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Smartphone
Distribuidoras investem em novos meios 
de pagamento digital e tecnologia ajuda 
a fidelizar público mais jovem. No Brasil, 
62% da população utilizam smartphones. 
Páginas 10 e 11

Juros baixos
Agência de Desenvolvimento Paulista ofe-
rece linhas de financiamento com melhores 
condições do que bancos. Empresas do 
Vale do Ribeira têm até subsídios.
Página 15

Aumento do PIS/Cofins
coloca  consumidor e 
revendedor do 
mesmo lado
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O que mudará na prática depois que a 
Reforma Trabalhista entrar em vigor?16

Esta conta não é nossa.
Não ao aumento de impostos!05

Conscientize
seu cliente

A cada R$ 10,00 de gasolina que o consumidor 
abastece na bomba, R$ 4,70 são impostos es-
taduais e federais; R$ 2,50 é o custo do produto 
nas refinarias; R$ 1,60 é a remuneração da 
distribuidora e da revenda e R$ 1,20, do etanol. 
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Nesta edição

Shell e Ipiranga já operam meios 
de pagamento digital na região

11 Aposte na 
tecnologia

168 milhões de brasileiros têm smartphone, nú-
mero que deve chegar a 236 milhões até o final 
deste ano. Companhias já investem mais em 
sistemas de pagamento por meio do celular. 
Fique atento à tecnologia já disponível na região.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Pela primeira vez, consumidor 
entendeu que não somos vilões

E

Editorial

Está difícil ser empresário no Brasil, mas ser 
um empresário otimista é um desafio ainda 
maior. Mesmo assim, tenho feito um grande 
esforço para ver além das crises econômica, 
política e moral que atravessamos. Vou fazer 
aqui um exercício que tenho feito para abrir a 
mente, buscar o lado bom das coisas mesmo 
quando o cenário se apresenta nebuloso. 

Acredito que assim podemos oxigenar as ideias, 
filtrar os problemas e, certamente, encontrar 
equilíbrio para buscar soluções ou ao menos 
tranquilidade para atravessar períodos ruins. 

Desde o dia 20 de julho, quando o presidente 
da República Michel Temer anunciou o aumen-
to das alíquotas do PIS/Cofins dos combustí-
veis, assistimos o País se revoltar com o preço 
da gasolina que bateu na casa dos R$ 4,00. A 
imprensa massificou o noticiário e abriu espaço 
em jornais, sites e telejornais. As redes sociais 
foram tomadas de indignação. Houve até pro-
testo de caminhoneiros que fecharam o maior 
porto do País, o de Santos, revoltados com  o 
aumento do diesel. 

O efeito cascata ganhou força. Vários setores 
da economia foram marcar posição na grande 
mídia. E foi assim que, nós, nos postos, ao 
mesmo tempo que sofremos com a queda no 
movimento, assistimos a opinião pública mudar 
a imagem que até hoje tinha do revendedor.

Desta vez conseguimos que o consumidor 
reconhecesse que estamos na ponta de uma 
cadeia  e que não é justo carregar o  título de 
vilão dos preços altos. Mesmo com todos os 
prejuízos que a maior carga tributária repre-
senta para o segmento, o processo que vive-
mos nas últimas semanas resultou na cons-
cientização do brasileiro sobre a incidência de 

alta carga de impostos nos combustíveis.

Ao mesmo tempo, a revenda de Norte a Sul se 
uniu numa mobilização para reforçar a posição 
contrária ao aumento do PIS/Cofins e também 
para mostrar ao nosso cliente que, no caso 
da gasolina, na média do Brasil, 47% do que 
é pago por um litro são destinados ao ICMS, 
Cide, PIS/Cofins. 

A nós, empresários, cabe estarmos sempre 
atualizados e prontos para defender nosso ne-
gócio. Por que não aproveitar o momento para 
mostrar ao seu cliente que a nossa margem de 
revenda está cada vez mais achatada? Será 
que o motorista que abastece R$ 50,00 por 
semana ou o dono da empresa que fatura o 
abastecimento da frota sabe que a margem de 
distribuição e revenda não ultrapassa 20% do 
custo final do combustível na bomba? 

E que é essa mesma margem que tem absorvido 
aumentos para evitar preços ainda mais elevados? 

Temos, sim, que aproveitar a chance para des-
mistificar que a revenda é um negócio de lucro 
fácil. Pelo contrário. A achatada fatia de onde 
tiramos nossa margem de revenda é a mesma 
que banca uma infinidade de despesas fixas que 
vão desde aluguel, folha de pagamento e obriga-
ções previdenciárias até investimentos para cum-
prir leis ambientais e trabalhistas, sempre muito 
rigorosas no nosso ramo de atividade.

Enquanto esperamos o desfecho de tantos epi-
sódios da economia e política brasileiras, minha 
sugestão é que nós nos mantenhamos unidos em 
torno do sindicato. O Resan, que no ano que vem 
comemora 25 anos de existência, tem provado 
ao associado que, com trabalho sério, é possível 
defender a categoria e minimizar prejuízos. 

Até o mês que vem!



A

POSTOS & SERVIÇOS  |  05

Revenda

Mobilização nacional contra PIS/Cofins
 A cada R$ 10,00 que o consumidor paga pela gasolina no posto 
revendedor, 47% são destinados para o pagamento de impostos. 
Nesta conta, somando Cide, Pis/Cofins (18%) e ICMS (29%), o 
custo dos tributos chega a R$ 4,70. No diesel, 26% do custo do 
litro se traduzem em tributos. É contra esta alta carga tributária 
que donos de postos de combustíveis de todo o País iniciam nesta 
terça-feira uma grande mobilização em sinal de luto de toda a 
categoria.

Os índices acima são baseados na composição de preços cal-
culada pela Petrobras e representam a média para o Brasil, com 
base nos preços médios calculados depois do aumento da alíquo-
ta do PIS/Cofins, em vigor desde o dia 21 de julho.

