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Depois do desabastecimento dos postos entre o 
final de maio e início de junho, os postos passaram 
o restante do mês se defendendo das acusações 
de que os R$ 0,46 de desconto aplicado pela Petro-
bras nas refinarias não haviam chegado ao consu-
midor final. Nos empenhamos para fazer a defesa 
da categoria e, mais uma vez, mostrar que não 
somos vilões dos preços altos. 

O Sindicombustíveis Resan demonstrou para as 
autoridades que fazem a fiscalização dos direitos 
do consumidor que o preço de bomba depende dos 
repasses das distribuidoras. Fato é que o Ministério 
da Justiça notificou no final do mês (26 de junho) sete 
distribuidoras, inclusive as três maiores, para que es-
clarecessem a suposta ausência de repasse integral 
do desconto na comercialização de diesel aos postos.

A notificação é decorrência de 98 denúncias feitas 
por postos de todo o País por não terem recebido o 
desconto dos R$ 0,46. 

O impasse quanto aos preços do diesel vai se 
intensificar a partir do início da segunda quinzena 
de julho. Isso porque terminaria no dia 23 o prazo 
de 60 dias definido pela Petrobras para o conge-
lamento do preço do óleo nas refinarias. E daí em 
diante? O governo bancará todos os compromissos 
assumidos com os caminhoneiros? Terá apoio do 
Congresso para todas as mudanças? 

O fato é que o mercado passará por profundas 
transformações. Há um estudo do Cade realizado 
com objetivo de ampliar a concorrência no segmen-
to de combustíveis que aponta alternativas que vão 
da venda direta de etanol aos postos, liberação do 
autosserviço e até a autorização para que distribui-
doras atuem no varejo. 

Estamos de prontidão para defender a categoria. 
Não somos contra mudanças, mas é preciso que 
todos os setores envolvidos participem das discus-
sões. É preciso ouvir quem tem a expertise, sejam 
distribuidores ou revendedores.

Ao ler esta edição de Postos & Serviços, po-
demos fazer uma reflexão bastante profunda do 
nosso mercado. Por que não elencamos como prio-
ridade número um o combate à sonegação de im-
postos que fragiliza nosso mercado? A proposta da 
monofasia tributária para os combustíveis também 
é um assunto debatido há anos e entendido como 
necessário para acabar com desvios e combater as 
fraudes. Então, por que queimar etapas?

O fato é que os combustíveis lideram a arrecada-
ção tributária no País. A projeção para este ano é 
de R$ 134 bilhões em impostos. A dívida ativa no 
Brasil com combustíveis é de R$ 60 bilhões, uma 
conta que cresce R$ 5 bilhões ao ano, segundo da-
dos de autoridades que participaram de um fórum 
de combate à sonegação, em São Paulo. 

O Resan tem cumprido seu papel de entidade sindi-
cal e buscado alternativas para oferecer caminhos 
para seus associados melhor gerirem seus negó-
cios. Exemplo disso é a liminar que obtivemos para 
que a renovação da licença ambiental seja feita nos 
moldes da legislação anterior, o que significa um 
custo imensamente menor para a empresa.

Agora, estamos aguardando uma nova antecipação 
de tutela para dar os nossos sócios o direito de 
pleitear pelo ressarcimento do ICMS pago acima 
do Preço Médio Ponderado Final (PMPF) atribuído 
pela Fazenda de SP aos combustíveis.

É importante que o associado se mantenha pre-
sente no dia a dia do Resan. Para isso, além das 
reuniões realizadas na sede do sindicato, temos vá-
rios canais de comunicação que vão desta revista 
ao clipping de notícias, portal na internet, circulares, 
mensagens por WhatsApp e visitas técnicas. 

Atualize seus dados pessoais para recebimento 
das mensagens. Não desperdice o conhecimento 
técnico que disponibilizamos diariamente para o 
associado. Até o mês que vem!
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Licenciamento

O Sindicombustíveis Resan aguarda para 
breve um posicionamento do Tribunal 
de Justiça de São Paulo quanto a uma 

ação proposta pelo sindicato e que dará, se jul-
gada procedente, o direito de seus associados 
de resgatar o ICMS pago a maior na venda de 
produtos em regime de Substituição Tributária 
(ST) nos últimos cinco anos. 

Assim que a tutela antecipada for concedida, 
o sindicato irá orientar os revendedores sobre 
como proceder. O assunto ganhou destaque 
após uma matéria publicada pelo jornal Valor 
Econômico, no dia 11 de junho, destacando a 
liminar obtida por uma rede de postos de São 
Paulo reconhecendo seu direito de receber de 
volta a difrerença extra de ICMS pago na ven-
da do produto por substituição tributária.

“Não há necessidade de cada associado 
ingressar com ação individual. Isso representa 
um custo e os sócios do Resan já terão seu di-
reito garantido com este processo já em curso”, 
explica a advogada Carolina Dutra.

Desde 19 de outubro de 2016, o Supremo 

Tribunal Federal (STF) determinou que os esta-
dos devem ressarcir os contribuintes sempre 
que o preço ao consumidor final for inferior ao 
preço fixado para a substituição tributária.

Ainda assim, o Governo de São Paulo re-
siste ao julgamento do STF para devolver 
a diferença ao revendedor de combustíveis 
sob alegação de que o parágrafo 3º do 
artigo 66-B da Lei 6.374/1989 assegura a 
restituição apenas na hipótese de a base 
de cálculo do imposto devido por substitui-
ção tributária ter sido fixada por autorida-
de competente (pauta fiscal). Em resumo, 
como a base de cálculo é decorrente do 
Preço Médio Ponderado Final (PMPF), o 
Estado se defende da obrigação de ressar-
cir o varejista. 

Com a liminar em mãos, o associado poderá 
calcular o valor pago a mais nos últimos cinco 
anos, usando para tanto dados constantes de 
documentos como notas fiscais de compra e 
de venda de produtos e até mesmo os dados 
declarados por meio do Sped Fiscal.

Resan entra com ação para restituição do

Apenas sócios serão 
beneficiados pela 
tutela antecipada

Benefício
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Entenda mais
Em outubro de 2016, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) alterou seu entendimento, 
com repercussão geral reconhecida, sobre o 
regime de substituição tributária do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS). O Tribunal decidiu que o contribuinte 
tem direito à diferença entre o valor do tributo 
recolhido previamente e aquele realmente 
devido no momento da venda. Foi concluído 
ainda o julgamento das ADIs 2675 e 2777, 
nas quais se questionavam leis dos estados 
de Pernambuco e São Paulo que autorizavam 
a restituição dos valores cobrados a mais 
pelo sistema de substituição tributária. 

Tire suas dúvidas 
Como saber se o revendedor 
tem crédito a ser ressarcido?
O Sped Fiscal mensal traz o rela-
tório de vendas dos últimos cinco 
anos. O Livro de Movimentação de 
Combustível (LMC) também traz 
as informações necessárias para 
apurar se há crédito devido ou não 
pelo Estado relativo ao recolhi-
mento a maior de ICMS nas ven-
das de   etanol, gasolina comum e 
aditivada e diesel comum e S10.

Há possibilidade de o reven-
dedor ter vendido produtos 
com preço final acima do 
Preço Médio Ponderado 
Final (PMPF) e, assim, ao in-
vés de ter créditos a receber, 
poder ser cobrado pelo fisco 
por essa diferença?
A possibilidade existe. Por isso, 
cada associado deve confrontar 
os valores do PMPF com aqueles 
efetivamente praticados na bomba. 

