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Qual o nosso 
futuro?

Essa é a pergunta de um milhão de dólares
Especialistas apontam as alternativas para o varejo de combustíveis e demais segmentos 

Ozires Silva fala sobre  
a mobilidade humana 

e os combustíveis
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E o futuro chegou. 
Como serão os próximos 25 anos?04

Como será o
posto do futuro?

Sob a ótica das distribuidoras, o posto do futu-
ro passa por tecnologia, produtos de alta perfor-
mance e rendimento e por uma conectividade 
muito estreita com o cliente. Confira o que disse-
ram as três principais companhias que atuam no 
mercado nacional.
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“O mundo mudou!”

O
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Os 25 anos do Resan não são apenas um marco para 
que possamos renovar nossa identidade visual, fazer 
um resgate de fatos passados e propor um balanço dos 
feitos do sindicato. Inserida num contexto muito maior do 
que nossa base com 23 municípios e nossos quase 200 
associados, a data é um divisor de águas. O que fizemos 
até agora, fica no passado. Tem sua importância, não há 
como negar. Há conquistas que reverberam até hoje e 
nos garantem um mercado menos injusto. Mas é o que 
vem pela frente que merece uma reflexão profunda.

E assim tem sido. No dia 14 de março, li num grande 
jornal de São Paulo uma matéria cujo título muda para-
digmas e fala por si só: “Uber e ‘pai’ do Google brigam por 
carro voador”. Claro que antes desse novo ser tecnológi-
co virão os carros sem motoristas. Já vivemos a revolu-
ção dos aplicativos e sabemos o quanto a era do compar-
tilhamento está transformando nossos negócios.

E este foi o desafio que fizemos à nossa equipe nesta 
edição comemorativa dos 25 anos do sindicato. Qual é 
o posto do futuro? O que uma empresa dos segmentos 
que representamos terá que fazer para se manter viva? 

Buscamos opiniões experientes para nos dar uma 
próxima noção do que é esse gigante chamado futuro. A 
tecnologia é a mola propulsora, não há dúvida. Mas há 
expressões tão importantes quanto. Agregar, somar, ofe-
recer mais serviços... São palavras que podem ser subs-
tituídas pelo posto multisserviço. Para alguns, é como 
viajar ao passado e voltar a entender o posto como uma 
central automotiva. A ela se juntam as lojas de conveniên-
cia, lavanderias, pizzarias, guarda-volumes e toda a sorte 
de atividade agregada que se puder anexar ao posto para 
substituir a queda na venda de combustíveis.

É certo que o volume de vendas deve se recuperar um 
tanto, mas não crescerá vertiginosamente. Nossos jovens 
não querem ter carro. Gostam da praticidade de usar um 
aplicativo e chamar o Uber. Mesmo os que ainda mantêm 
a posse do veículo, não há mais a relação de amor com 
o bem material. Por isso, esse consumidor deixou de ser 
alguém que cuida do carro como filho e passou a vê-lo 

como um negócio também. E em bons negócios, comprar 
bem é o que vale. Daí que qualidade e preço para o novo 
consumidor é como um nome composto. 

Em 25 anos de Resan, o mundo mudou muito. Nesse 
tempo,  a vida do associado só não foi mais tumultuada 
porque o sindicato esteve ao seu lado para ajudar a en-
tender centenas de leis, resoluções, portarias, exigências 
ambientais, trabalhistas e comerciais. Na crise, alguns 
decidiram cortar a mensalidade de suas despesas; ou-
tros já foram e voltaram. Mas o que se tem de concreto é 
que na adversidade, a união é indispensável.

Nesta edição, trazemos alguns exemplos do que digo. 
Um deles foi a repercussão muito negativa desde que 
a Petrobras começou a divulgar diariamente o preço 
da gasolina A e do diesel A nas refinarias, sem qual-
quer transparência. Ora, para o consumidor, o recado 
era que o produto custava menos de R$ 2,00 e que o 
restante era resultado do varejo. Foi depois de muita 
pressão dos sindicatos que a situação mudou. 

É em respeito a toda essa história que eu digo que a 
caixa preta dos combustíveis começou a ser aberta 
quando a ANP, em meados de março, decidiu frag-
mentar o custo do litro dos combustíveis. Foi quando o 
consumidor teve a real noção da parcela dos impostos 
no preço final e de qual era nossa parte neste quinhão. 

Esse é um dos muitos motivos que tenho orgulho do 
Sindicombustíveis Resan e de todos os nossos sin-
dicatos irmãos. Espero, sim, que tenhamos do nosso 
associado o mesmo reconhecimento e apoio, porque 
uma história de 25 anos não se constrói do dia para a 
noite. E muito menos se faz com um grupo pequeno. 

Aproveito para parabenizar cada um dos nossos sócios 
fundadores e para agradecer todos os associados que 
se esforçam para pagar em dia suas mensalidades e 
que se mantêm ativos não apenas no quadro associa-
tivo quanto no consumo dos nossos serviços, assesso-
rias e eventos. O Resan é de cada um de vocês! E que 
venham os próximos 25 anos...
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Chegamos aos 25 anos. E agora? Qual será o futuro 
deste importante segmento da economia brasileira? Em 
todo o País, 41   mil postos representam a revenda e 
mais de 150 distribuidoras atuam no atacado, com três 
delas dominando mais de 70% do mercado. Na Baixa-
da Santista e Vale do Ribeira, são 307 postos de servi-
ços ativos. Todos sobreviverão às mudanças impostas 
pela tecnologia, pela economia e suas crises mais 
diversas e à mudança de comportamento do homem ao 
longo das décadas?

Essa é a pergunta de um milhão de dólares.

Mas o que esperar? A resposta não é simples e nem se 
pode ser como uma receita de bolo. Todos os líderes 
sindicais entrevistados por Postos & Serviços se mos-
tram aflitos com o avanço das fraudes e do crime orga-
nizado sobre o varejo de combustíveis. Mas também 
há preocupação com a queda no faturamento, com as 
margens menores e insuficientes para fazer frente às 
despesas, com a ineficiência dos estados e da União e 
com o contingenciamento de recursos que engessa ain-
da mais os órgãos responsáveis pelo downstream (elos 
da cadeia de petróleo desde o transporte e distribuição 

até os pontos de venda).

Ao empresário que trabalha dentro das regras, uma das 
alternativas é se manter unido. “E isso não é uma defe-
sa pura e simples do Resan”, argumenta José Camargo 
Hernandes, mandatário da entidade. A história de luta 
nestes 25 anos que pode ser vista ano a ano nesta 
edição da revista é a principal prestação de contas do 
trabalho desenvolvido. 

“Quanto maior a quantidade de problemas, mais impor-
tante é ter uma entidade para te defender”, ressalta o 
presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda.

Quanto ao posto do futuro ou ao estabelecimento que 
viverá os próximos cinco, dez, 15, 20 ou 25 anos, a 
certeza é que ele não terá mais o combustível como 
afividade principal. Com ou sem o carro elétrico e os 
pontos de recarga – para os quais até agora não se tem 
legislação específica, os postos terão de se reinventar 
e fazer valer cada metro quadrado do imóvel. “Ele terá 
que ter de tudo: de energia elétrica a lavagem, troca de 
óleo, loja de conveniência até vender baterias. Teremos 
que ser símbolo do multisserviço”, resume Hernandes.

