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No seu Jubileu de Prata, 
Resan quer recontar histórias  

Formiga ou cigarra, 
a escolha é sua!

Contribuição Sindical é indispensável para a 
continuidade da defesa dos legítimos direitos 

das categorias representadas pelo Resan.  
Página 6

Qual o futuro dos 
combustíveis?
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Qual o futuro da 
revenda?

Ainda tímida, a transformação da indústria auto-
motiva com a substituição dos motores à com-
bustão por veículos elétricos tende a crescer em 
todo o mundo. No Brasil há apenas 5 mil carros, 
motos e ônibus elétricos e/ou híbridos. Autorida-
des ainda discutem legislação própria.
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Editorial

Com a implantação da nova política de preços da 
Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras), que desde julho 
de 2017 está reajustando os combustíveis de acor-
do com a cotação do barril de petróleo no mercado 
internacional, o consumidor – assustado com os 
aumentos diários do diesel e da gasolina – busca 
um culpado ou, ao menos, uma explicação razoável 
para os aumentos diários.

Mas quem são os verdadeiros responsáveis pelo 
alto preço dos combustíveis? Por que não há um 
esclarecimento público sobre como é a composição 
de preços dos derivados de petróleo no Brasil? 

Qual o nível de compreensão do consumidor sobre 
o quanto do custo do combustível é atribuído aos 
impostos? Será que ele sabe que a cada vez que a 
Petrobras aumenta o preço do litro da gasolina ou 
do diesel, os estados aumentam ainda mais a base 
de cálculo sobre a qual vai ser recolhido o ICMS? E 
que isso gera também centavos de real a mais no 
preço da bomba?

São muitas as perguntas sem respostas.

A verdade é que muitos postos têm absorvido parte 
dos aumentos até para não afastar ainda mais o 
cliente do posto. Esta é a única forma do dono do 
posto ver sua venda não despencar ainda mais. 

Até quando o revendedor conseguirá se manter 
com as margens de revenda cada vez mais baixas?

A margem bruta dos postos não pode ser entendida 
como lucro, tão e somente. É com ela que são pagos 
os custos fixos e variáveis das empresas (aluguel, 
água, luz, licenças), incluindo remunerações dos 
colaboradores, encargos e tributos e, ainda, outras 
despesas inerentes à atividade. 

Em regiões afetadas pela concorrência desleal acir-
rada pelas diversas fraudes, essa margem tende a 

ser ainda menor, o que está levando muitas empre-
sas do varejo de combustíveis à falência. 

O mais grave é que, diante do alto custo dos 
combustíveis, o consumidor nem sempre tem se 
preocupado com a qualidade, embora fiscais de 
órgaos como Ipem e ANP têm dito na imprensa que 
muitos dos estabelecimentos flagrados praticando 
ilegalidades usam o preço baixo como artifício para 
atrair o cliente.

Por isso, na defesa do seu negócio, converse com 
seu consumidor e esclareça eventuais dúvidas so-
bre nossa atividade e os tributos que nela incidem.

Nesta primeira edição de 2018, Postos & Serviços 
traz uma análise atual do mercado, segundo um es-
tudo divulgado em dezembro pela ANP, com dados 
atualizados inclusive sobre importação de combus-
tíveis. Também falamos do futuro e dos veículos 
elétricos, temas que vem sendo muito debatidos 
nos encontros de lideranças da revenda realizados 
Brasil afora.

Quanto ao novo ano que se inicia, desejo a todos 
que este seja um período de colheita  dos esforços 
plantados ao longo dos últimos dois anos de intensa 
crise no Brasil. Tenho convicção de que, hoje, nos-
sas empresas estão melhores estruturadas. Tive-
mos um longo trabalho para nos reposicionarmos 
no novo mercado, ainda mais competitivo. Entre-
tanto as autoridades responsáveis pela fiscalização 
do segmento têm dado sinais claros de que estão 
atentas às práticas ilegais. 

O Sindicombustíveis Resan está atuando no 
sentido de cobrar das autoridades ação efetiva  no 
combate às fraudes. Por isso é importante que 
nossos associados nos mantenham informados 
sobre a realidade do mercado regional. Seguimos 
juntos na luta! Até o mês que vem... 
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Para marcar os 25 anos, a equipe de comunicação do Resan 
está em busca de fotos antigas de postos e de histórias que 
nos ajudem a reconstituir fatos destas duas décadas em meia 
de revenda. 

Quem quiser colaborar pode enviar as fotos digitalizadas pelo 
email imprensa@resan.com.br, com nome e telefone para que 
possamos entrar em contato e agendar a entrevista. Várias 
matérias serão publicadas em Postos & Serviços para mar-
car o Jubileu de Prata do Resan.

“Santos é pioneira. Muita gente não sabe que foi aqui nesta 
cidade que começou a operar o primeiro posto de combustível 
do Brasil”, se orgulha Hernandes, cujo pai José Hernandes 
Favero comandava o Garage Reo desde 1964.

Nós queremos 
contar sua história

Auto Posto Pedro Lessa, em Santos, foi criado em 1951

Resan entra em 
seu 25º ano desde 
sua fundação

25 Anos / Resan

NNo ano em que completa 25 anos, o Sindi-
combustíveis Resan quer fazer um resgate 
sobre a importância da revenda de combus-
tíveis, recontando a história do segmento por 
meio de seus sócios mais antigos e mesmo de 
pessoas que foram importantes para o setor e 
que hoje apenas fazem parte da memória. 

É preciso destacar que desde sempre o vare-
jo de combustíveis pode ser traduzido como 
termômetro da economia e do desenvolvi-
mento nacional. 

Em 23 de abril de 1993, quando a ata de 
fundação do sindicato foi assinada por quase 
uma centena de donos de postos da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira, o Brasil sobrevivia 
ao impeachment do ex-presidente Fernando 
Collor e estava sob o comando do então vice-
-presidente Itamar Franco.