O revendedor que cobrar a 
diferença pode ser alvo de 
fiscalização por inadimplên-
cia de ICMS?
Com a implantação da substi-
tuição tributária em 1997 e do 

SPED FISCAL a partir de 2012, o 
fisco tem controle absoluto sobre 
o recolhimento de tributos. Além 
da antecipação da cobrança do 
ICMS ainda na fonte fornecedora 
do produto (indústria) sempre 
que há emissão de nota fiscal de 
venda, com o Sped (Sistema Pú-
blico de Escrituração Digital), que 
constitui-se no Livro Eletrônico de 
Controle de Produção e Estoque, 
os órgãos fazendários estaduais 
recebem todas as informações 
necessárias para a apuração do 
ICMS (Imposto sobre Circulação 
de Mercadoria) e do IPI (Imposto 
sobre Produto Industrializado). 
Portanto, quem está em dia com 
o SPED, não deve nada ao fisco.

Quais os cuidados deverão ser 
tomados ao propor a ação? 
É muito importante manter o 
SPED em dia e fazer a apuração 
prévia da restituição a que se tem 
direito. Isso porque há  revendedo-
res postos que não possuem estes 
créditos por ter o preço de bomba 
acima do PMPF, por exemplo. 

Como é feita a devolução do 
crédito? 
Os créditos atualizados pela Taxa 

Selic, desde a data do recolhimen-
to até sua efetiva devolução, são 
transformados em precatórios. 

Formas de ressarcimento
Segundo o advogado tributarista, 
dr. Gustavo Tavares, existem três 
modalidades de ressarcimento 
do ICMS Substituição Tributária, 
quais sejam:

1 – Compensação escritural: nes-
sa hipótese, aplicável às empre-
sas que possuem ICMS normal 
(crédito e débito);

2 – Nota Fiscal de Ressarcimen-
to: nessa hipótese, a empresa 
credora deve emitir Nota Fiscal de 
Ressarcimento, endereçada ao 
substituto tributário;
3 – Pedido de Restituição: nessa 
hipótese, a empresa credora 
apresenta pedido de restituição 
para que, após a análise da Se-
faz, esta credite na conta corrente 
da empresa o valor deferido;
Também, a empresa detentora do 
crédito poderá receber via Pre-
catório ou Cessão do Crédito a 
terceiro (este de qualquer ramo, 
não necessitando ser apenas o 
substituto tributário).
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Postos de combustíveis, lojas de conveniência 
e demais empresas que precisam contratar 
funcionários apenas para os finais de semana, 
ou por algumas horas durante determinados dias 
de maior movimento, já podem adotar o novo re-
gime de contratação estabelecido pela Reforma 
Trabalhista: o trabalho intermitente.  

A portaria, publicada no Diário Oficial da União 
em 24 de maio, estabelece que o trabalhador, 
considerado ‘prestador de serviço’, poderá atuar 
em mais de uma empresa, desde que em horá-
rios distintos, e receber de acordo com a jornada 
desempenhada. Além disso, o contrato deve ser 
feito por escrito e registrado na carteira de traba-

lho do funcionário. 

Na carteira deve conter a identificação do 
empregador, o valor da hora de trabalho, o local 
e o prazo para o pagamento da remuneração 
devida. Este valor não pode ser menor que o 
salário-mínimo, nem inferior ao que é pago aos 
demais empregados do estabelecimento que 
exerçam a mesma função. 

Por outro lado, o ministério autoriza que seja 
pago ao trabalhador intermitente valor acima do 
correspondente à remuneração horária ou diá-
ria paga aos outros trabalhadores da empresa. 
Veja, abaixo, como funciona este novo regime 
de contratação:

Formato do contrato

Deve ser feito por escrito e com 
registro na Carteira de Trabalho. O 
contrato precisar informar: nome, 
assinatura e endereço do empre-
gado e da empresa; valor da hora 
ou dia de trabalho; local e data 
limite para pagamento do salário. 

Reforma Trabalhista

Trabalho Intermitente

Definidas 
as regras 
para o 

Remuneração
O valor 
não pode 
ser menor 
que a diária 
do salário 
mínimo. O 
funcionário não pode 
receber menos do que os co-
legas que exercem a mesma 
função, mas a empresa tem 
o direito de passar um valor 
maior ao trabalhador intermi-
tente em comparação com o 
salário dos empregados fixos.

Férias
Desde que faça um 
acordo com o patrão, 
o funcionário possui 
o direito de férias 
e as normas são iguais às aplicadas para 
o empregado convencional. As férias só 
podem ser concedidas após cumprimento 
de um ano de contrato; podem ser dividias 
em três períodos; e é proibido iniciar as 
férias dois dias antes de feriados ou em dia 
de descanso remunerado. Se o contrato do 
trabalhador intermitente for por um perío-
do maior que um mês, a data limite para 
pagamento da remuneração é o quinto dia 
útil do mês seguinte ao trabalhado.
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Aviso sobre a jornada
A empresa deverá convocar o 
funcionário e informar sua jornada 
com, pelo menos, três dias corridos 
de antecedência. O trabalhador terá 
um dia útil para responder. Se não 
o fizer, o empregador pode consi-
derar que o funcionário desistiu da 
tarefa.

Trabalho nos 
intervalos
O intervalo, não 
remunerado, 
é classificado 
como “período de 
inatividade”. Nesta fase, o traba-
lhador pode prestar qualquer tipo 
de serviço a outras instituições, 
companhias também por meio de 
contrato intermitente.

Contribuições  
previdenciárias

O empregador 
efetuará o re-
colhimento das 
contribuições 
previdenciárias 

próprias do empregado e o depósi-
to do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço com base nos valores 
pagos no período mensal.

Representação sindical

No caso de negociações coletivas 
de trabalho, questões judiciais e 
administrativas, é obrigatória a 
participação dos sindicatos, que 
também representarão os trabalha-
dores com contrato intermitente.

Fecombustíveis elege 
nova diretoria

A Federação Nacional do Co-
mércio de Combustíveis e de 
Lubrificantes (Fecombustíveis) 
elegeu no dia 15 de maio a nova 
diretoria para o período 2018-
2022. Paulo Miranda Soares foi 
reeleito presidente da Federa-
ção; e o presidente do Resan, 
José Camargo Hernandes, foi 
eleito o 3º vice-presidente.

“Agradeço pela confiança. Sou 
um profundo conhecedor das 
demandas da revenda e, assim 
como vocês, dependo exclusi-
vamente do posto de gasolina 
para sobreviver. Neste momento 

de crise na revenda, precisamos 
avaliar qual a importância que a 
Federação tem na vida dos sindi-
catos e revendedores”, enfatiza 
Paulo Miranda.

Já Hernandes, disse que, além 
da honra em ter sido indicado 
para a terceira vice-presidência 
da Fecombustíveis, “cuja filosofia 
e atuação pactuo, assumo esse 
compromisso para dar maior 
visibilidade aos associados do 
Sindicombustíveis Resan, levan-
do seus anseios e expectativas 
ao centro decisório da revenda 
nacional”.