O que vem pela frente?

04   |  POSTOS & SERVIÇOS
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1993
- Fundação no dia 23 de abril, data do 
cadastro no Ministério do Trabalho.
- Portaria do MME nº 362, de 3/11, 
autorizou a atuação no mercado dos 
“postos de bandeira branca”.

1994
- Batalha jurídica pelo reconhecimento 
do Resan como sindicato da revenda.
- Litro da gasolina custava R$ 0,54 
em junho (em valor da época).
- Plano Real, criado em julho, decre-
ta estabilidade dos preços.

1995
- O Resan teve um papel contundente 
na luta contra a verticalização do se-
tor, em que as distribuidoras insistiam 
em mudar a lei para que pudessem 
operar diretamente postos no Brasil.
- Emenda Constitucional nº9 – Mono-
pólio do Petróleo e Gás passa à União.
- Pro-álcool completa 20 anos.

1996
- Sindicato participou da frente parla-
mentar sucroalcooleira para retomada 
do Programa Pró-álcool. - Liberação 
dos preços, a partir da refinaria, 
da gasolina, do álcool hidratado e 
do querosene de aviação, segundo 
Portaria do Ministério da Fazenda nº 
59/96, de 29 de março de 1996.
- “Carta sindical do Resan”.

1997
- Criação do primeiro boletim “Infor-
mativo Resan” (embrião da futura 
revista Postos & Serviços)
- Lançamento da Campanha “Abas-
teça o Natal de Quem Precisa”.
- Fim do monopólio do petróleo, 
instituído pela Lei 9.478.
- Superada a marca de produção de 
um milhão de barris diários de petróleo.
- Lançada a gasolina Premium no 
mercado brasileiro.

NOSSA HISTÓRIA

No momento em que o Sindi-
combustíveis Resan completa 25 
anos, o que podemos esperar do 
mercado seja ele com relação aos 
postos de combustíveis ou aos 
outros segmentos que represen-
tamos como entidade sindical?

Nesses 25 anos, a história 
mudou muito. Assim como 

nós mudamos, a sociedade e o 
comportamento humano mudaram. 
Com a nossa atividade não podia 
ser diferente. Sofremos alterações, 
interferências políticas e de novas 
tecnologias. Basicamente, o que 
nos espera hoje é um futuro onde 
tudo será novo. E precisamos estar 
preparados para viver isso. Por 
exemplo, aquele motorista tradi-
cional, que tinha o carro como seu 

primeiro bem durável, que o tratava 
com carinho, está desaparecendo. 
Esse era o cliente que estava sem-
pre no posto e tinha preocupação 
com o produto que abastecia seu 
veículo. Hoje, essa rapaziada que 
são os filhos dos filhos ou os netos 
dos nossos clientes sequer preten-
de ter carro. E quando tem o utiliza 
como meio de transporte. Antiga-
mente, existia aquela visão: quem 
serve quem? O motorista serve o 
carro ou o carro serve o motorista? 
É por isso que hoje o revendedor 
precisa estar atento à mudança de 
comportamento do motorista, que 
tem uma outra visão: ele quer pro-
duto de qualidade, mas quer preço 
também. O carro é uma ferramenta 
de trabalho para ele e não apenas 

“Nosso maior desafio
 é mostrar para a 

opinião pública que 
não somos vilões”

José Carmargo Hernandes, presidente do Sindicombustíveis 
Resan, faz um balanço do setor nos últimos anos e 

aponta caminhos para o futuro. 

Hernandes fala sobre o quanto a tecnologia mudou comportamento dos clientes
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mais um objeto de prazer e 
de lazer. O associado Resan 
(seja ele dono de posto, loja de 
conveniência, troca de óleo ou 
de estacionamento) tem que 
estar cada vez mais profissio-
nalizado. É obvio que a gente 
conhece a realidade e sabe 
que, na sua grande maioria, 
são pequenos comerciantes 
e nem todos podem contratar 
uma empresa de marketing 
para cuidar das suas redes 
sociais, por exemplo. Mas, hoje, 
quem não estiver conectado, 
está perdido. E não basta ter 
internet, facebook ou site. Tem 
que cuidar de cada um, atualizar, 
responder aos clientes...

Quais são os desafios mais comuns?

Um problema sério para toda e qualquer empresa 
é a melhoria da qualidade no atendimento. Não 

basta mais ter frentista ou manobrista. Tem que ter ven-
dedor. Não basta ter somente um atendente de lancho-
nete. Tem que ter o profissional de vendas. 
Mas hoje manter um comércio aberto é muito custoso...
Há outras questões que alteraram e muito o comporta-
mento de uma empresa, entre elas a segurança do tra-
balho e a legislação ambiental. Tudo isso trouxe muitas 
responsabilidades e despesas também para o comer-
ciante, o que não existia quando o Resan nasceu.
Há 25 anos, o primeiro serviço contratado pelo sindicato 
para atender os associados foi o de saúde ocupacional. 
E a Labormed está até hoje conosco fazendo PPRA, 
PCMSO, ASOS, enfim. De lá para cá, mudou muito. Toda 
uma nova gama de produtos e serviços foi sendo inseri-
do. E o Resan se dedicou a atender também a legislação 
ambiental, o que inclui a coleta dos resíduos ambientais. 
Fomos um dos primeiros sindicatos a fazer contrato com a 
Supply, empresa que faz a retirada dos resíduos. Depois 
vieram os treinamentos de CIPA, NR-20... Se o associado 
tivesse que contratar um especialista em RH e em segu-
rança do trabalho, os custos seriam muito maiores do que 
ele tem hoje na mensalidade associativa.

Qual a sua visão sobre a importância do sindicato? 

Ele é essencial. Três coisas são fundamentais no 
segmento de derivados de petróleo: sindicato ativo 

e atuante, um escritório de contabilidade eficiente e a 
softhouse que vai te dar todo o apoio de tecnologia. 
Tem pessoas que vão achar que o sindicato é dispen-
sável, mas se você for sozinho tentar acompanhar 

toda a legislação, parte de 
contabilidade, parte técnica da 
ANP e legislação ambiental, 
não consegue. Os escritórios 
de contabilidade podem não ter 
essa expertise para conhecer a 
legislação de forma geral, muito 
menos a ambiental e comercial. 

A Petrobras passou a divulgar 
o preço diário do combustí-
vel nas refinarias e causou 
um mal estar ao não tratar do 
assunto com transparência. 
Aliado à gasolina ter chegado 
à casa dos R$ 4,00, o nosso 
grande desafio é mostrar para 
o consumidor que não somos 
vilões?

O maior desafio nosso vai ser, realmente, durante 
algum tempo, mostrar para a opinião pública e 

para o consumidor que somos tão vítimas quanto eles. 
Existe uma percepção de que o posto de combustíveis 
é o grande vilão. Em meados de março (dia 16) a ANP 
começou a publicar, além do preço do produto vendido 
pela Petrobras (gasolina A e diesel A), a composição 
dos custos dos produtos até chegar ao preço de bom-
ba. E isso mostrou claramente qual o percentual que 
fica na mão das distribuidoras e a parte que cabe ao 
posto. De certa forma é uma vitória que a ANP venha a 
público e coloque os pingos nos ‘is’. Daí a importância 
do trabalho dos sindicatos e da federação.