Uma revolução se aproximava. Não diferente 
de hoje, tentávamos digerir o escândalo de 
corrupção conhecido como ‘anões do orça-
mento’. Também nos adaptamos à uma nova 
moeda - o cruzeiro real e meses depois ao 
anúncio de um plano de estabilidade econô-
mica que antecedeu o Plano Real. 

“Nunca foi fácil ser empresário neste País. Mas 
nós, unidos em torno do sindicato, conseguimos 
alcançar conquistas indispensáveis para toda 
a categoria. Ainda hoje, num mundo completa-
mente globalizado e tecnológico, o Sindicom-
bustíveis Resan faz a diferença”, analisa José 
Carmargo Hernandes, presidente da entidade.
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Santos faz parte da trajetória
 dos combustíveis no Brasil

O primeiro carro movido a motor 
de combustão desembarcou no 
Brasil em 1891, no Porto de San-
tos. Seu proprietário era Alberto 
Santos Dumont e o carro, um 
Peugeot com motor Daimler, mo-
vido a gasolina, com motor V2 de 
3,5 cv. Nesta época, o abasteci-
mento era feito em armazéns que 
vendiam tambores de gasolina. 
Segundo o site Memória Santista, 
apenas em 1919 é que o primeiro 
protótipo de posto de combustível 
começou a funcionar no Brasil. E 
foi em Santos. Na verdade, era 
apenas uma bomba de abaste-
cimento, mas que entrou para 
a história como a primeira da 
América do Sul.

Na Praia - A bombinha pertencia ao empresário Antônio Duarte Moreira, dono de uma frota de 
táxis, que obteve concessão da Prefeitura para comercializar o combustível também para outros 
proprietários de automóveis. A bomba funcionava na esquina da Avenida Ana Costa com a praia. 

Mário Azevedo Melo, de 77 anos, se recorda 
quando o pai e um sócio compraram o terreno da 
Avenida Pedro Lessa, em Santos, em 1950. Até 
hoje, no local que já foi um lago e atraía pescado-
res e caçadores de rãs, funciona o Auto Posto Pe-
dro Lessa, inaugurado como Posto Ideal pelo pai 
de Mário. Hoje, a empresa está sob o comando 
da associada Maria de Lourdes Masiero Ribeiro, 
conhecida na revenda como Malú.
“Eles resolveram construir o posto no ano seguin-
te, já que o posto mais próximo ficava na Ponta 
da Praia. Eu tinha 10 anos na época. Fui estudar 
fora e, aos 19 anos, voltei para assumir o posto. 
Fiquei até 1969 no ramo”.

No lugar do lago, surgia um novo posto

Como era ser revendedor naquela época?
“A situação era difícil, mas até que se parece um pouco 
com a de hoje.Trabalhávamos 24 horas por dia e o volu-
me de abastecimento era intenso. A moeda da época era 
o Cruzeiro antigo. Tínhamos uma inflação que chegava a 
50% ao mês. Ou seja, todo dia tinha mudança no preço do 
combustível. À meia-noite fazíamos a troca. Dava uma dor 
de cabeça, pois formava aquela fila de carros para abaste-
cer e o precisávamos mudar, independente de quem tinha 
chegado antes. As lembranças que ficam são dos carros 
antigos, restos da Segunda Guerra. O Brasil começava a 
fabricar alguma coisa. Então a maioria dos carros que pas-
savam por aqui eram judiados. Era dureza”!



06  |  POSTOS & SERVIÇOS

Você quer ser a 
cigarra ou a formiga?

O que seria 
dos postos de 
combustíveis, 

lojas de conve-
niência, esta-
cionamentos e 

demais segmen-
tos represen-

tados sem uma 
instituição que 
defenda seus 
interesses?

Contribuição 
Sindical é a ga-
rantia de uma 
categoria forte 
o ano inteiro. A 
carga é muito 
pesada para 

uma só empre-
sa. A união em 
torno da Fe-

combustíveis e 
dos sindicatos é  
indispensável.

Contribuição Sindical

EEmbora com a nova lei trabalhista, o pa-
gamento da Contribuição Sindical passou 
a ser voluntária, a defesa dos legítimos in-
teresses da categoria continua a depender 
exclusivamente da colaboração financeira 
de cada empresa representada pela Fe-
combustíveis e pelo seu sindicato regional 
ou estadual. 

Mais do que decidir se sua empresa 
continuará ou não a pagar a contribuição, 
é preciso se questionar quem continuará 
a liderar as centenas de empresas dos 
segmentos na batalha técnica pelos seus 
direitos. A parcela anual de contribuição é 
vital para a sobrevivência das entidades, 
entre elas do Sindicombustíveis Resan.

Apenas com ela podemos manter o quadro 
técnico especializado, além das ações polí-
ticas como participações em reuniões com 
autoridades e audiências públicas. 

Este é um trabalho contínuo e diário e está 
fortemente vinculado às atividades parla-
mentares, por exemplo. Para se ter ideia, 
até setembro de 2017, mais de 90 projetos 
de lei poderiam afetar negativamente a re-
venda apenas em nível federal. Uma prova 
desse imenso trabalho foi a longa negocia-
ção com o Ministério do Meio Ambiente e 
Ibama para revisar os critérios da cobrança 
da Taxa de Controle e Fiscalização Ambien-
tal (TCFA) em relação ao grau de risco dos 
postos. O trabalho resultou na garantia do 
ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, do 

envio de um projeto de lei alterando a forma 
de cobrança à Câmara dos Deputados. 

A atuação da liderança sindical ainda está 
focada na Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 
e Tecnologia (Inmetro) e na relação com os 
órgãos de defesa do consumidor.

Sindicombustíveis Resan
No âmbito regional, o Resan desenvolve 
um papel indispensável no dia a dia de 
seus associados, sem contar na eficiência 
de suas assessorias jurídicas nas áreas 
ambiental, comercial e trabalhista e dos 
convênios diversos. Ao associado ainda 
oferecemos informação de qualidade e 
segmentada no nosso portal de notícias, 
em circulares, mensagens eletrônicas e na 
revista Postos & Serviços. 