Paulo Miranda Soares
Presidente
Mário Luiz P. Melo
1º Vice-Presidente
Maria Aparecida Siuffo Schneider
2º Vice-Presidente
José Camargo Hernandes
3º Vice-Presidente
Walter Tannus Freitas
4º Vice-Presidente
Aldo Locatelli
5º Vice-Presidente
Júlio Cesar Zimmermann
6º Vice-Presidente

Emílio Roberto C. Martins
1º Secretário
Flávio Martini de Souza Campos
2º Secretário
James Thorp Neto
3º Secretário

Manuel Fonseca da Costa
1º Tesoureiro
Antônio Barbosa Ferreira
2º Tesoureiro

Felipe Campos Bretas
3º Tesoureiro

Roberto Fregonese
Conselheiro Fiscal Efetivo
João Batista Porto Cursino
Conselheiro Fiscal Efetivo
Adriano H. Costa Bandeira
Conselheiro Fiscal Efetivo
Luiz Henrique Martiningui
Conselheiro Fiscal Suplente
José Roberto Zanoni
Conselheiro Fiscal Suplente

Diretores
Carlos E. Mendes Guimarães, João 
Carlos Dal’Aqua, Álvaro Rodrigues de 
Faria, Omar Aristides Hamad Filho, Rui 
Cichella, Eval Galazi, Giovani Alberto 
Testoni, Eduardo D’Agostini Martins, 
Ildo Buffon, Elisa Schmitt Monteiro, An-
tônio Cardoso Sales, Ronald Barroso 
do Couto, José Marcio Victor de Souza, 
Márcio Martins de Castro Andrade, 
Murilo de Paula Mesquiades Oliveira e 
Laércio dos Santos Kalauskas. 

Os eleitos para a gestão 2018-2022
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A reforma trabalhista, em 
vigor desde novembro 
do ano passado, trouxe 
algumas mudanças nas 
relações de trabalho. 
Uma das grandes vitórias 
para o empregador é a 
implantação do banco de 
horas direto na empresa, 
já que antes precisava da 
autorização do sindicato 
laboral para a aplicação.

“Agora, o banco de horas 
pode ser firmado direto 
entre o empregado e o 
empregador. Ficou mais 
fácil viabilizá-lo, de acor-
do com as necessidades 
de cada empresa”, expli-
ca o advogado trabalhista 
Rodrigo Julião.

Até então, só existia o 
acordo de compensa-
ção de jornada, onde o 
funcionário trabalhava 
uma hora a mais por dia, 
por exemplo, para não 
trabalhar no sábado; ou 
chegava mais cedo e saía 
mais cedo. “Neste caso, 
a compensação devia ser 
feita dentro da mesma 
semana, não podendo 
ultrapassar este período. 
Com o banco de horas, 
a compensação deve ser 
feita em até seis meses”, 
alerta o advogado.

Na prática
Para postos de combustí-
veis, lojas de conveniên-
cia, lava-rápidos e demais 
estabelecimentos que 

demandam muito traba-
lho no período de festas, 
como, por exemplo, no 
verão, ou durante o Natal, 
Ano Novo e Carnaval, o 
empregador pode com-
binar com o funcionário 
uma jornada excedente 
ao habitual. 

“Ao final do período extra 
de trabalho, somam-se as 
horas adicionais e o fun-
cionário as retira em dias 
inteiros. Por exemplo, 
fica fora da empresa por 
uma semana ou 10 dias, 
de acordo com o horário 
excedente. A finalidade 
do banco é deixar o em-
pregado em casa com a 
família, após uma jornada 
de trabalho excessiva”. 

Lembrando que essa 
compensação deve ser 
feita no prazo máximo de 
seis meses e é indepen-
dente das férias. Caso o 
empregador não conceda 
a folga, deverá indenizar 
como hora extra.

Para aplicá-la, basta a 
empresa fazer um con-
trato por escrito, indivi-
dualmente, com a auto-
rização do empregado. 
“O controle é feito pelo 
próprio cartão de ponto. 
Ao final de um mês, dois, 
três, até no máximo seis 
meses, contabilizam-se 
quantas horas extras tal 
funcionário realizou, e as 
desconta de uma só vez”. 

Regras importantes

Quantidade máxima de horas a 
serem acumuladas por dia:
Jornada máxima permitida por dia: 8 horas. 
Em caso de necessidade, poderão ser 
feitas 2 horas extras por dia. 

Acompanhamento das 
horas extras:
A empresa deve emitir, mensalmente, o 
extrativo informativo das horas trabalhadas 
no mês, incluindo as extras.

Falta de compensação ou 
rescisão contratual:
Caso não sejam compensadas no prazo de 
seis meses, deverão ser pagas aos empre-
gados com o adicional de 100% sobre a 
hora normal. Em caso de rescisão antes do 
vencimento do prazo, no pagamento destas 
horas lançadas no banco deverá incidir o 
adicional de horas extras previstos na CCT 
de classe.

Rotina

Banco de horas 
é um acordo entre patrão e empregado
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D
já está em vigor

Desde 16 de julho, o e-Social entrou 
em vigor para postos de combustí-
veis, lojas de conveniência, lava-rápi-
dos, trocas de óleo, estacionamentos 
e demais empresas com faturamento 
anual abaixo de R$ 78 milhões. Um 
projeto conjunto do Governo Federal 
com o Ministério do Trabalho, Caixa 
Econômica, Secretaria de Previdên-
cia, INSS e Receita Federal passa 
a ser a única forma de prestação de 
informações do mundo do trabalho. 

São várias as mudanças no envio das 
informações e a contabilidade deve 
estar alinhada às regras para não so-
frer penalidades. Atenção, pois o risco 
de autuação é alto exatamente por 
todas as informações estarem centra-
lizadas nas plataformas do governo, 
tornando a fiscalização mais ágil. 

Daniela de Paula, gerente comer-
cial da Plumas Assessoria Contábil, 
explica que profissionais e empresas 
terão que trabalhar em equipe para 

que os processos sejam enviados 
dentro do prazo e da forma correta. 
“As admissões de funcionários, por 
exemplo, terão que estar no sistema 
um dia antes do início do trabalho. 
Já os dados cadastrais devem estar 
corretos e iguais em todos os ór-
gãos, senão o sistema não aceita”.

O Portal Contábeis divulgou algu-
mas possíveis multas e autuações 
que as empresas podem sofrer no 
caso da não adequação. Confira!

1. Folha de pagamento 
As empresas que não cumprirem as exi-
gências ou não enviarem a documentação 
de acordo com as regras poderão receber 
multas a partir de R$ 1.812,87.

2. Férias 
Quando as férias não forem comunicadas 
antecipadamente, a multa pode chegar a 
R$ 170,00 por colaborador.

3. FGTS 
Para as empresas que não efetuarem o 
depósito, deixarem de pagar as parcelas 
de remuneração ou efetuarem o paga-
mento depois do vencimento, poderão 
receber autuações que variam de R$ 
10,64 a R$ 106,41 por funcionário. 

4. Registro de funcionários 
Os registros terão que ser enviados ao 
eSocial um dia antes do funcionário iniciar 
as atividades. Caso não seja informado 
antecipadamente, será autuado de acordo 
com as multas descritas no artigo 47 da 

CLT, variando entre R$ 3 mil e R$ 6 mil. 
Empresas não efetuarem o registro nas 
CTPS também serão autuadas.

5. Alteração no cadastro dos funcionários 
O empregador é quem deve informar 
qualquer alteração no cadastro do funcio-
nário. A multa poderá ser de R$ 600 por 
empregado quando não forem informados 
os dados necessários para o seu registro.