“Nós, revendedores, somos tão prejudicados quanto os consumido-
res. Recebemos uma pressão enorme de toda a sociedade por con-
ta dos reajustes, mas estamos na ponta da cadeia e não temos ou-
tra alternativa se não repassar os aumentos. Por outro lado, temos 
visto nossas despesas aumentarem diante de tantas obrigações e, 
na mesma proporção, nosso faturamento vai caindo diante da queda 
no movimento e também na necessidade de reduzirmos as margens 
já achatadas. Muitos postos estão absorvendo os pequenos reajus-
tes para não afastar ainda mais os clientes”, explica José Camargo 
Hernandes, presidente do Sindicombustíveis Resan.

A mobilização nacional da revenda de combustíveis é contra 
o aumento da alíquota do PIS/Cofins. Além de faixas pretas 
instaladas nos postos em sinal de luto, está sendo preparado 
material para conscientizar o consumidor sobre a composição 
do preço dos combustíveis.

A decisão do protesto foi tomada conjuntamente pelos presiden-
tes dos sindicatos da categoria em 22 estados, dentre eles o Sin-
dicombustíveis Resan, que representa toda a Baixada Santista e 
Vale do Ribeira. “Estamos cansados de sermos apontados como 
vilões dos preços de combustíveis”, conclui Hernandes.

POSTOS & SERVIÇOS  |  05
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Polêmica

O desligamento automático do bico da 
bomba de combustíveis com 90% da 
capacidade do tanque de um veículo 
é uma ficção? A espuma gerada pela 
pressão do abastecimento pode ser a 

explicação para muitas vezes o tanque caber mais 
combustível após o desarme da bomba? Os tanques 
têm realmente tamanho maior do que o informado 
no manual do fabricante? 

Todas essas são dúvidas surgidas diariamente nas 
pistas quando um cliente questiona o volume maior 
registrado pela bomba. Na edição passada, Postos 
& Serviços trouxe detalhes de um estudo da Falcão 
Bauer, contratado pela Fecombustíveis, que com-
provou diferenças expressivas entre o real abasteci-
mento e as especificações técnicas de 13 modelos 
de carros. Em três deles, todos da Renault, coube 
entre 35% e 36,5% mais combustível no tanque do 
que o informado no manual.

A maioria dos modelos, no entanto, permitiu um 
abastecimento entre 0,5% e 5% a mais do que o 
limite informado no manual do fabricante.

Por que isso ocorre?  
Segundo o diretor adjunto da Associação Brasileira 
de Engenharia Automotiva (AEA), Nilton Monteiro, 
os tanques são fabricados com uma margem de 
tolerância 5% a 10% da capacidade informada no 
manual. 

Além disso, o duto que leva o combustível até o 
tanque é capaz de armazenar até três litros além 
da capacidade máxima do reservatório. Monteiro 
explica que são esses os casos em que o cânister 
do tanque é afogado pelo produto perdendo sua fun-
ção de sugar o vapor do combustível gerado dentro 
do tanque e transformá-lo novamente em líquido, 
evitando a poluição atmosférica.

A incógnita 

do gatilho
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Trava da bomba
P&S entrevistou o diretor pro-
prietário da LC Equipamentos, 
Lincoln César, para entender 
como é o funcionamento do bico 
automático e do sistema de de-
sarme da bomba. 

César explica que o bico reco-
nhece quando o volume do pro-
duto depositado no tanque atinge 
90% da capacidade. No entanto, 
muitas vezes o desarme ocorre 
antes deste limite, o que é provo-
cado pela espuma gerada pela 
pressão da vazão do produto.

“Principalmente o diesel e no 
etanol formam uma grande espu-
ma no tanque devido à força da 
vazão do combustível (mínimo 
de 50 litros por minuto). Essa 
espuma tampa o tubo de vácuo 
que está na ponta da ponteira 
do bico. É isso que faz a bomba 
desarmar. Nem é o combustível. 
Por isso, muitas vezes o frentista 
consegue arredondar a conta em 
mais alguns reais”. 

Essa poderia ser a explicação, 
segundo ele, para que sete dos 
13 modelos de veículos testados 
pela Fecombustíveis apresentas-
sem uma diferença a maior do 
volume abastecido entre 0,5% e 
5%. A média, nestes casos, é de 
3% a mais de combustível. Le-
vando em conta um tanque de 50 
litros, o volume que seria ocupa-
do pela espuma é de 1,5 litros.

Sistema 

César, da LC, diz que o orifício 
da ponteira do bico funciona 
como um canudo que ao ser tam-
pado gera um vácuo que aciona 
a válvula e desarma a bomba, 
impedindo a passagem de mais 
líquido. “Pela nossa experiência, 
quando ocorre de a espuma dar 
o primeiro desarme ainda ca-
bem mais dois ou três litros de 
combustível até atingir o limite 
(volume nominal, 90%)”.

A divergência entre a quantia de 
combustível que cabe realmente 
no reservatório e o que indica a 
montadora do veículo no manual 
do veículo tem colocado revende-
dores em xeque há muito tempo. 
A situação vem se complicando 
dia a dia já que os postos reven-
dedores se tornaram alvos da 
opinião pública já irritada com o 
aumento dos preços. Também se 
criou o senso comum de que as 
fraudes volumétricas são um pro-
blema recorrente, colocando todos 
estabelecimentos sob suspeita.
As distorções técnicas dos tanques 
têm feito muitos clientes questio-
narem os frentistas. “Os casos 
vêm aumentando. Com a crise e 
também com as notícias frequen-
tes de bombas fraudadas, os con-
sumidores ficam mais atentos ao 
valor final apresentado pela bomba 
e ao volume colocado no tanque, 
questionando com mais frequên-
cia como coube mais produto se 
o manual indica uma capacidade 
menor”, pondera o revendedor Ri-
cardo Eugênio Meirelles de Araújo, 
também diretor do Resan.
Araújo afirma que o desligamento 
automático das bombas ao atingir 

90% da capacidade do tanque é 
ficção. “Existe muita variação en-
tre os modelos de veículos, mas 
há casos que a bomba desarma 
depois que passou o volume má-
ximo apontado pelo manual”.
Contraponto
Com a experiência de anos como 
engenheiro de várias montado-
ras, Nilton Monteiro, da AEA, 
explica que os tanques são 
medidos de maneira confiável 
até para ajuste dos ponteiros do 
reservatório. A calibração é feita 
com computador, com o carro 
estabilizado em superfície plana, 
até que se acerte a indicação do 
volume do tanque no mostrador 
de tanque vazio, ¼, ½ e cheio. 
“Normalmente esses pontos são 
bem confiáveis”.
Uma possível explicação para as 
diferenças entre a capacidade do 
manual e a real constatada no 
posto está na confecção do ma-
nual. “Existe muitas vezes discre-
pância entre o número passado 
pela engenharia e o que a equipe 
de marketing coloca no manual. 
Não é a mesma pessoa. Há uma 
transmissão de informação e aí 
pode estar o erro”.

