os frentistas 
que já fizeram o curso há dois anos. 
Página 10 

Seja um bom líder

“Líder é aquele que facilita o trabalho para 
que os objetivos sejam alcançados, mas 

sem fazer o trabalho dos outros”,
Cláudio Reboredo, especialista em distribuição 

de combustíveis e lojas de conveniência
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Como bons brasileiros, 
a gente não desiste nunca!”

A

Editorial

Aos poucos, o sentimento de letargia que domi-
nava consumidores, empresários do varejo ou 
mesmo da indústria desde o ápice da crise eco-
nômica e política do País vai dando espaço para 
a oxigenação do ambiente profissional, corpo-
rativo e pessoal. Já não são duas ou três novas 
ideias e projetos que vejo sair do papel. Embora 
de forma tímida, estamos reagindo. Já estáva-
mos em pleno fechamento desta edição de Pos-
tos & Serviços quando chegaram as notícias de 
que  o índice de confiança do consumidor subiu 
2,5 pontos em fevereiro, depois de ter crescido 
6,2 pontos em janeiro, se configurando como o 
nível mais elevado desde dezembro de 2014.

É claro que nossa economia vai melhor quando o 
brasileiro se sentir mais confiante no seu gover-
no. Os níveis de popularidade dos nossos gover-
nantes continuam baixos. O atual presidente é 
bom ou muito bom para apenas 10% dos brasilei-
ros e ruim ou péssimo para 44%. Há, no entanto, 
uma tendência de crescimento dos números. 

O fato é que não temos mais como esperar que 
as ações governamentais surtam efeitos ou que 
o grau de sujeira da política nacional regrida. 
Nós, empresários, temos que avançar, crescer, 
refazer nossas estratégias.

Imagino quantos de nós ainda estão esperando 
para fazer uma reforma, para criar novos ser-
viços, comprar equipamentos, melhorar nossa 
oferta de produtos....

Não estamos fazendo divagações ou mesmo 
prevendo o fim da crise em que mergulhamos em 
2014. Mas é claro que os consumidores estão 
voltando às nossas empresas. Por isso, a hora é 
de reconquistá-los, entender o novo perfil de cliente 
que renasce e nos prepararmos enquanto líderes.

Confira nas páginas seguintes uma entrevista 
com um especialista levado pelos organizadores 

da Expopostos & Conveniência a um evento de 
lançamento da feira que acontece em São Paulo 
entre 15 e 17 de agosto. Ele fala da importância 
em ser um bom líder, não para o mercado, mas 
para o seu funcionário. Saber mandar exige estu-
do, atenção e dedicação. 

É curioso ler algumas frases que são consideradas 
chavões, mas que fazem todo o sentido quando 
deixamos nosso orgulho de lado e fazemos uma 
autocrítica sobre nosso papel como gestores. 

Ao mesmo tempo, o surgimento das primeiras 
notícias sobre o maior evento de postos de ser-
viços e lojas de conveniência da América Latina 
nos faz parar e pensar no filão que temos nas 
mãos na maioria dos postos. As lojas estão entre 
os segmentos que mais crescem. E contra núme-
ros não há argumentos. 

O representante do Sindicom no evento da Ex-
popostos apontou um crescimento de 3,6% no 
faturamento de 2015 do setor de conveniência 
de suas associadas (marcas ligadas a quatro das 
maiores distribuidoras). O que chama a atenção 
é que crescemos enquanto o varejo comum teve 
uma queda de 6,2%. 

 Não há segredo e nem conselhos a serem se-
guidos. O que vale neste momento é trabalho. E 
tem que ter muita disposição e suor no rosto para 
vencer um País ainda desacreditado, desanima-
do, assustado. Mas, como todo bom brasileiro, a 
gente não desiste nunca!

Também queria aproveitar para agradecer o as-
sociado do Resan que pelo 19º ano consecutivo 
nos apoiou na Campanha Abasteça o Natal de 
Quem Precisa, cujas doações foram entregues 
a três entidades reconhecidamente atuantes e 
competentes no trabalho social que desempe-
nham. Temos muito a fazer e contribuir, ainda.

Até o mês que vem...
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Meio ambiente

UUm litro de óleo de cozinha jogado na 
pia ou no vaso sanitário pode conta-
minar até 20 mil litros de água. Além 
disso, o descarte irregular entope enca-
namentos e pode até inutilizar sua cai-
xa de gordura. Mas como se livrar do 
óleo usado nas lojas de conveniência? 
Além dos pontos de entrega voluntária, 
mantidos pelas prefeituras de algumas 
cidades, há empresas de reciclagem e 
até ONG´s que fazem a coleta gratuita-
mente e, em alguns casos, até pagam 
pelo litro do produto retirado. 

Em São Paulo, a indústria de óleos ve-
getais já assinou um termo de compro-
misso com a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente para ampliar os cha-
mados postos de entrega. O acordo se-
torial atende a lei federal 12.305/2010, 
que instituiu a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, e já está plenamente 
em vigor no segmento de óleo lubrifi-
cante, efetivando a logística reversa.