6. CAT  
O envio do Comunicado Acidente de Tra-
balho (CAT) continua sendo até o primeiro 
dia útil seguinte à ocorrência do acidente 
ou imediatamente em caso de falecimen-
to. Os valores de multa para a falta ou 
atraso dessa informação variam entre os 
valores mínimos e máximos do salário de 
contribuição. 

7. Exames Médicos

O Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
é o exame que todo funcionário precisa 
realizar antes de começar a trabalhar na 

empresa. Para quem não o apresenta, o 
artigo 201 da CLT prevê multas que po-
dem variar R$ 402,53 a até R$ 4.025,33.

8. Afastamentos

Quando um funcionário ficar afastado do 
trabalho por mais de três dias, esta infor-
mação deve constar no eSocial, pois afas-
tamentos interferem em seus rendimentos 
mensais e previdenciários. Quando não 
for informado, a empresa estará sujeita 
autuações e multas determinadas pelo 
fiscal do Ministério do Trabalho. 

9. Não cumprir a cota para contratação 
de aprendiz 
Segundo o Art. 434 da CLT, a empresa 
fica sujeita à multa de valor igual a um 
salário mínimo, aplicada tantas vezes 
quantos forem os menores em desacordo 
com a lei, não podendo a soma exceder 
a cinco vezes o salário-mínimo. Salvo no 
caso de reincidência em que esse total 
poderá ser elevado ao dobro.

Contabilidade
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A BR Distribuidora e as Lojas America-
nas estariam estudando uma parceria 
para oferecer aos postos revendedores 
da rede um modelo de franquia de loja 
de conveniência da marca Americanas. 
A notícia foi publicada no jornal Valor 
Econômico.  Não foram fornecidos 
detalhes sobre as franquias, apenas 
que o formato vale tanto para postos 
de combustíveis quanto para hospi-
tais, escolas e empresas, consideran-
do que a que a área necessária para 
esse modelo de loja é pequeno, “do 
tamanho de um apartamento”. 

A empresa pretende colocar em 
funcionamento 30 lojas de conveni-
ência da nova rede em 2018, em São 
Paulo e no Rio de Janeiro, segundo a 
matéria do Valor.  Na linha de frente 
da Americanas estão os postos de 
combustíveis. Já há uma loja em um 
posto da Barra da Tijuca, no Rio. 

Postos & Serviços questionou as 
Lojas Americanas e a BR  Distribui-
dora sobre o acordo. A varejista não 
respondeu até o fechamento desta 
edição e a BR se limitou a informar 
que a reportagem era uma especu-
lação e que até agora não há uma 
comunicação oficial da companhia.

7.900 
lojas 

de conveniência
 no Brasil faturaram

7,4 
bilhões de reais em 

2017

A continuidade da expansão dos formatos 
de mercados de proximidade ou de vizinhan-
ça acirra a concorrência para as lojas de 
conveniência. Por isso, cresce a busca por 
soluções mais eficientes em logística, com 
o objetivo de manter menores volumes em 
estoque, aumentar a frequência de entrega, 
padronizar ofertas, garantir competitividade 
em preços e eficiência nas operações.

Essa é a conclusão apresentada pelo Anu-
ário 2017 da Plural para o setor de conveni-
ência, que encerrou o ano de 2017 com um 
faturamento de R$ 7,4 bilhões, alta de 3,2% 
em relação ao ano anterior. 

A utilização de tecnologia no ponto de 
vendas (PDV) e online – meios digitais, 
equipamentos, e-commerce, formas de 
pagamento, backoffice (*), mídias sociais – 
é cada vez mais necessária para competir 
no mercado. 

Outra característica é a intensificação dos 
programas de fidelidade/pontos, promo-
ções, ações de cross merchandising, 
combos promocionais para atrair e fidelizar 
o consumidor, que procura condições van-
tajosas e mais econômicas.

O uso cada vez mais meticuloso das infor-
mações obtidas no ponto de venda e em 
pesquisas para melhor atender às necessi-
dades do consumidor dá vantagem com-
petitiva ao varejista, permitindo o aprimora-
mento da gestão do negócio e melhorando 
o relacionamento com o cliente.

Destaque
A venda média por loja em 2017 apresentou 
aumento de 0,66% versus 2016: em 2017, 
atingiu R$ 97.082,00. Já o ticket médio do 
segmento foi de R$ 12,54, 5,4% maior que 
o ticket médio do ano anterior.

(*) Backoffice, também chamado de retaguarda, 
são departamentos de uma empresa que fazem 
serviços não diretamente a um cliente. São 
exemplos recursos humanos e informática.

Em SP existem
386 lojas BR 
730 Ipiranga 
371 Raízen

e 1.054 de outras 
marcas e sem bandeira

Itens mais 
vendidos
Tabacaria 

41% (40,5% em 2016)
Cervejas 

21% (20,7% em 2016)
Bebidas não alcoolicas 
17,1% (16,9% em 2016)

Bomboniere 
9,8% (10,1% em 2016)

Sorvetes 
5% (5,2% em 2016)
Snacks e biscoitos 

5,1% (5% em 2016)
Bebidas destiladas

1,1% (1,6% em 2016)

Mercado

Modernização de lojas é caminho para enfrentar 
concorrência dos mercados de vizinhança

Americanas cria 
franquia para lojas 
de conveniência



A

POSTOS & SERVIÇOS  |  11

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

 
Crescem postos 
bandeira branca
Segundo dados da 
ANP, no comparativo 
2017-2016, quase 
500 postos foram 
abertos no País, 
passando de 41.626 
para 42.113. Os pos-
tos bandeira branca 
tiveram um aumento 
na sua participação, 
de 33,2% de 2016 
para 33,7% em 2017, 
enquanto os postos 
com bandeira caí-
ram de 66,8% para 
66,3%.

BR 
1.879

Ipiranga
2005

Raízen
1778

Bandeira Branca
3170

Outras
348

Postos no Estado de SP por bandeira

BR Ipiranga Raízen Bandeira Branca Outras

Gasolina C
48%

Óleo diesel
35%

Etanol hidratado
15%

GNV

Revenda de 91,9 bilhões de litros em 2017

Gasolina C Óleo diesel Etanol hidratado GNV

Postos no Estado de SP por bandeira Revenda de 91,9 bilhões de litros em 2017

Etanol hidratado - Depois de um expressivo crescimento 
nas vendas em 2015, há 2 anos vem registrando queda. Em 
2017 o recuo nas vendas foi de 6,5% em relação a 2016, 
mesmo com a redução de 9,5% nos preços Esalq (sem tri-
butos) praticados pelos produtores e com o aumento de PIS/
Cofins em julho tendo sido inferior ao que afetou a gasolina. 

Gasolina - O consumo, em 2017, cresceu 2,6%. 

Diesel - Acompanhando o PIB, o óleo diesel comer-
cializado pela revenda voltou ao seu comportamento 
tradicional, encerrando o ano de 2017 com um au-
mento de 1,1%. A participação da revenda aumentou 
ligeiramente, passando de 59,1% para 59,2%.

GNV - Com a retomada das conversões nos últimos 
dois anos, aliada aos fortes aumentos do PIS/Cofins 
incidentes na gasolina e no etanol hidratado, o GNV 
teve um aumento de 3,2% em 2016 e de 8,4% em 
2017, voltando aos volumes de 2012. 