Resultado do estudo da Falcão Bauer

Desconfiança cresce dia a dia

Marca  Modelo Capacidade do 
manual 

Quantidade 
abastecida Diferença 

Ônix  54 litros 61,7 litros 14,20%
S10 Rodeio 80 litros 80 litros 0,00%

Fiat Uno 48 litros 48,9 litros 1,90%
Ford Ecosport 52 litros 52,3 litros 0,50%

Hyndai HB20 50 litros 51,7 litros 3,50%
Nissan New March 41 litros 43 litros 5,00%

Duster 50 litros 68,2 litros 36,50%
Logan 50 litros 67,8 litros 35,60%

Sandero 50 litros 67,6 litros 35,00%
Toyota Corolla 60 litros 62,8 litros 5,00%

Gol 51 litros 56,9 litros 11,50%
Saveiro 55 litros 56,1 litros 2,00%
Voyage 55 litros 57 litros 3,60%

Fonte: Fecombustíveis / Ensaios realizados pela Falcão Bauer de 28 de março a 19 de abril/17

Chevrolet 

Renault 

Volkswagen
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Por que um tanque vazio pode provo-
car o desarme da bomba bem antes de 
ele atingir a capacidade nominal?
O vapor gerado pelo próprio combustí-
vel que está confinado no tanque pode 
formar bolhas que impedem a entrada de 
mais produto. Isso é bem comum. 

As medições dos tanques nas monta-
doras são confiáveis?
As calibrações dos tanques trabalham 
com uma tolerância de 5% a 10%, que é 
justamente a capacidade real. Por isso, 
os manuais indicam uma capacidade até 
10% menor.

O que mais interfere no volume de 
abastecimento?
O veículo precisa estar estabilizado em 
superfície plana. Qualquer variação de 
aclive ou declive interfere bastante no vo-
lume e gera erro na leitura. Um exemplo: 
um tanque com pouco combustível que 
esteja em uma subida forte (aclive) pode 
deixar de alimentar o sistema injetor e o 
carro parar.

Quantos litros de combustível cabem 
no duto que o conduz até o interior 
do tanque?
O combustível entra no veículo por um 
duto, que tem um filtro, que funciona 
como proteção da bomba de combustível, 
que fica imersa e suga o produto, fazen-
do-o passar pelo filtro e e ser enviado 
para bico injetor. Esse duto, onde vai o 
bico da bomba, pode armazenar de dois 
a três litros de combustível. 

Há alguma entidade responsável pelas 
normas a serem seguidas pela indús-
tria automotiva?
Todos assuntos relacionados aos veícu-
los automotores são tratados na CTAV – 
Câmara Temática de Assuntos Veiculares, 
coordenada pelo Departamento Nacional 
de Trânsito, órgão do Ministério das Cida-
des. Como exemplo, já foram discutidos 
neste grupo especificações técnicas para 
as câmeras e sensores de ré e estaciona-
mento e até distribuição de carga no carro. 

Perguntas e respostas

Desde maio deste ano, em 
São Paulo, a Lei 16.416, per-
mite a cassação da inscrição 
no cadastro de contribuintes do 
ICMS de estabelecimentos que 
praticarem fraude volumétrica 
na venda de combustíveis, co-
brando do consumidor mais do 
que é efetivamente abastecido 
no tanque do veículo.

Não apenas para se proteger 
de eventuais falhas técnicas, 
mas como forma de preservar 
a confiança do consumidor, 
recomenda-se que sejam 
feitos testes de volumetria 
semanais nos postos. 

A aferição de bombas serve 

para verificar se a quantidade 
de combustível que a bomba 
indica está correta. A operação 
é simples e limita-se à coloca-
ção de 20 litros de combustível 
(marcados na bomba) em um 
recipiente (medidor padrão) 
previamente aferido pelo Inme-
tro. Este recipiente possui uma 
régua graduada que informa 
a quantidade abastecida, por 
isso não pode ter qualquer de-
formação ou estar amassado.

Em seguida, verifica-se no re-
cipiente o volume abastecido, 
que deverá estar no 0. É aceita 
uma variação de até 100 ml 
(para mais ou para menos).

MAIS UM ESTUDO
Uma rede de supermercados que mantém postos 
revendedores fez o mesmo teste de volumetria 

contratado pela Fecombustíveis, também realizado 
pela Falcão Bauer. A diferença maior entre a ca-

pacidade do tanque e quantidade abastecida foi a 
do Renault Sandero 1.0, ano 2010, com 14,18 litros 

a mais. O Ford Fiesta 1.6, ano 2008, registrou a 
segunda maior diferença, 8,34 litros. O modelo mais 
próximo da capacidade indicada foi o Celta 1.0, ano 

2005, com apenas 3,44 litros a mais.

“O manual deveria dar o 
volume real do tanque”, 

Lincoln César, diretor da LC Equipamentos

“Há a possibilidade de o Governo Federal 
colocar essa discussão sobre os tanques na 
pauta da Câmara Temática de Assuntos Vei-
culares, que conta com a participação de 

representantes de montadoras, fornecedores, 
da Anfavea e de outros órgãos. Qualquer um 

pode solicitar o estudo”,
Nilton Monteiro , diretor adjunto da Associação Brasi-

leira de Engenharia Automotiva (AEA)

Lei paulista torna testes 
semanais de volumetria 
ainda mais necessários



POSTOS & SERVIÇOS  |  09



S

10 |  POSTOS & SERVIÇOS

Conveniência

Se até carteira nacional de habita-
ção estará disponível no smartpho-
ne a partir de 2018, por que não 
pagar combustível com o celular? 
Duas das principais distribuidoras – 
a Shell e a Ipiranga – estão apos-
tando pesado na tecnologia para 
atrair, sobretudo, os mais jovens. 

