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ANP & Infopreços

Voluntariamente, revendedor 
pode atualizar preços de produ-
tos no site da ANP. Nova ferra-
menta oferece mais transparên-
cia para o consumidor, assim 
como já faz o Waze, o mais 
popular dos  aplicativos de GPS.
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Tecnologia

Em pouco mais de um 
ano, fabricantes de bom-
bas medidoras de com-
bustíveis terão de lançar 
no mercado equipamentos 
com tecnologia bancária 
contra fraudes. 
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Operação Margem Controlada investiga
três grandes distribuidoras de combustível04

Bombas
antifraudes

Até o final de 2019, fabricantes devem disponi-
bilizar no mercado modelos de bombas dotados 
de tecnologia à prova de fraudes. A novidade 
está por conta da implantação de criptografia e 
certificação digital nos novos modelos. 
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“Luz de alerta está acesa”

A

Editorial
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Ano de eleição é geralmente um ano inóspito para 
o País e, consequentemente, para a economia. 
Não obstante o fato de estarmos ainda no meio 
de uma crise financeira arrastada e devastadora, 
a greve dos caminhoneiros contra o alto preço do 
diesel contrapôs todas as perspectivas de calma-
ria. A movimentação de peças no tabuleiro está 
acelerada. Estudos, consultas públicas, portarias 
e decisões são anunciadas com frequência e ocu-
pam um espaço que há tempos estava inerte.

Já estávamos em pleno fechamento desta edição 
de Postos & Serviços quando uma notícia caiu 
como uma bigorna sobre o downstream. Investiga-
ção do Ministério Público de Curitiba puxou a pon-
ta de um novelo sobre práticas anticoncorrenciais 
e proibidas pela lei antitruste em vigor no País. 

Empresários da revenda da capital paranaense se 
juntaram e denunciaram o modus operandi de três 
companhias distribuidoras que controlavam o pre-
ço de compra e venda dos combustíveis, definindo 
até a margem de revenda e, segundo a investiga-
ção em curso, punindo os postos bandeirados que 
decidissem furar o bloqueio.

Esse episódio é mais um que vem à tona contra o 
poderio das grandes companhias. Elas já haviam 
ficado bastante expostas após a greve dos cami-
nhoneiros e durante as posteriores medidas anun-
ciadas pela ANP e propostas feitas por órgãos 
regulamentadores e até pelo Congresso Nacional. 
Há, hoje, uma luz de alerta aceso contra o con-
trole excessivo do mercado de combustíveis nas 
mãos de três companhias.

Um ponto positivo que destaco é com relação ao 
preço dos produtos nas bombas. Sempre disse-
mos que nós, revendedores, não combinamos 
preços. Que eles são decorrentes da política das 
companhias e da relação delas com o varejo. Isso 
ficou provado lá em Curitiba. Da mesma forma, o 
consumidor acompanhou de perto a formação de 
preços, a incidência de tributos e continua espe-
rando uma política mais transparente por parte 
das autoridades e da própria agência reguladora 
do mercado, a ANP.

Diante dessa encruzilhada, com o objetivo de 
contribuir nesse grande debate, que certamen-
te impactará os rumos da revenda varejista, a 
revista Postos & Serviços fará em suas próximas 
edições um retrato sobre as múltiplas transforma-
ções da Política Energética Nacional desde o fim 
do monopólio da Petrobras e a abertura do setor à 
livre concorrência.

Vamos apontar desafios e perspectivas para que 
todas as categorias econômicas representadas 
pelo Sindicombustíveis Resan – postos de servi-
ços, trocas de óleo, lojas de conveniência, esta-
cionamentos e lava-rápidos – possam construir 
uma visão de longo prazo e, se for o caso, reposi-
cionar seus planos de negócios. 

Este é o Sindicombustíveis Resan fazendo sua 
parte enquanto entidade de classe que defende 
direitos e conquistas de um dos segmentos mais 
importantes da economia. Nosso objetivo é ofere-
cer a você, associado, informação de qualidade. 
Até o mês que vem!
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Na mídia

Levou um ano até que o Ministério Público do 
Paraná investigasse denúncia feita por donos de 
postos de combustíveis embandeirados de Curitiba 
sobre esquema de controle de preços por parte das 
três grandes distribuidoras do País. A investigação 
concluiu que a combinação de preços não ocorria 
entre os postos, mas de acordo com interesse das 
distribuidoras BR, Ipiranga e Raízen.