A revenda comercializou, em 2017, 
91,9 bilhões de litros de gasolina, etanol 
hidratado, GNV e óleo diesel, o que 
representou 80,2% do mercado total. 
O restante foi dividido entre grandes 
consumidores, responsáveis por 13,2%, 
e Transportadores Revendedores Reta-
lhistas (TRR), com 6,6%.
Com relação aos combustíveis do ciclo 
Otto, quase 100% são consumidos 
pelas cadeias de revenda. Já no óleo 
diesel, a participação da revenda foi de 
59,2% da demanda total, enquanto os 
grandes consumidores comercializaram 
27,1% e os TRR, 13,7%.
Depois de um longo ciclo de crescimen-
to até 2015, os postos registraram uma 
queda de 2,7% em 2016, mas voltou a 
crescer em 2017, com um aumento de 
1% em comparação com o ano anterior.

Mercado inicia retomada do crescimento
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Uma emenda apresentada no dia 
12 de junho ao projeto de lei nº 
215/2018, que está em tramitação 
na Assembleia Legislativa de São 
Paulo, pode ajudar a resolver de 
vez uma polêmica que sempre 
volta à tona seja nas câmaras 
municipais, estaduais ou federal e 
envolve a venda de bebida alcoó-
lica em lojas de conveniência. 

A alteração feita no projeto original 
e que ainda será analisada pelos 
deputados proíbe o consumo de 
bebidas alcoólicas nas dependên-
cias dos postos de combustíveis 
do Estado. Ou seja, o consumo e a 
venda no interior das lojas de con-
veniências e restaurantes não será 
proibido. Isso inclui áreas restritas 
e delimitadas, desde que não se 
misturem com a pista de abasteci-
mento de veículos automotores.

O PL está anexado a outros 
quatro projetos apresentados de 
2005 para cá e que estão em 
tramitação na Casa. 

Em 17 de maio, o presidente do 
Sindicombustíveis Resan, José 
Camargo Hernandes, acompa-
nhado de lideranças dos demais 
sindicatos da revenda paulista 
e da Plural, entidade que repre-
senta as distribuidoras, esteve 
reunido com o presidente da 
Assembleia, deputado Cauê Ma-
cris, para tratar do tema ‘bebida 
alcóolica em postos de serviços’.

“Essa emenda é resultado direto 
dos argumentos que levamos aos 
deputados. Proibir o consumo na 
pista do posto é uma das formas 
de minimizar o barulho provocado 
pelos consumidores, principal-
mente nas madrugadas”, diz 
Hernandes. 

Assembleia anali-
sa PL sobre bebida 
alcólica em postos

A aprovação pelo Senado da venda 
direta de etanol do produtor aos 
postos de combustíveis, ocorrida 
no dia 19 de junho, praticamente 
um mês após o início da greve dos 
caminhoneiros, provocou forte rea-
ção entre as entidades que repre-
sentam as distribuidoras. 
A União da Indústria de Cana-de-
-Açúcar (UNICA) diz que a carga 
tributária média sobre o etanol é de 
R$ 0,55/litro. “Com a autorização de 
venda direta, haverá concentração da 
incidência tributária na etapa da pro-
dução, ou seja, aumento de 50% de 
tributos nas usinas para R$ 0,81/litro, 
na média. Além desse custo adicio-
nal aos produtores, o aumento ainda 
poderá gerar incentivos à sonegação 
fiscal, provocando mais uma concor-
rência desleal no mercado”. 
A entidade, que também aponta 
riscos para qualidade  do produto, 
solicitou uma audiência pública 
para levar aos parlamentares os 
argumentos do setor sucroenergé-
tico, responsável por mais de 50% 
da produção nacional de etanol.
Já a Brasilcom alega que a tese 
dos senadores exigirá um incre-
mento do custo médio logístico, 

operacional e administrativo total 
em torno de R$ 870 milhões por 
ano, sobretudo pela não utilização 
dos modais de alto volume utilizado 
pelas distribuidoras, que incluem 
dutos, ferrovias e caminhões-
-tanque de grande capacidade. 
Outro fator é o aumento do tempo 
de viagem no processo da entrega 
direta aos postos em função da 
fragmentação do volume. 

O que diz a proposta?
O Projeto de Decreto Legislativo 
(61/2018), de autoria do senador 
Otto Alencar (PSD-BA), aprovado por 
47 votos a 2, já seguiu para votação 
na Câmara dos Deputados. Em resu-
mo, ele susta o artigo 6º da Resolu-
ção 43/2009, da ANP, que determina 
que a usina só pode comercializar o 
produto com outro fornecedor cadas-
trado na ANP, com um distribuidor ou 
com o mercado externo.

Liminar
O juiz Edvaldo Batista da Silva 
Júnior, da 10.ª Vara Federal de 
Pernambuco, concedeu em 26/06 
liminar para que usinas de Pernam-
buco, Alagoas e Sergipe comercia-
lizem etanol hidratado diretamente 
aos postos de combustíveis.

Distribuidoras querem barrar 
venda direta do etanol a postos
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Por Marcelo Squassoni (*)

Há, hoje, na Câmara dos Deputados, muitas proposições que 
versam sobre questões referentes a combustíveis e aos postos 
revendedores. Entretanto, é preciso considerar que a maioria 
delas encontra-se arquivada. Outras, porém, estão tramitando 
em comissões que não a de Minas e Energia, caso dos projetos 
de lei que proíbem a venda de bebidas alcoólicas em postos de 
gasolina, por exemplo.

São matérias de vulto e que suscitam calorosos debates acerca 
de suas peculiaridades, como por exemplo a diferenciação do 
que se pode definir como um ponto de vendas dentro de um 
perímetro urbano, esse talvez é o grande cerne da questão. É 
preciso abrir espaço para ouvir os autores das propostas, bem 
como os respectivos relatores. No frigir dos ovos, são questões 
que demandarão muito tempo de discussão, com toda certeza.

Contudo, as três proposições que tramitam em conjunto no Con-
gresso sobre o tema - o PL nº 8.487/2017, PL nº 10.214/2018 e 
o PL nº 9893/2018 – serão discutidas no âmbito de duas outras 
comissões, que não a Comissão de Minas e Energia (CME), sen-
do elas as comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, 
Comércio e Serviços e a de Constituição e Justiça e de Cidadania.

No caso das proposições que estão tramitando na CME, desde 
que assumi a Presidência do Colegiado, em abril de 2018, tenho 
levantado junto à assessoria técnica a situação dos projetos de 
lei para definir as matérias prioritárias e desenhar a pauta das 
reuniões a fim de dar celeridade à tramitação dos projetos mais 
relevantes.

 Nesse sentido, assumi recentemente a relatoria da nova Lei do 
Gás. Trata-se de matéria que há muito vem sendo discutida, e 
cuja aprovação é de suma importância para o país, diante do 
novo momento do mercado, que exige a adequação e aprimo-
ramento do segmento de gás natural. Além, claro, da questão 
dos combustíveis, nossa prioridade desde que tomamos a frente 
do colegiado e que, agora, diante dessa preocupante crise dos 
combustíveis que assola o país, ganhou status de prioridade 
número um, e, naturalmente, demanda discussões ainda mais 
efetivas para viabilizarmos meios de frear os sucessivos aumen-
tos de preços.

