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Entra em vigor regra do Banco Central que 
reduz taxa do cartão de débito para o varejo04

Resan obtém
sentença para L.O.

Sindicombustíveis Resan consegue senten-
ça que garante aos associados o direito de 
adotar regra antiga da Cetesb para fazer o 
licenciamento ambiental dos postos. Além 
disso, as licenças de operação voltam a ter 
validade de cinco anos.
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

“Por um futuro justo”

S
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Desentupidora Destac: nova parceira do Resan
Se fosse para definir o atual momento do mercado 
de combustíveis no Brasil, eu diria que estamos 
em uma encruzilhada, sem rumo certo e, pior, sem 
qualquer sinalização sobre o melhor caminho a 
seguir. Tudo porque as discussões que as auto-
ridades reguladoras deveriam fazer estão sendo 
tratadas a toque de caixa, com publicações de 
estudos e chamamentos de consultas públicas. 

O que quero dizer é que o futuro da distribuição e 
da revenda de combustíveis não pode ser definido 
como uma consequência da insatisfação geral da 
nação com o preço dos derivados de petróleo. Ou, 
ainda, como um resultado das negociações para 
acabar com uma greve liderada por uma categoria 
econômica, no caso, os caminhoneiros.

É isso o que estamos vivendo. Recebemos goela 
abaixo o estudo do Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade). O próprio nome do do-
cumento - Repensando o setor de combustíveis: 
medidas pró-concorrência – já é um indicativo das 
intenções. A revenda não é contrária a todas as 
medidas sugeridas ali. E isso não quer dizer que 
apoiamos apenas aquelas que não nos afetam di-
retamente. O que estranhamos, no entanto, é que 
o setor não tenha colaborado com o estudo.

Há quem pense que permitir que produtores de 
álcool vendam diretamente aos postos seja uma 
alternativa benéfica. É possível. Mas também é 
capaz que o resultado seja desastroso. Da mesma 
forma, ‘repensar a proibição de verticalização do 
setor de varejo de combustíveis’ exige mais do 
que uma tomada pública de contribuições como a 
que foi aberta pela ANP.

São muitos os indicativos de que há uma forte 
tendência por medidas que estimulem a concor-
rência. Mas, precisamos, antes, definir as regras 
para garantir que o poder econômico sobrepuje 
quem já está no mercado e, com isso, tire os 

pequenos e médios comerciantes do páreo. Num pri-
meiro momento até pode-se falar das vantagens para 
o consumidor. Mas, e a médio e longo prazo quando 
o mercado for dominado por poucos agentes? Quem 
daria as regras?

A revenda nacional está ainda mais alerta desde o 
Workshop da ANP, realizado em em Búzios, em agosto, 
quando a verticalização fez parte dos temas abordados. 
Há muito o que se fazer antes de permitir às distribuidoras 
a operação direta de postos. Um problema recorrente de 
Norte a Sul do país tem sido a falta de transparência para 
a precificação dos produtos por parte das companhias. Se 
hoje postos com condições similares recebem produtos 
com preços muito discrepantes sem qualquer justificativa, 
não imagino como seria se todos fôssemos concorrentes, 
distribuidoras ou revendedores.

Outro ponto que gostaria de ver submetido a estudos 
e debates é quanto às fraudes cada vez mais comuns 
relacionadas à qualidade, quantidade e sonegação de 
impostos. Temos muitas feridas para curar antes de 
submeter o mercado a uma cirurgia tão drástica. Por 
outro lado, temos e queremos aproveitar a disposição 
das autoridades reguladoras para apresentar nosso 
ponto de vista, mostrar dados concretos do varejo e, 
ainda, propor medidas justas para o dono do posto, 
para as distribuidoras e para o consumidor.

Acredito, ainda, que os novos governantes que assu-
mem estados e o País a partir de 2019 terão um papel 
importante neste processo. É por isso que a represen-
tação sindical continua a ser indispensável. 

Neste ano, apesar da perda de receita decorrente da 
contribuição sindical que deixou de ser obrigatória, o 
Sindicombustíveis Resan conseguiu se reestruturar e 
manter sua saúde financeira. Portanto, não é apenas 
por uma questão de sobrevivência que pedimos aos 
associados para ficar ao nosso lado. Precisamos nos 
mater unidos para traçar um futuro justo para nosso 
segmento. Pense nisso!
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Finanças

Entra em vigor redução do custo 
do cartão de débito para o varejo

Os brasileiros 
gastaram 

R$ 450 bilhões em 
cartão de crédito no 
primeiro semestre 

deste ano, alta de 14% 
na comparação com 

igual período 
de 2017. 

O volume de 
operações a débito 

somaram 
R$ 264,4 bilhões, 

crescimento de 12,3%, 
enquanto os pagamen-

tos com cartão pré-
-pago tiveram 

expansão de 62,3%, 
para R$ 4,6 bilhões.

(Fonte: Abecs - associação do 
setor de cartões) 

JJá está em vigor, desde o dia 1º de outubro, a medida do Banco 
Central (BC) que reduz o custo do cartão de débito para o co-
mércio. O objetivo tornar essa modalidade mais atrativa para os 
consumidores, aumentando seu uso e concorrendo mais com os 
pagamentos em dinheiro, transferências eletrônicas e cartão de 

crédito.

Chamada de tarifa de intercâmbio média de cartões de débito, a co-
brança é de 0,50% sobre o valor da transação, podendo chegar ao 
máximo de 0,80%. Com a medida publicada em março deste ano, o 
BC quer estimular a concorrência entre empresas como Cielo, Rede, 
unidade de processamento de cartão do Itaú Unibanco e a GetNet, do 

Santander Brasil.

A assessoria de imprensa do Banco Central confirmou a Postos & Ser-
viços a vigência da medida a partir do dia 1º. Ainda assim, associados 
do Resan informaram que as empresas não alteraram o valor da tarifa 
automaticamente. Por isso, a orientação da assessoria jurídica do sindi-
cato é para que a empresa entre em contato com a operadora do cartão 

e peça a revisão das taxas dos contratos já em andamento.

O que é a Tarifa de Intercâmbio?

Trata-se de uma tarifa paga pelo credenciador do estabelecimento 
comercial ao emissor do cartão de débito do portador, determi-
nante para o preço cobrado do estabelecimento comercial (taxa 
de desconto). A regulação dessa tarifa específica é praticada in-

ternacionalmente.



Em setembro, o Sindicombus-
tíveis Resan firmou uma par-

ceria com a Desentupidora Destac 
para oferecer serviços de desinseti-
zação, desratização, limpeza e de-
sinfecção de reservatórios de água 
com preços diferenciados para os 
associados.