Outro ponto importante para a manutenção 
de nossa atividade sindical é a negociação 
da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), 
realizada anualmente pelo Resan. É preci-
so levar em conta a organização do sindi-
cato dos trabalhadores e a importância que 
as negociações trabalhistas ganham neste 
momento de transições. 

Portanto, estes são alguns dos motivos 
para você, associado, avaliar a história da 
luta sindical, as conquistas que obtivemos 
nesta longa trajetória e o apoio que ofere-
cemos para toda a categoria. 
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Combustíveis

Até 2028, consumo diário 
de combustíveis no 

Brasil deve aumentar 20%

915 933 
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2251 
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2713 

CICLO OTTO (*) DIESEL B GLP TODOS

Demanda para 10 anos 
2016 2026

EEm dez anos, os principais combustíveis e biocom-
bustíveis deverão alcançar um aumento acumulado de 
20% na demanda interna do Brasil, ou seja, aumentan-
do o consumo diário em 461 mil barris. Os dados fa-
zem parte do estudo Oportunidades na Produção e no 
Abastecimento de Combustíveis no Brasil, lançado em 
dezembro pela ANP. Mas o que explica tamanho otimis-
mo em meio a uma crise econômica sem precedentes? 
Uma das razões é a expansão da frota nacional. Nos 
últimos dez anos, a produção automobilística cresceu 
6,2% ao ano. Em 2007, eram 49,6 milhões de veículos, 
dos quais 29,9 milhões de carros e 9,4 milhões de mo-
tocicletas. Já em 2016, o volume praticamente dobra, 
passando para 93,9 milhões, dois quais 51,3 milhões 
de automóveis e 20,9 milhões de motos.

Conhecer o mercado em que atuamos é importante 
para traçar estratégias, se reconhecer dentro de um 
macro negócio e, ainda, analisar o futuro da ativida-

de econômica. Assim, Postos & Serviços traz nesta 
edição um guia completo do setor de combustíveis 
no Brasil, incluindo a grande transformação a partir 
de 2002 quando passou a vigorar no Brasil o regime 
de liberdade de preços em todos os segmentos do 
mercado de combustíveis e derivados de petróleo: 
produção, distribuição e revenda.  
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AA importação de derivados de petróleo só não é maior de-
vido à limitação da capacidade da infraestrutura existente 
para a movimentação de produtos e pela ausência de 
investimentos para sua expansão, diz o relatório da ANP. 
De acordo com as informações do Movimento Combustí-
vel Brasil, a tancagem de combustíveis em áreas portuá-
rias, o que inclui o Porto de Santos, é de 5 milhões de m³, 
insuficiente à crescente demanda. Os tanques de armaze-
nagem existentes em terminais portuários foram projeta-

dos quando “a Petrobras possuía o monopólio de direito 
para a exploração e a importação de petróleo, e também, 
para a produção e importação de derivados no Brasil”.
O atual gargalo logístico, diz a Agência, decorre da falta 
de investimentos para ampliação não apenas do arma-
zenamento, mas dos locais de recebimento de embar-
cações de maior porte e modernização das operações 
nos portos, assim como expansão das vias dos modais 
de entrada e saída dos portos (ferroviária, terrestre etc).

Variação
Gasolina 3º 9,60% 4º 5,40% -43,80%
Diesel 4º 7,40% 2º 27,30% 268,90%
GLP 2º 27,30% 2º 39,90% 46,20%

2015 2016
Santos (SP)

Variação
Gasolina 4º 6,40% 3º 14,30% 124,20%
Diesel 5º 5,30% 1º 28,80% 444,30%

2015 2016
Paranaguá (PR)

Variação
Gasolina 1º 66,80% 1º 56,90% -14,80%
Diesel 1º 50,90% 3º 23,70% -53,40%

2015 2016
São Luís (MA)

Variação
Gasolina 2º 16,10% 2º 20,90% 29,80%
Diesel 2º 16,70% 4º 9,60% -42,50%

2015 2016
Suape (PE)

O Porto de Santos movimentou 15% da impor-
tação de combustíveis no primeiro semestre 

de 2017. Movimento maior teve o Porto de Itaqui, 
no Maranhão, com 21%, seguido por Paranaguá, 
com 19%.

O Porto de Itaqui abastece o Maranhão, Pará e 
deve incrementar sua participação no Centro-Oes-
te. Suape (PE) importa diversos combustíveis mas 
tem importância significativa para o abastecimento 
nacional de GLP. Já o porto santista, que conta 
com terminais privados para movimentação de óleo 
diesel, gasolina, combustíveis de aviação, recebe 
ainda GLP e outros gases por meio das instalações 
da Transpetro.

Importação só não é maior por falta de infraestrutura

Santos recebe 15% dos 
combustíveis importados



DDesde 1º de julho de 2017, a Petrobras implantou 
uma nova política de preços para o óleo diesel e 
a gasolina comercializados nas refinarias, com 
ajustes diários de acordo com a cotação do barril 
de petróleo no mercado internacional. De lá até 29 
de dezembro, o litro da gasolina aumento de 20% 
nas refinarias. No diesel, o reajuste acumulado é 
de 21,6%. A medida mexeu profundamente com o 
varejo de combustíveis.

“Passamos o segundo semestre de 2017 avaliando 
o mercado, verificando a reação do consumidor a 
cada aumento dos combustíveis e, sobretudo, acom-
panhando a forma de repasse dos ajustes pelas 
companhias distribuidoras. O fato é que os postos 
acabaram absorvendo parte dos aumentos, reduzin-
do sua margem, para evitar uma queda maior nas 
vendas”, avalia José Camargo Hernandes, presiden-
te do Sindicombustíveis Resan.

Segundo o relatório da ANP, Oportunidades na 
Produção e no Abastecimento de Combustíveis no 
Brasil, a frequência nos ajustes dos preços  foi uma 
reação ao “aumento expressivo das importações 
de diesel e gasolina” em 2016 por distribuidoras em 
função da diferença de preços internos e internacio-
nais destes produtos. 