Os dados comprovam: só no Bra-
sil, estudo do Google, divulgado 
no início deste ano, aponta que 
62% dos brasileiros utilizam smar-
tphone, índice quatro vezes maior 
que o de 2012, quando apenas 
14% tinham o aparelho. 

No caso das duas companhias que 

já utilizam os aplicativos, basta ter 
um celular, carregado, com acesso 
à internet para abastecer e sair do 
posto sem mexer na carteira.

Shell Box
A Raízen implantou o Shell Box, um 
aplicativo (app) que funciona por 
meio da plataforma PayPal. Para 
realizar a transação, o consumidor 
não precisa sequer sair do carro. O 
primeiro passo é instalar o Shell Box 
no celular, disponível na Apple Store 
ou Google Play, e vinculá-lo à conta 
do PayPal – sistema de pagamento 
online que debita no cartão de cré-
dito do cliente. Caso o consumidor 

não possua conta nesta plataforma, 
ele pode fazer o cadastro direto no 
app da Shell.

Ao chegar no posto, o motorista 
deve se dirigir à bomba específi-
ca para pagamento por meio do 
smartphone. Na sequência, deve 
abrir o programa no celular e digitar 
o código de seis dígitos localizado 
ao lado da bomba. A partir daí o 
abastecimento é liberado e o valor é 
debitado na conta Paypal do cliente. 

Para o posto, as vantagens vão 
além da praticidade de o motorista 
não ter de sair do carro. “A taxa 
cobrada pela distribuidora é de 3%, 

Tecnologia de pagamento 
com smartphone é aposta 
para atrair clientes jovens
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mas ainda há a fidelização do clien-
te. O pessoal mais novo que usa 
tecnologia adora isso”.

Segundo a Shell, já são pelo menos 
1.103 postos com o sistema nos es-
tados de São Paulo, Rio de Janeiro 
e Goiás. Nos municípios da Baixada 
Santista, são 18 postos com o apli-
cativo Shell Box.

Abastece Aí
Também disponível para download 
gratuito no Google Play e na Apple 
Store, o aplicativo Abastece Aí, da 
Ipiranga, permite o pagamento do 
combustível e também compras nas 
lojas de conveniência am/pm e na 
franquia Jet Oil. Para usá-lo, o usu-
ário deve baixar o app no celular e 
cadastrar o cartão de crédito. Tam-
bém é preciso ser participante do 
Km de Vantagens; caso não seja, o 
cadastro pode ser feito na hora. 

Como é vinculado ao programa Km 
de Vantagens, o abastecimento 
pode ter desconto. Basta inserir a 
senha do programa e trocar seus 
pontos. O valor final do abasteci-
mento será debitado na fatura do 
cartão de crédito do cliente, evi-
tando que ele precise andar com 
dinheiro ou diversos cartões. Basta 
ter o celular na palma da mão. 

Sem Parar
A maioria dos consumidores que 
utiliza o Sem Parar no Auto Posto La 
Caniza, em Guarujá, é mulher. O sis-
tema é ainda mais prático do que no 
dos aplicativos de smartphone. “Com 
o Sem Parar, basta o cliente abrir 
uma fresta do vidro, dar a ordem 
ao frentista e ir embora. Não tem 
senha e nem nada. Em Guarujá, por 
exemplo, 70% dos usuários do Sem 
Parar são mulheres que se preocu-
pam com a segurança”, diz Ricardo 
Eugênio Meirelles de Araújo.

Para o posto, a vantagem é a mes-
ma dos aplicativos: taxa de 3% e 
pagamento com 30 dias.

168 
milhões 

de smartpho-
nes estão 

em uso atu-
almente no 
Brasil. Nú-
mero deve 

chegar a 236 
milhões até 
o final deste 

ano.

10%
das vendas 

online no 
Brasil até 
2020 serão 
efetuadas 
via celular 
Fonte: FGV-SP

BR Distribuidora
A  Petrobras  Distribuidora pos-
sui uma tecnologia diferente para 
pagamento de combustível, que 
dispensa o uso de cartões e dinhei-
ro, assim como o celular ou acesso 
à internet.  O Tag Petrobras Prem-
mia Auto Expresso é um sistema 
de pagamento automático apenas 
para clientes cadastrados e que já 
utilizem o dispositivo (tag instalado 
no para-brisa do veículo) utilizado 
nos pedágios  e  estacionamentos  
de  shoppings. 

Um totem ao lado da bomba de 
combustível dos postos BR parti-
cipantes identifica o veículo, habi-
litando-o  para  o  abastecimento. 
O valor é debitado diretamente no 
cartão de crédito do consumidor, 
sem necessidade de digitação  de  
senha  ou  PIN.  Este sistema, dis-
ponível  em mais  de 40 postos no 
Rio de Janeiro, ainda não chegou à 
Baixada Santista e Vale do Ribeira.  
A programação inclui, em breve, a 
expansão para as cidades de Curiti-
ba, São Paulo e Porto Alegre.
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O MERCADO TODO SE ABASTECE AQUI. Rod. dos Imigrantes, km 1,5  - São Paulo
São Paulo • Brasil

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!
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Fique Atento!
  

