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Ciberataques
O ataque de hackers ocorrido em maio reforça 
a importância em desenvolver rotinas segu-
ras para proteger seus dados. O ciberataque 
ocorrido agora é o mesmo que fez uma rede 
de postos de combustíveis vítima em 2015.
Páginas 10 e 11

Manual de bom atendimento
Confira algumas dicas de como garantir um 
melhor padrão no serviço prestado em sua 
empresa. Medidas simples podem mudar o 
relacionamento com os clientes e elevar o grau 
de satisfação.
Página 15

Sua empresa vive no século 21?

Dado Schneider, doutor em comunicação, ga-
rante que o empreendedor que “não interage 
com o mundo do século 21 está morrendo”. 
O problema é que esta morte é muito lenta 
e, por isso, não dá sinais de que a pessoa 

está ficando fora do mercado. 
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Ávidos por informação

É

Editorial

É humanamente impossível consumir o volume 
de informação que é gerada a todo instante. Jor-
nais, rádios, TVs, revistas e blogs já seriam de-
mais caso decidíssemos nos mater informados... 
Agora, além de toda esse conteúdo jornalístico, 
ainda somos bombardeados por textos - muitas 
vezes anônimos - que vêm das redes sociais. 
Nunca a era do conhecimento fez tanto sentido 
como os dias atuais. A tecnologia nos transfor-
mou em ávidos consumidores de informação.

E esse é o grande risco. Podemos acreditar em 
tudo o que se vê, lê ou ouve? É preciso filtrar 
o conhecimento, mas não limitá-lo. Temos que 
aproveitar o que de melhor a tecnologia nos traz, 
de forma a evitarmos um abismo entre nós e as 
gerações mais novas. 

Nos muitos eventos da revenda de combustíveis 
que tenho participado, um dos palestrantes mais 
interessantes é o Dado Schneider, doutor em 
comunicação. Ele nos faz pensar na importância 
de nos mantermos conectatos e atentos aos mo-
vimentos dos mais jovens com objetivo claro de 
não ficarmos defasados tecnologicamente.

Um posto de combustível ou qualquer um dos 
estabelecimentos representados pelo Sindicom-
bustíveis Resan, seja uma loja de conveniência 
ou um estacionamento e lava-rápido, pode e 
deve se beneficiar das novas ferramentas que 
aproximam o cliente do mercado. Por ser essa 
transição silenciosa, o seu negócio pode se 
tornar ultrapassado em questão de segundos. 
A entrevista exclusiva de Schneider a Postos & 
Serviços nos tira da zona de conforto e nos faz 
repensar a forma que gerimos nossos negócios.

Por outro lado, essa mesma tecnologia nos faz 
reféns de sistemas falhos que são facilmente 
atacados por hackers. Em meados de maio, o 
mundo foi vítima de piratas virtuais. Se engana 

quem pensa que apenas grandes indústrias, 
multinacionais ou importantes órgãos governa-
mentais são alvos das quadrilhas. Não se esque-
ça que em 2015 tivemos uma rede de postos da 
região vítima de um sequestro virtual. 

Por isso, proteger seus dados não é uma neces-
sidade, apenas. É uma questão de sobrevivência 
e de inteligência empresarial. As medidas são 
simples e eficazes. As dicas dadas pelas empre-
sas de tecnologia da informação são valiosas.

No mais, chegamos ao meio de 2017 com a 
sensação de estarmos trocando figurinhas. Não 
digo isso com relação ao faturamento de cada 
empresa que é associada ao Resan. É a política 
nacional que nos incomoda. A mesma política 
que é responsável pela nossa economia estag-
nada e pela falta de perspectivas para o próximo 
semestre.

A nós, empresários, mais do que trabalhar para 
pagar as contas, impostos e nos manter vivos 
no mercado, é cada vez mais imprescindível 
buscar o ‘algo mais’, descobrir a cereja do bolo 
que pode garantir a fidelidade dos clientes ou a 
atração de novos consumidores. Como? Garan-
tindo sua satisfação com o serviço que presta-
mos. A cartilha do bom atendimento é adaptável 
à realidade de cada empresa. Sempre é possível 
melhorar. No final das contas, o que vale é esta-
belecer um conjunto de medidas que contem com 
o apoio da sua equipe. Só assim seu cliente vai 
ter a certeza de que fez a escolha certa ao parar 
o carro no seu posto, loja de conveniência, lava-
-rápido ou estacionamento. 

Nesta edição, Postos & Serviços traz várias 
matérias importantes para quem quer sair do 
lugar comum. Espero termos contribuído neste 
processo.

Até o mês que vem!
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Comportamento

Jovem-velho, jovem-jovem,
velho-jovem, 
velho-velho...

Essas são expressões que mostram que, no século 21, a idade 
cronológica é menos importante do que a mentalidade. Até porque, 

nos dias de hoje, qualquer pessoa com mais de 35 anos já é atrasa-
da digitalmente. Quem fala isso é o doutor em comunicação Dado 

Schneider, palestrante que vem conquistando muitos revendedores 
País afora com a palestra “O mundo mudou… Bem na minha vez”!
Schneider alerta empresários sobre o risco de morrer na praia por 
não conseguirem se comunicar com as novas gerações. É o que 

se pode chamar de abismo tecnológico. “A gente não se dife-
rencia mais por idade. Para um convívio melhor, eu acho que 

tantos jovens como maduros, experientes ou velhos, chamem 
como quiser chamá-los, devem ter um pouquinho mais de 
paciência cada um com o outro. Mas eu sempre acho que 

quem tem mais experiência é quem tem que estender a 
mão. Eu sempre sugiro para meus amigos que procurem 

se aproximar dos jovens, conhecendo o mundo deles e 
usando a linguagem deles”.

Desvendar redes sociais, entender um pouco mais 
sobre tecnologias, enfim, deixar de ser um analfabe-

to digital é o primeiro passo para quem quer levar 
sua empresa para o século 21. Para isso, Schnei-

der sugere que o empresário contrate, sim, uma 
espécie de personal digital para tirar todas as 

dúvidas que tiver sobre internet, redes sociais, 
mídias, aplicativos e tecnologia.