 Tivemos vitórias importantes com relação às distri-
buidoras nestes 25 anos. Barramos a verticalização, 
mas daqui para frente, o que vai acontecer nessa 
relação entre as companhias o os postos?

A tendência hoje é da concentração de grupos eco 
 nômicos. No nosso setor, temos visto crescimento 

das redes. E elas estão em negociação com as dis-
tribuidoras para obter vantagens financeiras, porque 
obviamente trabalham com volumes maiores. Lá atrás 
brigamos contra a verticalização e hoje estamos brigan-
do para que as distribuidoras não ofereçam tratamento 
extremamente diferenciado para grupos econômicos 
em detrimento dos postos individuais (empresas fa-
miliares na maioria das vezes). Temos tentado passar 
para as distribuidoras que se elas derem ‘privilégios’ 
somente para as redes, esquecendo dos pequenos, 
elas estarão de uma certa forma acelerando o processo 
de morte desses comerciantes. 
E esses pequenos são postos parceiros, ostentam a 
marca, comercializam óleo lubrificante, participam dos 
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1998
- Em 15 de maio, assinatura da 
escritura de compra do terreno para 
a construção da sede do Resan.
- Assinados primeiros acordos entre 
Petrobras e empresas privadas para 
exploração de petróleo.
- Criação da ANP.
- Portaria dos Ministérios da Fazen-
da e das Minas e Energia inicia a 
partir de 1º de agosto o processo de 
alinhamento dos preços nacionais ao 
mercado internacional. Essa portaria 
liberou, também, o preço do petróleo 
bruto nacional.

1999
- Primeira edição da revista Postos & 
Serviços.
- O Resan cria o movimento pela paz, 
com o slogan “Abastecemos a Paz”.
- Criação da campanha “Abasteça 
com Qualidade”, destacando os 
dez mandamentos do consumidor 
inteligente.
- Autorizada a importação de óleos 
combustíveis e exportação de petróleo.

2000
- Inauguração da sede própria do 
sindicato em 27 de abril.
- Em novembro é lançado o site do 
Resan (www.resan.com.br).
- Petrobras alcança o maior lucro de 
sua história e da história do Brasil: 
U$ 5,3 bilhões.
- Superada produção de 1,5 milhão 
de barris/dia de óleo.
- Autorizada a produção de gasolina 
pelas centrais petroquímicas.
- Portaria ANP 11/2000 regulamenta 
o exercício da atividade da revenda 
varejista de combustível automotivo.
- Surgimento da Lei Conama 273.

2001 
- Reforma tributária nos combustí-
veis (Emenda Constitucional 33 e Lei 
10.336 - CIDE).
- Liberação do preço do óleo diesel.
- Início do Licenciamento Ambiental 
nos postos de São Paulo.

programas de marketing das dis-
tribuidoras... Enfim, eles precisam 
ser prestigiados também e nem 
sempre estão recebendo trata-
mento digno. Por quê? Porque as 
melhores condições hoje estão 
mais voltadas aos grandes gru-
pos e aos grandes volumes.

Algum expectativa quanto à 
reforma tributária?

Recentemente falou-se da 
unificação de ICMS, mas a 

gente sabe que é um trabalho que 
depende da vontade política dos 
governadores dos estados, que 
não querem acumular perdas, e 
ao mesmo tempo, reclamam do 
que perdem quando diminuem as 
vendas de combustíveis. Temos 
a expectativa do trabalho desse 
grupo do Ministério de Minas e 
Energia (Combustível Brasil) que 
já atuou na parte de GLP e, agora, 
aguardamos os próximos passos. 

O que o sr. acredita que tenha 
que mudar na regulação das 
distribuidoras?

A gente entende que a forma  
   atual de vínculo entre o posto 

e a distribuidora torna a relação 
extremamente submissa. Infeliz-
mente, em determinados momen-
tos, ela se torna uma relação de 
vida ou morte, como se as compa-
nhias tivessem o poder de escolher 
quem vai viver e quem vai morrer. 
Então temos que mostrar que essa 
relação precisa ser melhor discuti-
da, porque enquanto o revendedor 
que tem contrato é obrigado a só 

comprar dessa distribuidora, a 
contrapartida não é recíproca. Esta 
mesma companhia pode vender 
combustível para qualquer outro 
posto, desde que ele não ostente 
bandeira concorrente. Assim, a 
concorrência fica desigual. Qual-
quer tipo de aumento de preço que 
a distribuidora tenha que fazer, ela 
sabe que pode fazer sem que isso 
afete a relação com a empresa q 
ue ela mantém contrato. Ao passo 
que eu, revendedor, nem sempre 
posso repassar os aumentos para 
a bomba, pois sei que o meu con-
sumidor tem outros postos concor-
rentes como alternativa.  Em algum 
momento essa relação precisa ser 
melhor estudada. ANP não está 
sensível ainda. Ela entende que 
a norma é essa e que precisa ser 
cumprida, mas vamos insistir em 
mostrar as desigualdades.

Qual opção para o revendedor?

Ele tem que fazer uma análise 
do seu negócio ao final do 

contrato e ver se vale a pena virar 
bandeira branca. E isso depende 
muito do mercado. Temos casos 
de revendedores que viraram 
bandeira branca e depois retorna-
ram ao embandeiramento porque 
perderam vendas. E temos casos 
em que o posto virou independente 
e teve sucesso. A gente aconselha 
o revendedor a trazer o contrato 
para análise dos nossos advoga-
dos antes de assiná-lo. Além disso, 
na medida do possível, ele deve 
trabalhar com equipamentos pró-
prios e não depender de comodato 

“ “

Lá atrás brigamos contra a 
verticalização e hoje estamos 

brigando para que as distribuidoras 
não ofereçam tratamento diferenciado 
para grupos econômicos em detrimento 

dos postos individuais
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e, principalmente, de adiantamento 
financeiro. Faça um contrato de uso 
da marca por um período curto e por 
metas. Atingiu a meta, então tem a 
bonificação. Por quê? Se você tem 
contrato curto, ao término do contra-
to, retira a imagem da distribuidora e 
parte para outra. Não podemos mais 
assinar contrato de 8 ou 10 anos. 
Isso é loucura, pois o mundo muda 
como num passe de mágica.

O que é um posto do futuro?

É aquele que tem que ter tudo. 
Ainda lembro do tempo que 

meu pai me levava para abastecer 
o carro dele e existia a figura do 
posto multibandeira. É uma ideia 
que infelizmente não conseguimos 
levar para frente, mas esse seria o 
grande lance do ponto de venda. 
Você teria uma bomba e tanque 
de uma marca, assim como outra 
bomba e tanque de outra marca, 
e por aí vai. E aí você atenderia 
todo tipo de clientela. Você aten-
deria aquele que quer gasolina da 
BR e aquele que quer do bandeira 
branca. No passado tivemos esse 
posto no Brasil, inclusive em San-
tos... A possibilidade do multimar-
cas funcionaria como uma grande 
praça de alimentação, como tem 
nos shoppings. O cliente vai até lá 
e escolhe. É óbvio que isso pode-
ria ser feito em um posto grande, 

mas é uma ideia e que entendo 
que possa ser o futuro.