1 Já está disponível, 
no site do Sindicom-
bustíveis Resan, a 
Cartilha do Posto 

Revendedor de Combustíveis 
(PRC), da ANP. O objetivo 
do material, de acordo com a 
agência, é informar, prevenir e 
alertar o revendedor sobre os 
procedimentos que devem ser 
adotados na revenda varejista 
de combustíveis automotivos, 
de acordo com as leis e os 
regulamentos estabelecidos pela 
ANP. Esta é a sexta edição da 
cartilha e está atualizada com 
dados de julho de 2017. Confira 
no site: http://www.resan.com.br/
noticias-integra/cartilha-pr/

CARTILHA DO PR 3 A Resolução ANP 
692/2017, instituiu o 
Programa de Regulari-
zação de Débitos (PRD) 

para empresas. E, para facilitar o 
parcelamento administrativo, a ANP 
elaborou um guia com instruções 
que podem ser conferidas no site 
do Resan: http://www.resan.com.br/
noticias-integra/guia-prd/

PRD

4 O Sindicombustíveis Resan 
encaminha diariamente para 
os associados os índices 
de reajuste de preços da 

gasolina e diesel divulgados pela Petro-
bras. Atualize seu email na secretaria 
do sindicato ou nos envie mensagem no 
secretaria@resan.com.br

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

MEDIDAS REPARADORAS DE CONDUTA

5 Os contribuintes que comercializam etanol hi-
dratado (EHC) estão sujeitos a regras especiais 
da legislação do ICMS do Estado de São Paulo: 
o credenciamento de fabricantes e distribuido-

res (Portaria CAT 223/2009) e a suspensão do distribuidor 
da condição de sujeito passivo por substituição tributária 
(Portaria CAT 41/2014). Ambas as regras têm repercussão 
sobre o pagamento do imposto. Por esta razão, é importan-
te consultar, a cada operação, a situação do remetente e do 
destinatário em relação ao credenciamento e à suspen-
são da condição de substituto tributário.

ETANOL HIDRATADO

6  A partir de agora, todos os itens abrangidos 
pelas Medidas Reparadoras de Conduta (MRC), 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP), terão prazo de cinco 

dias para cumprimento por parte do posto revendedor. Outra 
novidade trazida pela Resolução ANP 688 é que a Medida 
Reparadora de Conduta poderá ser aplicada novamente, em 
prazo inferior a dois anos, desde que a irregularidade cons-
tatada seja diferente da que originou o apontamento anterior. 
Para mais informações, acesse no portal Resan: http://www.
resan.com.br/noticias-integra/medida-reparadora/

25 ANOS DO RESAN

7  O governo federal decidiu 
no dia 28 de julho reverter 
parte do aumento do PIS/
Cofins sobre o etanol, 

anunciado no dia 20 de julho. A 
alíquota do imposto cobrado no álcool 
combustível ao distribuidor foi reduzido 
de R$ 0,1964 para R$ 0,1109 real por 
litro. Com a mudança, o governo vai 
deixar de arrecadar cerca de R$ 500 
milhões neste ano, de acordo com o 
Ministério da Fazenda.

ETANOL

8O Sindicombustíveis 
Resan manterá o mesmo 
esquema de transporte 
para associados para a 

feira que, neste ano, acontece no 
Expo São Paulo, na Rodovia dos 
Imigrantes. Reserve seu lugar na 
secretaria do sindicato. Além disso, 
providencie a sua inscrição no site 
www.expopostos.com.br/credencia-
mento. Com a inscrição antecipada, 
sua entrada no evento é facilitada.

EXPOPOSTOS

9Desde o dia 20 de abril, a atualização 
de cadastro dos postos revendedores 
(PR) na ANP deve ser feita pelo site 
app.anp.gov.br/srdpr, exclusivo para 

o Sistema de Registro de Documentos dos 
Postos Revendedores (SRD-PR). A multa 
para quem infringir a regra varia de R$ 5 mil 
a R$ 10 mil. A atualização será feita após a 
análise dos documentos anexados, podendo 
demorar até 10 dias. Devem ser anexados, 
em PDF, alvará de funcionamento, Licença de 
Operação Ambinetal e AVCB.

CADASTRO NA ANP

2 Em 2018, o Sindi-
combustíveis Resan 
completará 25 anos 
de fundação. Esta-

mos solicitando aos associados 
que acompanham esta história 
que nos enviem fotos de seus 
postos na década de 90 junto 
com imagens atuais, além de 
um testemunho sobre a impor-
tância do sindicato para sua 
empresa. As fotos e depoimen-
tos podem ser enviados para 
o email imprensa@resan.com.
br. A ideia é produzirmos uma 
edição especial de aniversário 
do Resan.
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06Reunião com o 
secretário adjunto 

Luiz Souto Madureira 
da Secretaria de Justiça 
e Defesa da Cidadania 
de São Paulo, em São 
Paulo/SP;

06Reunião com 
SINTHORESS/

Santos para tratar da 
negociação da conven-
ção coletiva da categoria 
de lojas de conveniência, 
em Santos/SP;

11Reunião para 
tratar da partici-

pação do Sindicombustí-
veis Resan na Expopos-
tos, em São Paulo/SP;

12 Participação no 
Programa Painel 

Regional na Rádio 100% 
Vida, em Santos/SP;

20 Reunião da Câ-
mara Ambiental, 

em São Paulo/SP;

20Reunião do Con-
selho de Repre-

sentantes da Fecombus-
tíveis, em Vitória/ES;

20 / 21 
- VI 

Encontro de Revende-
dores de Combustíveis 
da Região Sudeste, em 
Vitória/ES;

25Reunião do Con-
selho Regional do 

Senac, em São Paulo.

AGOSTO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

SETEMBRO
1ª QUINZENA

Julho

24

29

10

01

07
26

02

13

08

09

21

03

Larissa Pontes  
Ribeiro 
Posto Laridany -   

Miracatu
   

João Batista Sobrinho 
Auto Posto Praia de São 
Lourenço - Bertioga

   
Pedro Agostinho  
Bortolini 
Auto Posto Real de Cajati 

II - Cajati
   

Francisco Cinese Leone 
Auto Posto Cinese -  
Guarujá

Maria Del Carmen  
Rodriguez Duran 
Auto Posto Itanhaém - Ita-

nhaém

Rayner Patrick Pontes  
Imanobu 
Posto de Combustíveis Vale - 
Jacupiranga
   

Álvaro Francisco 
Ameixeiro Júnior 
Super Posto Constituição - 

Santos

Emir Michalichen
Auto Posto Cubatão
   
Jair Antônio Ongarato
Posto 4 Irmãos JL -  
Jacupiranga

Posto Ongarato - Jacupiranga
   

Robson do Carmo  
Barros 
Auto Posto Tio Beba -  

Miracatu 
Auto Posto Vale do Ribeira de 
Miracatu - Miracatu
   

Luciana Fogarolli Costa
Auto Posto Flosi Eireli -  
São Vicente

Felippe Loubeh  
Camargo Hernandes
Auto Posto Arrastão - 

Santos
Auto Posto Jardim  
Anchieta - Santos

Gisele Jordão  
Cavalheiro Rigo 
Auto Posto São Vitor -  
Santos
Centro Automotivo Porto  
Astúrias - Guarujá