Mas não deixe de aprender sobre a nova 
linguagem que domina o mundo hoje. A 

comunicação visual está em alta. Daí porque as 
mensagens de seu filho ou neto no WhatsApp se 

resumem, muitas vezes, a um único emoji. Aliás, você
    já descobriu o que é um emoji? 

O segredo está na “linguagem mais simplificada, mais 
próxima, mais íntima, menos rebuscada, sem muita 

pompa”, diz o doutor em comunicação. 
A entrevista a seguir, exclusiva para a revista Postos 

& Serviços, tem o poder de cutucar a ferida e jogar 
fora a venda que colocamos nos olhos sempre que 

nos é conveniente. Estamos vivendo ou simplesmen-
te passando pelo século 21? Pense nisso...
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Postos & Serviços - Qual foi a 
inspiração para que o sr. decidisse 

escrever o livro “O mundo mudou… 
Bem na minha vez!”? 

Dado Schneider - Comecei a obser-
var nas refeições, nos restaurantes, 

que os pais sempre serviam os filhos 
a partir deste século. E eu me lembrei 

que, no século 20, quando eu era 
criança ou jovem, quem sempre se 

servia primeiro e ficava com o melhor 
bife eram os adultos. Agora que eu sou 

adulto e tive filhos pequenos em todo 
este século, eles comem o melhor bife 

primeiro. Ou seja, eu nunca comi o 
melhor bife. Daí surgiu a ideia de que 

o mundo mudou bem na minha vez! E 
também um outro fato é que quando 

eu era estagiário, os diretores e donos 
de empresas tinham um séquito de 

pessoas em volta deles, sala exclusi-
va, não tinham muita coisa para fazer 

porque a estrutura era muito hierarqui-
zada. Quando chegou na minha vez 
de ter tamanho, experiência, idade e 

até mérito para ter tudo isso, tiraram as 
paredes das empresas, diminuíram a 
hierarquia e, hoje, bem na minha vez, 

diretor, dono e até gerente trabalha 
mais que peão. 

Postos & Serviços - O distancia-
mento das gerações, com a criação 
de um abismo tecnológico entre os 
mais novos e mais velhos (não tão 

velhos assim) compromete os servi-
ços prestados e até as vendas? 

Schneider - Na verdade este distan-
ciamento de gerações e esse abismo 
tecnológico decorrente disso compro-

mete os serviços prestados e, prin-
cipalmente, a questão de sucessão. 
Em muitos casos vai haver negócios 
que estão passando ou para passar 

de geração mais velha para mais 
novas e obviamente as mais novas 

pensam desejam e tentam introduzir 
muito mais aplicativos, mecanismos 

digitais, relacionamento com clientela 

e, consequentemente, vendas, e o 
pessoal mais velho é mais resistente 

por desconhecer o poder disso. 

Postos & Serviços - Basicamente, 
quais são as novas linguagens que 

o sr fala em suas palestras?
Schneider - O século 21 tem uma 

nova linguagem. Uma linguagem 
mais simplificada, mais próxima, mais 
íntima, menos rebuscada, sem muita 

pompa... Eu noto isso até pela maneira 
como eu me apresento. Sempre fui 
muito próximo dos alunos. Sou pro-

fessor de comunicação então sempre 
cuidei de usar a linguagem adequada 

ao público alvo e isso é cada vez mais 
flagrante. O pessoal mais velho, até 

em mensagens de whatsApp, escreve 
frase inteira, não abrevia... estamos 
caminhando para um mundo, e eu 

até sustento isso, em que os emojis – 
que são esses símbolos visuais que 

denotam sentimentos e opiniões - são 
o novo esperanto, uma linguagem 

universal do século 21. Temos sempre 
que estar atualizados e estar sempre 
buscando compreender as novas lin-

guagens porque nossos novos clientes 
já falam essas linguagens. Cabe ao 

pessoal mais velho se inteirar e procu-
rar conhecê-las.

Postos & Serviços - Que modelo de 
comunicação um posto de serviços, 

que venda combustíveis, ofereça 
serviços e tenha uma loja de conve-
niência, deve seguir para se enqua-

drar neste novo mundo?
Schneider - Eu acho que não deve 
começar com modelo de comunica-

ção de um posto de serviço. A gente 
deve começar é com um posiciona-

mento do posto de serviço. Tenho 
que adequar sempre a linguagem ao 
público. Então, assim, já vi postos lo-
calizados em regiões onde o pessoal 

é mais velho e mais atrasado e os 
postos estão super, mega, blaster e 
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hiper modernos e com linguagem visual super desco-
lada... Eu acho que comunicação é a adequação. A 

gente não pode ser muito diferente do público alvo que 
frequenta nosso estabelecimento. Então, assim, o mo-
delo de comunicação de um posto que venda combus-
tível, ofereça serviços e tenha loja de conveniência tem 
que ter estratégia de posicionamento que esteja muito 
adequada ao público que o frequenta. E se ele quiser 

conquistar um novo tipo de público, ele tem que avaliar 
o quanto vai ter que mudar a forma de se apresentar 

para não perder os atuais clientes, correndo o risco de 
não ganhar aqueles que ele está pensando em ganhar. 

Postos & Serviços - O mundo mudou, mas o que 
empresários podem fazer para não se afastar de-

mais da nova realidade? 
Schneider - Qualquer pessoa adulta com mais de 35 

anos, hoje, já é atrasada digitalmente. Quanto mais 
atualizado com tudo o que há no dia a dia do mundo 

digital, mais a gente acaba aprendendo comportamen-
tos correlatos. Por exemplo, as gerações de 35/40 

anos para cima não foram educadas para compartilhar 
conhecimento. E as redes sociais são, na essência, 

compartilhamento de conhecimento e informação. 
Então, o fato de a pessoa ter uma atividade frequente 
e intensa nas redes sociais faz com que ela aprenda 

compartilhar informação, a falar de forma mais sucinta, 

utilizar linguagens visuais como os emojis... É uma mo-
dernização que acaba acontecendo de forma completa 

na pessoa.