E quanto ao self-service?

Essa é uma grande dúvida. 
Alguns revendedores nos 

questionam sobre as vantagens. 
Mas é preciso considerar, primei-
ro, que existe uma lei federal que 
proíbe esse modelo de opera-
ção. E ao mesmo tempo temos 
que pensar que para operar no 
self-service os postos devem ser 
grandes e ter vários bicos. Nesse 
modelo, o carro fica parado na 
bomba, enquanto  o cliente vai na 
conveniência pagar pelo combus-
tível e abastece na volta. Nesse 
mesmo tempo, no full service, 
você abastece três, quatro carros. 
Também teria uma perda muito 
grande de postos de trabalho. 
Mas são questões que precisa-
mos avaliar permanentemente.

“ 2002 
- Fim do período de transição para 
a liberação do mercado, com a livre 
formação de preços nas refinarias e 
liberdade para importação de gasoli-
na e óleo diesel.
- Os preços dos combustíveis estão 
liberados no país, desde janeiro.

2003 
- O sindicato participa das primeiras 
discussões sobre o biodiesel e de-
nuncia fraudes em relação ao diesel.
- Em novembro é lançada a Cartilha 
do Consumidor.
- O site se transforma em portal de 
notícias para o revendedor.
- Redução da alíquota de ICMS no 
Álcool Hidratado no Estado de SP.
- Lançado o programa Combustível 
Verde Biodiesel.
- Descoberta a maior jazida de gás 
natural na plataforma continental 
brasileira, na Bacia de Santos.
- Produção no Brasil e no exterior 
supera a marca de dois milhões de 
barris de óleo equivalente por dia.

2004
- Pela primeira vez, o sindicato 
participa da Expo Postos, em São 
Paulo, quando foi lançada a segunda 
edição da Cartilha do Consumidor.
- Criação do Programa Nacional de 
Biodiesel.

“

A gente tem 
que saudar 

este processo 
de abrir a 

caixa preta 

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



 2005
- O Resan apoia início da operação “De 
Olho na Bomba”, da Fazenda de SP.
- Aprovação da Lei 11.097/2005, 
que introduz o biodiesel na matriz 
energética nacional.
- Entra em vigor a lei paulista 11.929 
que cassa a inscrição estadual de 
postos de combustíveis flagrados 
com produtos adulterados.

2008
- Resan faz a Caravana do Vale do 
Ribeira.
- Realização do I Encontro de 
Revendedores do Resan, evento 
técnico com o tema “Revenda, cami-
nhando para o futuro”.
- Resan integra a Campanha Nacio-
nal Contra a Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

2009
- Apresentado pelo RESAN na ANP 
o dossiê ‘A Farra do Diesel’.
- Primeiras licenças ambientais come-
çam a ser renovadas pela Cetesb.

2010
- É realizado o segundo Encontro 
dos Revendedores da Baixada San-
tista, Litoral Sul e Vale do Ribeira.
- Resan implanta consultoria jurídica 
na área de Direito Ambiental.

2011
- Resan é reconhecido como primeiro 
sindicato da categoria a lançar plano 
de coleta de resíduos nos postos.
- Diesel S 50 chega na Baixada 
Santista para abastecimento da frota 
de ônibus.
- Aumentam as queixas sobre a 
borra do biodiesel.
- Refinaria Presidente Bernardes 
assina contrato para construção de 
unidade que produzirá diesel S10 a 
partir de 2013.
- Proibida a carta-frete.
- Fundada Raízen a partir da junção 
da Shell e Esso/Cosan.
-Sessenta postos da região do 
Resan são obrigados a vender S50 a 
partir de janeiro de 2012.

Reunião com de-
putados federais e 

senadores em Bra-
sília durante a luta 

contra a verticaliza-
ção, em 1995

Conclusão das obras da nova 
sede do sindicato, em 2000

“O comércio da 
Baixada pede socor-

ro. Abastecemos a 
paz” foi o slogan do 

manifesto em prol 
da segurança após 
assassinato de um 

associado, em 1999

Primeiro grande evento externo 
foi o Tribuna Motor Show, em 2002
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O Resan participou 
da primeira Expo 
Postos & Conveniên-
cia realizada em São 
Paulo, em 2004
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O mundo vem experimentando um processo de urbaniza-
ção que certamente não poderá ser detido! É a mobilidade 
pessoal impregnando a cada um, desde um deslocamento 

dentro de uma cidade até uma longa viagem nacional, internacio-
nal, por terra, mar ou ar! 

Na atualidade, cada habitante do planeta pode sair de onde está e 
se deslocar para onde quer ir, especificando o horário, usando uma 
variedade de tipos de veículos terrestres, aéreos ou navais. Tudo 
isto tem origem e um resultado da velocidade da vida que cresceu 
acentuadamente nas últimas décadas!

 Mas, toda essa mobilidade é diretamente dependente dos combus-
tíveis que impulsionam os veículos que usamos. E os combustíveis, 
em sua grande maioria, são derivados do petróleo. No Brasil há 
também algo a ser considerado sobre o nosso sistema de produção 
e de distribuição dos combustíveis. Diferentemente de muitos países, 
dificilmente cada Posto de Serviço, do nosso gigantesco país con-
tinental, deixa de abastecer os veículos nos milhares de municípios 
distribuídos em todo o território nacional! Do mesmo modo o serviço 
é rápido e eficiente, graças à organização geral, de grande eficácia, 
num país onde a crítica é mais consagrada do que os elogios!

Uma inovação brasileira, também não encontrada no mundo, é 
a do uso do etanol, fazendo com que o nosso país seja o único 
que respondeu melhor ao problema do consumo através de um 
combustível renovável.  

Ao lado desses sucessos, cabe uma pergunta na atualidade, os 
Postos de Serviço que viabilizam a mobilidade irão existir (ou resis-
tir) às transformações do futuro? Estamos nos momentos em que 

se sente intensamente novos caminhos da tecnologia, mudando 
coisas que não imaginávamos há menos de 30 anos. 

Veja-se o caso do telefone celular. Em 1991 saímos de um país de 
menos de 2 milhões de telefones para um, hoje, da ordem de 270 
milhões!!! Uma enorme transformação ao lado de muitas outras que 
mudaram nossas vidas, e numa direção que não esperávamos!

No caso dos Postos de Serviço fica a pergunta. Os futuros novos 
veículos serão elétricos, tendo as baterias como fontes de ener-
gias? Como serão reabastecidos, com a eletricidade da rede 
pública ou com o uso do hidrogênio como fonte através de células 
combustíveis? Nestes casos, qual seria a participação dos Postos 
de Serviço atuais, além da sua natural vocação de alguma assis-
tência aos veículos, em geral?