 

Em 2018
Em 1º de março, a mistura obrigató-
ria de biodiesel ao óleo diesel passa-

rá dos atuais 8% para 10%. 
Este será o décimo ano desde que a 
mistura passou a ser exigida no País. 

Em 2016, o País produziu 65,3 mil 
barris de biodiesel por dia.

88% 
dos veículos novos licenciados 

possuíam tecnologia flex. Embora 
o etanol tenha sido introduzido na 
matriz veicular nacional na década 
de 70, os carros com a tecnologia 
que permite usar etanol, gasolina 
ou qualquer percentual de mistura 

entre eles surgiram apenas em 2003.

 

Diante da nova realidade da Petrobras, com a 
venda de ativos, foi criado no início de 2017 o 
Movimento Combustível Brasil, que tem como 
objetivo estabelecer medidas e ações para es-
timular a livre concorrência e atrair mais investi-
mentos. A revenda nacional, com a participação, 
inclusive, do Sindicombustíveis Resan, vem 
colaborando com as discussões e propostas da 
iniciativa.

Outra ação é a RenovaBio, uma frente para 
incentivar novos investimentos na produção de 
biocombustíveis, com objetivo de aumentar a 
participação da bioenergia na matriz energética 
brasileira até 2030 e, assim, reduzir as emissões 
de gases do efeito estufa. O foco é na produção 
de etanol e biodiesel.

Ações de governo 

Com nova política de preços, 
diesel sobe 21,6% e gasolina, 
20% no segundo semestre

175,1 
194,3 

100,7 

22,3 
 0,10  0 

18,9 

114,1 

2013 2014 2015 2016

Importação de óleo diesel  - 2013/16  
Petrobras Outros agentes MIL BARRIS/DIA 

49,6 

37,5 35,6 
30,1 

0,0  0,0 
7,0 

20,2 

2013 2014 2015 2016

Importação de gasolina - 2013/16  
 

Petrobras Outros agentes MIL BARRIS/DIA 
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O Brasil consome 43,3% do combustível utili-
zado nas américas do Sul e Central. Apesar da 
recessão que tomou conta do País até recente-
mente, ainda somos o sétimo maior consumidor 
de combustíveis e derivados de petróleo do 
mundo, com um ritmo de crescimento na última 
década acima do PIB nacional. Considerando 
apenas o segmento de transportes, somos o 
terceiro maior consumidor, atrás apenas dos 
Estados Unidos e da China.

Entre 2007 e 2016, as vendas de gasolina C au-
mentaram, em média, 6,5% ao ano, enquanto o 
diesel teve um crescimento no consumo interno 
de 3% ao ano no mesmo período. A variação 
do consumo interno dos combustíveis chega a 
49,4% ante um crescimento de 21,8% do PIB.

A evolução nas vendas de gasolina C salta de 
419 mil barris/dia em 2007 para 739 mil barris/
dia em 2016. No período de dez anos, no en-
tanto, o consumo de diesel foi mais moderado, 
passando de 716 mil barris diários para 933 mil. 
O pico do consumo ocorreu em 2014, um ano 
antes da crise econômica, quando o segmento 
de transporte consumiu 1.034 mil barris/dia.

Já o etanol, cujo consumo está muito atrelado 
à competitividade com a gasolina, manteve um 
crescimento de apenas 2,7% anual. Em uma 
década, a produção de 388,7 mil barris/diários 
passou para 494,5 mil.

REFiNO, diStRiBuiçãO E REVENdA...

O setor de abastecimento é composto por 125.799 agentes, divididos entre fornecedores, 
importadores, exploradores, distribuidores, revendedores, TRRs e pontos de abastecimento.  

Brasil é o 7º maior consumidor
de combustíveis do mundo

3.018.000

687.000

378.000

256.000

239.000

340.000

611.000

País é líder na 
América do Sul

Consumo de combustíveis e derivados 
em 2016 (barris/dia)
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NNão é novidade que para ocupar um lugar de 
destaque em um mercado tão competitivo, a 
criatividade faz a diferença. A inovação, aliás, 
tem se tornado uma peça chave para driblar a 
crise e conquistar mais clientes. E foi pensando 
em novas formas de fidelizar consumidores 
que o Auto Posto São José, de Santos, im-
plantou um cartão de crédito/débito que dá 
vantagens para quem abastece.

Em operação há quatro meses, quem utiliza 
o cartão da Unocard ganha R$ 0,25 a cada 
litro de combustível. O valor acumulado vale 
produtos da loja de conveniência ou até mesmo 
descontos no abastecimento. 

“O cartão não tem anuidade, é gratuito, e todo o 

cadastro é feito por aqui. Em uma semana fica 
pronto”, afirma Takesi Miyata, gerente do posto. 

Por ser um cartão de crédito comum, os cli-
entes podem utilizá-lo em qualquer estabel-
ecimento credenciado à Unocard, e a fatura 
segue por e-mail ou é entregue no endereço do 
cliente. Até a segunda quinzena de novembro, 
aproximadamente 300 cartões foram emitidos 
pelo posto. O saldo pode ser consultado direto 
no site da administradora do cartão.

“Toda segunda-feira o valor abastecido na 
semana é creditado na conta do cliente. 
Acreditamos ser pioneiros neste serviço aqui 
em Santos. É uma forma de manter o cliente. 
E tem dado certo, pois a procura só cresce”.

1 Inove constantemente: busque 
novidades e agregue valor ao 

negócio. Acompanhe as tendências, 
escute seus clientes e sua equipe 
para absorver as boas ideias;

2 Conheça seu produto: con-
hecer o que você vende é muito 

importante, traz credibilidade à sua 
empresa e segurança ao cliente;

3 Publicidade: quantas vezes você 
já escutou a frase “A propaganda 

é a alma do negócio”? Invista em 
divulgar seu trabalho; as redes 
sociais então aí, e não cobram nada 
pelo serviço.

4 Foco e determinação: duas coisas 
que não podem faltar para o desen-

volvimento da sua empresa. O segredo 

é planejamento e dedicação; só assim 
você poderá alcançar suas metas.