De acordo com leis municipais, a 
limpeza e a desinfecção as caixas 
d´água têm prazo máximo de um 
ano para serem higienizadas e 
desinfetadas. Já a desinsetização 
e desratização devem ser feitas a 
cada seis meses. 

Segundo Ney Bernardo, proprietário 
da Destac, os serviços de desintetiza-
ção devem ser executados em todas 
as áreas do imóvel, incluindo a pista 
de abastecimento, loja de conveniên-
cia, áreas da troca de óleo, lava-rápido 
e estacionamento.

 “No caso das conveniências, por con-

D
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Associado

Nova parceria oferece serviços obrigatórios com preços diferenciados para associados

Serviços sanitários com desconto para sócios

Seguro de vida cai de preço
após negociação do Resan

Diante da atual situação do País, o Sindicombustí-
veis Resan não tem medido esforços para reduzir 
as despesas dos associados com os serviços obri-
gatórios por leis ou inseridos no acordo coletivo dos 

trabalhadores. A conquista mais recente decorre 
de uma longa renegociação. A partir de outubro, da 
taxa de Seguro de Vida em Grupo caiu de R$ 10,71 
para R$ 7,50 por funcionário.

O Seguro de Vida é uma exigência da Convenção 
Coletiva da categoria de postos de serviços e, para 
os associados, é formalizado por meio da Costamar 
Seguros, corretora vinculada à Porto Seguro. Esta é 
mais uma vantagem que só os associados ao sindi-
cato podem usufruir.

ta da manipulação de alimentos, a 
desinsetização e desratização são 
feitas com produtos a base de gel e 
aplicação de líquidos nos ralos, total-
mente inodoros. Já nos outros locais, 
o sistema é de pulverização líquida”. 

Após a execução dos serviços, os 
certificados são emitidos, encami-
nhados para Vigilância Sanitária e 
entregues aos estabelecimentos. 

A Desentupidora Destac faz também 
a avaliação in loco das condições sa-
nitárias e pode incluir a empresa na 
sua rede de alerta para informar o 
cliente da proximidade do vencimen-
to dos certificados, sempre de acordo 
com a legislação de cada município. 

Mais informações: (13) 3296-1023 e  
97416-4674 E-mail: adm01@destacde-
sentupidora.com.br.



O
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Temporada

O que será que faz um turista entrar num posto de combus-
tível? Visual atrativo, bem iluminado, com placas de pro-
moções, ou ofertas de produtos e serviços diferenciados? 
Por estarmos em uma área litorânea, muitos postos da base 
territorial do Resan precisam conciliar, no dia a dia, o atendi-
mento dos clientes locais com aqueles que estão apenas de 
passagem. O que fazer, então, para atraí-los ao seu negócio 
e fazer com que retornem numa próxima visita à cidade?

Para se destacar da concorrência e atrair ainda mais clientes, o 
posto deve se apresentar como uma boa opção para o motorista, 
seja ele sazonal ou não. Segundo o proprietário do Auto Posto 
Gaivota, Ricardo Rodriguez Lopez, na maioria das vezes, os turis-
tas não conhecem muito bem a região. Por isso, só o fato da em-
presa estar numa posição estratégica, já contribui como atrativo.

“O Gaivota, por exemplo, está na Avenida Ana Costa, em Santos, 
próximo ao Gonzaga e à praia. Além disso, há diversos hotéis 
ao redor. Então, quando o turista passa na porta, muitas vezes a 
pé, ele tem que se sentir atraído a entrar. Aí conta a questão da 
limpeza (testeira limpa), boa iluminação e, depois, as ofertas de 
produtos. É uma soma de quesitos, aliados ao atendimento de 
qualidade e treinamento contínuo dos funcionários”, explica.

É possível 
fidelizar o 

turista?

Antes, posto servia 
para vender gasolina. 

Hoje, isso é o que 
menos vende 

Ricardo Rodriguez Lopez, 
revendedor da Rede Portal de Santos

“ “
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Lopez ressalta que o segredo é trabalhar 
bem sempre, independente da época do 
ano. “Se ele se sentir bem na loja de con-
veniência, encontrar produtos que o agra-
dem, ele irá voltar numa próxima visita, ou 
antes mesmo de retornar à sua cidade, 
seja com uma parada para o café ou para 
completar o tanque”.

Gonzaga
Roberto Antunes, proprietário do Portal 
de Gonzaga, concorda que o apelo deve 
ser na loja, já que esse tipo de cliente, 
geralmente, está a pé. “Sentimos que, 
nas épocas de final de ano, o movimento 
na pista até cai um pouco, pois o cliente 
da região deixa o carro na garagem, por 
causa do trânsito. E, os que vêm de São 
Paulo, preferem abastecer por lá por causa 
do preço”.

Por isso, segundo ele, o segredo está na 
oferta de itens essenciais ao dia a dia. 
“Produtos de farmácia e higiene pessoal, 
como protetor solar, papel higiênico, pasta 
de dente, são itens que ele precisa, mas 
que não vai encarar filas em supermerca-
do para comprar. Sem se esquecer das 
promoções na loja para que o cliente leve 
na praia, como os combos de lanches ou 
descontos nas cervejas”.

Pablo do Campo Estevez, proprietário do 
Via Praia, diz que nas épocas de maior 
movimento, ele apenas redobra a quanti-
dade de produtos na loja e o número de 
funcionários. “Atendimento de qualidade 
deve ser nos 12 meses do ano. Temos que 
manter o mesmo padrão para cativar tanto 
o cliente santista quanto o turista”.  

O turista, muitas vezes, não conhece o que tem para frente 
ou para trás naquela via... Então, se o posto está numa po-

sição boa, com um visual atrativo, o turista vai entrar. 
É a mesma coisa quando você está na estrada e chega a 

hora do almoço. Você não conhece as opções e acaba pa-
rando naquela que tem mais gente, com um visual bacana. 

A apresentação é tudo 

“

“

Ricardo Rodriguez Lopez, 
revendedor da Rede Portal de Santos

Produtos de farmácia e higiene 
pessoal, como protetor solar, papel 

higiênico, pasta de dente, são itens 
que ele precisa, mas que não vai 
encarar filas em supermercado

“ “
Roberto Antunes

revendedor do Portal do Gonzaga 

Temos que manter o mesmo
padrão para cativar 

tanto o cliente santista 
quanto o turista

Pablo Estevez
revendedor do Via Praia

“ “



Mudança no mercado

combustíveis em um mercado mais aberto, dinâmico, 
competitivo e com maior diversidade de agentes”. 

Como resultado das discussões iniciadas no even-
to nacional, a ANP abriu duas tomadas públicas de 
contribuições para recebimento de sugestões quanto 
às propostas de 'autorizar a verticalização' (permitir 
às distribuidoras operar no varejo) e de fidelidade à 
bandeira.