Postos & Serviços - A tecnologia colocou jovens 
e os mais velhos em patamares muito distantes? 
Quais as interfaces para um ‘convívio’ eficiente?

Schneider - Em princípio, a tecnologia colocou jovens 
e velhos em patamares muito distantes, mas isso está 

começando a mudar, porque antes jovem era jovem 
e velho era velho e a gente se diferenciava por idade. 

Hoje tem o jovem-jovem, jovem-velho, velho-jovem, 
velho-velho. Ou seja, tem de tudo hoje. A gente não 

se diferencia mais por idade. A gente se diferencia por 
mentalidade. Para um convívio melhor, eu acho que 
tantos jovens como maduros, experientes ou velhos, 

chamem como quiser chamá-los, devem ter um pouqui-
nho mais de paciência cada um com o outro. Mas eu 

sempre acho que quem tem mais experiência é quem 
tem que estender a mão. Eu sempre sugiro para meus 

amigos, mesmo que seus antepassados não tenham 
feito isso com eles, que procurem se aproximar dos 

jovens, conhecendo o mundo deles e usando a lingua-
gem deles, porque quando uma pessoa mais velha 

chega num jovem com código, linguagem e um jeitão 
de quem não é ultrapassado, ele presta mais atenção. 

Eu sei disso por experiência própria. 
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Postos & Serviços - Qual a 
mensagem principal que o sr. já 
levou aos eventos da revenda de 
combustíveis?
Schneider - Eu acho que a principal 
mensagem a diversos eventos para 
o mundo das revendas de combustí-
veis é de que o mundo está mu-
dando muito rapidamente, e a cada 
período de mudança o mundo fica 
mais complexo, mais veloz e mais 
exigente. Então a gente não pode 
atrasar, não pode retardar esse 
processo de modernização interna 
pessoal. Isso é uma coisa muito 
individual, cada um deve saber seu 
ritmo, mas não pode ser adiado. 
Quem deixar para se atualizar daqui 
a três ou quatro anos está fora do 
mercado. E aí fica uma dica aqui. 
Eu fiz isso há nove anos. Contratei 
um personal digital, que era uma 
pessoa que me explicava tudo o que 
eu tinha curiosidade de saber sobre 
digital. Não precisava pedir ajuda 
para parente, filho, neto, afilhado 
e enteado. E isso me fez dar um 

salto, realmente. Não estou pronto, 
mas estou bem acima da média da 
minha idade em termos de vivência 
de século 21 e tratar as coisas com 
naturalidade. Eu já dei o primeiro e 
não paro de me atualizar.

Postos & Serviços - Ser criativo 
é uma qualificadora seletiva para 
quem quer vencer? 
Schneider - Gosto muito de uma 
definição. Fui professor de criação 
durante 30 anos... não me lembro 
quem falou que criação é uma ideia 
nova. Inovação é uma boa ideia 
colocada em prática, não necessa-
riamente a melhor ideia do universo. 
Muitas pessoas querem ser criativas 
e inventam bobagens só para ser 
diferentes. O que faz a criativida-
de funcionar é a adequação. Se 
esta ideia nova está adequada ao 
público e ao negócio e à história 
do lugar, deve ser lançada. Se é 
estrambólica, muito diferente do 
DNA do negócio, ela dificilmente vai 
vingar, porque as pessoas no públi-

co interno não vão comprar a ideia 
e, no público externo, a clientela vai 
achar muito estranho.

Postos & Serviços - Um empre-
sário que oferece produtos de 
qualidade, mas não interage com 
este mundo, tende a morrer na 
praia? 
Schneider - Eu acho que sim. 
Quem não interage com o mundo 
do século 21 está morrendo, sim. O 
problema é que esta morte é muito 
lenta e, por isso, não dá sinais de 
que a pessoa está ficando fora do 
mercado. Um susto maior talvez 
acordasse muita gente. Mas como 
o negócio ainda dá dinheiro, e em 
alguns casos muito dinheiro, dificil-
mente essas pessoas vão mudar. 
Eu tenho uma máxima que é “só o 
prejuízo provoca mudança”. Então, 
quando a pessoa está ganhando 
dinheiro dificilmente ela muda. Ela 
muda, em geral, quase sempre com 
a perspectiva de não faturar, não ter 
mais dinheiro. 

UUm plano de ação contra o co-
mércio irregular de combustíveis 
será formulado no Estado de São 
Paulo com a participação de di-
versos agentes públicos, iniciativa 
privada e entidades de classe. O 
objetivo do Estado é combater a 
sonegação e inadimplência tribu-
tárias, fraudes metrológicas e a 
baixa qualidade dos combustíveis. 

As diversas irregularidades identi-
ficadas no setor estão no alvo da 
Secretaria de Justiça e de Defesa 
da Cidadania de São Paulo, co-
ordenadora do grupo de trabalho 
que reúne 15 instituições, entre 

públicas e privadas, além de 
órgãos municipais convidados a 
colaborar durante as ações em 
cada cidade. 

Além da pasta da Justiça, parti-
cipam do comitê o Procon, Ipem, 
polícias Civil e Militar, secretarias 
de Fazenda e Meio Ambiente, 
Cetesb, ANP e as entidades liga-
das ao setor de combustíveis e 
distribuidoras.

De acordo com as justificativas 
apresentadas pelo secretário de 
Justiça e da Defesa da Cidada-
nia, Márcio Fernando Elias Rosa, 

que assinou a resolução criando 
o GT no dia 9 de maio, as práti-
cas ilícitas lesam diretamente o 
consumidor e também “prejudi-
cam a sociedade como um todo, 
ao desviar recursos financeiros 
vultuosos que poderiam ser in-
vestidos na melhoria dos serviços 
públicos”.

As mesmas fraudes são consi-
deradas danosas para a manu-
tenção de um ambiente ético e 
regulado do setor de combustí-
veis, prejudicando os revendedo-
res e distribuidores que operam 
de forma idônea.