5 Reduza os custos: verifique 
quais contas podem ser reduzi-

das e como. Pequenas mudanças 
podem gerar grandes resultados. E 
se diminuir itens como consumo de 
energia e água, o meio ambiente 
também agradece;

6 Avalie o mercado: o que sua 
empresa pode oferecer que está 

sendo demandado no momento? É 
necessário estar atento para ofertar 
aos clientes o que eles desejam;

7 Aumente a produtividade: a 
produtividade não precisa ser al-

inhada com o aumento da produção, 
mas sim com a eficiência no proces-

so de trabalho. Você pode conseguir 
fazer o mesmo com menos tempo e 
recursos;

8 Capacite-se: busque capacitação 
contínua e treine também sua equipe;

9 Evite endividamento: as taxas 
de juros estão mais altas, então é 

necessário ter cautela com financia-
mentos. Faça o possível para reduzir 
as dívidas que a empresa tenha;

10 Foque em atender bem: um 
bom atendimento fideliza o 

cliente e atrai novos. Os vendedores 
precisam ser educados, ter empatia 
e identificação com o que estão 
vendendo. 
Fonte: José Eugênio Vieira, superintendente 
do Sebrae-ES.

Confira 10 dicas para que sua empresa fature na crise

Auto Posto São 
José inova para 
fidelizar clientes
Cartão de crédito e débito acumula bônus

Boas ideias
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1º Jan 
Confratenização 
Universal

13 Fev
Carnaval

30 Mar
Paixão de Cristo

21 Abr 
Tiradentes

1º Maio 
Dia do 
Trabalho
31 Maio 
Corpus Christi

9 Jul 
Revolução
Constitucionalista

12 Out
Padroeira
do Brasil

2 Nov 
Finados
15 Nov 
República
20 Nov 
Consciência 
Negra

25 Dez
Natal

7 Set
Independência
do Brasil

Feriados

Em 2018, o Brasil terá 
dez feriados prolon-
gados e outros três 
comuns, um a mais 
do que em 2017. No 
Estado de São Paulo 
há ainda os feriados 

da Revolução Constitu-
cionalista (9 de julho) e 
do Dia da Consciência 

Negra. Na Baixada 
Santista, apenas Praia 

Grande não consi-
dera feriado o 20 de 

novembro. Já no Vale 
do Ribeira, em Regis-
tro, Cajati e Juquiá o 
Dia da Consciência 

também não é feriado 
municipal. 

Programe-se 
para os finais 
de semana 

prolongados 

REVENDA DE GLP

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

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

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

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO
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Fique Atento!

  

1 O Sindicombustíveis 
Resan também 
mantém um sistema 
de compra coletiva 

de cestas básicas, com pesqui-
sa mensal de preços. A compra 
é faturada diretamente para o 
CNPJ da empresa associada. 
Os pedidos, no entanto, devem 
ser feitos por intermédio do Re-
san, pelo telefone (13)  3229-
3535, que ao final do período 
repassa à companhia selecio-
nada para a entrega do mês. O 
desconto, devido à compra em 
grande quantidade, é relevan-
te. Para janeiro, a unidade foi 
negociada a R$ 97,90.

CESTA BÁSICA

4 A cada 15 dias, a Plu-
mas Assessoria Contábil 
faz plantão na sede do 
Sindicombustíveis Resan. 

Se você tem dúvidas sobre o e-Social, 
SAT, ou demais assuntos contábeis e 
fiscais, ligue e agende um horário com 
Daniela pelo tel. (13) 3229-3535 ou 
pelo e-mail secretaria@resan.com.br

PLANTÃO DA PLUMAS 

COMÉRCIO 

5 Para 2018, os consumidores terão mais uma 
modalidade tarifária, que deve beneficiar pes-
soas com média mensal superior a 500 kWh. A 
tarifa branca, válida desde 1º de janeiro, sinaliza 

aos consumidores a variação do valor da energia conforme 
o dia e o horário do consumo. A tarifa deve contemplar 
unidades consumidoras que são atendidas em baixa tensão, 
como residências e pequenos comércios. É importante que o 
consumidor, antes de optar pela tarifa branca, conheça seu 
perfil de consumo. Quanto mais deslocar seu consumo para 
o período fora de ponta, maiores são os benefícios.  

ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA BRANCA

6 Em outubro, após 34 meses de resultados ne-
gativos, o total de lojas abertas no País voltou a 
superar o de fechadas. Segundo estudo feito pela 
CNC, o saldo foi positivo em 1.202 lojas. Isso 

significa que, pela primeira vez, desde dezembro de 2014, os 
varejistas abriram mais lojas do que fecharam ao longo do mês 
– um reflexo direto da retomada das vendas a partir de agosto. 
Como abrir lojas envolve investimentos e contratações, o dado 
está sendo considerado pelo setor como um indicativo de que 
a recuperação do varejo veio para ficar e deve ser um dos 
motores de crescimento da economia para 2018.

ESOCIAL

7 Quer fazer parte 
de nossa lista 
de transmissão 
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 CLIENTE OCULTO 1

9  Quais os passos para apli-
car essa estratégia no seu 
negócio? E, quais benefícios 
o seu posto de combustí-

vel ou loja de conveniência terá ao 
adotar esta prática? Leia no Blog do 
Minaspetro as respostas e veja como 
melhorar o seu atendimento! É só 
acessar o link: http://minaspetro.com.
br/blog/2017/12/13/cliente-oculto-
-como-isso-pode-ajudar-o-seu-posto-
-de-combustivel/

CLIENTE OCULTO 2

2 Após vários adia-
mentos e atrasos, 
o eSocial entra em 
operação em 8 de 

janeiro. Nesta primeira fase, 
cerca de 14 mil empresas, com 
faturamento superior a R$ 78 
milhões, passarão a utilizar a pla-
taforma que centraliza em tempo 
real informações relativas aos 
trabalhadores. A partir de 16 de 
julho, o sistema passa também 
a ser obrigatório para as micro 
e pequenas empresas, incluindo 
microempreendedores individuais 
(MEIs) que tenham empregados.