Vinícius Loubeh  
Camargo Hernandes
Auto Posto Arrastão - Santos
Auto Posto Jardim  
Anchieta - Santos
Conveniência Arrastão -  
Santos
   

Fernando César de  
Castro Martins
Portal 500 Anos Serviços  

Automotivos - São Vicente
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Juros baixos

Seja para investir, reformar ou mo-
dernizar, a necessidade de injeção 
de recursos sempre faz o empre-
sário colocar na balança os prós e 
contras, sobretudo dos juros altos 
das instituições financeiras. Uma op-
ção para quem precisa de dinheiro 
novo é recorrer às chamadas linhas 
de crédito sustentáveis oferecidas 
pela Agência de Desenvolvimento 
Paulista, a Desenvolve SP, uma 
instituição financeira do Governo do 
Estado que trabalha somente finan-
ciamentos para pequenas e médias 
empresas paulistas. 

Em entrevista à revista Postos & 
Serviços, a consultora Nathália de 
Oliveira Lemos explicou que a pa-
lavra ‘sustentável’ está relacionada 
às baixas taxas de juros com pra-
zos mais longos para pagamento. 

“Na Desenvolve SP, quando um 
cliente pede financiamento, primei-
ro a gente pergunta: ‘Para que você 
precisa do dinheiro?’. E, então, eu 
vou apontar a opção mais barata”. 

Disponíveis
São várias as linhas de financia-
mento, que se dividem entre as 
destinadas para projetos de inves-
timento ou de inovação, compra de 

máquinas e equipamentos, algumas 
linhas de financiamento com recurso 
próprio ou com apoio do BNDES. 
Segundo Nathália Lemos, as mais 
indicadas para postos de combustí-
veis e lojas de conveniência são:

Projetos de investimento 
(infraestrutura) – Linha destina-
da ao cliente que quer reformar o posto, 
comprar equipamentos novos, móveis ou 
modernizar a loja. Para obter o crédito, é 
preciso desenvolver um plano de negócios, 
detalhando o que se pretende, e enviá-lo 
para a Desenvolve SP. “Fazemos a análise 
primeiro, para verificar se ele vai conseguir 
pagar o financiamento e se essa é a melhor 
indicação”, diz Nathália. Esta linha tem ta-
xas a partir de 12,6% ao ano pelo BNDES, 
prazo de pagamento em até 10 anos com 
24 meses de carência e financiamento de 
até 80% do valor total do projeto.

Projetos de Inovação – Linha é 
opção para empresa que quer desenvolver 
algum projeto novo, inédito. “Não precisa 
ser um produto que ninguém conheça, mas 
a forma que vai atender ou fazer deve ser 
novidade”, explica a consultora. É a linha 
com a melhor taxa: Taxa de Juros a Longo 
Prazo (TJLP) anual de 7%, com prazo 
para pagamento em até 96 meses, com 24 
meses de carência. Essa linha financia até 
90% do projeto.

Vale do Ribeira
Empresas dos municípios do 
Vale do Ribeira, com fatura-
mento anual entre R$ 120 mil 
e R$ 3,6 milhões, são benefi-
ciadas pelo Programa de Apoio 
Regional – Vale do Ribeira, em 
que a taxa de juros de 8,5% ao 
ano é subsidiada pelo Estado e 
cabe aos empresários somente 
o pagamento do principal com 
atualização monetária (IPCA). 
O prazo do financiamento é de 
até 5 anos, incluindo carência 
de até 12 meses. Poderão ser 
financiados até 100% do valor 
dos itens financiáveis.

Capital de giro
A Desenvolve SP tem ainda opções  de 
capital de giro e de fluxo de caixa: 

BNDES PROGEREM – Pode ser 
obtida em duas modalidades. A PROGE-
REM Crédito Digital financia de R$ 20 mil 
a R$ 200 mil para empresas contribuintes 
do ICMS, com faturamento anual de 
R$ 360 mil a R$ 16 milhões, que tenha 

certificado digital e comprove faturamento 
nos últimos três anos. O dinheiro pode ser 
liberado em até 48 horas. 

Os casos de empresas que não com-
provem faturamento nos três anos, ou 
não se enquadrem no perfil acima, a li-
beração do crédito passará por análise. 
Neste caso, a linha é a PROGEREM. 
Os programas são iguais, mas o que 
muda é o tempo de liberação do  recur-

so. Em ambos, o prazo para pagamen-
to é de 36 meses, com taxa de juros a 
partir de 1,18% ao mês.

Compra de máquinas e 
equipamentos – Há uma linha 
de financiamento específica. Se for 
para equipamentos nacionais, deve ser 
contratada a FINAME, com taxa de 0,99% 
ao mês e prazo para pagamento de até 
72 meses. 

A Agência de Desenvolvi-
mento Paulista (Desen-
volve SP) já investiu R$ 

2,5 bilhões no Estado em 
oito anos de existência. 

São mais de 1.700 clientes 
atendidos em 270 cidades. 
Na Baixada Santista foram 
financiados, neste período, 

R$ 51 milhões.

Desenvolve SP oferece linhas de crédito vantajosas
Simulações e negociação inicial são feitas on-line pelo site www.desenvolve-sp.com.br. 

Quando definida a linha de crédito, um consultor vai à sua empresa 



Reforma

A reforma trabalhista, sancionada pelo pre-
sidente Michel Temer no dia 13 de julho, 
entrará em vigor a partir de novembro. Ape-
sar das novas modalidades de contratação 

contempladas, a convenção coletiva das categorias 
sempre se sobreporá à lei. Com isso, no caso dos 
postos de combustíveis continua a valer a vedação 
expressa para a terceirização. As únicas exceções 
são para as atividades de limpeza e vigilância.