Na prática, o acordo obriga os fa-
bricantes a receber os resíduos do 
produto para que a destinação final 
seja feita de forma ambientalmente 
correta. Em São Paulo, os fabricantes 
de óleo vegetal têm que terminar o 
ano de 2017 com mais 1.250 postos 
de entrega em operação. Em 2016, 
1.150 foram implantados. 

Biodiesel
O principal destino do óleo de cozinha 
reciclado é na produção de biodiesel. 
Segundo a ANP, do total de biocom-
bustível produzido em 2016, 71% vie-
ram da soja, 15% de gordura bovina e 
7% de outros materiais graxos. O óleo 
de fritura representa apenas 0,75% 
desse total. 

Com o aumento da demanda por 
biodiesel, a proporção de óleo vegetal 
como insumo deve aumentar, o que vai 
movimentar a cadeia de reciclagem. 

Pontos para descarte
Santos

Santos tem mais de 70 endereços 
entre escolas municipais, centros 

esportivos (Ginásio Rebouças), Gota 
de Leite, Centro Comunitário da Igreja 
São Judas Tadeu (Marapé), Hipermer-

cado Extra da Av. Ana Costa. A lista 
completa pode ser encontrada no site 

do Resan (www.resan.com.br).

São Vicente
Giglio - 3382-1188

Bio Santos - 3877-5042
Ong Trevo - 3531-2116

Hertz - 3456-1717
Pronto óleo - 3062-2286
Coopercial - 3467-9237

Guarujá
Alternativa Brasil

3017-4310 / 97410-9242 
Projetóleo  - 99602-4102 / 98835-4046

Bertioga
A coleta deverá ser agendada com 
Secretaria de Meio Ambiente pelo 

telefone 3319-8084 e/ou com a Co-
operativa de Reciclagem de Sucatas 

União Bertioga pelo 99761-4229

Registro
Associação dos Coletores de Mate-

riais Recicláveis - 99781-6776
Cooperativa Mista de Trabalho e Pro-

dução de Reciclagem- 99643-6389

Baixada Santista
Na base do Sindicombustíveis Resan, a Biolitoral 
Reciclagem de Óleo faz a coleta gratuita nos 
pontos comerciais. A entidade fornece tambores 
de 50 litros para a deposição do produto. A cada

 

retirada, um outro reservatório higienizado é en-
tregue. A Biolitoral paga até R$0,50 pelo litro do 
produto, desde que não haja mistura com água e 
ele esteja livre de resíduos sólidos, como restos 
de alimentos. Os telefones para contato são (13) 
3473-8800 / (13) 3395-2803 / (13) 98226-0666.

Descarte óleo corretamente
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Expopostos

Quem daqui é 
um bom chefe? 

Revoredo tem um repertório de frases de efeito 
que explicam o significado de ‘ser líder’. Veja 
abaixo algumas delas e inspire-se:

Lider é...
... aquele que facilita o trabalho dos outros, 

para que os objetivos sejam alcançados. Isso 
não significa que o líder deve fazer o trabalho 

dos outros. 

... é aquele que agradece a quem faz parte 
da sua equipe. Deve saber selecionar bem e 
retirar aqueles que não ‘querem’ fazer parte. 

... é aquele que cede e deixa que os outros 
façam. Ceder é aprender a conviver com a 
vulnerabilidade e fracasso dos outros. E a 

incerteza de que os objetivos podem ou não 
ser alcançados.

Aprenda

1 O que une um líder e a equipe é a 
confiança.

2 Por isso, comunicação é fundamental. É 
difícil ser um bom comunicador. Power-

point não é comunicação. Líder é aquele 
que confere se os seus liderados entende-
ram o que ele quer, ou seja, a missão. 

3Nunca minimize o valor da comunica-
ção. Assegure sempre que a mensagem 

foi recebida do outro lado. Seja cuidadoso 
com o que fala.

4 Saiba administrar o silêncio. Quanto 
mais se sobe de posição (cargo), mais 

solitário o líder fica. É um misto de solidão, 
decisões e silêncio. Saber escutar é uma 
das habilidades mais difíceis. Escutar é o 
antídoto para a arrogância e o orgulho.

5 Há modelo de liderança? Não. Busque 
sempre os seus pontos de reflexão. Sua 

história, seu caminho, trajetória. Pegue as 

coisas boas, aplique no seu trabalho. Busque 
sempre o melhor. É difícil transmitir liderança. 

Palavras chave
Integridade Honestidade
Mobilizar  Influenciar
Provocar  Comunicar
Facilitar   Ter convicção
Elogiar  Ser confiante
Delegar  Escutar

Q- Quem é um péssimo chefe? 

Não faltou quem levantasse a mão durante a palestra do especialis-
ta em distribuição de combustíveis e lojas de conveniência, Cláudio 
Reboredo, que aconteceu no dia 21 de fevereiro para a apresen-
tação ao mercado da edição 2017 da Expopostos &Conveniência, 
evento que acontecerá em SP entre os dias 15 e 17 de agosto. 

Com o tema ‘Liderança em cena, redescobrindo o outro lado do 
líder’, Reboredo faz o empresário refletir sobre como deveria ser 
o trabalho de um líder. Postos & Serviços esteve no evento e 
traz aqui uma matéria especial sobre liderança.