8 O que fazer para cativar a 
atenção e fidelizar clientes 
quando o seu produto é 
uma commoditie? Para 

esses produtos não basta ter preço 
baixo, é preciso mostrar diferenciais, 
sobretudo, relacionados à qualidade 
do atendimento. Uma ótima forma de 
otimizar esse processo é utilizando 
cliente oculto para posto de combus-
tível. Mas o que é o cliente oculto? 
Como funciona e o que é avaliado? 

3 Antigo sonho de quem 
trafega pelo Rodoanel 
Mário Covas começou a se 
concretizar no fim do ano 

passado: postos de serviços, incluindo 
área de descanso para caminhoneiros, 
serão instalados em cada trecho do anel 
viário (Leste, Oeste, Sul e Norte).

RODOANEL
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04Reunião no Ipem/
SP para tratar 

da pauta “Fraude de 
Combustíveis”, em São 
Paulo/SP;

05Assembleia Geral 
para aprovação da 

proposta orçamentária do 
Resan para 2018 e Con-
fraternização com asso-
ciados, em Santos/SP;

06 Jantar de Con-
fraternização 

do Sindicom, no Rio de 
Janeiro/RJ;

11Participação do 
Workshop “Diálo-

go com a ANP – Fiscali-
zação do Abastecimento 
Nacional de Combustí-
veis”, em São Paulo/SP;

19Reunião na Fecom-
bustíveis para tratar 

de assuntos relativo a legis-
lação das bombas novas 
Portaria Inmetro nº 559/2016, 
no Rio de Janeiro/RJ;

27Reunião para tratar 
de assuntos relativo 

a legislação das bombas 
novas Portaria Inmetro nº 
559/2016, em Campinas/SP.

JANEIRO
2ª QuiNZENA

um brinde a você!

Ações / Resan

FEVEREIRO
1ª QuiNZENA

Dezembro

31

01

20

31

26

10

Rui da Silva Diogo 
Auto Posto Di Mônaco - 
Praia Grande

   
Camila Aranha Campos 
Posto de Serviços Pérola 
do Atlântico - Guarujá

Cibele Rozinelli
Auto Posto Redentor -  
Guarujá

Dilson Fonseca 
Auto Posto Montana de Cajati 
- Cajati
   

Aldo Martins da  
Silveira Filho
Auto Posto Betmar -  

Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga
Auto Posto Riviera de São 
Lourenço - Bertioga
Posto de Serviço Badejo de 
Bertioga - Bertioga

   
Soily Royas da Costa 
Posto de Serviços 

Caroline Guimarães 
Esmi  
Auto Posto Chaves - São 

Vicente

Osvaldo José Pinto
Auto Posto 7 Passos -   
Peruíbe
   

Helena C. Ignatovitch 
Auto Posto Mathias - 
Cubatão

Roseli Gonçalves de  
Azevedo 
Auto Posto Juruá Bertioga -  
Bertioga
   

Francielli Locatelli
Posto Aldo Cubatão - 
Cubatão

   
Maria José Masiero  
Salvarani 

06

05

07

08

12

13

Auto Posto Pedro Lessa - Santos

Victória Vaamonde Villar Schor 
Viver Conveniências - Cubatão
   

José Ferreira Barros 
Auto Posto Tio Beba - 
Miracatu

Auto Posto Vale do Ribeira de 
Miracatu - Miracatu
Posto Petrobeba Eireli - Miracatu
 
Maria de Fátima Veloso Lopes
Rodoposto Registro Buenos Aires 
- Registro

   
Bruno Diogo
Auto Posto Di Mônaco - 
Praia Grande

Marlene da Silva Barros - Auto 
Posto Dolemar - Peruíbe

   
Francisco Javier  
Otero Garcia 

Posto Santo Antônio -  
Santos

   
Leonardo Lopes  
Vilaça 

Auto Posto Nova São 
Vicente - São Vicente

Califórnia - Santos
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Futuro

Flex Fuel 
• 1.748.570 unidades 
• 88,7% 

Diesel 
• 157.239 
• 8% 

Gasolina 
• 61.913 
• 3,1% 

Elétrico 
• 2.946 
• 0,1% 

Licenciamento total de automóveis e 
comerciais leves por combustível 

no Brasil em 2017

A revolução silenciosa que movimenta os bastidores e traça o futuro do 
mercado de combustíveis está calcada na transformação da indústria 
automobilística, com a substituição dos motores à combustão por veí-
culos elétricos. Embora no Brasil este ainda seja um movimento tímido, 
o consultor em energia Sadi Leite Ribeiro Filho tem apresentado às 
lideranças do segmento varejista de todo o País um estudo que aponta 
como o futuro vai impactar na distribuição e revenda de combustíveis.

O que esperar do futuro?
A mais radical transformação de um mercado ocorreu com a Kodak 
que, em 1998, tinha 170 mil funcionários e vendia 85% de todo o 
papel fotográfico do mundo. Em apenas três anos, seu negócio foi 
extinto pelas câmeras digitais. “O mesmo vai acontecer com muitos 
negócios e indústrias nos próximos dez anos”, diz Sadi.

Outro exemplo é a capacidade da impressora 3D. Em 2027, 10% 
de tudo o que está sendo produzido no mundo serão impressos em 
3D. E isso inclui calçados e até um edifício comercial como o que 
foi feito na China a partir de uma impressora. Se há uma década, a 
impressora custava US$ 18 mil (R$ 59,4 mil), hoje custa US$ 450 
(R$ 1.485) e é 100 vevez mais veloz.

E quanto aos combustíveis?
Segundo a Agência Internacional de Energia, o pico de consumo de 
combustíveis para carros leve foi atingido e não deve, “nunca mais”, 
ser ultrapassado. A tendência é de queda no consumo de combus-
tíveis líquidos para carros leves. 

Sadi defende que nos próximos 25 anos, a demanda mundial de 
gasolina e óleo diesel ficará estável, apesar da expectativa de que 
quase 1 bilhão de novos carros entrem em circulação. A resposta 
está na eficácia energética e na substituição dos atuais modelos por 
novos elétricos.