Mas essa proibição vale apenas para a revenda. As 
lojas de conveniências com CNPJ próprio poderão 
terceirizar funcionários. Mas, atenção: a lei trouxe 
a obrigação de uma quarentena de 18 meses para 
impedir que trabalhadores demitidos sejam recon-
tratados como terceirizados. Já estes funcionários 

deverão ter as mesmas condições do que os con-
tratados, o que se estende para casos em que são 
oferecidos planos de saúde, alimentação, transpor-
te, entre outros. 

Mas e quanto ao contrato de trabalho intermitente 
que até então inexistia na legislação trabalhista? 
Pode-se contratar funcionários para trabalhar es-
poradicamente e pagá-los apenas pelo período de 
serviços prestados? Segundo o advogado traba-
lhista Rodrigo Julião, do Departamento Jurídico do 
Resan, as mudanças trazem formas mais seguras 
de contratação, como o trabalhador remoto, por 
tempo parcial, intermitente e autônomo.

Abaixo alguns pontos contemplados na reforma:

Fim do contrato
O contrato de trabalho poderá ser extinto 
de comum acordo, com pagamento de 
metade do aviso prévio e metade da 
multa de 40% sobre o saldo do FGTS. O 
empregado poderá ainda movimentar até 
80% do valor depositado pela empresa 
na conta do FGTS, mas não terá direito 
ao seguro-desemprego. A multa de 10% 
paga pelo empregador ao Governo se 

mantém, conforme legislação em vigor.

Jornada diária
A jornada diária poderá ser de 12 horas 
com 36 horas de descanso, respeitando o 
limite de 44 horas semanais (ou 48 horas, 
com as horas extras) e 220 horas mensais.  
O intervalo dentro da jornada poderá ser 
negociado, desde que tenha pelo menos 30 
minutos. Além disso, se o empregador não 
conceder intervalo mínimo para almoço ou 

concedê-lo parcialmente, a indenização será 
de 50% do valor da hora normal de trabalho 
apenas sobre o tempo não concedido em 
vez de todo o tempo de intervalo devido.

Tempo na empresa
Não são consideradas dentro da jornada 
de trabalho as atividades no âmbito 
da empresa como: descanso, estudo, 
alimentação, interação entre colegas, 
higiene pessoal e troca de uniforme.

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

O que mudou?
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Trabalho intermitente
O trabalhador poderá ser pago por período 
trabalhado, recebendo pelas horas ou 
diária. Ele terá direito a férias, FGTS, 
previdência e 13º salário proporcionais.  
No contrato deverá estar estabelecido o 
valor da hora de trabalho, que não pode 
ser inferior ao valor do salário mínimo por 
hora ou à remuneração dos demais em-
pregados que exerçam a mesma função. 
O empregado deverá ser convocado com, 
no mínimo, três dias corridos de antece-
dência. No período de inatividade, pode 
prestar serviços a outros contratantes.

Trabalho parcial
A duração pode ser de até 30 horas 
semanais, sem possibilidade de horas 
extras semanais, ou de 26 horas sema-
nais ou menos, com até 6 horas extras, 
pagas com acréscimo de 50%. Um terço 
do período de férias pode ser pago em 
dinheiro.

Convenções coletivas
Convenções e acordos coletivos poderão 
prevalecer sobre a legislação. Assim, os 
sindicatos e as empresas podem negociar 
condições de trabalho diferentes das 
previstas em lei. Em negociações sobre 
redução de salários ou de jornada, deverá 
haver cláusula prevendo a proteção dos 
empregados contra demissão durante o 
prazo de vigência do acordo. 

Gravidez
É permitido o trabalho de mulheres 

grávidas em  ambientes considerados in-
salubres, desde que a empresa apresente 
atestado médico que garanta que não 
há risco ao bebê nem à mãe. Mulheres 
demitidas têm até 30 dias para informar a 
empresa sobre a gravidez.

Banco de Horas
O banco de horas pode ser pactuado por 
acordo individual escrito, desde que a 
compensação se realize no mesmo mês.

Rescisão Contratual
A homologação da rescisão do contrato 
de trabalho pode ser feita na empresa, na 
presença dos advogados do empregador 
e do funcionário – que pode ter assistên-
cia do sindicato.

Danos morais
A proposta impõe limitações ao valor a 
ser pleiteado pelo trabalhador, estabe-
lecendo um teto para alguns pedidos de 
indenização. Ofensas graves cometidas 
por empregadores devem ser de no má-
ximo 50 vezes o último salário contratual 
do ofendido.

Multa
A multa para empregador que mantém 
empregado não registrado  é de R$ 3 mil 
por empregado, que cai para R$ 800 para 
microempresas  ou empresa de pequeno 
porte.

Ações na justiça e má fé 
O trabalhador será obrigado a com-
parecer às audiências na Justiça do 

Trabalho e, caso perca a ação, arcar 
com as custas do processo. Para os 
chamados honorários de sucumbên-
cia, devidos aos advogados da parte 
vencedora, quem perder a causa terá 
de pagar entre 5% e 15% do valor 
da sentença.O trabalhador que tiver 
acesso à Justiça gratuita também 
estará sujeito ao pagamento de 
honorários de perícias se tiver obtido 
créditos em outros processos capazes 
de suportar a despesa. Caso contrá-
rio, a União arcará com os custos. Da 
mesma forma, terá de pagar os hono-
rários da parte vencedora em caso de 
perda da ação.

Além disso, o advogado terá que 
definir exatamente o que ele está 
pedindo, ou seja, o valor da causa 
na ação. Haverá ainda punições para 
quem agir com má fé, com multa de 
1% a 10% da causa, além de inde-
nização para a parte contrária. É 
considerada de má-fé a pessoa que 
alterar a verdade dos fatos, usar o 
processo para objetivo ilegal, gerar 
resistência injustificada ao andamento 
do processo, entre outros.