Mercado e governo criam grupo de trabalho
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Combustíveis

 
P&S – A Lei 11.929, que cassa a inscri-
ção estadual de postos flagrados com 

combustível fora de especificação criou 
a Operação De Olho na Bomba. De 2005 

para cá, quantos postos foram flagrados 
na região? Quantos fechados? Muitos 

foram mantidos abertos com liminares? 

Marcelo Yasuda – Na área de atuação da 
Delegacia Regional Tributária do Litoral 

(DRT-2), que abrange 23 cidades, foram 
cassadas as inscrições estaduais de 60 

postos por adulteração em combustíveis 
desde o início da operação, em 2005. Por 
medidas liminares, três desses estabeleci-

mentos estão em funcionamento.

De Olho na Bomba 
NNo dia 11 de maio, 30 postos 

de combustíveis da Baixada 
Santista foram alvo de uma 
força-tarefa da Operação De 
Olho na Bomba, da Secretaria 
da Fazenda do Estado. Em en-
trevista a Postos & Serviços, 
o coordenador da fiscalização, 
o delegado regional tributário 
do Litoral, Marcelo Yasuda, 
destacou a importância do 
combate à sonegação de im-
postos para a economia já que 
os combustíveis representam 
13% da arrecadação de ICMS 
paulista, sendo a maior sone-
gação no etanol.

Durante a operação de maio, 
envolvendo praticamente 10% 
dos 307 postos de combustí-
veis em funcionamento na Bai-
xada Santista e Vale do Ribei-
ra, a força-tarefa se concentrou 
em checar a documentação e a 
emissão de nota fiscal. Foram 
registradas irregularidades em 
14 estabelecimentos.

No dia da força-tarefa, amos-
tras de combustíveis não 
foram coletadas devido liminar 
concedida pela Justiça ao 
Sindicato dos agentes fiscais 
de rendas exigindo o uso de 
equipamentos de proteção 
individual pelas equipes. Entre-
tanto, Yasuda afirmou a P&S 
que a Secretaria da Fazenda já 
adquiriu os EPIs e, em breve, 
a coleta será retomada como 
parte da Operação De Olho na 
Bomba. 

O delegado garante que a Fa-
zenda está atenta às práticas 
ilícitas de pequenos grupos 
que vêm trazendo prejuízos 
ao setor e aos cofres públicos. 
Os agentes também integram 
outras ações em conjunto 
com a Secretaria da Justiça e 
Cidadania do Estado, Instituto 
de Pesos e Medidas (Ipem), 
Procon e ANP.
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Ataque online

Em maio, especialistas em segurança digital 
do mundo inteiro foram surpreendidos por um ci-
berataque de proporções gigantescas. Conside-
rado o maior já registrado desde o início da era 
digital, milhares de computadores foram infec-
tados pelo vírus conhecido como “WannaCry”, 
em português, “quero chorar”. Por mais que 
pareçam distantes da nossa realidade, ciberata-
ques são mais usuais do que imaginamos. Em 
novembro de 2015, por exemplo, alguns postos 
de uma mesma rede da Baixada Santista foram 
infectados por este vírus, que sequestra os da-
dos da empresa e pede um resgate em dinheiro 
para devolvê-los.

“Não pagamos o resgate de R$ 11 mil, mas 
arcamos com a metade disso para recuperar o 
conteúdo perdido”, disse, na época, o gerente 
administrativo dos postos da rede Náutica, André 
Francisco da Silva. Por não terem o backup atu-
alizado, eles tiveram que lançar todas as notas 
fiscais de compra, tanto dos produtos quanto dos 
combustíveis, além de fazer o inventário de todos 
os itens do período correspondente a 13 meses.

O que é?
Classificado como um ramsomware, é um tipo 
de vírus criado com a intenção de “sequestrar” 
os dados do usuário e pedir o pagamento de 
um resgate em troca da liberação. No caso do 
ataque de maio, o valor era de $ 300 em bi-
tcoins (moeda virtual), o equivalente a R$ 940, 
para reestabelecimento das informações. Além 
de ameaças, como destruir os dados ao final de 
sete dias e dobrar o valor do pagamento se o 
mesmo não for feito em até 48 horas. 

Segundo Marcos Dal Bom, CEO da Microsffer, 
houve um avanço das proteções antivírus e me-
lhorias nos firewalls (barreiras de proteção virtu-
ais) das redes de internet em geral. Contudo, é 
preciso entender que, mesmo assim, esta ameaça 
está longe de ser impossível ou improvável de 
acontecer. “Para os vilões da rede, quanto mais 
desafiador for instalar e executar o vírus, mais 
instigante será o trabalho. Muitas vezes, estes 
piratas digitais são só garotos sentados em seus 
quartos de olho em alvos interessantes, dispostos 
a causar um dano ao seu posto só por diversão”. 

Don´t cry, baby!
(Não chore, bebê!)
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1 Contrate uma empresa 
ou profissional capacitado 

para cuidar do sistema da sua 
empresa.

2 Faça diariamente o backup 
dos dados, seja na nuvem, 

ou em algum componente 
externo, como HD ou pendrive. 

Esta é a única forma de 
restaurar os dados em caso de 

ação de hackers,

3 Desconfie de ligações para 
atualização de versão fora 

do expediente das empresas, 
assim como visitas de técnicos 

sem agendamento prévio.

4 Em hipótese alguma libere o 
acesso remoto do computa-

dor a estranhos. É comum que 
hackers liguem para o posto e 
solicitem o acesso para instalar 
o vírus. Por isso, só o faça se 

tiver 100% de certeza de quem 
está do outro lado da linha. 

Proteção
Esta epidemia de vírus 
pode afetar e muito o 
bolso e os dados da 
sua empresa. Por isso, 
deve-se dar a devida 
atenção aos procedi-
mentos básicos de se-
gurança da informação. 
“Muitas empresas de 
pequeno e médio porte 
acreditam estar fora do 
alcance das ameaças 
e entregam seus dados 
a profissionais não ca-
pacitados. É necessário 
ter um backup off-line, 
ou seja, fora da rede, 
em pendrive ou HD 
externo, além de manter 
os antivírus e sistemas 
operacionais atualiza-
dos. A maioria ainda 
esquece de manter o 
firewall ativo”, ressalta 
Dal Bom.