A projeção feita por agências internacionais de energia (Bloomberg 
New Energy Finance) é que os carros elétricos vão reduzir a de-
manda por petróleo em 8 milhões de barris por dia até 2040, o que 
é mais do que a produção atual do Irã e Iraque juntos.

A espectativa é que, em 2040, as vendas de carros elétricos supe-
rem as dos modelos a gasolina e diesel, chegando a 530 milhões de 
unidades, o equivalente a 30% da frota mundial.

No Brasil só existem
cerca de cinco mil 

veículos elétricos e/ou 
híbridos, contando carros, 
ônibus e ciclomotores, o 

que corresponde a  
apenas 0,01% da  frota de 

50 milhões de veículos

Em busca de um 
caminho para a 

revenda
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No Brasil...
Uma audiência pública promovida em dezembro de 2017 pela Comis-
são de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEICS) com representantes da indústria e do setor elétrico apontou 
quatro condições necessárias para a disseminação e popularização 
dos veículos elétricos no Brasil: desoneração tributária; infraestrutura 
para recarga nas estradas; padronização e regulamentação dos tipos 
de conectores para recarga; e incentivos aos usuários, como locais de 
estacionamento.

Segundo Renato Povia Silva, gerente de Inovação da Companhia 
Paulista de Força e Luz (CPFL), a questão tributária é a primeira que 
precisa ser resolvida. 

“É preciso que a tributação seja pelo menos equiparada à de um car-
ro tradicional popular. Se isso acontecer hoje, teremos 6 milhões de 
veículos elétricos em 13 anos. Se acontecer só por volta de 2021, a 
projeção se reduz a um terço disso”.

BR Distribuidora e NIssan criaram eletropostos no Rio de Janeiro em 2013

No último semestre de 2017 países 
europeus anunciaram barreiras rigoro-
sas aos veículos movidos a combus-
tíveis fósseis. Na Inglaterra, até 2050, 
todos os carros 0KM terão de ser 
zero-emissão, com a transição para 
baterias e motores elétricos. A Fran-
ça estabeleceu o ano de 2040 como 
limite para que a frota nacional de 40  
milhões de veículos deixe de ser movi-
da a derivados do petróleo.

As fabricantes de veículos também 
estão focadas nas novas tecnologias. A 
Tesla, maior fabricante atual de carros 
elétricos, quer produzir seu modelo nú-
mero três a partir deste ano a um custo 
de US$ 35 mil (R$ 115,5 mil). 

O consultor Sadi Leite Ribeiro Filho 
diz que outro estímulo para o avanço 
das metas é a queda no custo das ba-
terias, ganhos de escala com aumento 
de produção e as restrições ambien-
tais que ganham força na Europa e 
nos Estados Unidos. 

No Brasil, o modelo mais barato à 
venda é o compacto BMW i3, avaliado 
em R$ 160 mil.

Segundo o presidente da Associação 
Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), 
Ricardo Takahira, o País está cinco 
anos atrasado em relação ao mundo. 
Dados da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automoto-
res (Anfavea) apontam que, desde a 
entrada dos carros elétricos, em 2006, 
foram comercializados no Brasil, até 
julho do ano passado, cerca de 5 mil 
veículos com motor elétrico ou híbrido. 
Entre janeiro e novembro de 2017, 
segundo dados do Registro Nacional 
de Veículo (Renavan), 2.946 veículos 
elétricos foram licenciados no Brasil. 

Takahira diz que para esse tipo de 
veículo ser viável economicamente no 
mercado nacional é preciso atingir a 
venda de 50 mil unidades por ano.

Antecipação
Mesmo que no Brasil a morte 
do motor de combustão interna 
esteja muito longe, o consul-
tor em energia que tem feito 
palestras para revendedores 
de todo o Brasil, Sadi Leite 
Ribeiro Filho, sugere que o 
empresário do setor mude seu 

negócio “para depender cada 
vez menos das margens de 
combustíveis” e direcione as 
vendas para serviços adicionais 
tipo troca de óleo, loja de con-
veniência e serviços correlatos 
como lavagem, manutenção 
de veículos e que esteja aten-
to para a adequação do posto 
para o novo combustível. 

Na Europa, combustíveis fósseis 
têm prazo para desaparecer



POSTOS & SERVIÇOS  |  17

Movimentação do mercado mundial
A Shell comprou a holandesa NewMotion, dona de uma das maiores 
redes de recarga de carros elétricos da Europa, com 30 mil pontos. 
Projeções indicam que a venda de carros elétricos vai superar as de 
modelos a gasolina e diesel em 2040.
As maiores fabricantes de carros do mundo têm planos para vender 6 
milhões de veículos por ano até 2025 e 8 milhões até 2030.
Em 2015, a frota mundial de carros elétri-
cos era de 1 milhão 300 mil unidades, alta 
de quase 100% em relação a 2014. Hoje, 
os elétricos já ultrapassaram a marca de 
2 milhões de unidades comercializadas no 
mundo, com mais de 1.450.000 pontos de 
recarga conectados à rede de distribuição.
A TESLA, maior fabricante atual de carro 
elétrico, vai produzir o modelo 3 a partir 
deste ano por US$ 35 mil (R$ 115,5 mil).
Há três anos, a autonomia de um carro 
elétrico não ultrapassava 150 quilômetros. 
Hoje, chega a 450 quilômetros com bateria 
recarregada em 10 horas.

A Volvo terá apenas carros elétricos e híbridos a partir de 2019.
A GM lançará 20 carros elétricos até 2023.
BMW diz que vai produzir carros elétricos em massa até 2020 e 
que terá 12 modelos diferentes até 2025.

No Brasil...
Povia disse também que, para que as 
pessoas optem por veículos elétricos, 
é preciso ainda que o mercado de re-
carga cresça junto com a produção 
de veículos. “O Brasil ainda não tem 
padrão de recarga de veículos elétri-
cos, ou seja, os tipos de conectores. 
Também precisa avançar numa infra-
estrutura mínima de recarga”.