O caso veio à tona no dia 31 de julho com a prisão de 
oito executivos das empresas. A Operação ‘Margem 
Controlada’ foi deflagrada pela Promotoria de Justiça 
de Defesa do Consumidor de Curitiba, em parceria 
com a Divisão de Combate à Corrupção da Polícia 
Civil do Paraná, a partir de quatro delações premiadas 
feitas por empresários do setor varejista, que ajuda-
ram as autoridades a produzir diversas provas.

A atuação dos funcionários das companhias come-
çava no momento da assinatura dos contratos entre 
os donos de postos de Curitiba e as empresas. 
Com a obrigatoriedade da compra exclusiva devido 
à bandeira, gerentes e assessores comerciais das 
três distribuidoras vendiam o litro do combustível de 

acordo com o preço que seria cobrado pelo dono do 
posto bandeirado.

Promotores e policiais descobriram que, além de 
controlarem os preços nos postos, as distribuidoras 
contratavam motoboys para tirar fotos dos preços 
cobrados nas bombas. As imagens eram usadas na 
negociação.

“Se o empresário comercializasse, por exemplo, o 
litro da gasolina a R$ 4,19, a distribuidora venderia 
o litro ao posto por R$ 3,99. Se o dono do posto re-
solvesse vender por R$ 3,99, a distribuidora aumen-
taria ou diminuiria o preço, controlando o preço nas 
bombas e, consequentemente, a margem de lucro 
dos empresários, impedindo assim a livre concor-
rência”, explica o MP em nota.

Exemplo

Em um dos casos investigados, de 2017, a distri-
buidora ofereceu três opções de valores de compra 
(custo) e de venda (bomba), um casado com o outro 
e já com a definição da margem de lucro. O des-
cumprimento do ‘acordo’ poderia gerar retaliações.

Investigação mostra 
lado obscuro 
do poder econômico
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A investigação da Promotoria de Justiça de Defesa do Con-
sumidor de Curitiba e da Divisão de Combate à Corrupção da 
Polícia Civil do Paraná contou com provas apresentadas por 

revendedores em quatro delações premiadas.

O esquema

Exemplo concreto

Se comprasse a:

R$ 3,20

R$ 3,25

R$ 3,32

R$ 3,39

R$ 3,49

R$ 3,59

R$ 0,19

R$ 0,24

R$ 0,27

Só poderia vender a: Margem de lucro de:

OPERAÇÃO “MARGEM CONTROLADA”

Segundo investigações do Ministério Público do Paraná e da Polícia Civil, funcionários das três 
maiores distribuidoras de combustíveis do país, que juntas dominam 70% do mercado, 
controlam de forma criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de 
gasolina “bandeirados” de Curitiba, restringindo o mercado e prejudicando a livre 
concorrência. Veja abaixo como funciona o esquema.

Em um dos casos apurados, de 2017, a distribuidora apresentou aos postos de uma determi-
nada região de Curitiba três opções de valores de compra (custo) e de venda (bomba), confor-
me o exemplo abaixo. Feita a escolha por um dos valores, ele deveria ser fielmente seguido 
nas bombas. Caso contrário, poderia haver retaliações. Ressalta-se que a escolha por maior 
margem de lucro não significaria necessariamente maior rentabilidade ao posto, já que, se o 
empresário vende pelo maior valor, tende a vender menos.