- Quantas pessoas você comanda? Você as influencia no dia a 
dia? Positiva ou negativamente com seus atos?, perguntou o pa-
lestrante a cerca de 100 empresários dos setores que participarão 
da maior feira de combustíveis e conveniência da América Latina.

Segundo Reboredo, nós somos seres influenciáveis. Ou seja, 
se um líder age da maneira errada, ele vai atrasar a evolução 
de seus liderados. “Líder não é aquele que teve boas notas na 
escola. Isso não é suficiente para triunfar no mundo empresa-
rial. Influência e poder não se ensinam na sala de aula”.

Qual seriam as características fundamentais de um bom líder? 
Integridade? Honestidade? “Sim... são atributos vitais. Mas, às 
vezes, você acaba magoando pessoas. Deve-se tomar cuidado, 
pois fazer o que é certo nem sempre é fácil”, completa. 

Liderança é a arte de provocar e influenciar os outros para reali-
zar coisas extraordinárias.

“Quando um empregado diz nunca ter pensado que poderia fazer tal 
coisa é porque não teve um bom líder, que é aquele que deve provo-
car o melhor das pessoas. Ele deve mobilizar, deve incentivar”.
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Saúde ocupacional

O PCMSO conta, a partir de agora, com um exame 
para detectar a eficiência da produção de células 
sanguíneas na medula óssea. Funcionários de postos 
de serviços devem fazer o hemograma com contagem 
de reticulócitos a cada seis meses, de acordo com 
a Portaria nº 1109/2016 do Ministério do Trabalho e 
Emprego, publicada em 21/09/16. 

Mediante ao convênio com o Sindicombustíveis Resan, a 
Labormed Saúde Ocupacional fará o exame ao custo de 
R$ 5,80 por funcionário, valor exclusivo para associados. 

Este novo hemograma será realizado na medida em 
que as empresas encaminhem seus empregados para 
a realização dos exames admissionais, periódicos e/
ou demissionais. Deixar de realizá-los pode acarre-
tar em multas durante fiscalização do Ministério do 
Trabalho, que tem sido rigorosa no cumprimento das 
obrigações dos empregadores, particularmente com 
os que, de alguma forma, se relacionem ao “benzeno”.

O que é?:
A contagem de reticulócitos é usada para determi-
nar se a medula óssea está respondendo de modo 
adequado às necessidades do corpo de produção de 
hemácias e para esclarecer o mecanismo de diferen-
tes tipos de anemia.

Palestra
A Labormed e o Resan realizarão uma palestra na 
sede do sindicato para os associados e gerentes, 
a fim de esclarecer sobre essa e outras mudanças 
na lei, como a do PPRA. Será no dia 30 de março, 
às 18 horas.

Mais informações poderão ser obtidas na secretaria 
do sindicato pelo telefone (13) 3229-3535 ou direta-
mente com o assessor Roberto Pinto Dias Jr.

Novo exame avalia medula óssea
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E

Capacitação

Em abril, o Sindicombustíveis 
Resan e a Labormed Saúde Ocu-
pacional darão início a uma nova 
rodada de treinamento dos funcio-
nários que trabalham em contato 
direto ou próximo dos combustíveis. 
A novidade é o curso de Atualiza-
ção em NR-20. Com carga horária 
de quatro horas, é direcionado aos 
funcionários que já participaram da 
capacitação de 16 horas e que tem 
validade de dois anos. 

A reciclagem deve ser feita por 
quem tem contato direto com 
abastecimento, independente da 
função exercida ser a de frentista ou 
trocador de óleo, motorista, gerente 
de pista, caixa, entre outras. Devem 
voltar ao treinamento aqueles que 
fizeram o treinamento Intermediário 
há dois anos e que permanecem na 
mesma função.

Conforme Portaria SIT Nº 308, de 
29/02/12, do Ministério do Trabalho 
e Emprego, os cursos são obri-
gatórios e fazem parte da imple-
mentação da NR-20 nos postos de 
combustíveis. 

Segundo José Carlos de Andra-
de, Técnico em Segurança do 
Trabalho e responsável técnico 
da Labormed, este treinamento 
tem por objetivo relembrar os 
principais pontos já aplicados 
sobre saúde do trabalhador e 
procedimentos operacionais exe-
cutados no posto. “Muitas vezes, 
com a correria do dia a dia, o fun-
cionário deixa de pôr em prática 
alguns itens do conteúdo apli-
cado e, com isso, eles caem no 
esquecimento. Por isso a impor-
tância de relembrar (a matéria) a 
cada dois anos”.

Agenda de treinamentos
Estão previstos três treinamentos 
neste primeiro semestre de 2017. 

Dois deles, já conhecidos pelos 
trabalhadores e revendedores, 
são chamados de Integração e 
Intermediário. O primeiro, de 

quatro horas, é direcionado aos 
empregados que não lidam com o 
processo de abastecimento, como 

setor administrativo ou loja de 
conveniência. Já o Intermediário, 

de 16 horas, deve ser feito por 
todos aqueles que trabalham na 
pista ou próximo da área, como 

frentistas, gerentes, motoristas e 
caixas. O terceiro curso aberto é 
o de reciclagem obrigatória para 

quem lida com combustíveis.