Para quem está na ponta da cadeia, ou seja, o 
revendedor, o grau de insatisfação com a atual 
situação é grande. Postos & Serviços perguntou a 
vários empresários sobre o que pensam do futuro da 
revenda. Confira a opinião deles: 

 “A rentabilidade não acompanha as 
obrigações. Muitos postos estão fechando as 

portas por não conseguir competir com 
supermercado ou bandeira branca”, 

Ricardo Rodriguez Lopez, 
da rede Portal de Santos 

 

“Tem que mexer nessa sistemática de aumen-
to diário da Petrobras. Ou passa a ser quinzenal 
ou mensal. Se continuar com aumento diário, os 
postos vão quebrar. Precisa ter uma programa-
ção para que a gente se programe também. O 

Esalq (índice de preço do etanol), por exemplo, é 
semanal. Eu já sei que terá uma alteração a cada 

semana. O que não dá é para trabalhar 
desse jeito. Você tem 

que mexer no preço 
diariamente e deixa 
de ganhar dinheiro 

porque não dá 
para repassar au-
mento toda hora. 

Compra por um 
preço, vende 

por outro”, 

Moacir 
Starosta, 
da Rede 

Maxx

Política de preços  Autosserviço

“Eu já experimentei há 20 anos. Na 
época, não deu certo. Deixei um ilha 

específica para este serviço, com preço 
mais em conta, mas o pessoal não aderiu. 
Talvez agora, com a crise que vive o País, 

pode ser que mude”,
José Luís Villamarin, 

do Auto Posto Espumas

“Sinceramente espero que não 
aconteça. No dia que isso for implantado 
vai acabar com a figura do dono de posto. 
Digo isso porque estes postos no mode-
lo self  service serão incentivados, num 
primeiro momento, pelas distribuidoras, 

que vão tirar os pequenos do jogo. Daí, no 
futuro, a distribuidora acaba com o empre-
sário e ela mesma vira a dona do negócio. 
Outra coisa que as pessoas não pensam: 
se abaixar para todos, o preço da concor-

rência vai cair também. E só vai sobreviver 
quem a companhia quiser. Para dar certo, 
precisa ser um posto grande, com muitas 

bombas. E isso não é uma realidade na 
nossa região.  Aqui ainda tem a questão 

do aluguel caro”,

Ricardo Rodriguez Lopez,
Portal de Santos

Pra onde vamos?
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AA nova política de preços da Petrobras e a conse-
quente insatisfação do brasileiro com o valor dos 
combustíveis colocaram a regulação do downstream 
no topo das prioridades. Com isso, tanto a ANP quan-
to o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
(Cade), autarquia do Ministério da Justiça, têm feito 
estudos e proposto discussões que incluem desde a 
verticalização até o fim da fidelidade à bandeira.

O apoio à mudança das regras foi dado pelos dire-
tores da agência durante o Workshop ANP Cenário 
Atual e Perspectivas para o Mercado de Combustí-
veis no Brasil, realizado em Búzios (RJ), em agosto.  
Felipe Kury, um dos diretores, afirmou que o objetivo é 
“transformar o mercado de produção e distribuição de 
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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

Fim da Fidelidade

“ Isso é bastante relativo. Se tenho 
um contrato, eu não posso comprar de 

qualquer um. Tenho que respeitar o con-
trato. O que não pode é enganar o consu-
midor. Se ostento uma marca, tenho que 

comprar dela. Ou então viro bandeira bran-
ca. Tudo deve ser respeitado numa relação 
comercial: a lei, o contrato e o consumidor,

Moacir Starosta

“ Pode ser que a bandeira traga 
alguma vantagem para o revendedor, 

assim como tem cliente que busca por tal 
marca. Para mim, isso não existe. Eu não 

vejo vantagem em ser vinculado a alguém. 
Mas, cada caso é um caso. Penso que, 

mesmo sendo bandeirado, o posto pode-
ria ficar livre para comercializar produtos 

de outras marcas. Bastaria especificar 
isso ao cliente”,

José Luís Villamarin

“ Se fosse assim, seria bandeira 
branca. Mas tem o outro lado. Se aconte-
cer uma nova greve, veremos os postos 

bandeira branca sem combustível, pois as 
distribuidoras vão priorizar o atendimento 
dos clientes deles, exatamente como acon-
teceu. Outra situação é caso haja falta de 
etanol no mercado e daí todo mundo vai 
atrás da gasolina. As distribuidoras pe-

quenas não terão gasolina para vender... 
Como fica? 

Ricardo Rodriguez Lopez 

Venda direta de etanol

“  É difícil porque não terá regulação. Pode ser 
que venha a acontecer, mas não é da noite para o 
dia. Vou ter duas bandeiras, uma da usina e outra 
da distribuidora? Como irá funcionar? Precisa ser 
mais claro. Se eu quiser comprar cada hora de um 
lugar, viro bandeira branca então? As regras pre-

cisam ser discutidas e definidas, tornar o mercado 
claro para diminuir a sonegação. Comprar etanol 
de qualquer um não é a solução. Eu, por exemplo, 
me comprometi com a exclusividade. Mas pode ter 

gente que não interpreta dessa maneira.

Moacir Starosta

“ Nós não temos acesso à margem das dis-
tribuidoras, então ficamos reféns deles.  Sincera-
mente, não tem opinião formada. Talvez seja uma 
oferta maior para nós, revendedores. Mas quem 

tem bandeira fica refém. 
E na ANP, como vou declarar? Gasolina e diesel 

são bandeirados e etanol não? É complicado,

Pablo DoCampo Estevez

“ Isso é bem confuso. Talvez seja bom em 
valores, mas ruim para fiscalizar se as usinas elas 
estão recolhendo os impostos corretamente. Hoje 

as distribuidoras comprovam para o posto que está 
tudo certo. Mas e a usina? Vai pagar o imposto? 

Quem vai fiscalizar? Precisa de uma norma regula-
dora ampla, não simplesmente liberar e pronto,

José Luís Villamarin

“ Como fica a resolução que diz que se estou 
com a bandeira, tenho que comprar dela? 
Então vira todo mundo bandeira branca? 

E quem é bandeirado? Isso é impraticável”

Ricardo Rodriguez Lopez
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Os efeitos da greve dos caminhoneiros 
continuam reverberando sobre o mer-
cado de combustíveis. Duas das ações 
mais recentes da ANP apontam para a 
disposição do Governo de atualizar as 
regulações que regem a atividade de 
distribuição e revenda. A primeira delas 
é quanto à verticalização na cadeia de 
distribuição de combustíveis, seguida 
pela análise da importância de se man-
ter ou não a obrigatoriedade do posto 
ser fiel a uma bandeira.