Em junho de 2017, o MPPR foi procurado por 
donos de postos de combustíveis de Curitiba que 
relataram a atuação de uma organização 
criminosa que definia artificialmente os preços dos 
combustíveis de postos “bandeirados” da capital. 
A partir da denúncia, o MPPR acionou a Polícia Civil 
para darem início a uma investigação conjunta, na 
qual se constatou que a combinação de preços 
não ocorria entre os postos, mas os valores eram 
previamente definidos por interesse de 
funcionários das distribuidoras;

Segundo as investigações, funcionários das 
distribuidoras Petrobras Distribuidora S.A., Raízen 
Combustíveis S.A. (razão social da Shell Brasil 
Ltda.) e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
definiam valores de compra e venda de 
combustíveis, repassando-os aos donos de postos 
por meio de assessores comerciais;

Além do relato dos donos de postos, objeto 
inclusive de delação premiada, o MPPR e a Polícia 
tiveram acesso, com autorização judicial, a 
mensagens de texto e conversas telefônicas 
entre os investigados;

As investigações apontam que os donos de postos, 
quando “bandeirados” (aqueles que carregam 
a marca da distribuidora), são cooptados a 
aderirem ao esquema criminoso, só podendo 
vender o combustível no valor “sugerido” pelas 
distribuidoras, sob pena de retaliação financeira. 
Caso contrário, funcionários das três empresas 
utilizam estratégias para que os postos percam 
competitividade no mercado ou tenham prejuízos;

De forma irregular, as distribuidoras vinculam 
o preço de compra (custo) ao preço de venda 
(bomba) que o revendedor deve cobrar do 
consumidor. Assim, retiram do proprietário do 
posto o poder de determinar sua própria margem 
de lucro e de gerir livremente seu negócio, 
impedindo que o consumidor tenha acesso a um 
mercado livre e justo.

Ilustrações: Freepik.com
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tiveram acesso, com autorização judicial, a 
mensagens de texto e conversas telefônicas 
entre os investigados;

As investigações apontam que os donos de postos, 
quando “bandeirados” (aqueles que carregam 
a marca da distribuidora), são cooptados a 
aderirem ao esquema criminoso, só podendo 
vender o combustível no valor “sugerido” pelas 
distribuidoras, sob pena de retaliação financeira. 
Caso contrário, funcionários das três empresas 
utilizam estratégias para que os postos percam 
competitividade no mercado ou tenham prejuízos;

De forma irregular, as distribuidoras vinculam 
o preço de compra (custo) ao preço de venda 
(bomba) que o revendedor deve cobrar do 
consumidor. Assim, retiram do proprietário do 
posto o poder de determinar sua própria margem 
de lucro e de gerir livremente seu negócio, 
impedindo que o consumidor tenha acesso a um 
mercado livre e justo.

Ilustrações: Freepik.com

O esquema

Exemplo concreto

Se comprasse a:

R$ 3,20

R$ 3,25

R$ 3,32

R$ 3,39

R$ 3,49

R$ 3,59

R$ 0,19

R$ 0,24

R$ 0,27

Só poderia vender a: Margem de lucro de:

OPERAÇÃO “MARGEM CONTROLADA”

Segundo investigações do Ministério Público do Paraná e da Polícia Civil, funcionários das três 
maiores distribuidoras de combustíveis do país, que juntas dominam 70% do mercado, 
controlam de forma criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de 
gasolina “bandeirados” de Curitiba, restringindo o mercado e prejudicando a livre 
concorrência. Veja abaixo como funciona o esquema.

Em um dos casos apurados, de 2017, a distribuidora apresentou aos postos de uma determi-
nada região de Curitiba três opções de valores de compra (custo) e de venda (bomba), confor-
me o exemplo abaixo. Feita a escolha por um dos valores, ele deveria ser fielmente seguido 
nas bombas. Caso contrário, poderia haver retaliações. Ressalta-se que a escolha por maior 
margem de lucro não significaria necessariamente maior rentabilidade ao posto, já que, se o 
empresário vende pelo maior valor, tende a vender menos.