A geração de energia necessária, 
segundo ele, não é um empecilho 
para a popularização dos carros 
elétricos. Se o número de veículos 
checar a 6 milhões em 2018, isso vai 
representar um aumento de apenas 
1,2% do consumo de energia.

Desoneração
Os fabricantes de veículos pediram 
desoneração para que o segmento 
possa se tornar atraente para as em-
presas e consumidor. Um carro elétri-
co ainda é muito caro em compara-
ção com os carros tradicionais. Isso 
apesar de o governo ter reduzido o 
imposto de importação para esse tipo 
de veículo e para os componentes, 
mas o IPI, que varia de 25 a 45%, é 
apontado como muito alto ainda.

Proposta
A Câmara analisa projeto (PL 
4086/12), do deputado Fernando 
Coelho Filho (PSB-PE), atual mi-
nistro das Minas e Energia, que cria 

incentivo fiscal à produção e comer-
cialização de veículos automóveis 
movidos a eletricidade ou híbridos. 
Até o final do ano passado foram re-
alizadas 110 reuniões com represen-
tantes da indústria, trabalhadores e 
setores do Governo.

“Estamos terminando o desenho 
dessa política, que exige uma 
convergência muito grande den-
tro do governo, inclusive com 
discussão sobre infraestrutura e 
normas técnicas para que o mer-
cado consiga atuar, com certas 
regulações”, concluiu Igor Calvet, 
representante do Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Ser-
viços na audiência. 

Fonte: O futuro da Distribuição e Revenda no Brasil, de Sadi Leite Ribeiro Filho 
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O presidente do Sindicombustíveis Resan, 
que também acumula a vice-presidência da 
Fecombustíveis, José Camargo Hernandes, 

pediu aos órgãos responsáveis pela fiscalização do 
mercado de combustíveis, entre eles ANP e Cade, que 
analisem o setor de forma global e não apenas pela 
ponta da cadeia, que é a revenda. 

Durante o painel “Mercado nacional de combustíveis e 
o consumidor – diagnósticos”, ele discorreu sobre prá-
ticas anticoncorrenciais, sobre paralelismo de preços 
e, ainda, apontou a sonegação como a maior respon-
sável pelo desequilíbrio concorrencial.

O debate contou com a participação de Bruno Conde 
Caselli, da Superintendência de Defesa da Concor-
rência, Estudos e Regulação Econômica. Segundo 
ele, o CADE tem atuado em parceria com a ANP 
para identificar indícios de práticas anticoncorrenciais 
por parte dos agentes que atuam no abastecimento 
nacional de combustíveis. “A ANP tem o poder e o 
dever de evitar práticas anticompetitivas; organizar a 
entrada de novos agentes; promover a competição 
nos mercados regulados e a comunicação imediata 
ao CADE sobre fatos que possam configurar indício 
de infração da ordem econômica”.

Em uma análise dura do mercado de revenda 
no Brasil, feita durante o workshop promovido 
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis (ANP), no dia 11 de dezembro, em 
Sâo Paulo, Aurélio Amaral, diretor da Agência, elencou 
o crime organizado, adulteração e sonegação como os 
principais problemas que assolam o setor. 

No evento, que contou com a participação de reven-
dedores, representantes das principais distribuidoras 
e autoridades, Amaral garantiu apoio à intensificação 
das forças-tarefas. “Nosso objetivo é o de avaliar a 
situação atual da fiscalização, que é muito cobra-
da pela sociedade. Afinal, é nela que depositamos 
a solução de todos os problemas”, disse ele.

Crise intensificou fraudes
Roberto Saldys, chefe de fiscalização da ANP 
em São Paulo, revelou a pressão sofrida pelo 
escritório paulista para ampliar as ações integra-
das no Estado. “Por conta da crise, houve um 
grande aumento com relação às fraudes no setor. 
Porém, reagimos de forma forte e atuante ao 
realizar operações conjuntas com Procon, Ipem, 
Ministério Público, Sefaz, prefeituras. E os resul-
tados foram positivos”. 

ANP encerra 2017 analisando mercado 
Aurélio Amaral: apoio à fiscalização José Hernandes: práticas anticoncorrenciais

Revenda
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Até 16 de maio de 2018, os revendedores de 
GLP podem informar à Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
se querem continuar vinculados a uma bandeira 
ou optar pela revenda independente. A mudan-
ça consta na Resolução 709, publicada pela 
agência em 16 de novembro de 2017, que alte-
ra o marco regulatório da distribuição e reven-
da, estabelecidos pelas Resoluções 49/2016 e 
51/2016, respectivamente. 

A nova regulamentação prevê, ainda, que os 
revendedores têm até maio de 2018 para se 
adequarem às novas regras estabelecidas pela 
Resolução 51/2016. Vale lembrar que a figura 
de revendedor independente, assim como ocor-
re com a revenda de combustíveis líquidos na 
modalidade bandeira branca, não existia para a 
revenda de GLP e foi construída após três anos 
de negociações entre o segmento e o órgão 
regulador.

Mudança
Devido ao momento de retração econômica do 
mercado de combustíveis, os próprios agentes 
regulados solicitaram a proposta de mudança 
nas Resoluções 49/2016 e 51/2016. Dentre as 
mudanças, destacam-se a simplificação dos pro-
cedimentos regulatórios, redução dos obstáculos 
burocráticos impostos aos agentes, e alteração 
das redações de artigos, a fim de dar mais clare-
za para as regras. 

GLP: Revendedores 
podem optar por 

bandeira ou revenda 
independente DDesde 1º de janeiro, Sindicato Nacional das Empre-

sas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrifican-
tes (Sindicom) passou a se chamar Plural - Associa-
ção Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, 
Lubrificantes, Logística e Conveniência. O anúncio 
foi feito no dia 22 de dezembro de 2017.  

Após 76 anos como sindicato patronal, a entidade 
agora tem a estrutura de uma associação, que 
funcionará por meio de câmaras setoriais inde-
pendentes (Aviação, Combustíveis, Lubrificantes, 
Conveniência e Logística e Abastecimento).

Sindicom agora é...