NR-20 exige reciclagem
Após dois anos do curso de Integração, funcionários terão de passar por capacitação
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A
ABRIL - SANTOS
Treinamento: Integração (4 horas) 
Quem deve fazer: funcionários de lojas de 
conveniência e administrativo, desde que não 
tenham o menor contato com o combustível.
Data: dia 3 - Turma 1
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Sede do sindicato (Rua Manoel Touri-
nho, 269, Santos).
Valor para sócio: R$ 50
Valor para não sócio: R$ 78,50

Treinamento: Intermediário (16 horas) 
Datas: 3, 4, 5 e 6 – Turma 1
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 156,50
Valor para não sócio: R$ 236

Treinamento: Atualização (4 horas)
Datas: dia 3 (Turma 1), dia 4 (Turma 2), dia 5 
(Turma 3) e dia 6 (Turma 4).
Horário: 14h às 18h.
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50
Valor para não sócio: R$ 78,50

MAIO – SANTOS
Treinamento: Integração (4 horas) 
Data: dia 8 - Turma 2
Horário: 14h às 18h

Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50
Valor para não sócio: R$ 78,50

Treinamento: Intermediário (16 h) 
Datas: dias 8, 9, 10 e 11 – Turma 2
Horário: 14h às 18h
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 156,50
Valor para não sócio: R$ 236

Treinamento: Atualização (4 horas)
Datas: dia 8 (Turma 5), dia 9 (Turma 6), dia 10 
(Turma 7) e dia 11 (Turma 8).
Horário: 8h30 às 12h30.
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50 
Valor para não sócio: R$ 78,50

JUNHO - REGISTRO
Treinamento: Integração (4 horas) 
Data: dia 5 – Turma 3
Horário: 8h30 às 12h30
Local: em Registro (local a ser definido).
Valor para sócio: R$ 78,50
Valor para não sócio: R$ 105

Treinamento: Intermediário (16h) 
Datas: dias 5, 6, 7 e 8 – Turma 3
Horário: 8h30 às 12h30
Local: em Registro (Local a ser definido).
Valor para sócio: R$ 209

Valor para não sócio: R$ 290

Treinamento: Atualização (4 horas)
Datas: dia 5 (Turma 9), dia 6 (Turma 10), dia 7 
(Turma 11) e dia 8 (Turma 12).
Horário: 14h às 18h
Local: em Registro (Local a ser definido).
Valor para sócio: R$ 78,50
Valor para não sócio: R$ 105

JUNHO - SANTOS
Treinamento: Integração (4 horas) 
Data: dia 19 – Turma 4
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50
Valor para não sócio: R$ 78,50

Treinamento: Intermediário (16h) 
Datas: dias 19, 20, 21 e 22 – Turma 4
Horário: 8h30 às 12h30
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 156,50
Valor para não sócio: R$ 236

Treinamento: Atualização (4 horas)
Datas: dia 19 (Turma 13), dia 20 (Turma 1), 
dia 21 (Turma 15) e dia 22 (Turma 16).
Horário: 14h às 18h
Local: Sede do Resan
Valor para sócio: R$ 50
Valor para não sócio: R$ 78,50

As inscrições para os cursos da NR-20 devem ser feitas 
no site www.resantreinamentos.com.br. Caso tenha 
alguma dúvida, entre em contato com a secretaria do 
Resan pelo telefone (13) 3229-3535. Todo trabalhador 

com vínculo empregatício ao posto revendedor ou a loja 
de conveniência deve fazer um dos cursos obrigatórios. 
Veja, abaixo, o cronograma de treinamento para os 
próximos meses (datas sujeitas à alteração):

Inscrições 
estão abertas
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Um posto revendedor com quatro bombas e 24 bicos pagará como 
taxa de verificação periódica R$ 4.392,00. O valor da inspeção por 
bico da bomba é de R$ 183,00. Diante da crise econômica nacio-
nal e dos gastos excessivos da revenda para o cumprimento de 
todas as leis que incidem sobre um posto é que a Fecombustíveis 
solicitou ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnolo-
gia (Inmetro) que o pagamento da taxa pudesse ser facilitado. 

“O aumento dos custos operacionais, juntamente com a queda 
nas vendas, tem refletido diretamente no caixa. Empresários dos 
mais diferentes setores estão passando por dificuldades e tendo 
que se adaptar ao momento delicado da economia, que tem afe-
tado sobremaneira os seus negócios”, argumentou o presidente 
da Fecombustíveis, Paulo Miranda.

Em resposta, o presidente do Inmetro, Carlos Augusto de Aze-
vedo, informou que foi editada em dezembro de 2016 a Reso-
lução Conmetro 08/2016, que traz a possibilidade de parcela-
mento para as pessoas jurídicas adimplentes ao contratarem a 
prestação de serviços metrológicos.

As regras serão definidas pela Diretoria de Metrologia Legal por 
meio de ato normativo. 

Verificação
A inspeção periódica nos postos de serviços paulistas está sob 
responsabilidade do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-SP). 
Os procedimentos realizados são os sequintes:

Inspeção geral - são verificadas as características e a conserva-
ção dos equipamentos.

1 O dispositivo separador e eliminador de ar e gases, e o dispositivo 
de filtragem devem estar completamente desobstruídos.