No dia 23 de maio realizamos uma ampla audiência pública na 
CME para tratar sobre a alta constante dos preços dos combus-
tíveis e, desde então, temos articulado incessantemente junto 
aos Governos Federal e do Estado de São Paulo e entidades 
que representam os caminhoneiros, em busca de soluções para 
diminuir o preço final nas bombas, tema que virou um verdadeiro 
pesadelo para os motoristas em todo o País nos últimos meses.

 Obtivemos avanços com a decisão anunciada pelo Governo Fe-
deral no dia 27 de maio, que aceitou reduzir e congelar por 60 
dias o preço do óleo diesel em R$ 0,46, valor correspondente 
à Cide e o PIS/Cofins que incide sobre esse tipo de combustí-
vel. Continuamos, contudo, as tratativas com vistas à adoção de 
medidas que contribuam também para a redução dos preços da 
gasolina, abrangendo, assim, também, o interesse do motorista 
comum, e não se limitando apenas aos profissionais do volante.
(*) Deputado federal pelo PRB/SP e 
presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal

“Desde que assumi 
a Presidência da Co-

missão de Minas e 
Energia da Câmara 
Federal,  em abril, 

tenho levantado junto 
à assessoria técnica a 
situação dos projetos 
de lei para definir as 

matérias prioritárias e 
desenhar a pauta das 
reuniões a fim de dar 
celeridade à tramita-
ção dos projetos mais 

relevantes”

Presidente da Comissão de Minas e Energia 
é o deputado Marcelo Squassoni, de Guarujá
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O que é monofasia tributária?
Redenção

Fraudes e sonegações fiscais no setor de combustíveis 
tiram dos cofres públicos cerca de R$ 4,8 bilhões por 
ano no Brasil. Os dados, divulgados pela Fundação 
Getúlio Vargas, foram apresentados durante o Fórum 
Estadão – Combate à fraude e sonegação, realizado 
em parceria com o Movimento Combustível Legal, 
em São Paulo. As possíveis saídas para reverter este 
quadro passam pela unificação da carga tributária e a 
ampliação do combate a irregularidades. 

“O setor de combustível é vulnerável, porque a tributação 
chega a ser três vezes a margem de toda a cadeia. Qual-
quer 20% de imposto que o desonesto deixa de pagar, ele 
tira o competidor correto do jogo”, disse Hélvio Rebeschi-
ni, diretor de Planejamento Estratégico da Plural (Sindi-
com). Segundo ele, o impacto da sonegação é expressivo 
devido ao setor ser a fonte número um de arrecadação 
nacional, com projeção de R$ 134 bilhões para 2018. 

Sozinho, o setor responde por cerca de R$ 60 bilhões em 
dívida ativa no Brasil, com crescimento da ordem de R$ 5 
bilhões ao ano. Em São Paulo, as 20 maiores empresas 
inadimplentes têm R$ 20 bilhões em dívida ativa. “Dessas 
20, 15 estão inativas. A expectativa de recebimento desse 
dinheiro é de apenas 1%”, afirma Rebeschini. 

Impunidade
Um dos grandes problemas apontados pelo diretor da 
entidade é a chamada ‘percepção de impunidade’. Os 
devedores contumazes aprenderam que é muito fácil 
não pagar tributos no Brasil, diz. 

Uma das bandeiras levantadas por todos os participan-

tes do Fórum é que seja implantada a monofasia 
tributária, com a cobrança de um valor único em todo 
o território nacional, para evitar, por exemplo, diferentes 
taxas de ICMS. “É uma loucura essa diferença de ICMS 
que temos entre os estados. No Rio de Janeiro, a gaso-
lina custa R$ 0,60 mais caro do que em São Paulo”.

Para Rebeschini, outro assunto urgente se refere às 
liminares. Ele explica que a Súmula 70 do Supremo 
Tribunal Federal vai na contramão ao permitir a perma-
nência de empresários desonestos no setor. “O enten-
dimento diz que o Estado não pode ser coercitivo para 
cobrança de tributo. É preciso flexibilizar esse ponto, 
pois 90% dos devedores contumazes utilizaram essa 
súmula em suas defesas”.

Tecnologia
A subprocuradora-geral do Estado de São Paulo (PGE-
-SP), Ana Lúcia Pires de Oliveira Dias, cita o investi-
mento em tecnologia para o combate à sonegação. 
“Licitamos um sistema que varre e coleta dados de 
todas as fontes abertas. São informações que teríamos 
acesso apenas se entrássemos com pedido, o que 
poderia demorar de quatro a seis meses”. 

E, para dar mais rapidez aos processos, a PGE está 
realocando recursos e desajuizando ações. “Retiramos 
algumas ações das mãos do Poder Judiciário para que 
possam ser cobradas por outras vias administrativas”. 
Com isso, quase 500 mil foram desajuizadas com co-
brança via protesto. “Nestes casos, o índice de recupe-
ração é de 2,9% sobre a base cobrada”. 
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O Fisco Paulista quer aproveitar 
a aprovação pelo Congresso Na-
cional da lei que criou o cadastro 
positivo (Lei Federal 1.230) para 
classificar os sonegadores do 
setor de combustíveis no Estado. 
A informação é do 
secretário de Fazenda de São 
Paulo,  Luiz Cláudio Rodrigues de 
Carvalho, que ainda ocupava o 
cargo de coordenador de admi-
nistração tributária de São Paulo, 
durante o Fórum Estadão – Com-
bate à fraude e sonegação.
O Cadastro Positivo tem como 
objetivo diferenciar o bom pagador 
daqueles que não pagam impos-
tos e já se transformaram em de-
vedores contumazes. “Queremos 
criar um cadastro positivo para 
classificar quem são os sonega-
dores dos que tropeçaram em 
determinado momento e não con-
seguiram pagar. A lei permitirá um 
novo paradigma da relação entre 
o Fisco e a sociedade”, disse.
Nesta lei, há um capítulo em que 
se define quem é a figura do 
devedor contumaz e o rol de re-
gimes especiais que poderão ser 
aplicados sobre esses devedores. 
“Contumaz é aquele empresário 
que constituiu o seu negócio para 
não pagar imposto. Se ele paga, o 
negócio dele fica inviável. Temos 
que distinguir essa figura, de 
forma clara, dos demais contri-
buintes”.
Carvalho finaliza que a Sefaz, so-
zinha, não consegue combater o 
sonegador. “Precisamos de várias 
ações em conjunto com a polícia, 
Procuradoria Geral do Estado, 
Procon, Ipem, ANP... se todas as 
instituições não trabalharem de 
forma coordenada, não consegui-
remos combater de forma eficaz”. 

“O sistema tributário precisa ser refor-
mado urgentemente. Hoje ele incentiva a 
sonegação. Para o empresário honesto, 
é muito difícil operar com essa concor-
rência”. A afirmação é do delegado fede-
ral Victor Hugo da Costa Miranda, que 
participou da Operação Rosa dos Ventos 
deflagrada em agosto do ano passado 
para investigar sonegação e lavagem de 
dinheiro no setor de combustíveis de SP. 

“Estamos diante de um mercado cujo 
produto é uma commodity. Então, a 
diferença competitiva de uma empresa 
para a outra é o preço.  Se uma sai com 
vantagem de 30% referente aos tributos, 
a outra, que paga em dia, terá dificuldade 
para competir. Diversas empresas estão 
quebrando por causa da ação predatória 
destes criminosos”. 