Se você ou sua empre-
sa não foram vítimas do 
ciberataque, é hora de 
começar a olhar com 
mais critério e fazer 
uma avaliação de como 
anda a segurança dos 
seus dados. “Consulte 
sempre um profissional 
ou uma empresa quali-
ficada. Crie ou solicite 
que seja feito um plano 
de verificação e ba-
ckups constantes. Hoje, 
as soluções em nuvens 
têm um custo bastante 
acessível. Tenha em 
mente que os efeitos 
colaterais de passar 
um ou mais dias sem 
acesso ao seu siste-
ma, ou perder arquivos 
permanentemente, pode 
ser muito maior que 
o investimento certo 
na solução correta”, 

Como se 
proteger de 
ciberataques
Confira as dicas do 
Marketing Intercamp 

Sistemas
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Fique Atento!

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

Em 2016, pelo segun-
do ano consecutivo, 
as vendas totais de 
combustíveis no País 
registraram queda. O 
total comercializado 
alcançou 135,4 mi-
lhões de m³, recuo de 
4,5% na comparação 
com 2015, quando 
o volume alcançou 
141,8 milhões de m³. 
Os dados fazem parte 
do Relatório Anual da 
Revenda de Combus-
tíveis 2017, lançado 
pela Fecombustíveis 

Fecombustíveis lança Relatório Anual

Mercado

MATRIZ DE CONSUMO VEICULAR TRIBUTOS / GASOLINA

TRIBUTOS / ETANOL

TRIBUTOS / DIESEL

em 31 de maio.

Em relação ao faturamento dos três 
principais combustíveis comercializa-
dos no Brasil, houve crescimento de 
6% ante o mesmo período de 2015, 
somando R$ 363,1 bilhões.

O mesmo ocorreu com a arrecadação 
tributária, que cresceu 10% no período, 
totalizando R$ 104,7 bilhões, fruto das 
medidas de aumento dos impostos 
sobre os combustíveis adotadas pelos 
governos estaduais como forma de 
minimizar a grave crise financeira dos 
estados. Em 2016, a gasolina C vol-
tou a ser o combustível preferido do 
consumidor, registrando alta de 4,6% 

no consumo em comparação com 
o ano anterior. 

O bom desempenho se deve ao 
retorno da competitividade dos 
preços do produto em relação ao 
etanol hidratado, cujas vendas, 
por outro lado, caíram 18,3% no 
ano passado. Em 2015, o etanol 
registrou aumento surpreendente 
de 37,5% em volume comercia-
lizado devido ao comportamento 
do consumidor, que substituiu a 
gasolina C pelo etanol hidratado 
para conter as despesas.

O GNV também apresentou bons 
resultados em 2016. As vendas 
do produto subiram 3%, soman-
do 4,9 milhões de m³. 
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Fique Atento!

  

1 A Superintendência 
de Abastecimento da 
ANP propôs à diretoria 
suspender, temporaria-

mente, o programa de aditivação da 
gasolina comum no país. A decisão 
veio por dois motivos: um deles em 
função da reestruturação da Petro-
bras no mercado de abastecimento 
nacional e o outro tem relação com 
o tempo para que os agentes pos-
sam finalizar suas adaptações, visto 
que os testes para a definição dos 
aditivos ainda estão em andamento. 
O prazo para ingresso da gasolina 
com detergentes dispersantes esta-
va previsto para 1º de julho.

GASOLINA ADITIVADA 3 O Inmetro prorroga por mais 
seis meses a utilização da 
proveta antiga de 100 ml 
para teste de qualidade da 

gasolina. A medida foi anunciada no dia 
5 de junho, mas até o fechamento desta 
edição a portaria não havia sido publi-
cada no Diário Oficial da União. A nova 
proveta deverá ser obrigatória apenas a 
partir de dezembro deste ano.

PROVETA

4 Já estão abertas as inscri-
ções online para visitar a 
Expopostos & Conveniên-
cia, que acontece de 15 a 

17 de agosto no São Paulo Expo, na 
Rodovia dos Imigrantes, em São Paulo. 
Acesse o site e saiba mais: http://www.
expopostos.com.br/

EXPOPOSTOS 2017

ARLA 32

5Mesmo com a recessão que afeta o 
País, o uso da loja de conveniência dos 
postos de combustíveis aumentou em 2 
pontos percentuais. Este pode ser um fa-

tor decisivo para a rentabilidade dos postos, já que 
os consumidores que frequentam as lojas utilizam, 
também, os serviços de lavagem e troca de lubrifi-
cante. Essas são algumas das revelações do novo 
Estudo Postos de Combustíveis da CVA Solutions. 
Realizado em janeiro de 2017, o estudo ouviu 4.700 
consumidores de todo o País. 

CONVENIÊNCIA EM ALTA

6  Entre janeiro e março de 2017, o consumo de Arla 
32 ficou 50% abaixo do necessário para atender a 
frota de caminhões em circulação no Brasil, segundo 
balanço da Afeevas (Associação dos Fabricantes de 

Equipamentos para Controle de Emissores Veiculares da Améri-
ca do Sul). O déficit é calculado no comparativo com o consumo 
de Diesel S-10 no mesmo período. O Arla 32 é um aditivo que 
diminui a emissão de poluentes em alguns veículos a diesel. 
A substância é indispensável para modelos equipados com a 
tecnologia SCR (catalisador de redução seletiva), que se tornou 
item de fábrica na maioria dos modelos pesados desde 2012. 

2 O Senado aprovou em 
31 de maio a medida pro-
visória (MP) que autoriza 
desconto nas compras 

com pagamento à vista, em um 
pacote de seis MPs que receberam 
o aval dos parlamentares.Os textos 
perderiam a validade se não fossem 
votados naquela data. As MPs vão, 
agora, para sanção presidencial. 
Com a nova lei, será permitido aos 
comerciantes darem descontos con-
forme o tipo de pagamento (dinheiro, 
cartão de crédito ou débito). O texto 
determina que o lojista informe, em 
local e formato visíveis ao consumi-
dor, eventuais vantagens oferecidas 
em função do prazo ou do instrumen-
to de pagamento utilizado.