2 O medidor deve funcionar sem fugas e sem vazamentos

3 O sistema de bloqueio não pode permitir novo fornecimen-
to do produto sem que haja o retorno ao zero dos elementos 
indicadores e deve propiciar o total desligamento do motor nos 
intervalos entre os abastecimentos

4 A mangueira deve estar em perfeitas condições, sem desga-
tes ou deformações e deve permanecer cheia de produto duran-
te abastecimentos sucessivos, sem apresentar vazamentos. O 
comprimento máximo da mangueira deve ser de cinco metros.

5 O bico de descarga não pode apresentar vazamento superior a 
40 ml quando acionado com a bomba desligada. Quando o bico 
atingir a posição de descanso, a bomba deve estar desligada.

6 É verificada a existência de lacres.

Fiscalização

Erros de medição
O teste é realizado com a medida 
de volume de 20 litros nas vazões 
máxima e mínima. O erro máximo 

tolerado, para mais ou para menos, é 
de 0,5% em qualquer vazão. Ou seja, 

num total de 20 litros, o erro tolerado 
é de 100ml para mais ou para menos.

O posto deve manter na pista uma 
medida de volume com capacidade 

de 20 litros, aprovada pelo Inmetro, e 
aferido anualmente pelo Ipem.

Inmetro vai parcelar 
taxa de inspeção



POSTOS & SERVIÇOS  |  13

  

Fique Atento!

1 Equipes de fiscalização 
do IPEM-SP interditaram 
no início de março, oito 
bombas de combustíveis 

com fraude em um posto de São 
Paulo. O maior erro encontrado 
foi a falta de 1,355ml litros a cada 
20 litros abastecidos. No final do 
ano passado, a mesma operação, 
chamada “Olhos de Lince”, autuou 
10 postos de gasolina por irregula-
ridades só na Baixada Santista. As 
equipes verificaram 208 bombas, 
sendo 48 delas com irregulares. As 
cidades fiscalizadas foram Cubatão, 
Guarujá, Mongaguá, Praia Grande, 
Santos e São Vicente.

FISCALIZAÇÃO 3 Três postos foram inter-
ditados pela ANP no final 
de fevereiro por venderem 
etanol com mais de 90% 

de metanol, produto altamente tóxico, 
durante a força-tarefa que fiscaliza o 
mercado de combustíveis em São Paulo. 
Nos exames de laboratório realizados, 
o percentual de metanol encontrado em 
um dos postos chegou a 98,7%.

METANOL

4O varejo paulista deverá 
perder R$ 3,8 bilhões em 
2017 devido aos feriados 
nacionais, segundo cálcu-

lo da Fecomércio/SP. O valor é 8,2% 
maior que o de 2016. 

FERIADOS  

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

5  O Projeto de Lei 6057/2016, de autoria do 
deputado Jerônimo Goergen (PP/RS), quer 
declarar crime ambiental a adulteração 
da fórmula original do Arla 32. Caso seja 

aprovado, as multas emitidas poderão alcançar valores 
bem expressivos para os contraventores. O Sindicom 
e a Associação dos Fabricantes de Equipamentos 
para Controles de Emissões Veiculares da Améria do 
Sul (Afeevas) declararam total apoio ao projeto, que 
encontra-se em tramitação. 

ARLA 32

6 A Receita Federal publicou em seu site um documen-
to com informações básicas e um passo a passo para 
a adesão ao Programa de Regularização Tributária 
(PRT). A iniciativa foi regulamentada por instrução 

normativa de 31 de janeiro de 2017 e o prazo para a adesão 
vai de 1º de fevereiro até 31 de maio de 2017. A opção pelo 
programa ocorrerá exclusivamente no Ambiente Virtual (e-CAC), 
mediante requerimentos distintos para os débitos decorrentes 
das contribuições sociais e para os demais débitos administrados 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O passo a passo 
pode ser acessado nesse link: http://migre.me/w7fA7

2 O Senac Santos acaba 
de ser credenciado pelo 
Ministério da Educação 
como polo de graduação 

a distância e passa a oferecer cursos 
já para este primeiro semestre. 
Veja as graduações disponíveis: 
Bacharelado em Administração e 
em Ciências Contábeis; Tecnologia 
em Comércio Exterior;  em Gestão 
de Recursos Humanos; em Gestão 
Comercial; em Processos Geren-
ciais; em Gestão Financeira; em 
Gestão da Tecnologia da Informa-
ção; em Marketing e Tecnologia em 
Logística. Informações no site: www.
ead.senac.br/graduacao. Há também 
cursos presenciais cuja lista pode ser 
conferida no site www.senac.br.

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

7 O site da ANP divulgou seis perguntas e respostas 
sobre o Livro de Movimentação de Combustíveis 
(LMC). Veja abaixo se você têm alguma dúvida:  
1. Como deve ser feita a escrituração do LMC 

eletrônico? R: Está descrita na Portaria DNC nº 26/1992. 
2. A encadernação do LMC deve ser feita por produto? R: 
Não é obrigatório. No entanto, por questões de organização, 
a ANP recomenda que a encadernação seja feita por produto. 
No caso de escrituração eletrônica, que seja também mensal. 
3. Por quanto tempo os LMCs devem estar disponíveis no 
posto para fins de fiscalização? R: O LMC de cada produto 
referente aos últimos seis meses deve estar disponível. 