Caso o empregado assine a rescisão 
contratual, fica impedido de ques-
tioná-la posteriormente na Justiça 
trabalhista. Além disso, fica limitado 
a 8 anos o prazo para andamento das 
ações. Se até lá a ação não tiver sido 
julgada ou concluída, o processo será 
extinto.
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Videomonitoramento

Crise econômica e desemprego podem ser sinônimos de aumento de furtos e assaltos. Seja 
por causa da atividade exercida, horário de funcionamento ou pelo volume de dinheiro mo-
vimentado, estabelecimentos ligados aos segmentos da revenda de combustíveis, lojas de con-
veniência ou até mesmo estacionamentos são sempre vulneráveis. E isso ocorre independen-
temente se atuam ou não na madrugada, ou se estão localizados em áreas com altos índices 
de delitos ou se chamam a atenção pela grande movimentação de público. 

Por isso, empresários ampliam os investimentos em iluminação de LED e itens de segurança 
para proteger tanto o patrimônio, quanto os clientes e funcionários. 

O revendedor Ricardo Eugenio Meirelles de Araújo, do Auto Posto La Caniza, recente-
mente substituiu as câmeras próprias do posto por um contrato de locação com manuten-
ção inclusa. “Ficou mais vantajoso”, disse ele, que agora conta com assessoria e equipa-
mentos mais modernos.

Segundo ele, muitos postos trabalham com câmeras próprias. Mas, quando dão problema, ficam sem 
proteção até que manutenção seja feita. “Fora o risco de ficar com os dados armazenados no próprio 
posto. Se der um problema no sistema, como falta de manutenção, perde-se tudo”.

Para entender como funciona o mercado de segurança eletrônica, Postos & Serviços con-
versou com Selma Migliori, presidente da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas 
Eletrônicos de Segurança (Abese). Segundo ela, mesmo diante da crise econômica, o setor de 
videomonitoramento e segurança eletrônica continua crescendo em todo o País. 

“Em 2016, houve um aumento de 6% e, até o final de 2017, este índice deve ser mantido. Infe-
lizmente, o clima de insegurança continua presente em várias cidades, e os empresários têm 
investido nas mais recentes tecnologias para aumentar a segurança”.  

Em tempos de crise, insegurança cresce.
Dê mais atenção ao sistema de câmeras



Atualmente, há vários sistemas e 
tecnologias disponíveis para segu-
rança eletrônica. Mas, segundo Sel-
ma, o videomonitoramento continua 
sendo o mais indicado para postos 
de combustíveis e lojas de conve-
niência. “Os assaltos, na maioria 
das vezes, são rápidos. Então, o 
que mais se utiliza são registros de 
imagem por monitoramento para 
entender como a ação ocorreu, au-
xiliar na prevenção de outros riscos 
e identificar os suspeitos”, comenta.

Mais opções
Há, ainda, botão de pânico, que pode 
ficar dentro de uma sala ou no bolso 
do uniforme dos próprios frentistas. 
“A tecnologia é capaz de identifi-
car movimentos bruscos de quem 
carrega o botão. Caso o frentista seja 
rendido e jogado no chão, por exem-
plo, o sensor presente no equipa-
mento entende que há algo de errado 
e aciona o sinal para a central, que 
irá verificar o que aconteceu, mesmo 
que ele não seja pressionado”.

Os softwares estão cada dia mais 
inteligentes e as empresas mais ca-
pacitadas para auxiliar na detecção 
de riscos reais. “Há câmeras que 
captam se algum objeto foi largado 
na pista e enviam sinal para a cen-
tral, que irá avaliar em tempo real 
o que está acontecendo. A própria 
câmera faz isso, sem alguém que 
dê o alerta”.

A novidade mais recente é a 
tecnologia embarcada usada nas 
câmeras, permitindo que os equi-
pamentos disponham de recursos 
como reconhecimento facial e con-
tagem de pessoas, sem depender 
de dispositivos periféricos.  “Nesse 
caso, ao invés de enviar um sinal 
de alarme para a central, a câmera 
envia a própria imagem com a situ-
ação considerada alarmante”, diz a 
presidente da Abese.

Alerta
A instalação de uma câmera no 
posto não é a garantia de que ação 
de bandidos será inibida. É mui-
to importante ter um treinamento 
constante dos funcionários para 
que saibam como agir em situações 
de risco. “Normalmente os empre-
sários não se preocupam em criar 
um procedimento adequado de 
segurança. Os bandidos também 
sabem burlar a tecnologia. Mas, se 
o posto tem um plano de segurança 
associado à tecnologia dos equipa-
mentos, com certeza irá facilitar”. 

Para isso, a empresa contratada 
deve fazer uma análise de risco 
do local, projetar a tecnologia mais 
adequada, avaliar se a tubulação e 
o cabeamento são adequados para 
garantir a qualidade das imagens. 
“E o principal, o posto não precisa 
se preocupar em armazenar esses 
arquivos, fica tudo na nuvem”. 

Está em vigor desde a 
terça-feira, dia 18 de julho, 
o decreto federal 9.094 que 
dispensa as empresas de 
apresentar atestados, certi-
dões ou outros documentos 
que já constem em uma 
base de dados da União 
para usufruir de algum outro 
serviço federal.
Na prática, o reconhecimen-
to de firma de documentos 
deverá ser exigido apenas 
quando houver dúvida sobre 
a autenticidade das informa-
ções. No caso da necessida-
de de autenticar uma cópia, 
o próprio servidor público 
que receber a documenta-
ção poderá conferi-la a partir 
do documento original.
A medida, que já era válida 
para pessoas físicas, é re-
sultado do grupo de trabalho 
sobre Desburocratização e 
Modernização do Estado, 
no Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(CDES).
Um dos impactos mais dire-
tos é que o contribuinte não 
terá que fazer deslocamen-
tos desnecessários atrás de 
certidões, prevalecendo a 
presunção de boa-fé.

Como fazer?
Os órgãos devem simplificar 
as exigências ao cidadão. 
Caso a prestação do ser-
viço público não observe o 
disposto no novo decreto, a 
empresa poderá apresentar 
a Solicitação de Simplifica-
ção, por meio do formulário 
“Simplifique!”, do Sistema de 
Ouvidoria do Poder Executi-
vo federal.

 DESBUROCRATIZAÇÃO
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