Os dois temas fazem parte de um ins-
trumento chamado de Tomada Pública 
de Contribuições (TPC) que, segundo 
a ANP, tem como objetivo colher su-
gestões da sociedade sobre o estudo 
“Repensando o setor de combustíveis: 
medidas pró-concorrência”, apresen-
tado pelo Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (CADE) no período 
da greve dos caminhoneiros.

A advogada do Resan, Carolina Dutra, 
faz uma análise precisa sobre a atual 
situação do varejo de combustíveis em 
que aponta essa disposição da Agên-
cia de rediscutir o mercado como uma 
“oportunidade”. 

“Não sabemos quando vamos poder 
sentar e discutir novamente a regulação 
do setor. Isso não significa necessa-
riamente que tenhamos as respostas 
agora até porque não é através de uma 
Tomada Pública de Contribuição que 
vamos resolver um problema tão grave 
quanto esse”, avalia Carolina.

Na entrevista a seguir, a advogada apon-
ta detalhes do que ela identifica como 
uma crise de identidade do mercado. 

P&S - Precisamos mesmo atualizar a 
regulação do mercado?

Carolina Dutra - Meu argumento é que 

vivemos uma crise de identidade no setor. Há quem defenda o papel 
do Estado na condução da política energética e, por outro lado, quem 
defenda a total liberdade econômica. O que aconteceria se caísse a 
regra que proíbe a usina vender etanol direto para o posto?  À primei-
ra vista, o mercado tem destacado pontos negativos, mas é possível 
projetar uma janela que permitiria a revisão dos contratos em anda-
mento. Afinal, diante de uma significativa mudança regulatória, caberia 
discutir a necessidade de restabelecimento do equilíbrio econômico 
dos contratos. É a teoria da imprevisão. A revenda, na verdade, está 
pendurada numa regra que diz que a verticalização é proibida. 

P&S – Chegamos ao que se chama de encruzilhada?

Carolina Dutra - Caso a proibição da distribuidora de operar no varejo 
seja revogada, surgem algumas hipóteses do que pode acontecer, mas 
certeza não se tem. 

“O mercado hoje está desfavorável para a revenda”. 

Temos visto revendedores deixando de investir no posto, não 
comprando mais nada e nem ampliando... Por outro lado, 
têm aqueles que já estão enforcados e estão saindo do 
mercado. Alguns conseguem vender o posto, e o ven-
dem para grandes redes ou para outros operadores 
que vão explorar a atividade como bandeira 
branca. O cenário não é animador. 

“Estamos no momento de sentar e discutir o mercado de combustíveis”

“O que está acontecen-
do agora é uma grande  
oportunidade. E não dá 
para deixar passar por-
que não se sabe quan-

do vamos ter esse 
momento de redis-

cussão novamente. 
É hora de sentar e 

debater”. 



POSTOS & SERVIÇOS  |  11

Não é tão simples assim, mas 
vamos rediscutir! Não que 
necessariamente tenhamos as 
respostas agora, mas devemos 
bater na mesa e falar que não é 
através de uma Tomada Públi-
ca de Contribuição que vamos 
resolver um problema tão grave 
quanto esse.

P&S – A verticalização é o ca-
minho?

Carolina Dutra - Não me parece 
ser, pois a verticalização vai permitir 
que as distribuidoras também pos-
sam atuar no mercado da revenda. 
E elas têm condição de bandeirar 
um posto em supermercado, dar 

melhores 
condições 
de preço e 
financiar o 
negócio. Ela 
tem porte 
econômico, 
coisa que os 
revendedo-
res pequeno 
e médio não 
têm. Ela pode 
direcionar o 
consumidor 
para o posto dela, ou seja, 
pode usar o poder econômi-
co para atrair o cliente. Por 
sua vez, o revendedor vai ter 
que manter o produto barato 
e se tornar um vendedor de 
litros. Será difícil de manter a 
estratégia de anos de agregar 
serviços e valores. Se isso 
ocorrer, como fica a função 
social do posto como empre-
gador? O varejo teria hoje 
mais de 400 mil frentistas. 
Com a redução da atividade, 
é claro que os postos de tra-
balho ficam ameaçados. 

“Temos que nos    
preparar para se 

esse for o caminho          
escolhido. 

O problema é não 
saber o que se 

quer...” 

P&S - Quanto dessa crise 
que afeta a revenda vem 
do escândalo de corrupção 
que assolou a Petrobras?

Carolina Dutra - À medi-
da em que a Petrobras foi 
afetada pela corrupção, a 
empresa perdeu caixa e 

internamente mudou a sua orga-
nização. Em paralelo, houve a 
decisão em alterar a forma de pre-
cificação dos combustíveis. Além 
disso, quais eram as atividades da 
Petrobras que ela mais se orgu-
lhava? Eram pesquisa e desenvol-
vimento, procurar novos campos 
de petróleo... Recentemente a 
legislação foi alterada e acabou 
com as vantagens da empresa 
para exploração. Assim, tudo o 
que era considerado ativo finan-
ceiro saiu do seu plano estratégi-
co. O campo de exploração deixou 
de ser da Petrobras. E isso tudo é 
ativo financeiro, que se vende no 
mercado futuro. É dinheiro, agora. 

 “A mudança de 
comportamento da    
Petrobras tem um   

efeito prático na oferta 
de combustíveis”. 

Antes, ela produzia mais combus-
tíveis, abastecia o mercado interno 
e exportava o que sobrava. Agora é 
o inverso. Se for mais conveniente 
exportar, ela exporta. E o mercado 
terá de importar produtos para se 
auto abastecer. É o que está acon-

“Estamos no momento de sentar e discutir o mercado de combustíveis”
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tecendo. Pouca gente está alerta 
para a importância de se garantir 
a segurança energética.

 
P&S - Qual a consequência 
para o revendedor?

Carolina Dutra - O revendedor 
tem comprado o produto mais 
caro. E isso se soma ao menor 
poder aquisitivo do consumidor. 
A população empobreceu e há 
menos dinheiro em circulação, 
o que tem pressionado o merca-
do varejista a privilegiar o preço 
em detrimento da qualidade do 
serviço prestado. E são fraudes 
tributária, de qualidade e de 
quantidade, o que acaba afetando 
a concorrência sadia.

“Houve um crescimen-
to das fraudes na

revenda, que estão 
mais sofisticadas, com 
mais casos inclusive 

na nossa região”. 

P&S - A ANP criou o Infopreço 
para ‘dar transparência’ ao mer-
cado. Qual sua análise?