DESCONTO À VISTA

7  Atenção revendedores. É comum que os di-
versos agentes fiscalizadores solicitem alguns 
documentos durantes as visitas de rotina. 
Obrigatoriamente, eles devem estar sempre 

à disposição na sua empresa, de preferência em local de 
fácil acesso dos funcionários e gerentes. Confira alguns 
dos itens solicitados e separe-os, para evitar autuações:  
- Alvará de Funcionamento Municipal; - Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros (AVCB); - Licença Ambiental de 
Operação; - Notas fiscais referentes aos 3 (três) últimos 
recebimentos de cada combustível; - Boletins de Confor-
midade dos últimos 6 (seis) meses; - Registros de Análise 

da Qualidade (RAQs) dos últimos 6 (seis) meses; - Livro 
de Movimentação de Combustíveis (LMC) de cada 
produto referente aos últimos 6 (seis) meses; - Planta 
simplificada mostrando ligações entre bicos, tanques, 
respiros e filtros; - Fichas de Informação de Segurança 
de Produto Químico (FISPQs) dos combustíveis e lubrifi-
cantes; - Última alteração do Contrato Social registrado 
na Junta Comercial; - Certificados de Verificação dos 
Equipamentos de Análise de Combustíveis; - Certificado 
de Coleta de Óleo Usado ou Contaminado, referente à 
venda de OLUC dos últimos 6 (seis) meses, caso seja 
realizado o serviço de troca de óleo.

EVITE AUTUAÇÃO 
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Maria Aparecida Nuñez  
Enriquez 
Rede Clean Car - Santos

   
Adriano Gomes de  
Barros 
Auto Posto Barros Tupy -  

Praia Grande
Auto Posto Miranda Caiçara - Praia 
Grande
Auto Posto Zenith Guilhermina - Praia 
Grande
   

Grazielle Ferreira Felicio
Auto Posto São José de San-
tos  - Santos 

Marciano Francisco Franco
Centro Automotivo Governador Mário 
Covas - Santos

Thiago Ferreira dos Santos 
R & L Conveniência - Santos
   

Archides Giovanella
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo
   
Karim Ibrahim Hejazi
Auto Posto Savoy - Juquiá

   
José Carlos da Silva
Super Posto 200 Milhas -  
Santos

03/04Reunião do 
Conselho 

de Representantes da 
Fecombustíveis, em Belo 
Horizonte/MG;

04/05 15º Con-
gresso de 

Revendedores de Combus-
tíveis de Minas Gerais, em 
Belo Horizonte/MG;

16Participação no Pro-
grama CDLTV da TV 

Santa Cecília, em Santos/SP;

17Mesa Redonda na 
Subdelegacia do 

Trabalho para tratar da con-
venção coletiva da categoria 
de lojas de conveniência, 
em Santos/SP

17 Reunião com o Sin-
dminérios/Santos 

para tratar da renovação 
das cláusulas econômicas 
da Convenção Coletiva 
de Trocas de Óleo, em 
Santos/SP;

19 Reunião dos Ava-
liadores do SEGS 

– Ciclo 2017, no Rio de 
Janeiro/RJ;

29Reunião com o Sr. 
Roberto Saldys na 

ANP/SP, em São Paulo/SP;

31Reunião em Brasília 
com o presidente do 

Ibama e o ministro do Meio 
Ambiente, representando a 
Fecombustíveis. 

JUNHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

JULHO
1ª QUINZENA

Maio

17

23

19

25

15
26

28

11

24

Alberto José de  
Carvalho Neto
Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá

José Camargo Hernandes 
Auto Posto Arrastão - Santos
Auto Posto Jardim Anchieta - Santos

Marcos Martins Manssini 
Auto Posto Porto Guarujá - Guarujá
   

Vitória Alves Nunes
Centro Automotivo Mar Azul - 
Guarujá
   
Artur Schor 
Auto Posto Vila Nova - Cubatão03

09

01

Dulce Antunes Amado 
Auto Posto Ferreira Amado - 
São Vicente

   
Vilmar Gavazzoni 
Auto Posto Lambari - Miracatu
Morada do Sol Auto Posto - Mira-
catu
Posto de Abastecimento Cento e 
Trinta e Sete - Miracatu
   

Josué Leite de Paula
Auto Posto Filadélfia de 

Peruíbe - Peruíbe

Mônica Fente Diaz Garcia
Posto Santo Antônio - Santos

Ronald da Silva Diogo Filho 
Auto Posto Di Mônaco  - Praia  
Grande
   

Husseim Hejaije 
Auto Posto e Transportado-
ra Hussein - Juquiá

   
Maria Esther Eiras  
Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém -  

Itanhaém
   

Paulo Marciano Franco
Centro Automotivo Governa-
dor Mário Covas - Santos

   
Armando Augusto Ribeiro
Super Posto 200 Milhas - 
Santos

02

10

Leandra Meneguetti Sartori 
Auto Posto Jotave - Pariquera-açu

Luiz Roberto Favoretto
Auto Posto Iberá - Itanhaém
Auto Posto Ipê de Itanhaém -  
Itanhaém
Auto Posto Pinheiro do Caiçara - 
Praia Grande

   
Maria de Fátima de Oliveira 
Carvalho
Auto Posto Guará Vermelho - 
Cubatão

12

14



POSTOS & SERVIÇOS  |  15

U

Qualidade

Um posto de combustível precisa 
sempre buscar a satisfação dos 
clientes. Este é o ponto mais impor-
tante para conquistar um lugar de 
destaque neste mercado.
Existem muitos fatores que 
podem contribuir com a 
avaliação do público so-
bre um estabelecimen-
to. Porém, o objetivo 
final é transformar 
clientes pontuais 
em clientes fiéis.
Tendo conhecimento disso, reunimos 
neste texto algumas dicas que vão 
lhe ajudar a oferecer um atendimento 
inesquecível no seu posto. 