Com esses pensamentos começa-se a pavimentar o campo das 
ideias e das suas soluções. O passado já demonstrou que as pre-
visões não se realizam nos passos das extrapolações sobre fatos 
anteriores. Ao contrário, a tecnologia pode, e vem rompendo com o 
passado, trazendo soluções absolutamente novas. 

Isto leva aos interessados a pensar que mudanças ocorrerão. 
Em quais direções, não se sabe, mas os negócios das empresas 
precisam sobreviver! E essa diversificação fica a critério de cada 
investidor ao longo dos novos cenários possíveis. Note-se que as 
Lojas de Conveniência podem ser um passo na nova direção. E 
podem surgir outras!!! 

(Ozires Silva é engenheiro aeronáutico, foi ministro da Infra-Estrutura e mi-
nistro das Comunicações do Brasil, presidente e co-fundador da Embraer, 
presidente da Petrobras e da Varig. É reitor da Unimonte desde 2008)

A mobilidade 
humana e os 
combustíveis

“

“

Artigo especial

Por Ozires Silva 
especial para Postos & Serviços



U

POSTOS & SERVIÇOS  |  11

‘Posto do futuro’ 
sob a ótica das distribuidoras

Um filme de ficção científica, daque-
les bem futuristas, não é digno da 
revolução tecnológica que o mundo 
deve viver em 20 anos. Se levar-
mos em consideração que o celular 
de hoje é mais poderoso do que o 
computador da NASA que levou o 
Apollo 11 à Lua, o que esperar dos 
negócios tradicionais que estão 
por aí? Qual o futuro dos postos de 
combustíveis?

O inventor Ray Kurzweil, um dos 
maiores futuristas da atualidade, já 
declarou que a inteligência artificial 
deverá superar a inteligência huma-
na em 2045. Isso significa que vive-
remos como os Jetsons, desenho 
animado da Hanna Barbera que 
explorava o imaginário sobre qual 
seria o futuro da humanidade?

Difícil saber. Mas o fato é que os 
aplicativos instituíram um novo 
modo de relacionamento entre 
clientes e prestadores de serviços. 
O mundo transpira tecnologia e, 
segundo o posto do futuro criado 
pela BR Distribuidora em dezem-
bro de 2011, no Rio de Janeiro, 
é possível sim que, em 2030, um 
painel informe o motorista se já está 
na hora de trocar o óleo assim que 

o carro parar na bomba para 
abastecer.

As ideias inovadoras são uma 
parceria da companhia com 
empresas como a Intel. Entre-
tanto, o que antes era novida-
de, hoje já é visto largamente 
nas estradas e cidades.  A 
tecnologia OCR utilizada em 
câmeras é capaz de ler placas de 
veículos e identificar se o licencia-
mento está pago, por exemplo, ou 
se determinado carro é roubado. No 
posto do futuro, a câmera inteligen-
te faz o reconhecimento do veícu-
lo e aciona um banco de dados, 
gerando um boletim personalizado 
com base nos abastecimentos 
anteriores, trocas de óleo, manu-
tenções, etc... A mesma operação 
pode ser feita com “tag” de radio-
frequência para identificação dos 
clientes, assim como ocorre nos 
pedágios eletrônicos.

Não se pode esquecer que, no futu-
ro, os veículos deverão ser híbridos 
e exigirão eletropostos. No piloto da 
BR, painéis solares transformam a 
energia do sol em energia elétrica 
e abastece a bateria em poucos 
minutos. 

Parabéns, Resan!

A mensagem que a 
Petrobras Distribuidora 

envia para a sua rede da 
Baixada Santista e Vale do 

Ribeira é de otimismo. 
“Os resultados do esforço 
feito para adequar a com-
panhia às novas exigências 
do setor de distribuição de 
combustíveis estão surgin-
do e são apenas o começo 

da retomada do cresci-
mento.  A rede da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira 

é peça fundamental para o 
sucesso dessa missão”.

O que vem por aí
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Ipiranga
A companhia trabalha em 
torno do projeto chamado 
Estratégia de Posto Com-
pleto e Digital. A proposta 
é avançar rapidamente 
pelo universo da conecti-
vidade, da digitalização, 
da inteligência de mídia, 
das plataformas digitais e 
da integração de sistemas 
de forma a atender às 
exigências do consumidor 
moderno e aprimorar as 
suas experiências.

A linha mestra da com-
panhia é criar soluções 
que atendam às deman-
das diárias em um único 
espaço multifuncional, 
que vai além da oferta 
de combustíveis e lubrifi-
cantes. Ou seja, ter num 
mesmo lugar o Jet Oil, a 
loja de conveniência am/
pm, a padaria, o banco 
24h, a recarga de celular 
e outros serviços que se 
antecipam à necessida-
de do consumidor.

A presença no meio 
digital, acessíveis a qual-
quer hora do dia e da 
noite, pelo portal Ipiran-
ga, no app Abastece Aí 
ou nas interações das 
redes sociais é a políti-
ca atual da companhia 
para ajudar a otimizar 
o tempo e a garantir a 
personalização no rela-
cionamento.

Eletroposto
Por acreditar na ino-
vação e no conceito 
do Posto Completo, a 
Ipiranga firmou uma 
parceria com a BMW em 
2016 e instalou pontos 
de recarga elétrica em 
diversos postos selecio-
nados pelo Brasil, em 20 
cidades. Para 2018, o 
plano de expansão con-
templa a instalação de 
mais algumas dezenas 
de pontos de recarga, in-
clusive, na Via Dutra, no 
eixo entre Rio de Janeiro 
e São Paulo.

Parabéns , Resan!
 “Acreditamos muito na relação que cons-

truímos com os nossos revendedores da 
região da Baixada Santista e do Vale do 

Ribeira. Temos um carinho e respeito espe-
ciais por nossos clientes, assim como pelo 
Sindicombustíveis Resan, que vem desem-
penhando um papel importante na defesa 
dos interesses da categoria, estreitando 

assim a relação entre a Ipiranga e a nossa 
rede”, afirma Thiago Basilio Guimarães, 

gerente de varejo da Ipiranga.

A Raízen, licenciada da mar-
ca Shell no Brasil, tem apos-
tado  na relação de parceria 
e confiança com os revende-
dores. “Investimos continua-
mente na evolução de nos-
sos produtos, como a nova 
fórmula da gasolina aditivada 
Shell V-Power, lançada ano 
passado, permitindo mais 
performance e rendimento 
com a mesma quantidade de 
combustível”. Isso sem falar 
nas tecnologias que facilitam 
a interação entre consumidor 
e posto como o APP Shell 
Box, que tem funcionalidades 
de pagamento e promoções. 
“Paralelamente, investimos 
também na produção de 
biocombustíveis, que vêm 

recebendo um olhar cada vez 
mais estratégico como pla-
taforma para uma matriz ener-
gética com menos carbono”.
Quanto às novas tendências 
da mobilidade, a companhia 
diz estar preparada para 
aproveitar oportunidades. “As 
pessoas vão continuar se lo-
comovendo de um ponto para 
outro, e a rede de revendedo-
res da Shell, estrategicamente 
distribuída em todo o territó-
rio nacional, será essencial 
para continuar prestando um 
atendimento de qualidade, 
incorporando novos negócios 
e incrementando serviços 
para estreitar ainda mais uma 
relação tão presente no dia a 
dia dos consumidores. 