Em junho de 2017, o MPPR foi procurado por 
donos de postos de combustíveis de Curitiba que 
relataram a atuação de uma organização 
criminosa que definia artificialmente os preços dos 
combustíveis de postos “bandeirados” da capital. 
A partir da denúncia, o MPPR acionou a Polícia Civil 
para darem início a uma investigação conjunta, na 
qual se constatou que a combinação de preços 
não ocorria entre os postos, mas os valores eram 
previamente definidos por interesse de 
funcionários das distribuidoras;

Segundo as investigações, funcionários das 
distribuidoras Petrobras Distribuidora S.A., Raízen 
Combustíveis S.A. (razão social da Shell Brasil 
Ltda.) e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
definiam valores de compra e venda de 
combustíveis, repassando-os aos donos de postos 
por meio de assessores comerciais;

Além do relato dos donos de postos, objeto 
inclusive de delação premiada, o MPPR e a Polícia 
tiveram acesso, com autorização judicial, a 
mensagens de texto e conversas telefônicas 
entre os investigados;

As investigações apontam que os donos de postos, 
quando “bandeirados” (aqueles que carregam 
a marca da distribuidora), são cooptados a 
aderirem ao esquema criminoso, só podendo 
vender o combustível no valor “sugerido” pelas 
distribuidoras, sob pena de retaliação financeira. 
Caso contrário, funcionários das três empresas 
utilizam estratégias para que os postos percam 
competitividade no mercado ou tenham prejuízos;

De forma irregular, as distribuidoras vinculam 
o preço de compra (custo) ao preço de venda 
(bomba) que o revendedor deve cobrar do 
consumidor. Assim, retiram do proprietário do 
posto o poder de determinar sua própria margem 
de lucro e de gerir livremente seu negócio, 
impedindo que o consumidor tenha acesso a um 
mercado livre e justo.

Ilustrações: Freepik.com

OPERAÇÃO ‘MARGEM CONTROLADA’

s
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O esquema

Exemplo concreto

Se comprasse a:

R$ 3,20

R$ 3,25

R$ 3,32

R$ 3,39

R$ 3,49

R$ 3,59

R$ 0,19

R$ 0,24

R$ 0,27

Só poderia vender a: Margem de lucro de:

OPERAÇÃO “MARGEM CONTROLADA”

Segundo investigações do Ministério Público do Paraná e da Polícia Civil, funcionários das três 
maiores distribuidoras de combustíveis do país, que juntas dominam 70% do mercado, 
controlam de forma criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de 
gasolina “bandeirados” de Curitiba, restringindo o mercado e prejudicando a livre 
concorrência. Veja abaixo como funciona o esquema.

Em um dos casos apurados, de 2017, a distribuidora apresentou aos postos de uma determi-
nada região de Curitiba três opções de valores de compra (custo) e de venda (bomba), confor-
me o exemplo abaixo. Feita a escolha por um dos valores, ele deveria ser fielmente seguido 
nas bombas. Caso contrário, poderia haver retaliações. Ressalta-se que a escolha por maior 
margem de lucro não significaria necessariamente maior rentabilidade ao posto, já que, se o 
empresário vende pelo maior valor, tende a vender menos.

Em junho de 2017, o MPPR foi procurado por 
donos de postos de combustíveis de Curitiba que 
relataram a atuação de uma organização 
criminosa que definia artificialmente os preços dos 
combustíveis de postos “bandeirados” da capital. 
A partir da denúncia, o MPPR acionou a Polícia Civil 
para darem início a uma investigação conjunta, na 
qual se constatou que a combinação de preços 
não ocorria entre os postos, mas os valores eram 
previamente definidos por interesse de 
funcionários das distribuidoras;

Segundo as investigações, funcionários das 
distribuidoras Petrobras Distribuidora S.A., Raízen 
Combustíveis S.A. (razão social da Shell Brasil 
Ltda.) e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
definiam valores de compra e venda de 
combustíveis, repassando-os aos donos de postos 
por meio de assessores comerciais;

Além do relato dos donos de postos, objeto 
inclusive de delação premiada, o MPPR e a Polícia 
tiveram acesso, com autorização judicial, a 
mensagens de texto e conversas telefônicas 
entre os investigados;

As investigações apontam que os donos de postos, 
quando “bandeirados” (aqueles que carregam 
a marca da distribuidora), são cooptados a 
aderirem ao esquema criminoso, só podendo 
vender o combustível no valor “sugerido” pelas 
distribuidoras, sob pena de retaliação financeira. 
Caso contrário, funcionários das três empresas 
utilizam estratégias para que os postos percam 
competitividade no mercado ou tenham prejuízos;

De forma irregular, as distribuidoras vinculam 
o preço de compra (custo) ao preço de venda 
(bomba) que o revendedor deve cobrar do 
consumidor. Assim, retiram do proprietário do 
posto o poder de determinar sua própria margem 
de lucro e de gerir livremente seu negócio, 
impedindo que o consumidor tenha acesso a um 
mercado livre e justo.