4. É necessário autenticar as páginas do LMC? R: Não. 
Apenas é obrigatória a assinatura do representante legal do 
posto nos termos de abertura e fechamento de cada produto. 
5. Como devem ser registradas as perdas e sobras de combustí-
vel? R: O LMC possui campo próprio para o preenchimento das 
notas fiscais de entrada e produto, leitura dos encerrantes e para 
a leitura do estoque físico diário de cada tanque. A diferença entre 
o estoque físico e o contábil não pode ser superior a 0,6%.  
6. O GNV precisa ser registrado? R: Não. Um dos principais 
objetivos do LMC é a análise dos estoques de produto, e não 
há estoque de GNV, apenas fluxo do que é comercializado 
pelo posto revendedor.

PERGUNTAS E RESPOSTAS - LMC
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OO diesel brasileiro já pode ser ava-
liado como um dos menos poluentes 
do mundo. Isso porque o produto 
que chega às bombas desde o dia 
1º de março deste ano tem 8% de 
mistura obrigatória de biodiesel, um 
combustível biodegradável e reno-
vável produzido a partir de matérias-
-primas vegetais como a soja, 
girassol ou mamona, com teor de 
poluição similar ao do etanol.

Em comparação com o óleo diesel 
comum, o biodiesel pode reduzir 
as emissões de gás carbônico em 
mais de 70%. O biodiesel não libera 

derivados de enxofre na atmosfera, ao 
contrário da gasolina, por exemplo. 

A mistura de 8% passará para 9% em 
1º de março de 2018 e para 10%, um 
ano depois. Porém, o biodiesel leva 
a maior vantagem ambiental quando 
comparado ao óleo diesel comum, 
altamente poluente. Nesse caso, o 
biodiesel pode reduzir em mais de 
70% as emissões de gás carbônico. 

Segundo o Ministério de Minas e 
Energia, os novos percentuais de 
adição do biodiesel colocam o Brasil 
em destaque no mercado interna-
cional do produto. Atualmente, o 

País está entre os dois maiores pro-
dutores desse tipo de combustível, 
junto com os Estados Unidos, ultra-
passando os tradicionais produtores 
europeus (os primeiros a utilizarem 
o biocombustível em larga escala). 

Ainda de acordo com o Ministério, 
nos últimos dois anos, com a adição 
dos 7% (B7) do biodiesel ao diesel 
convencional, a capacidade insta-
lada de produção chegou a 7,2 bi-
lhões de litros, valor suficiente para 
atender a mistura de B10, estimada 
em seis bilhões de litros quando da 
sua vigência, em 2019.

Menos poluente

Biodiesel entra no 10º ano com 
percentual de mistura 4X maior

Em 2008, a obrigatoriedade era de 2%. Em 1º de março passou para 8%

A frequência de procedimentos como drenagem dos 
tanques com diesel e dos reservatórios dos filtros 
associados e mesmo a  troca do meio filtrante deve 
ser reavaliada a partir dq chegda do B8. 
“O aumento da mistura de biodiesel no óleo comum 
pode mudar - e muito - o período de intervalo de 
intervenções”, explica Sérgio Cintra, da Metalsinter, 
destacando ainda o impacto das condições climáti-
cas como calor, umidade, temperatura e pressão.
“Sempre comentamos da importância das válvu-
las de pressão/vácuo instaladas nos respiros dos 

tanques e de se armazenar o produto o menor tempo 
possível, além de se tentar preservar as linhas por 
onde o fluido passa e os meios filtrantes, com a 
avaliação correta da frequência de troca que é uma 
variável”, relembra Cintra. 
Segundo ele, a troca dos elementos filtrantes deve 
ocorrer não por decisão aleatória ou porque se 
estabeleceu a rotina de substituição “uma vez por 
semana”, mas com base nos instrumento de medição 
(manômetro, vacuômetro ou manovacuêometro, o 
famoso “relóginho”). 

Mistura maior exige mais cuidados com o tanque
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Treinamento

Seja qual for o comércio, nem sempre oferecer um 
produto de qualidade com preço justo é sinônimo de 
garantia de vendas. Muitos empresários podem se 
perguntar: qual o motivo das vendas caírem, ou até 
mesmo se estabilizarem, se o serviço é considerado 
bom e atrativo para os clientes?

Dando continuidade às matérias de varejo, Postos & 
Serviços conversou com Neder Kassem, fundador da 
Academia Brasileira de Vendas (ABV). Atento à falta de 
valorização do vendedor e à escassez de liderança nas 
empresas, Neder decidiu fundar a ABV no ano passa-
do e dividir seu conhecimento de 42 anos para formar 
profissionais especialistas em vendas.

Para Neder, o foco deve estar nos vendedores, ou, no 
caso dos postos, nos frentistas, atendentes de lojas de 

conveniência e de troca de óleo. “Quando um cliente 
entra no posto, por exemplo, ele quer comprar algo. 
Se o atendimento for ruim, ele dificilmente voltará. Irá 
procurar outra empresa”.