Shell

“Apostamos no fortalecimento da parce-
ria com nossos revendedores da Baixada 

Santista e Vale do Ribeira para seguir 
sendo referência em inovação e sinôni-
mo de produtividade e eficiência, con-

solidando cada vez mais uma relação de 
confiança com o consumidor final”.



OO cumprimento das obrigações fis-
cais e tributárias é item primordial 
para sobrevivência no mercado. É 
o que afirma o diretor da Plumas 
Assessoria Contábil, Luiz Rinaldo. 
Segundo ele, a realidade das em-
presas do setor é árdua por conta 
da quantidade de itens exigidos.

“Não dá para pensar no futuro sem 
antes cumprir tudo o que está em 
vigor. Infelizmente, muitos empre-
sários ainda não entenderam as 
mudanças trazidas pelo Sped, da 
Receita Federal. Outros, ainda, es-
tão se adequando tardiamente na 
geração de arquivos do Sped do 
ICMS no seu sistema ERP, para 
que atendam às exigências do 
Fisco”, diz Rinaldo.

Alguns revendedores, no entanto, 
já foram autuados por não entende-
ram a complexidade das informa-
ções geradas e transmitidas pelo 
Sat CF-e. “O não cumprimento das 
exigências resulta em autuações 
pesadíssimas que inviabilizam 
completamente o negócio, e que 
podem levá-lo à falência”.

Novidade
E, em julho deste ano, terá início a 
fase final do Projeto Sped, chamado 
e-Social. “Mais uma vez, pedimos a 
todos que estejam muito atentos às 
mudanças. Converse sempre com 
a sua contabilidade para não deixar 
passar nenhum detalhe”.

Crise 
Nos últimos dois anos, os reven-
dedores também tiveram que lidar 
com a crise. Segundo Rinaldo, 
muitas empresas perderam entre  
20% e 50% do volume de vendas. 
“Os empresários são realmente 
guerreiros e têm lutado para se 
manter no ramo. Estão mudando 
conceitos, culturas e buscando 
ajuda de novas consultorias para 
encontrar um novo fôlego”. 

Rinaldo reconhece que muitos 
já se adequaram à realidade do 
negócio por meio de medidas 
simples, como a reavaliação do 
regime de tributação mais ade-
quado. “Muitos conseguem seguir 
em frente com o alívio trazido pela 
redução da carga tributária”. 

Agregar serviços
Outra opção para aumentar fatura-
mento e fazer frente às despesas 
é a aposta em novos serviços, 
mas que demandam investimen-
tos, como loja de conveniência 
com fast-food, lava rápido...

Há, ainda, ferramentas a cus-
to zero que permitem trazer o 
consumidor para o estabelecimen-
to. Uma delas é o controle dos 
vencimentos das trocas de óleo. 
“Crie um mailing para avisar seus 
clientes quando a próxima troca 
estiver se aproximando”. 
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Legislação 2012
- Resan muda toda a sua identidade 
visual, reformulando a revista Postos 
& Serviços e seu portal na internet.
- Em novembro, acontece o 3º 
Encontro de Revendedores do 
Sindicombustíveis Resan e 1º En-
contro de Revendedores da Região 
Sudeste Brasileira.

2013
- O Resan adverte autoridades sobre 
o esgotamento da rede de distribui-
ção de combustíveis no País. Em 
janeiro, Baixada Santista viveu dias 
de desabastecimento.
- Resan completa 20 anos de 
fundação.
- Entidade reforça luta contra vertica-
lização nas audiências promovidas 
pela ANP para discutir nova resolu-
ção em substituição à Portaria 116, 
que estabelece as regras do jogo 
para a revenda nacional.
- Resan assessora revendedor no 
primeiro grande recadastramento 
realizado pelo Ibama para empre-
sas inscritas do Cadastro Técnico 
Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras.
- Sindicato participa de uma campa-
nha esclarecedora sobre o impacto 
dos impostos no preço final dos 
combustíveis.
- Diesel S-10 entra no mercado.

2014
- Nova gasolina S-50) chega ao 
mercado no dia 1º de janeiro.
- É iniciado na sede do Resan um 
amplo treinamento de frentistas 
e demais funcionários de postos 
revendedores quanto à NR-20.
- Em 10 de setembro, Hernandes 
é recebido pelo então ministro do 
Trabalho e Emprego, Manoel Dias, 
para discutir o cumprimento da Lei 
Federal 10.097/2000, que dispõe 
sobre a contratação de aprendizes.

Antes do futuro, vêm as obrigações
Parceira do Resan há quase dois anos, a Plumas oferece assessoria  

contábil e fiscal gratuita, na sede do sindicato, a cada 15 dias

São vínculos que precisam ser criados 
para atrair os clientes. Vivemos uma era 
digital, que é extremamente necessária 

para toda e qualquer empresa
“ “
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Criar alternativas para o declí-
nio do faturamento com o combustí-
vel, até então o negócio principal 

do posto de serviços. 

Resgatar o modelo “de antigamen-
te”, quando se vendia de bateria, 

pneu, correia e até acessórios como 
palheta para limpeza de para-brisa. 

Ter novamente o posto como grande 
centro automotivo, sem se esque-
cer das lojas de conveniência, é uma 
alternativa para sobreviver à crise.

Fecombustíveis

Diversificar 

PPelo menos esse é o modelo de 
revenda que o presidente da Fe-
combustíveis, Paulo Miranda, tem 
investido em sua própria rede. Para 
ele, aos poucos a revenda nacio-
nal vai caminhar para o modelo 
adotado em países com renda per 
capta maior do que a brasileira. São 
postos diversificados, que operam 
lojas lucrativas e têm outras ativida-
des atreladas. “No Brasil, a maioria 
absoluta dos postos depende da 
venda de combustível. Eu diria que 
a crise maior no segmento é por 
conta disso”, diz Miranda, em entre-
vista a Postos & Serviços.

Ele não se preocupa com o futuro 
da revenda em razão do carro elé-
trico, “que ainda está muito distan-
te da realidade brasileira”. Mas é 
com esse mercado cada dia mais 
competitivo e “à margem da lei” que 
Miranda elege como inimigo.

Dono de uma grande rede de postos 

em Belo Horizonte (MG), ele próprio 
acaba de submetê-la a uma reorga-
nização. Sua prioridade foi manter os 
postos que têm grandes áreas para 
a implantação de serviços agrega-
dos e com venda superior a 300 mil 
litros. Segundo ele, a média nacional 
da galonagem (166 mil litros) já é 
considerado um volume insuficiente 
para pagar as contas de um posto. 

Esse é um dos motivos pelos quais 
a Fecombustíveis adquiriu a marca 
Aghora de lojas de conveniências. A 
proposta é oferecer alternativas de 
novos negócios para os revendedo-
res que querem investir em uma loja 
de conveniência sem estarem atre-
lados às grandes companhias, até 
porque muitos são bandeira branca. 