Capacite seus funcionários 
a oferecer bom atendimento

Motive seus colaboradores 
e capacite-os para que eles 
saibam como oferecer um 
bom atendimento. Assim, 
a equipe estará preparada 

para tirar as eventuais dúvi-
das dos consumidores. Tam-
bém é importante instruir a 
forma correta de se relacio-

nar com eles.

Além da abordagem correta, também 
é preciso tomar mais alguns cuidados:
• Os frentistas devem cuidar da 
sua aparência e higiene pessoal, 
mantendo o uniforme sempre bem 
alinhado;
• Mantenha o posto de combustível 
limpo e organizado;
• Não use palavrões e palavras 
negativas;
• Nunca se aproxime muito dos clien-
tes. Respeite a individualidade e a 
privacidade deles. 

Por que se preocupar com a satisfação 
dos clientes no posto de combustível?

Supere as expectativas

Ofereça a cada um dos clien-
tes, sem exceção, o máximo 
que você puder, procurando 
melhorar a experiência do 
consumidor, seja em forma 

de promoções, na qualidade 
do produto ou serviço. 

• Realize um atendimento diferen-
ciado para demonstrar ao seu clien-
te o quão importante ele é para sua 
marca. Priorize esse tipo de atitude.

• Estabeleça programas de fide-
lidade. Crie um cartão fidelidade 
e faça uma promoção em que a 
cada abastecimento será registrada 
a quantidade de litros e, quando 
for atingido um valor X de litros, o 
cliente ganha uma lavagem rápida.

Vale ressaltar que a lavagem 
rápida é aquela que dura no má-
ximo 30 minutos. Se você deseja 
investir nesse tipo de serviço, ele 
precisa ser ágil e de qualidade, 
para não afastar o cliente por cau-
sa da demora.

Mantenha seu posto 
bem sinalizado

Mas o que isso significa, 
afinal? Como fazer isso? 

• Coloque placas de preços de 
combustível no sentido da via prin-

cipal de veículos e, principalmente, 
no sentido contrário a via — caso 
o cliente se esqueça de observar o 
valor quando passar pelo posto;
• Utilize placas indicativas nas 
bombas quando elas estiverem 
inoperantes;
• Estabeleça a organização das leis 
de trânsito no pátio do seu posto;
• Organize as bombas para facilitar 
a manobra do motorista e aproveitar 
o espaço do seu pátio. Ex: Bombas 
em diagonal com atendimento dos 
dois lados;
• Indique de maneira explícita o tipo 
de combustível existente na bomba 
para que o cliente enxergue assim 
que chegar ao posto.

Ouça as reclamações e 
resolva os problemas

Esteja sempre pronto para 
ouvir as reclamações, e crie 
maneiras de resolver os pro-

blemas levantados

Muitos ainda têm receio de ouvir fe-
edbacks negativos de seus clientes.
Porém, saber ouvir eventuais críti-
cas e transformá-las em soluções 
eficazes demonstra que seu esta-
belecimento se importa com seus 
consumidores e tem interesse em 
agradá-los.
Vá além do superficial e coloque-se 
no lugar do seu público para gerar 
um diferencial frente à concorrência!
Fonte: Blog do Minaspetro
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São Paulo Expo15-17AGO

13ª Feira e Fórum Internacional

Não perca a chance de participar do evento oficial dos representantes de distribuição e revenda 
de derivados de petróleo, lojas de conveniência e food service da América Latina. É o grande
momento de atualização e convergência do mercado, onde revendedores de postos de serviços, 
lojas de conveniência e as principais distribuidoras do país se encontram.

Faça seu credenciamento gratuito pelo site wwww.expopostos.com.br/credenciamento

Venha ampliar seus conhecimentos sobre mercado, gestão, economia, equipamentos, conveniência 
e muito mais no Fórum de Negócios. Os principais profissionais do setor estarão reunidos aos 
representantes do governo e de associações para trazer a você os temas mais relevantes da atualidade.

Acesse www.expopostos.com.br, confira nossa programação e faça sua inscrição.

PROGRAME SUA VISITA!

PARTICIPE DO FÓRUM!

FAGGA I GL events Exhibitions | Tel: + 55 11 5067-1717 | + 55 21 2441-9100  |  expopostos@expopostos.com.br

TRAGA SUA MARCA E RESERVE O SEU ESPAÇO.

expopostos.com.br/EXPOPOSTOS/EXPOPOSTOS /EXPOPOSTOS

ESPERAMOS POR VOCÊ NO PRINCIPAL CENTRO FINANCEIRO DO PAÍS!

A utilização de máscara respiratória de face inteira e de equipa-
mentos de proteção para pele não são obrigatórios para o abas-
tecimento de veículos e de recipientes certificados e nem durante 
descarregamento dos caminhões nos tanques subterrâneos. Mas, 
há atividades realizadas no posto de serviço que exigem, sim, a 
utilização dos equipamentos de proteção individual (EPIs), confor-
me a Portaria 1.109 do Ministério do Trabalho e Emprego, em vigor 
desde 21 de setembro do ano passado. 

Empresas especializadas na comercialização de EPIs já dispõem 
de kits que incluem a máscara de face inteira, filtros, luva nitrílica 
de 35 cm com forro e bisnagas de creme de proteção para a pele. 
O preço médio do kit é de R$ 350. O Sindicombustíveis Resan fez 
uma pesquisa de marcas e preços que pode ser consultada pelos 
interessados por meio do assessor de campo do sindicato, Roberto 
Pinto Dias Jr (13 97411-9878).

O item 2.2.4 da Portaria 1.109 define que 
os EPIs são de responsabilidade dos em-
pregados e que estes devem comunicar 

aos empregadores qualquer alteração que 
os tornem impróprios para uso

Quando utilizar?