Carolina Dutra - A nota técnica que 
inaugurou da Tomada Pública de 
Contribuições sobre a transparên-
cia dos preços (tornar o infopreço 
obrigatório) aponta a incoerência 
da situação. Se o mercado é livre, 
porque os agentes econômicos são 
obrigados a divulgar a formação do 
preço do seus produtos? Isso está 
sendo imposto às refinarias, aos 
distribuidores, aos importadores e 
aos postos. Nós (Resan) sugeri-
mos que, ou se exclui essa regra, 
ou, se for mantida, então que haja 
obrigatoriedade para declarar o 
preço de venda da distribuidora e 
o preço de compra do posto. 

P&S - A ANP quer rediscutir 
a fidelização à marca. O que 
isso representa para o varejo?

Carolina Dutra - O mercado tem 
notado uma crescente migração 
para o posto bandeira branca, 
que vem se mostrando mais 
competitivo diante da liberdade 
de compra dos produtos, sem 
falar no detalhe de que muitos re-
vendedores que deixam a marca 
continuam clientes das principais 
distribuidoras. 

“A reclamação dos re-
vendedores é de que as 
companhias dão menos 

condições de compe-
titividade para quem é 
da sua rede (preço e 

prazo de pagamento). 
No mercado avulso,  o 
posto consegue melho-
res condições. Não faz 
sentido que o revende-
dor que tenha contrato 
de exclusividade com a 
companhia necessaria-
mente pague mais pelo 

mesmo produto”.
É chegada a hora de se repensar 
a relação entre distribuidoras e 
sua rede de postos, construindo 
novas fórmulas contratuais que 
privilegiem a parceria e impulsio-
ne o negócio para ambas as par-
tes. Hoje, o contrato é marcado 
por um desequilíbrio, penalizando 
apenas  o revendedor que, logi-
camente, é o que detém menor 
poder econômico. Tão importan-
te quanto pensar na regulação 
do setor é redefinir os direitos e 
deveres de cada um dos agentes 
que formam a cadeia conhecida 
como downstream.

Em discussão
VERTICALIZAÇÃO
- Vedação da verticalização 
direta e indireta; 

- Vedação da comercialização 
direta de produtores e impor-
tadores para revendedores;

- Vedação de que os TRRs 
comercializem outros com-
bustíveis, além de óleo diesel;

- Manutenção da obrigatorieda-
de de que os TRRs comprem 
diretamente de distribuidores;

- Manutenção das limitações 
de comercialização para 
distribuidores e TRRs no 
que se refere aos pontos de 
abastecimento nos termos da 
Resolução ANP n° 34, de 1º 
de novembro de 2007.

FIDELIDADE À BANDEIRA
- Defesa do consumidor;

- Fiscalização do setor público 
sobre o contrato privado entre 
distribuidores e revendedores;

- Fiscalização pela ANP da 
utilização da marca;

- Responsabilidade solidária 
dos distribuidores sobre os 
postos bandeirados, indepen-
dente da existência de culpa;

- Experiência internacional em 
que somente combustíveis 
aditivados recebem a prote-
ção da marca, pois os demais 
são commodities;

- Possibilidade de introdução de 
maior competição entre os distri-
buidores pelo fim da tutela regu-
latória da fidelidade à bandeira.
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Carta aos leitores
A distribuidora Raízen rebate as informações publi-
cadas pela revista Postos & Serviços na edição de 
agosto na matéria “Investigação mostra lado obscuro 
do poder econômico”, que noticiou a Operação Margem 
Controlada deflagrada em Curitiba pelo Ministério Pú-
blico Estadual para investigar denúncias sobre ações 
indevidas de controle sobre o preço final dos combus-
tíveis nas bombas dos postos bandeirados. Segue a 
nota oficial:

“O primeiro ponto que causa espanto são as desastro-
sas afirmações de que “a investigação concluiu que a 
combinação de preços não ocorria entre os postos, mas 
de acordo com interesse das distribuidoras” e que “Sem-
pre dissemos que nós, revendedores, não combinamos 
preços. Que eles são decorrentes da política das compa-
nhias e da relação delas com o varejo. Isso ficou provado 
lá em Curitiba”. Primeiramente, importante esclarecer que 
não há qualquer conclusão sobre a investigação citada, 
ou seja, o inquérito policial ainda encontra-se em fase 
preliminar, não havendo indiciamento da Polícia Civil ou 
denúncia por parte do Ministério Público. Aliás, o próprio 
Ministério Público, na coletiva de imprensa dada no dia 
da deflagração da Operação, admite não haver prova de 
cartel. Nos dizeres do Promotor de Justiça Maximiliano 
Deliberador, “Se há combinação das três distribuidoras, se 
você me perguntar: tem uma prova de que elas se reuni-
ram e combinaram? Eu te digo: Não”.

A Raízen esclarece que na composição de seu preço 
de venda para o revendedor, reúne e analisa diversos 
elementos, tais como custo do produto, tributos, compe-
titividade na área de influência, frete e outros aspectos 
comerciais relevantes, sendo tal prática comercialmente 
adequada e lícita.

Sobre a contratação de motoboys para fazer a coleta 
de preços, a Raízen esclarece que os mesmos não têm 
a função investigativa maliciosa, mas têm a função de 
simplesmente pesquisar os preços dos postos de sua 
rede e condições de competitividade no segmento. A 
Raízen reúne informações sobre os preços praticados 
pelos revendedores em geral com a finalidade de avaliar 
a competividade dos preços dos produtos da marca Shell 
comercializados pelos postos revendedores ao consumi-
dor final. Ressalte-se que o próprio agente regulador, além 
de outros agentes de mercado, igualmente pesquisam 
preços desse e de outros segmentos empresariais.

A Raízen esclarece ainda e reforça que sua revenda é livre 
para praticar o preço de comercialização dos produtos aos 
consumidores, conforme a decisão de cada revendedor.

 A Raízen tem integral certeza da legalidade de suas po-
líticas comerciais. Confiantes sobre tais práticas, informa-
mos que elas já foram inclusive objeto de esclarecimentos 
às autoridades da “Operação Margem Controlada”, bem 
como da autoridade antitruste”.

“A Raízen tem 
integral certeza 
da legalidade de 

suas políticas
comerciais” 



14 |  POSTOS & SERVIÇOS

Redenção

Governo faz mudanças no 
Programa Jovem Aprendiz, 
mas empresas com mais de 

sete funcionários continuam 
obrigadas a contratar jovens 

entre 14 e 24 anos. 

Aprendiz 
hoje, 

funcionário 
modelo 
amanhã

Três entidades que atuam na Bai-
xada Santista já oferecem jovens 
como aprendizes de frentistas para 
os postos associados ao Sindicom-
bustíveis Resan. São elas a Funda-
ção Settaport, o Centro de Apren-
dizagem, Formação e Convivência 
Metropolitana (CAFCM) e o  Instituto 
Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e 
Desenvolvimento (Isbet). Isso sem 
contar os Centros de Aprendizagem  
e Mobilização Profissional e Social 
(CAMPS) que formam jovens para 
atuar na parte administrativa das 
empresas. 