Ilustrações: Freepik.com

Além de definir preço de com-
pra, venda e a margem de 
lucro do posto, o MP aponta 
tentativa de verticalização do 
varejo pelas companhias. Há 
suspeita de que o esquema 
incluía a locação ou subloca-
ção, via contrato, de terreno e 
equipamentos para os postos 
parceiros.

Quando havia um desacordo 
entre as partes, a distribuido-
ra entrava com uma denúncia 
vazia na Justiça alegando 
não ter mais interesse na 
manutenção do contrato de 
locação ou sublocação, fa-
zendo com que o empresário 
tivesse perdas econômicas 
frente ao investimento feito 
no negócio. “Quem produz 
ou distribui o combustível 
não pode atuar na venda do 
produto”, destaca o MP.

Prisões
A polícia cumpriu 20 mandados 
judiciais, sendo oito de prisão tem-
porária e 12 de busca e apreen-
são. Também foi afastado o sigilo 
telemático de nove pessoas. Entre 
os presos, estão três assessores 
comerciais da Petrobras Distribui-
dora S/A, um gerente comercial e 
um assessor da Ipiranga Produtos 
de Petróleo S/A e um gerente e 
dois assessores comerciais da 
Shell (Raízen Combustíveis S/A). 
Um gerente da Petrobras Distri-
buidora foi alvo de mandado de 
busca e apreensão. Foram apre-
endidos celulares, computadores 
e documentos durante mandados 
de busca e apreensão na sede 
das empresas em Curitiba.  

Distribuidoras
Postos & Serviços acionou 
as três empresas citadas na 

investigação. Segundo a BR Distribui-
dora, respeito às práticas comerciais, 
concorrenciais, a ética e ao consumidor 
é comportamento exigo de parceiros e 
força de trabalho. Ressalta, ainda, que 
o preço final nos postos de combustí-
veis é livre por lei, e definido por cada 
revendedor a partir de sua estrutura de 
custos fixos e variáveis, política comer-
cial, concorrência, entre outros fatores. 
“As distribuidoras, por vedação regu-
latória, não podem estabelecer esse 
valor”.
A Ipiranga esclarece que tomará as 
medidas cabíveis, reconhece o regime 

de livre iniciativa e concorrência em 
que cada revendedor é livre na determi-
nação do seu preço-bomba e garante 
não incentivar práticas ilegais e nem 
compactuar com atividades que violem 
o seu Programa de Compliance.
Já a Raízen se colocou à disposição 
das autoridades para esclarecimentos 
e reforçou a liberdade de preços nos 
postos de combustíveis sem qualquer 
ingerência da companhia. “A empresa 
opera em total conformidade com a 
legislação vigente e atua sempre de for-
ma competitiva, em respeito ao consu-
midor e a favor da livre concorrência”.

O esquema

Exemplo concreto

Se comprasse a:

R$ 3,20

R$ 3,25

R$ 3,32

R$ 3,39

R$ 3,49

R$ 3,59

R$ 0,19

R$ 0,24

R$ 0,27

Só poderia vender a: Margem de lucro de:

OPERAÇÃO “MARGEM CONTROLADA”

Segundo investigações do Ministério Público do Paraná e da Polícia Civil, funcionários das três 
maiores distribuidoras de combustíveis do país, que juntas dominam 70% do mercado, 
controlam de forma criminosa o preço final dos combustíveis nas bombas dos postos de 
gasolina “bandeirados” de Curitiba, restringindo o mercado e prejudicando a livre 
concorrência. Veja abaixo como funciona o esquema.