O delegado destacou que todo o sistema 
precisa ser reformado para que se combata 
a ‘percepção de impunidade’. “A legislação 

incentiva alguns empresários a sonegar. 
Temos uma carga tributária alta, um sistema 
tributário complexo; só o regulamento do 
ICMS tem mais artigos que o Código Civil”.  

No caso da operação Rosa dos Ventos, a 
PF comprovou que as empresas inves-
tigadas simulavam dívidas com outras 
empresas. “Assim, antes de pagar os 
débitos fiscais, eles alegavam que era 
preciso quitar primeiro a dívida com essas 
empresas de fachada”.

ANP
Aurélio Amaral, diretor superintendente de 
Abastecimento, Fiscalização e Qualidade 
de Produtos da ANP, foi quetionado sobre 
a infidelidade de bandeira. Segundo ele, 
este é um dos itens com maiores números 
de processos administrativos. “Não há 
fórmula perfeita, é a junção da fiscalização, 
acompanhamento, inteligência de dados, 
autuação, processo administrativo e aplica-
ção da penalidade”.

SP quer classificar 
os sonegadores 
de impostos de 
combustíveis

Sonegação aniquila concorrentes

Secretário Luiz Cláudio Carvalho, delegado da PF, Victor Hugo, subprocuradora 
geral de SP, Ana Lúcia, e Hélvio Rebeschini, da Plural, apresentaram cenário
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Nossa gente

Para auxiliar no desenvolvimento de crianças, jovens e 
adultos com transtornos que afetam o desenvolvimento 
da linguagem, comunicação, interação e comportamen-
to social é que foi criada, há 18 anos, a Associação dos 
Pais e Amigos dos Autistas (APAAG), do Guarujá. 

A entidade foi uma das beneficiadas pela Campanha 
Abasteça o Natal de Quem Precisa, promovida pelo Sin-
dicombustíveis Resan há quase duas décadas. Segundo 
a diretora financeira Vera Lucia da Costa Vergara, a 
doação de R$ 2.500 dos associados, entregue em maio, 
chegou em boa hora, pois era necessário fazer uma 
reforma de adaptação em um dos banheiros da casa.

“A associação só existe porque não havia atendimento 
específico para inseri-los na sociedade. A APAAG é 
resultado da união de várias famílias que lutaram pelos 
direitos de seus filhos. Apesar de toda a divulgação, 
gostaria que as pessoas entendessem mais as neces-
sidades deles e nos apoiassem, mas é complicado”.

Segundo Vera, os autistas precisam de atendimento 
multidisciplinar. Por isso, a APAAG conta hoje com 
fisioterapia, fonoaudióloga, psicóloga, terapeuta ocu-
pacional, educação física, oficinas de artes, serigrafia e 
capacitação para o mercado de trabalho.

“Tudo é gratuito para os nossos 378 alunos. A prefeitu-
ra nos encaminha os atendidos e tudo é realizado com 
horário marcado. Pelo menos três vezes por semana 
eles participam das atividades da casa. Temos alunos 
de 0 a 35 anos e, neste ano, começamos a atender 
pessoas com déficit intelectual”.

Mercado de trabalho
A APAAG conta com o apoio de algumas empresas para 
colocá-los no mercado. “Temos autistas de alta capacita-
ção, ou seja, com autismo leve e que consegue se socia-
lizar, ter uma vida sem restrição. Damos todo o suporte e 
encaminhamos para empresas, quando nos é solicitado. 
Temos dois supermercados parceiros. E o autista é bem 
metódico, e muitas empresas procuram esse perfil”. 

O atendimento na APAAG acontece de segunda a sexta-
-feira, das 8h às 17h. Há duas unidades, uma na Rua 
Santo Amaro, 523, e a mais nova, criada este ano, na Rua 
Jordano de Paiva, 99, ambas na Vila Maia, em Guarujá.

Se quiser colaborar com a entidade, seja com a doação 
de alimentos para o lanche/almoço dos alunos; com 
dinheiro para ajudar no aluguel e nas despesas das uni-
dades; ou até mesmo com materiais para a construção de 
um telhado na casa nova, é só ligar para (13) 3355-4717.

Resan apoia entidade que 
atende autistas em Guarujá

Doação é resultado da ‘Campanha Abasteça o Natal de Quem Precisa’
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Bombas fraudadas

Além do devedor contumaz, os empresários hones-
tos precisam lidar com outro desafio - competir com 
os postos que utilizam a ‘bomba fraudada’ como 
fonte extra de lucro. Essa prática consiste na venda 
de combustível em quantidade inferior do que é 
informado na bomba.  

Se uma bomba estiver fraudada em 5% – ou seja, 
se o cliente recebe no tanque uma quantia 5% me-
nor do que aparece na bomba, ele terá um prejuízo 
ao abastecer 40 litros por semana, em média, de 
R$ 8. “Ao longo de um ano, o prejuízo gira em torno 
de R$ 400. A penalidade precisa ser dura quando 
detectado intenção do dolo”.

Fiscalização
De janeiro até maio de 2018, o Instituto de Pesos e 
Medidas de SP (Ipem) fiscalizou 3.835 postos de com-
bustíveis em todo o Estado. Foram verificadas 44.992 
bombas de combustíveis com 2.737 reprovações. Na 
Baixada Santista, de janeiro até maio, fiscais estive-
ram em 272 postos em ações de rotina, verificaram 
1.923 bombas, das quais 138 foram reprovadas. 

No dia 25 de junho, foram vistoriados 17 postos de 
combustíveis na região, com sete deles reprovados 
(41%). Ao todo foram analisadas 155 bombas, sen-
do reprovadas 18 (12%). Foram apreendidas duas 
placas das bombas de combustíveis e um pulser 
para análise em laboratório com indícios de fraude. 

No combate às fraudes metrológicas, o IPEM-SP 
criou a Operação Especial “Olhos de Lince. Duran-
te essas fiscalizações na Baixada Santista, entre 
2016 e maio de 2018 foram 81 postos de combustí-
veis fiscalizados, sendo verificadas 1198 bombas e 
144 foram reprovadas.

Ipem aperta o cerco 
contra fraudes em bombas

Já estão disponíveis as regras para que distribuido-
ras, postos de combustíveis ou shopping centers, 
por exemplo, instalem sistemas para recarga de 
veículos elétricos. A regulamentação foi aprovada 
pela Agência Nacional de Energia Elétrica no dia 
19 de junho.   A expectativa da agência é de que a 
propulsão elétrica alcance uma posição relevante 
no país nos próximos 10 anos.