Entre os meses de julho e agosto 
deste ano, o Ministério do Traba-
lho e Emprego alterou algumas 

regras que implicam apenas sobre 
a fiscalização e funcionamento das 
entidades que oferecem os cursos 
de capacitação.

Para os empregadores, a regra 
continua a mesma. Empresas com 
pelo menos sete empregados são 
obrigadas a contratar aprendizes. 
Estão dispensadas da exigência 
apenas as microempresas e empre-
sas de pequeno porte (EPP). A cota 
está fixada entre 5%, no mínimo, 
e 15%, no máximo, por estabeleci-
mento, calculada sobre o total de 
empregados cujas funções deman-
dem formação profissional. 

No entanto, a grande alteração é 
quanto ao curso de capacitação que 

é feito em paralelo ao trabalho. O 
aprendiz pode trabalhar até 6 horas 
diárias, quatro vezes na semana. No 
quinto dia útil ele tem que obriga-
toriamente estar na entidade para 
aprender a parte teórica. Desde a 
publicação da Portaria 643/2018, em 
agosto, o contratado tem que passar 
por 10% das aulas antes de ser en-
caminhado para o empregador.

A coordenadora executiva da Funda-
ção Settaport, Naira Alonso, explica 
que para um contrato padrão de seis 
horas diárias com duração de 15 me-
ses, o aprendiz terá que frequentar an-
tecipadamente nove dias de aula para, 
só então, ser liberado para cumprir a 
jornada na empresa. Isso não exime o 
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jovem das demais aulas semanais.

Mais fiscalização e
domingos
Segundo as entidades entrevis-
tadas por Postos & Serviços e 
também de acordo com o Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (MTE), 
as alterações em vigor desde julho 
ampliaram o rigor na fiscalização.

“Os fiscais estão orientados a 
fiscalizar o cumprimento das cotas 
e também se os aprendizes estão 
sendo capacitados para a função 
pela qual estão sendo treinados. 
Há empresas que os colocam 
apenas como contínuos (office 
boys). Isso não capacita ninguém”, 
diz Naira Alonso, da Fundação 
Settaport, que hoje tem autoriza-
ção para oferecer aprendizes para 
empresas de Santos e Guarujá.

O presidente do Camps de 
Santos, Elias Junior, explica que 
entre os principais aspectos que 
serão alterados pela Instrução 
Normativa 146, que entra em 
vigor em 9 de dezembro, estão 
a modalidade do contrato com a 
inclusão de mais informações da 
empresa contratante e a proibição 
do trabalho dos aprendizes aos 
domingos e feriados, mesmo que 
previsto em contrato ou programa 
de aprendizagem. 

Em resposta às perguntas 
enviadas pela revista Postos & 
Serviços, o Ministério do Traba-
lho diz ser necessário ao em-
pregador entender que estágio 
e a aprendizagem profissional 
são diferentes. O estágio é um 

ato educacional, que não gera 
vínculo empregatício; e a apren-
dizagem é um contrato especial 
de trabalho, regido pela CLT, 
com a previsão de qualificação 
profissional em conjunto com a 
prática profissional. Ou seja, o 

aprendiz desenvolve ao mes-
mo tempo atividades práticas 
e teóricas. 
O descumprimento da lei e 
a não obediência à cota de 
aprendizes rende à empre-
sa muito mais do que uma 
multa. O empregador pode 
perder a preferência de 
participação em determina-
das licitações públicas e, em 
caso de reiterado descum-
primento da determinação 
legal, o Ministério Público 
do Trabalho é acionado para 
judicializar a questão.

Ministério alerta para diferenças 
entre estagiário e aprendiz

O aprendiz que estiver 
frequentando o ensino 

fundamental terá 
jornada de 6 horas diá-
rias, limitadas a 30 horas 
semanais, com intervalo 
de 15 minutos para refei-

ção e descanso.

O aprendiz que já tiver 
concluído o ensino 

fundamental poderá ter 
jornada de 8 horas diá-
rias, limitada a 40 horas 
semanais, com intervalo 
de 1 hora para refeição e 

descanso.

Jornadas de 6 e 8 h
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Parcerias

Saiba mais
O contrato de aprendizagem é um con-
trato de trabalho especial, com duração 
máxima de dois anos, anotação na Car-
teira de Trabalho e Previdência Social, 
salário mínimo/hora e todos os direitos 
trabalhistas e previdenciários garantidos.

O aprendiz contratado tem direito a 
13º salário e a todos os benefícios 
concedidos aos demais empregados. 
Suas férias devem coincidir com o 
período de férias escolares, sendo 
vedado o parcelamento.

Para um trabalhador normal, a empresa 
precisa depositar no FGTS 8% do salário 
pago a ele. No caso do jovem aprendiz, 
esse valor cai para apenas 2%.

Settaport
Funções: jovens aprendizes para 
postos de combustíveis (fren-
tistas e atendimento dentro das 
lojas de conveniência), comércio 
varejista (atendimento ao públi-
co, reposição, auxiliar de caixa, 
estoquista), cumin (assistente de 
garçom) e área administrativa 
(recepcionista, agente de carga e 
descarga, logística e office-boy)

Custo: taxa mensal de R$ 200,00 
por aprendiz contratado diretamen-
te pela empresa e a taxa única de 
R$ 40 pelo material do aluno.

Contrato: O próprio posto pode 
contratar o aprendiz como fun-
cionário ou, então, pode solicitar 
que a contratação seja feita pela 
fundação. Neste segundo caso, 
a empresa repassa ao Settaport 
todos os custos (salário + vale 
transporte) + 70% do salário 
(encargos + administração).

Salário: De acordo com a lei, a 
remuneração é baseada no salá-
rio mínimo nacional ou o salário 
mínimo hora – R$ 4,34 a hora 
trabalhada. Os contratos são 
por 6 horas diárias de trabalho. 
O aprendiz deve receber, ainda, 
adicional por periculosidade e/
ou insalubridade, caso exerça 
função que obrigue o pagamento 
aos demais funcionários.

Cidades de atuação: Santos e 
Guarujá

Contato: (13) 3213-4900 ramal 226

CAFCM
Funções: jovens aprendizes para 
atuar como frentistas, auxiliares 
administrativos e no varejo.

Contrato: A entidade faz o regis-
tro do jovem e a empresa paga o 
correspondente ao salário-mínimo/
hora estipulado pelo Governo Fe-
deral, acrescido do percentual de 
50% para cada aprendiz. Exem-
plo: R$ 954,00 (salário mínimo 
vigente) + 50% = R$ 1.431,00. 
O aprendiz deve receber, ainda, 
adicional por periculosidade e/ou 
insalubridade, caso exerça função 
que obrigue o pagamento aos 
demais funcionários.