Um atendimento de qualidade garante um aumento nas 
vendas de 30% a 40%. Esse é o verdadeiro diferencial 
da venda. “Já vi isso nos treinamentos que dei e sei 
que funciona. Uma equipe motivada irá trazer lucros 
para o negócio. Até porque produto de qualidade e 
preço justo devem ser itens obrigatórios. No ramo de 
combustíveis, os itens são muito parecidos. Um atendi-
mento de qualidade representa 70% do resultado das 
vendas, apenas 30% estão ligados ao produto em si”.

Neder lista algumas dicas e cuidados que os líderes de-
vem tomar no dia a dia. Veja se você segue alguma delas.

Venda mais e melhor

1Saiba escolher o seu gerente: É ele 
quem irá acompanhar o rendimento dos 
funcionários. Já dei treinamento a uma 
rede de postos de combustíveis e escu-

tei de alguns gerentes que os frentistas, muitas 
vezes por não terem graduação, não saberiam 
atender um cliente da forma correta. Se o seu 
gerente pensa assim, troque-o. Isso não existe. 
O gerente deve ser um motivador 
e acreditar nos funcionários. Tudo 
depende de como ele os motiva. É ele 
que tem a obrigação de fazer com que 
todos caminhem na mesma direção 
para que alcancem os mesmos obje-
tivos. Sou consumidor e vejo atendi-
mentos espetaculares de pessoas com 
nível escolar baixo. Isso significa que 
há um bom líder por trás dessa equipe.

2 Formação de equipe: Tem gerente 
que exige tanto de um funcioná-
rio que fica difícil contratar um a 
altura. Não dá para achar ninguém 

perfeito, até porque, ninguém de fato é. Ao 
contratar, escolha o caráter e treine a ha-
bilidade. Se a pessoa tem 
vontade e bons princí-
pios, o restante ele 
pega no dia a dia. “
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3Treine seus funcionários: Não há nada melhor do que chegar no 
posto e ser recebido com um sorriso. Ou, durante o abastecimento, 

ser surpreendido por uma limpeza de para-brisa seguida de uma 
cortesia de café. Tudo isso faz a diferença e o cliente se sentirá 

bem. Um frentista agirá assim a partir do momento que ele for apresentado 
à cultura da empresa. Ele precisa entender que faz parte do sucesso e que 
é ele o responsável pela fidelização por lidar diretamente com os clientes. E 

para isso precisa de treinamento, conversa e exemplos. Deve-se mostrar que 
ele é uma peça fundamental no negócio. O problema não são os frentistas; 

o problema está na liderança que não sabe motivá-los. O líder pode mostrar, 
ainda, que o funcionário pode crescer, afinal, amanhã esse funcionário que 

se destaca pode se tornar um gerente em outra rede. 

4Programas de incentivo: Nem sempre incenti-
vo significa dinheiro. O gerente pode criar uma 
pesquisa de satisfação com os clientes e pedir 
para que escolham o funcionário que melhor 

lhe atendeu. Tudo isso irá motivá-los para que atendam 
cada vez melhor, afinal, todos gostam de reconhe-
cimento. Ao final do mês, os reúna em seus turnos 
e apresente o “frentista padrão”, ou o “preferido dos 

clientes”. Entregue a ele um presente, e isso fará com 
que ele se sinta cada vez mais motivado a trabalhar. 
Isso criará um clima de competitividade sadio, onde 

todos trabalharão no mesmo objetivo. 

No ramo de combustíveis, 
os itens são muito pareci-
dos. Um atendimento de 
qualidade representa 70% 
do resultado das vendas, 
apenas 30% estão ligados 

ao produto em si

“
“

5 Cuidado com as broncas: Sempre digo para elogiar em público e chamar a atenção no particular. 
Se algum funcionário não estiver atendendo da forma correta, pare um momento. Converse em parti-
cular e veja se ele está com problemas pessoais. Muitas vezes eles não conseguem se desvencilhar 
e isso acaba refletindo no trabalho.  

É mais vantajoso ter 
uma equipe enxuta e 

bem treinada do que um 
grupo de funcionários 

despreparados. É impor-
tante treiná-los, além 

de desenvolver metas e 
políticas de incentivo às 

vendas

“

“
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Segurança

A
Em Campinas, sete postos de serviços associados ao 
Recap fazem parte de um projeto piloto de videomoni-
toramento de ruas e avenidas comerciais. As imagens 
captadas por câmeras instaladas nos estabelecimentos 
são armazenadas nas nuvens e encaminhadas on-line 
para a central de monitoramento integrado da Prefeitura. 
Trata-se de uma parceria entre a iniciativa privada e o 
poder público com benefícios para ambos os lados. 

Na Baixada Santista e Vale do Ribeira, um projeto similar 
seria viável?

A maioria das cidades consultadas por Postos & Servi-
ços respondeu afirmativamente à viabilidade de parce-
rias com a iniciativa privada. 

Em Santos, as doações de câmeras com a integração ao 
Sistema Integrado de Monitoramento (SIM) é possível. 
Porém, é necessário que a câmera seja instalada em 
local público, com visão direcionada para colher imagens 
da comunidade e não somente voltada ao estabeleci-
mento comercial. Os custos de aquisição e instalação 
ficam por conta do doador.