Retomada do crescimento
A Confederação Nacional do Co-
mércio (CNC) trabalha com a previ-
são de abertura de 3 mil novas lojas 

no País em 2018. O número é posi-
tivo diante as sete mil que fecharam 
no auge da crise. “Se a engrena-
gem começar a funcionar, o posto 
terá uma resposta mais rápida. Pelo 
menos 80% do transporte no Brasil 
é feito com caminhão. Os postos 
perceberão uma resposta imediata 
assim que a economia começar a 
andar”, analisa Miranda.

Segundo ele, uma preocupação 
é o empobrecimento da popula-
ção. Até mesmo a classe média 
é considerada pequena diante 
da realidade de outros países. 
“Nossa renda per capta está es-
tagnada. Mas se o Brasil engre-
nar e começarmos a ter cresci-
mento econômico, nosso negócio 
melhora muito em pouco tempo. 
Sempre foi assim. E o posto que 
ajustou suas contas durante 
esses útimos anos, sairá da crise 
com mais facilidade”.



O OUTRO LADO 
Paulo Miranda afirma que o varejo de combustí-
veis tem vivido a pior crise da história nos últimos 
três anos. “Boa parte da revenda foi para o crime 
organizado. Temos visto revendedores receptando 
carga roubada e o crime cada dia mais presente no 
setor, como ocorre em SP com o PCC”. Ele lamenta 
a ausência do Estado no combate às fraudes. 

O contingenciamento de verbas governamentais 
para a ANP, por exemplo, a falência dos estados 
como um todo e o aumento da crise na segurança 
pública trazem consequências para as empresas 
brasileiras. Segundo o presidente da Fecombustí-
veis, apenas com a insegurança e com os assaltos 
diários a postos de serviços, o revendedor teve de 
aumentar despesas com serviços hoje essenciais. 
“Temos que colocar carros fortes passando diaria-
mente em todos os postos. Hoje é impossível fechar 
o caixa e levar o dinheiro para o banco por conta 
própria. Isso complica ainda mais quando o mercado 
já está trabalhando com margens muito acirradas”.

Futuro
A margem bruta de postos em grandes regiões, 
onde a competição é mais aguerrida, gira em 
média de 6% sobre o valor final do produto. “Esse 
percentual não paga a nossa conta. Mas será que 
é o caso de trabalharmos para adotarmos o self 
service? São coisas que teremos que avaliar para 
o futuro.Ainda assim eu não enxergo o self como 
a solução. O mercado é tão competitivo que o que 
vamos economizar com a folha de pagamento 
vamos repassar para o consumidor”.

Mas e quanto as distribuidoras e a política pouco 
transparente de precificação dos produtos? A respos-
ta de Miranda é clara: “Nós não temos como so-
breviver sem as companhias. É uma parceria muito 
íntima. Essa parceria é necessária porque é a distri-
buidora que leva o combustível para todo o Brasil. A 
segunda coisa que eu penso sobre essa relação é 
que deveríamos nos espelhar nelas em matéria de 
comércio. As companhias preservam suas margens. 
Os balanços mostram que elas ganham dinheiro no 
Brasil. Então o errado seria o revendedor? É claro 
que são dois mundos diferentes, mas essa relação 
precisa ser respeitosa, comercialmente interessante 
para os dois lados. Se a companhia pensar só na 
margem dela, ela mata o revendedor e fomenta o 
comércio irregular que tem aí”.

Parabéns, Resan!

“Quero parabenizar o Resan pelo 
trabalho realizado até aqui nesses 

25 anos. Não podemos perder o 
foco. O sindicato é a casa do re-

vendedor. Cada vez mais ele pre-
cisa do sindicato porque quanto 

maior a quantidade de problemas 
, mais importante é ter uma enti-
dade para te defender. Continuo 
afirmando que precisamos de um 

bom sindicato para defender os 
legítimos interesses da revenda. E 

esse papel o Resan tem feito”.
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2015
- Resan consegue autorização para re-
presentar lojas de conveniência em toda 
a Baixada Santista e Vale do Ribeira
- Em março, gasolina passa a ter 27% 
de etanol
- Lançada a reformulação completa do 
Portal Resan

2016
- Início dos plantões gratuitos da Plumas 
Assessoria Contábil na sede do Resan
- Campanha Pratique a Cortesia conta 
com apoio de 20 postos de combustíveis 
de Cubatão, Guarujá, Praia Grande, 
Santos e São Vicente. 
- Carros elétricos e híbridos são tema do 
Salão do Automóvel, em São Paulo.
- Entra em vigor a Portaria 1.109, conhe-
cida como a Portaria do Benzeno.
- Encontro do Sudeste reúne revenda de 
todo o País em Campinas

2017
- É lançado o Momento Resan no Youtu-
be e no portal.
- criado Movimento Brasil Combustíveis
- SAT obrigatório para postos 
- PCMSO passa a detectar a eficiência 
da produção de células sanguíneas na 
medula óssea (hemograma com conta-
gem de reticulócitos) a cada seis meses.
- B8 entra em vigor
- Petrobras inicia em julho atualização 
diária do preço da gasolina e diesel com 
base na cotaçao internacional
- Entra em vigor nova proveta de 100 ml
- Venda de cigarro só com comprovação 
de maioridade penal
- Lançamento da campanha “Essa 
conta não é nossa! Não ao aumento de 
impostos”. Mobilização nacional contra 
PIS/COFINS
- Reforma Trabalhista entra em vigor em 
novembro
- entre julho e dezembro, diesel subiu 
21,6% e gasolina, 20%

2018
- Em 1º de março, passa para 10% a 
mistura obrigatória de biodiesel ao diesel 
- Sindicom vira Plural
- Resan faz nova eleição e renova direto-
ria para gestão 2018/2022

A economia da Baixada Santista, entre 2003 e 2012, teve 
avanços expressivos, gerando um adicional de cerca de 80 
mil empregos formais. Uma região pujante, com a pro-
messa de que a descoberta do pré-sal poderia trazer ainda 
mais riquezas. Mas o que deu errado nos últimos anos?  

Região sofre para 
recuperar empregos

Economia

OO consultor financeiro Rodolfo 
Amaral, garante que nesta atual 
crise foram fechados mais de 50 
mil postos de trabalho. Por isso, 
retornar ao patamar anterior ainda 
levará tempo. “A nossa massa 
salarial formal é da ordem de R$ 
19 bilhões anuais, considerando 
inclusive as aposentadorias e 
pensões, o que representa cerca 
de 3% do Estado”, diz Amaral. 
Ainda assim, a forte a presença de 
profissionais liberais é o que tem 
garantido o impulso ao consumo da 
classe média.

“Temos sérios problemas para 
acompanhar o nível de desenvol-
vimento econômico do Estado, no-
tadamente por limitação territorial 
(menos de 1% do território paulis-
ta), o que impede a expansão de 
negócios; deixa o solo com o custo 
muito elevado; aumenta o custo de 
vida e promove ocupações desor-
denadas de áreas”. 

Segundo o analista, nos últimos 40 
anos, a região cresceu em 10 mil 
novos domicílios por ano, ou seja, à 
razão de 400 mil novos domicílios, 
“adensando nosso território em mais 
de 1.200.000 moradores”. O Vale do 
Ribeira tem hoje 300 mil habitantes.