1 Conferência do produto no caminhão 
tanque no ato do descarregamento; 

2 Coleta de amostras no caminhão tan-
que com mostrador específico; 

3 Medição volumétrica de tanque sub-
terrâneo com régua; 

4 Descarregamento de combustíveis 
para os tanques subterrâneos; 

5 Desconexão dos mangotes e retirada 
do conteúdo residual; 

6 Análises físico-químicas para o 
controle de qualidade dos produtos 

comercializados; 

7 Limpeza de válvulas, bombas e seus 
compartimentos de manutenção de 

vazamento; 

8 Esgotamento e limpeza de caixas 
separadoras; 

9 Limpeza de caixas de passagem e 
canaletas; 

10 Aferição de bombas de abasteci-
mento; 

11 Manutenção operacional de bom-
bas; 

12 Manutenção e reforma do sistema 
de abastecimento subterrâneos de 

combustíveis (SASC); 

13 Outras operações possíveis de 
exposição ao benzeno.

Itens obrigatórios

Kit de proteção individual 
inclui máscara, filtro, luva e 
creme de proteção para pele
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Defesa do Consumidor

POSTO DE COMBUSTÍVEL
• Código de Defesa do Consumidor deve estar disponível para consulta;

• Cumprimento das Resoluções da ANP: fiscais observam a afixação ostensiva do 
preço dos combustíveis de forma clara ao consumidor, seja no painel de preço 
ou em banners, assim como as formas de pagamento adotadas;

• Informação sobre a procedência do combustível deve estar nas bombas;

• Itens comercializados próximo ao abastecimento, como óleo e filtro, de-
vem ter preço exibido de forma clara e não estar com a data de validade 
expirada;

• Brindes aos clientes: informar as condições para uso no cupom ou em 
banners. Caso o posto ou a loja troque o ticket (vale ducha ou vale café, 
por exemplo), o estabelecimento deve apresentar um prazo para que os 
clientes que possuem o antigo possam trocar pelo novo;

LOJA DE CONVENIÊNCIA
• Informação do preço: caso a loja possua leitor ótico para consulta, precisa 

ter unidades espalhadas para consulta de forma clara e rápida; preços nas 
gôndolas ou etiquetado item a item;

• Bebidas alcoólicas não podem ficar na mesma geladeira das demais bebidas 
e o adesivo sobre a proibição venda a menor deve estar em local visível;

• Preço das bebidas contidas na geladeira deve estar na porta;

• Salgados e doces que ficam na estufa: especificar que é para consumo ime-
diato, do contrário, teria que ter data de validade.

• Oferecer cardápio em braile (de acordo com a legislação municipal)

• No cardápio deve constar todos os itens que são comercializados pelo 
estabelecimento. Se há itens exclusivos do café da manhã e do almoço, por 
exemplo, deve informar o horário em que são vendidos.

Sabe a primeira coisa 
que um fiscal do Procon 
observa ao chegar em um 
ponto de venda? Se as 
informações prestadas ao 
consumidor estão claras. 
Este item é tão importante 
quanto a data de validade, 
presença de adesivos e 
placas de avisos. A dica é 
do coordenador do De-
partamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-Santos), o advo-
gado Rafael Quaresma.

Quais são os erros cometi-
dos que mais geram autua-
ção? Segundo Quaresma, 
tudo o que é observado no 
posto de serviço e na loja 
de conveniência vale tam-
bém para os outros seg-
mentos representados pelo 
Sindicombustíveis Resan. 

Mas, há alguns serviços, 
como a oferta de brindes e 
promoções, que merecem 
uma atenção especial. 
“Não há problema algum 
em oferecer vale ducha ou 
vale café. O que acontece 
é que, muitas vezes, tem 
dia e horário certo para 
usufruir do benefício, e 
isso precisa ser informado 
de forma clara ao consu-
midor. Com vale ducha 
nunca tivemos problema, 
mas já recebemos uma 
reclamação sobre utiliza-
ção errada da cortesia de 
cafés em lojas”.

Na mira do Procon 
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Há 27 anos o Centro de Orienta-
ção aos Deficientes de Itanhaém 
(CODI) há trabalha com crianças, 
jovens e adultos que possuem 
algum tipo de dificuldade cogniti-
va, visual, auditiva e/ou motora. 
Aproximadamente 100 pessoas 
passam pelas oficinas  de traba-
lho e convivência desenvolvidas 
diariamente. “Aqui valorizamos as 
relações pessoais. Promovemos 
a interação dos deficientes e tam-
bém das famílias, que trocam ex-
periências e se ajudam”, comenta 
o ex-presidente e voluntário da 
instituição, Décio Luiz de Oliveira.

Beneficiada pela Campanha 
“Abasteça o Natal de Quem Pre-
cisa”, o CODI recebeu, em janeiro 
deste ano, a doação de R$ 3,5 mil 
do Resan. O dinheiro foi utilizado 
para pagar as contas da casa, 
pois o apoio mensal da prefeitura 
representa apenas 30% da recei-
ta da entidade. 

“Para os alunos, promovemos 
oficinas de artesanato, culinária, 

Entidade 
incentiva 
deficientes

Diversas oficinas, como a de pintura, são oferecidas mensalmente

dança, marcenaria, produção de 
papel e serigrafia, tudo para que 
eles trabalhem em conjunto e se de-
senvolvam cada vez mais”, ressalta 
Décio.  A entidade conta com oito 
funcionários da área pedagógica e 
da arte, além de 12 voluntários. 

Um trabalho importante do CODI 
é voltado à capacitação profissio-
nal. “Sabemos das dificuldades 
que eles encontram para conseguir 
emprego. Por isso, os capacitamos 
e vendemos o que eles produzem 
(blocos de papel reciclados e cami-
setas estampadas).e todo o dinhei-

ro é repassado para os alunos, o 
que contribui para a autonomia, 
geração de renda e auto sustenta-
ção”, explica Décio.

Quer ajudar?
Quem quiser pode se tornar um 
associado do CODI e colaborar, 
mensalmente, com a quantia que 
desejar. Também são aceitas do-
ações de alimentos, roupas, entre 
outros materiais. O telefone para 
contato é (13) 3426-0373 e o e-mail 
é codi_itanhaem@yahoo.com.br.