Recarga de elétricos é autorizada

Fiscais inspecionam bombas em busca de de dispositivos
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Sigueco Hashimoto 
Auto Posto Ouro Verde Sete 
Barras - Sete Barras

   
Roberto Salgado Antunes 
Auto Posto Portal do Gonza-
ga - Santos
   
Helena Louzada Manini 
Posto Village - São Vicente
   
José Luiz Villamarim Gomez
Auto Posto Espumas - San-
tos

   
Raphael Araujo Amaral 
Auto Posto Tamburello -  
Santos

   
Edna Aparecida Benissi 
Fernandes 
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá
   

Khalil Tuffyck Cezare Bru-
nelli Santos Abdalla 
Comercial Alvorada Center -  

Santos
Klareandro Loja de Conveniência 
Eirelli - Santos

Sueli Rodriguez Lopez 
Auto Posto Pariquera-açu -  
Pariquera-açu

04Participação no Programa Ponto 
de Vista na TV Santa Cecília, em 

Santos/SP;

07Reunião com o Sr. Rafael Quaresma, 
do Procon/Santos, para tratar a res-

peito das regras de fiscalização aos postos 
revendedores de combustíveis impostas pela 
Portaria nº 760/2018 de 05 de junho de 2018 
do Ministério da Justiça, em Santos/SP;

12 Reunião Extraordinária do Conselho 
de Representantes da Fecombustí-

veis, em Brasília/DF;

21Assembleias Gerais Ordinária e Extra-
ordinária no Resan, em Santos/SP;

28 Reunião do Conselho de Repre-
sentantes da Fecombustíveis, em 

Aquiraz/CE;

28 a 30 Participação no XIII 
ERCON – Encontro de 

Revendedores de Combustíveis Nordeste, 
em Aquiraz/CE.

JULHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

Ações / Resan

Junho

02

26
03

10

28

AGOSTO
1ª QUINZENA

05

06

13

16

17

18

22

23

25

31

Maria Fernanda Natali  
Estevez
Estevez & Estevez Com. 

Serv. Automotivos - Santos
   

Keyla Lopes da Silva  
Lemos
Auto Posto Fórmula 3 -  

Santos

Maria Goretti Domingues Lopez 
Auto Posto Lunar - Santos
Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos

Maria Cristina Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat -  
Santos

Marli Monteiro Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande
   

Amilcar Antônio do Rio 
Rede Clean Car de Postos 
Santos

 
Miguel Freitas de Pinho
Auto Posto Leãovip - Santos
   

Carlos Alberto Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - SV

07

15

12

Luiz Francisco Albertin
Auto Posto Real de Cajati - Cajati
   

Diego Enriquez  
Dominguez 
Mafadi Comércio de Produ-

tos Automotivos - Santos
   
Ivone Soares Manssini
Auto Posto Porto Guarujá
   
Patrícia Paula de Oliveira 
Auto Posto Portal do Gonza-
ga - Santos

   
Ilse Rita Pasini Ongarato 
Auto Posto de Serviços Jacu-
piranga - Jacupiranga

   
Carlos Eduardo Caruso 
Costa Pinto 
Auto Posto Rede Personalyt-

te - Praia Grande
   
Rubens Albino Neto 
Auto Posto Bertioga - Bertioga
   

Ana Paula Pinheiro de Vas-
concelos Maia 
Novo Portal do Guarujá Auto 

Posto - Guarujá

Juan Alfredo Rodriguez 
Marinas Nacionais - Guarujá

Laurinda da Conceição dos  
Anjos Pereira 
Sorocotuba Auto Posto - Guarujá
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Fique Atento!

  

1 O baixo nível dos reser-
vatórios, que ajudou a 
elevar a tarifa de energia 
nos últimos anos, vai con-

tinuar pesando no bolso. Especialistas 
avaliam que a bandeira vermelha, 
adotada em junho e que encarece a 
conta de luz, deve permanecer até 
outubro, com possibilidade de ser es-
tendida até dezembro, caso as chuvas 
não sejam suficientes para regularizar 
o patamar das hidrelétricas. Em três 
anos, a tarifa de energia residencial 
subiu 70% acima da inflação. De 
acordo com estudo da Safira, a tarifa 
avançou 33,4% entre fevereiro de 
2015 e maio de 2018, bem acima da 
inflação do período, de 19,7%.

ENERGIA

ENERGIA ELÉTRICA

4 Praticamente 50% do valor dos combustíveis 
brasileiros são referentes a impostos, tais como 
Cide, ICMS, PIS e Cofins. Para alertar a socieda-
de sobre estas e outras questões referentes aos 

valores pagos é que está nas ruas a campanha: “Preço da 
Gasolina. O problema não é do posto. É o imposto”. Veicula-
da nos principais meios de comunicação, a proposta desen-
cadeada pela Plural - Associação Nacional das Distribuidoras 
de Combustíveis, Lubrificantes, Logística e Conveiência 
desmitifica duras e injustas críticas em relação às constantes 
altas do aumento dos preços nas bombas.

A CULPA É DO IMPOSTO

5 A Raízen anunciou a criação de uma Joint 
Venture, em parceria com a WX Energy, 
para a comercialização de energia elétrica. 
“É uma forma de nos aproximarmos ainda 

mais de nossos clientes, porque evoluímos de gerado-
res para comercializadores, atuando de forma direta e 
competitiva no mercado de energia elétrica, agregan-
do ao nosso portfólio e aumentando nossa oferta de 
soluções energéticas integradas”, explica João Alberto 
Abreu, vice-presidente Executivo de Etanol, Açúcar e 
Bioenergia.

PETRÓLEO

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

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

WHATSAPP INFLAÇÃO

8O cheque especial tem um novo funcio-
namento desde 1.º de julho. As institui-
ções financeiras oferecem, agora, uma 
opção mais barata para o correntista 

que utilizar 15% do limite da conta por 30 dias 
seguidos. Os consumidores, no entanto, não serão 
obrigados a aceitar a proposta e nada mudará para 
quem permanecer devedor. A taxa média cobrada 
de pessoas físicas recuou de 321%, em abril, para 
311,9% ao ano, em maio. Já a taxa média de juros 
no crédito livre ficou em 39,2% ao ano em maio, 
considerando todas as modalidades.

CHEQUE ESPECIAL

2 O Brasil poderá ser um dos 
cinco maiores exportadores 
de petróleo em 2026. A 
expectativa do diretor de 

Estudos de Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis da Empresa de Pesquisas 
Energéticas, José Mauro Ferreira 
Coelho, se baseia na combinação do 
crescimento da produção com a falta 
de expansão da área de refino no país. 
Ele disse que o aumento da produção 
tem se repetido e a perspectiva é que 
prossiga neste ritmo nos próximos 
anos. Estudos indicam que, em 2026, o 
país vai atingir 5,2 milhões de barris de 
petróleo (óleo e gás) por dia, enquanto o 
parque de refino tem capacidade de pro-
cessar cerca de 2,2 milhões de barris.

7A estimativa de 
inflação para 
este ano subiu, 
segundo o Rela-

tório de Inflação divulgado 
em 28 de junho pelo Banco 
Central (BC). A projeção para 
o Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA) 
passou de 3,8% para 4,2%. 
A estimativa ficou próxima do 
centro da meta de inflação, 
que é 4,5% este ano. 

3 O plenário da Câmara dos 
Deputados aprovou em 
20 de junho a proposta 
que cria um novo marco 

regulatório para o transporte rodoviá-
rio de cargas. A medida era uma das 
reivindicações dos caminhoneiros que 
paralisaram por 11 dias em todo país 
no mês de maio. Com a aprovação, 
a matéria segue para análise do Se-
nado. O texto do PL 4860/16 estabe-
lece normas para a contratação de 
transportadores, regras de segurança 
nas estradas e prevê normas para a 
contratação de seguros em caso de 
acidentes, perda de mercadoria, furtos 
e assaltos. O projeto permite ainda 
o acordo individual ou coletivo sobre 
condições do contrato de transporte, 
como perdas e avarias, prazo de en-
trega, forma de pagamento e subcon-
tratação.

CARGA