Cidades de atuação: Santos, 
São Vicente e Praia Grande

Telefone: (13) 3395-0246

Isbet
Funções: aprendizes para auxiliar 
de frentista, de serviços administra-
tivos, de atendimento e comércio, 
de copa e cozinha, entre outros.

Custo: R$ 120,00 mensais por 
jovem aprendiz + R$ 30,00 de 
taxa de material escolar.

Contrato: Empresa deve regis-
trar o aprendiz com as mesmas 
obrigações trabalhistas de um 
funcionário comum. 

Cidade de atuação: Santos

Contato: (13) 3326-4562

Camps
Funções: aprendiz de Logística 
(assistente administrativo, assis-
tente de logística em transporte, 
conferente de carga e descarga, 
controlador de entrada e saída); 
aprendiz de auxiliar adminis-
trativo (almoxarife, arquivista/
arquivador, auxiliar de escritório/
administrativo, contínuo/office-
-boy/office-girl); e aprendiz de 
comércio e varejo (agente de 
vendas de serviços, assistente 
de vendas, designer de vitrines, 
vendedor em comércio varejista).

Custo: R$ 1.340,50 + vale trans-
porte

Cidade de atuação: Santos

Contato: (13) 3226-6464
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Parcerias
O mandado de segu-

rança conseguido 
pelo Sindicombustí-

veis Resan contra a Cetesb 
em junho foi sentenciado no 
dia 11 de setembro. Com 
isso, está suspensa de fato a 
aplicação do Decreto Estadu-
al 62.973/2017 para proces-
sos de emissão e renovação 
de licenças ambientais em 
processos de remediação de 
áreas contaminadas.   

Com a sentença, os asso-
ciados do Resan devem se-
guir as regras antigas para 
a emissão da Licença de 
Operação (LO), conforme o 
Decreto Estadual 8.468/76. 

Por ele, o cálculo do va-
lor das taxas deve seguir, 
exclusivamente, a metragem 
quadrada da área ocupada 
pela atividade potencialmen-
te poluidora. Se fosse consi-
derar a regra atual, há casos 
de postos na região cuja taxa 
para renovação da licença 
custaria em torno de R$ 9 
mil. Além disso, fica também 
garantido o prazo de 5 anos 
de vigência da LO.

A sentença estende os be-
nefícios apenas aos postos 
que apresentem documento 
comprovando ser associado 
ao Resan. Mais informações 
podem ser obtidas com a 
advogada Carolina Dutra. O 
agendamento de consultas 
deve ser feito pelo e-mail 
juridico@resan.com.br.

Antônio da Conceição
Carlos de Souza
Eduardo Corrêa
João da Silva
José de Alencar
José Bonifácio
Odair CostaOdair Costa
Paulo José
Roberto Santos

Auto Posto Xxxxxxxx
Rua Particular, 120 - Santos/SP

O associado do Sindicombustíveis 
Resan tem direito a um grande nú-
mero de serviços com condições 
e preços especiais que podem ser 
executados e cobrados diretamente 
no boleto mensal, junto com a men-
salidade associativa.

Podem ser incorporados ao boleto os 
serviços prestados pelas empresas 
de saúde ocupacional, de coleta de 
resíduos contaminados, fornecimento 
de cestas básicas e seguro de vida.

Também podem ser pagos por meio 
do boleto os treinamentos realiza-
dos no sindicato com cursos de NR-
20 e de Cipa, por exemplo.

Convênios e parcerias
Além da Labormed, Supply Servi-
ce, Costamar Seguros e Tupy Ces-
tas Básicas, também fazem parte 
da lista de empresas parceiras do 

sindicato a Sodexho-Pass, Stone, 
Plumas, SPC, Daycoval, Lopestur, 
Dimep Sistemas, Isbet, Fundação 
Settaport, CAFCM, Liceu Santista e 
a Nutrym Assessoria e Atendimento 
em Nutrição.  

Assessorias jurídicas
São gratuitas as consultas jurídicas 
nas áreas ambiental, administrativa 
e comercial. A assessoria em Direito 
Comercial e Tributário se estende à 
elaboração de notificações extraju-
diciais para fins de denúncia de con-
trato de compra e venda mercantil e 
defesa exclusivamente administrativa 
referente aos autos de infração lavra-
dos pela ANP, Ipem, Ibama, Cetesb 
e Procon. Apenas eventuais custas 
relativas ao envio de notificações e 
protocolos de defesa e/ou recursos 
administrativos é que serão repassa-
dos aos associados.

Fatura inclui serviços adicionais contratados

Contribuição associativa mensal
R$ 400,00 por posto associado

Seguro de vida por funcionário inserido - R$ 10,71
Coleta de resíduos sólidos

Saúde Ocupacional

Valor total do boleto com mensalidade 
e acréscimo dos serviços contratados 

pelo associado junto às empresas 
conveniadas

Valor das contribuições para ser associado ao Resan
Postos de serviços - R$ 400,00
Loja de conveniência de posto associado - R$ 177,00
Loja de conveniência de terceiros - R$ 295,00
Estacionamento, lava-rápido e troca de óleo - R$ 230,00

Sentença dá 
ao associado 
direito de usar 
regra antiga para 
licenciamento 
ambiental

Entenda seu boleto mensal

Sindical
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Alessandra Martins Dantas
Auto Posto Shalon da Nove 
de Abril - Cubatão

Auto Posto Viaduto - Cubatão
   

Marielli de Oliveira Dosher 
Auto Posto Pedro de Toledo - 
Pedro de Toledo
   
Florindo Lanci
Auto Posto La Caniza -  

Guarujá
   
Andreia Maria Cantiero 
Rodrigues

Auto Serviços Pit Stop - São  
Vicente

Dilermando do Nascimento 
AP Ponto de Encontro- Iguape
AP Postal de Iguape - Iguape
   

Carolina F. Malta Ferrari
Ferrari & Ferramenta - Itariri
   
Carlos Zabeu Guedes 
Auto Posto Ipê de Itanhaém
AP Pinheiro do Caiçara - PG
   
Vitor Cruz
Auto Posto Jetbel - Santos

13Participação na 6ª Expo Conveniência, em  
Caxias do Sul /RS;

14Reunião do Conselho de Representantes da  
Fecombustíveis, em Caxias do Sul/RS.

OUTUBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan
Setembro

06

19

22

29

28

NOVEMBRO
1ª QUINZENA

30

15

16

17

25

21

24

Fernando Quintas Jorge
Auto Posto e Centro de 

Conv. Glicério Santista - Santos
   

Nelson R. Ferreira da Silva
Bomba Campo Grande - 
Santos

N. Ferreira da Silva & Cia - Santos
   

Cristina Peres Lopes  
Gonçalves
AP Ferry Boat - Santos
   
João Giovanella
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

04

05

01 Neiva Maria Pasini Onga-
ratto Nunes
Auto Posto de Serviços Ja-

cupiranga - Jacupiranga
   
Hélio Esmi
AP Chaves - São Vicente

Reginaldo Seiji Monma 
Auto Posto Cajati - Cajati
   
Juliana Rocha Adelino Dias
Auto Posto Stop Car - Santos

Maria Del Mar Perpétua Eiras 

Rodriguez
Auto Posto Itanhaém - Itanhaém

   
Marlon Enriquez Dominguez
Mafadi Comércio de Produ-
tos Automotivos - Santos

   
Denilson Barbosa
Centro Automotivo Gov. 
Mário Covas - Santos

   
Cristiano Henrique Pinto
Tamburello Conveniência - 
Santos

   
Alzira Pontes
Posto de Combustíveis Vale 
- Miracatu  

Posto Laridany - Miracatu

Eliseu Braga Chagas 
AP Pôr do Sol - Itanhaém
AP Porto Seguro - Itanhaém
AP Praias do Sul - Itanhaém
   

Sílvio Luís Petin Antônio
AP Praiamar - Santos
   
Antônio Fernandes Ribeiro
Posto de Serviços Albatroz -  
Bertioga

Basílio Eiras Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém - Itanhaém

Floripes da C. Nunes Mendes 
Floripes da C. N. Mendes - Santos

10

07

13

11

14

15
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Fique Atento!

  

1 A diretoria da 
Agência Nacional 
do Petróleo, Gás 
Natural e Bicom-

bustíveis (ANP) aprovou no dia 
4 de outubro a prorrogação, 
por um período de 30 dias, das 
Tomadas Públicas de Contri-
buições números 3 e 4, que 
tratam, respectivamente, da 
verticalização da cadeia de 
distribuição de combustíveis e 
da tutela regulatória da fidelida-
de à bandeira. A prorrogação foi 
concedida a pedido do mercado, 
que solicitou mais tempo para 
analisar os temas e elaborar 
estudos técnicos.

ANP

BIODIESEL

4Um projeto em tramitação no Senado que acaba com 
a impunidade criminal de sonegadores de impostos 
que quitam seus débitos deve ganhar força no Con-
gresso. Calcula-se que o Brasil perde por ano cerca 

de R$ 480 bilhões de arrecadação em decorrência de sonegação 
fiscal. A reforma prevê simplificar o caótico sistema tributário 
nacional, mas em troca endurecer a punição contras os frau-
dadores. Para o diretor da Associação Nacional dos Auditores 
Fiscais, Mauro Silva, que trabalhou na elaboração do projeto, o 
nível elevado de sonegação está associado à legislação que não 
coloca os infratores na cadeia. 

SONEGAÇÃO

5 A Aprobio defendeu a adoção de um mecanismo 
que permita elevar em até 2 pontos porcentuais 
por ano a mistura de biodiesel ao diesel deriva-
do de petróleo, até o limite estabelecido em lei 

de 15% do biocombustível (B15) adicionado ao combustível 
fóssil. Dessa forma, o índice poderia ser atingido em 2022, 
dois anos antes do previsto na Política Nacional de Bio-
combustíveis (RenovaBio). A mistura de 15% de biodiesel 
ao diesel fóssil está prevista pela Lei 13.033/2014. Desde 
março de 2018, é obrigatória a adição de 10% de biodiesel 
(B10) ao combustível fóssil.

PETROBRÁS

6 Associado Re-
san: quer fazer 
parte de nossa 
lista de transmis-

são do Whatsapp e receber 
as notícias do setor de 
forma rápida e prática no 
seu celular? Basta adicionar 
o nosso número de telefone 
na agenda de contatos e nos 
enviar uma mensagem pelo 
aplicativo! O número é o 
(13) 99730-8048.

WHATSAPP CAMPANHA DE NATAL

8A ANP informa que realizará, nos meses 
de outubro, novembro e dezembro 
de 2018, fiscalização programada em 
todas as bases de distribuição do país. 

A operação terá a participação de diversas áreas da 
Agência. O objetivo é prevenir a ocorrência de con-
dutas violadoras da legislação pertinente aplicada 
ao setor, com foco na qualidade dos combustíveis. 
A ação tem como fundamento o Decreto 2.455/98, 
que dispõe sobre a implantação da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e a 
Instrução Normativa (IN) nº 03/2016, que estabelece 
diretrizes para a fiscalização. 

FISCALIZAÇÃO

2 A Petrobrás voltou a 
ocupar o posto de maior 
empresa de capital aber-
to do Brasil, segundo a 

Economática. Mesmo com petróleo 
em queda, as ações da estatal subi-
ram 8,67%, a R$ 22,82, no caso 
das preferenciais, e 6,74%, a R$ 
25,81, para as ordinárias. No início 
de outubro, com a forte valorização, 
a Petrobrás chegou a R$ 319,928 
bilhões em valor de mercado, 
superando Vale (R$ 318,083 bi), 
Ambev (R$ 286,881 bi) e Itaú (R$ 
271,656 bi). Esse não é o maior 
valor de mercado alcançado pela 
empresa de petróleo neste ano. Em 
maio, a companhia chegou a valer 
R$ 388,845 bilhões.

7O Resan realiza 
há 21 anos a Cam-
panha Abasteça 
o Natal de Quem 

Precisa. Em 2018, a contribui-
ção sugerida é de três parcelas 
de R$ 50. Para procedermos a 
arrecadação de sua contribui-
ção, é necessário que autorize 
as cobranças que serão incluí-
das na mensalidade. Confirme 
sua participação no e-mail 
secretaria@resan.com.br

3 A relação entre os preços do 
etanol e da gasolina atingiu 
em setembro a menor marca 
para o mês desde 2010, 

conforme dados da Fipe. No nono mês 
deste ano, essa equivalência atingiu 
59,88%, enquanto há oito anos, em se-
tembro, havia sido de 58,30%. Contudo, 
na comparação com agosto de 2018, 
quando alcançou 57,91%, o resultado de 
setembro é superior. Para especialistas, 
o uso do etanol deixa de ser vantajoso 
quando o preço do derivado da cana-de-
-açúcar representa mais de 70% do valor 
da gasolina. A vantagem é calculada 
considerando que o poder calorífico do 
etanol é de 70% do poder do combus-
tível fóssil. Com a relação entre 70% e 
70,5%, a utilização de gasolina ou etanol 
é considerada indiferente.

COMBUSTÍVEIS