Combustíveis 

Além da alta carga fiscal lançada 
sobre os combustíveis, chegando 
ao patamar de 44% no caso da 

gasolina (diesel, 28% e etanol, 
24%), “os reajustes continuados 
de preços também desestabilizam 
os pequenos negócios que não 
dispõem de grande fluxo de caixa 
e capacidade de estoque elevada”, 
pondera Amaral. 

Ele informa que apenas na Região 
da Baixada Santista, por exem-
plo, o consumo anual de gasolina 
alcança o patamar de 330 milhões 
de litros, gerando uma receita da 
ordem de R$ 1 bilhão 400 milhões 
anuais. 

No etanol, o consumo fica na 
faixa de R$ 163 milhões, gerando 
recursos anuais de R$ 500 mi-
lhões. “Tais quantitativos, portanto, 
demonstram por si só a dimensão 
de recursos necessários para movi-
mentar este setor de combustíveis. 
Em termos percentuais, o consumo 
de gasolina na região representa 
3,3% do Estado e o de etanol ape-
nas 1,95%”.

O consultor também critica o longo 
período em que o Governo Federal 
subsidiou o preço dos combustíveis 
para conter inflação, promovendo 
desajustes financeiros na Petro-
bras. “Recompensar tais prejuízos, 
agora, gera outras sequelas neste 
setor, principalmente porque em 
período de crise há uma tendência 
de queda de consumo, o que faz 
a majorações serem maiores para 
gerar compensações”.
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O posto na 
era digital

Há 34 anos administrando 
postos de combustíveis, 
Ricardo Rodriguez Lopez, 

vice-presidente do Sindicombus-
tíveis Resan, traça uma análise 
sobre o consumo e a realidade 
das empresas para os próximos 
anos. Segundo ele, a mudança 
estará no comportamento do ser 
humano e todos os segmentos 
terão que se adequar. 

“Vejo num futuro próximo traba-
lhos remotos. Muitos profissio-
nais vão trabalhar em casa por 
contenção de custos. Com isso, 
as pessoas vão se locomover 
menos e o consumo, consequen-
temente, irá diminuir. Quem tinha 
dois carros por família, vai viver 
com um. Uber é realidade e pre-
cisamos nos adequar. O mundo 
será cada vez mais virtual”.

Segundo ele, isso já vem acon-
tecendo por conta da crise. Isso 
sem contar a busca pela pratici-
dade. “Tudo é entregue em casa. 
As coisas estão vindo na nossa di-
reção, e não o contrário. E os pos-
tos precisam ir atrás dos clientes, 
não esperar que eles venham. 
Como? O futuro será on-line e 
essa é a chave para atraí-lo”.

Saber administrar essa realida-
de, para ele, é o grande proble-
ma. “Hoje não se trabalha sem 
internet. Whatsapp e Facebook 
são fundamentais. Quem não 
aderir estará perdido, não tem 
como fugir. Por isso a importân-
cia das empresas investirem em 
marketing digital. Se o cliente 
está on-line, temos que oferecer 
nossos serviços nesse universo 
para que ele venha até o posto”.

Multisserviço
Lopez cita outro fator que vai interferir 
no futuro dos postos. “Se a gasolina, 
para muitos, é a principal fonte de 
renda, daqui a um tempo não será. 
O posto deve ser, então, um local de 
multisserviço. Para se manter vivo, o 
empresário precisa abrir novos nichos 
no seu espaço. Aproveitar a ida do 
cliente para que ele faça tudo num só 
local. Locar espaços para lavanderia, 
pizzaria delivery, guarda-volumes, ca-
beleireiros, conveniências/minimerca-
dos... Ou seja, cada metro quadrado 

deve ser otimizado para gerar novas 
fontes de renda”.

Com isso, ele acredita que, em 
breve, postos com aluguel alto não 
sejam tão viáveis. Assim como os 
pequenos postos. “Isso sem falar na 
questão do self-service, que requer 
espaços maiores. São possibilidades 
de futuro não tão distantes. Há 10 
anos falávamos que quem vendesse 
100 mil litros não sobreviveria. Hoje, 
temos certeza de que não sobrevive. 
Tem que colocar valor agregado para 
ajudar a pagar a conta”.

Antes o cliente ia no posto porque era meu 
amigo. Hoje ele quer que o posto seja 

amigo dele, que o ajude. Se não oferecer 
algo, como promoção e desconto, ele não vai

“ “
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André Rodriguez Pereira 
Auto Posto Pariquera-açu 
- Pariquera-açu

Geraldo Toshiiti Oki
Oki Centro Automotivo -  
Registro
 
Renan Calpena
Auto Posto São José de Santos 
- Santos
   

Arazil Samartins 
Auto Posto Vale do Itariri 
- Itariri

Nelson Gonçalves Pinto 
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe
   

Roberto Goiti Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde 
Sete Barras - Sete Barras

   
João Maria de Lemos 
Mont
Auto Posto Fórmula 3 - 

15Reunião da 
Câmara Am-

biental do Petróleo 
da Cetesb/SP, em 
São Paulo;

15- 2ª Reu-
nião de 

Negociações para 
a renovação da 
convenção coletiva 
da categoria postos 
revendedores entre 

os sindicatos patro-
nais e de emprega-
dos, em São Paulo/
SP;

15 Participação 
no Encon-

tro de Estratégia 
Nacional visando o 
combate a fraude 
metrológica em 
bombas medidoras 
de combustíveis no 

Ipem/SP, em São 
Paulo;

22Reunião do 
Conselho de 

Representantes da 
Fecombustíveis, no 
Rio de Janeiro/RJ;

27Reunião 
Ordinária do 

Conselho Regional 
do Senac, em São 
Paulo/SP;

ABRIL
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

28

MAIO
1ª QUINZENA

19

Março

04

29

25

11

05

20

14

15

12

18

Syrlei Teresinha 
Figueira 
Auto Posto Nova Itanhaém 

- Itanhaém

Santos
   
Mônica Maria Fernandes

Auto Posto Portal Tude Bastos - 
Praia Grande
Auto Posto Xixová - Praia  
Grande
   
Rui Márcio Leal 
Auto Posto Delta Mar -  
Praia Grande
Auto Posto Delta Paquetá - 
Praia Grande
Auto Posto Delta Praia - Praia 
Grande
Auto Posto Novos Tempos - PG
   

Nelson Rodrigues Júnior 
Auto Posto Saveiros - Ita-
nhaém

Napoleão Fernandes 
Morais
Auto Posto Oceano 

Atlântico - Santos
   

João Luiz Fernandes
Auto Posto Portal Tude 
Bastos - Praia Grande

Auto Posto Xixová - Praia  
Grande
   

José Roberto Gonçalves
João Gonçalves Posto de 
Gasolina - São Vicente

Tiago Ongarato Pontes
Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga
   

Ricardo Emmanuel  
Dias Cabral 
A.R.W. Cabral Serviços 

Automotivos - Santos
   

Marcos Campagnaro
Posto de Serviços  
Travessia de Santos - 

Santos
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