Para a integração ao sistema, é necessário que a via 
conte com o sistema de fibra ótica (atualmente, está 

presente nas principais avenidas e na maior parte da 
Cidade). Sobre o tipo de câmera, elas podem ser fixas ou 
com giro de 360 graus. O custo médio deste equipamen-
to no mercado é de R$ 7 mil.

Mais quatro cidades
De toda a base do Resan apenas outras quatro cidades 
responderam ao questionamento de P&S e se dizem ap-
tas a receber parcerias. Praia Grande, que já tem 1.500 
pontos de fiscalização por videomonitoramento, está em 
vias de instalar mais 600 equipamentos e tem interesse 
em receber apoio dos empresários locais.

Já Mongaguá, que está na primeira fase do projeto, 
ainda restrito ao trecho limítrofe com o município vizinho 
e o bairro Vera Cruz, informou que a doação pode ser 
efetivada se observados dois aspectos: a instalação da 
câmera voltada para a parte externa do estabelecimento 
e em ponto que esteja delimitado ao mapa de abrangên-
cia do cabeamento por fibra ótica. Guarujá e Itanhaém 
também se interessam pela parceria.  

As demais cidades da base do Resan não têm serviço de 
videomonitoramento ativo.

Em Campinas, postos são parceiros em
 programas municipais de videomonitoramento   

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DE ITANHAÉM



Campanha de Natal
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RRespeito, carinho e gratidão. Estes 
são os sentimentos que o Sindi-
combustíveis Resan tem pelas 
entidades benemerentes que 
anualmente recebem as doações 
da Campanha Abasteça o Natal 
de Quem Precisa. A entrega dos 
cheques no valor de R$ 3,5 mil 
aconteceu no dia 16 e fevereiro. 
Diante da crise, neste ano, três 
instituições da base do sindicato fo-
ram selecionadas, das quais duas 
são abrigos para idosos carentes e 
a outra oferece oficinas de convi-
vência para pessoas portadoras de 
deficiências. 

A campanha de 2016 foi a 19ª 
edição já realizada pelo Resan. No 
total, 54 postos colaboraram com 
doações mensais em dinheiro entre 
os meses de outubro e dezembro. 

“Nem sempre nosso dia a dia per-
mite termos o desprendimento que 
observamos em vocês. Não sei o 
que seria do Brasil sem o trabalho 
das entidades do terceiro setor. 
Por isso, nossa campanha retrata 
o carinho, respeito e a gratidão ao 
serviço social realizado em prol 
daquelas pessoas carentes”, disse 
José Camargo Hernandes, presi-
dente do Resan durante o ato de 
entrega das contribuições.

Foram beneficiadas a Associação 
Beneficente Lar dos Idosos de Mi-
racatu, que abriga 19 idosos; o Lar 
de Amparo Vovó Walquíria, de São 
Vicente, com  26 internos; e o Cen-
tro de Orientação aos Deficientes 
de Itanhaém, que oferece oficinas 
para 100 pessoas portadoras de 
deficiências diversas.

“Dos nossos 26 internos, apenas 
seis andam. São idosos carentes, 

“Esta é uma ótima surpresa. A gente sabia do trabalho 
sério do Centro de Orientação aos Deficientes de Itanha-
ém, mas é muito gratificante conhecer sua história e a 
importância deste trabalho na vida de muitas pessoas”

Denis Alexandre, gerente administrativo do Auto Posto do Por do Sol, um dos 
colaboradores assíduos da campanha Abasteça o Natal de Quem Precisa

que sobrevivem com um salário mí-
nimo que não é suficiente nem para 
pagar as fraldas que eles usam. 
Precisamos, sim, de muita ajuda”, 
disse Persida Moura de Lima, volun-
tária do Lar Vovó Walquíria.

Em Miracatu, a situação não é di-
ferente. Dos 19 acolhidos, todos 
têm histórico de abandono fa-
miliar. Atualmente, é o comércio 
local que sustenta a entidade. O 
poder público se responsabiliza 
apenas pelo atendimento médico. 
A doação de R$ 3,5 mil do Resan 
será usado no término das obras 

de adequação dos dormitórios 
para adaptar as instalações às 
exigências da lei.

Décio Luiz de Oliveira e Maria 
de Lourdes Siqueira são, res-
pectivamente, ex e atual presi-
dente do Centro de Orientação 
aos Deficientes de Itanhaém. Lá, 
100 portadores de necessidades 
especiais diversas passam por 
oficinas de convivência. Apesar da 
subvenção mensal da Prefeitura, a 
manutenção do trabalho depende 
de bazares e doações como a do 
Resan.

Na foto: o presidente do Resan, José Hernandes; Pérsida de Lima (Lar de 
Amparo Vovó Walquíria); Celso Meira, colaborador do Auto Posto Por do 

Sol; Maria de Lourdes Hares e Décio Luiz de Oliveira (Centro de Orientação 
aos Deficientes de Itanhaém); Denis Alexandre (Auto Posto Por do Sol), 

Éverton Alcântara e Anita Schizue (Associação Beneficente Lar dos Idosos 
de Miracatu) e o vice-presidente do sindicato, Ricardo Rodriguez Lopez.

Resan entrega doações da revenda

DIVULGAÇÃO / PREFEITURA DE ITANHAÉM

Sindicato agradece apoio dos associados que apoiaram a iniciativa, apesar da crise do País