Em um dos casos apurados, de 2017, a distribuidora apresentou aos postos de uma determi-
nada região de Curitiba três opções de valores de compra (custo) e de venda (bomba), confor-
me o exemplo abaixo. Feita a escolha por um dos valores, ele deveria ser fielmente seguido 
nas bombas. Caso contrário, poderia haver retaliações. Ressalta-se que a escolha por maior 
margem de lucro não significaria necessariamente maior rentabilidade ao posto, já que, se o 
empresário vende pelo maior valor, tende a vender menos.

Em junho de 2017, o MPPR foi procurado por 
donos de postos de combustíveis de Curitiba que 
relataram a atuação de uma organização 
criminosa que definia artificialmente os preços dos 
combustíveis de postos “bandeirados” da capital. 
A partir da denúncia, o MPPR acionou a Polícia Civil 
para darem início a uma investigação conjunta, na 
qual se constatou que a combinação de preços 
não ocorria entre os postos, mas os valores eram 
previamente definidos por interesse de 
funcionários das distribuidoras;

Segundo as investigações, funcionários das 
distribuidoras Petrobras Distribuidora S.A., Raízen 
Combustíveis S.A. (razão social da Shell Brasil 
Ltda.) e Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. 
definiam valores de compra e venda de 
combustíveis, repassando-os aos donos de postos 
por meio de assessores comerciais;

Além do relato dos donos de postos, objeto 
inclusive de delação premiada, o MPPR e a Polícia 
tiveram acesso, com autorização judicial, a 
mensagens de texto e conversas telefônicas 
entre os investigados;

As investigações apontam que os donos de postos, 
quando “bandeirados” (aqueles que carregam 
a marca da distribuidora), são cooptados a 
aderirem ao esquema criminoso, só podendo 
vender o combustível no valor “sugerido” pelas 
distribuidoras, sob pena de retaliação financeira. 
Caso contrário, funcionários das três empresas 
utilizam estratégias para que os postos percam 
competitividade no mercado ou tenham prejuízos;

De forma irregular, as distribuidoras vinculam 
o preço de compra (custo) ao preço de venda 
(bomba) que o revendedor deve cobrar do 
consumidor. Assim, retiram do proprietário do 
posto o poder de determinar sua própria margem 
de lucro e de gerir livremente seu negócio, 
impedindo que o consumidor tenha acesso a um 
mercado livre e justo.

Ilustrações: Freepik.com

MP de Curitiba aponta tentativa de verticalização

Promotores e policiais civis iniciaram a investigação em junho do ano passado

Divulgação / MP-PR
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P&S - Além de acompanhar os 
desdobramentos da investiga-
ção no Paraná, quais ações são 
consideradas importantes para a 
Fecombustíveis neste momento?

Hoje estamos muito mais preo-
cupados em defender o que já 
conquistamos. Nesse momento, 
a grandes conquistas da reven-
da correm sérios riscos.  Mas eu 
destaco uma situação que deve ser 
apresentada agora coma volta do 
Congresso do recesso (início de 
agosto). O deputado Abel Mesquita 
Júnior (DEM), de Roraima, já nos 
informou que irá apresentar um 
projeto de lei para permitir o self 
service no Brasil. Achamos que 
este pode ser um caminho impor-
tante para nosso negócio.

“No Brasil, temos vários revendedores com 
ações na Justiça contra a venda casada e 
participação nos planos de marketing”

Paulo Miranda
Presidente da Fecombustíveis

OO presidente da Fecombustí-
veis, Paulo Miranda, aponta 
duas situações em que a rela-
ção comercial entre postos vare-
jistas e seus fornecedores recai 
nas chamadas práticas anticom-
petitivas previstas na chamada 
Lei Antitruste (Lei 12.529). 

A primeira delas é a discrimi-
nação de preços para postos 
de combustíveis situados em 
uma mesma área de influência. 
Não é permitido que preços 
diferentes sejam aplicados aos 
mesmos produtos a não ser por 
algumas poucas variáveis, como 
distância da base, volume de 
compra e prazo de pagamento.

Já a segunda situação nos re-
mete ao esquema apurado pelo 
Ministério Público de Curitiba, 
que é a chamada venda casada 
e é proibida no Brasil. “No Brasil, 
temos vários revendedores com 
ações na Justiça contra venda 
casada”, disse Miranda, em 
entrevista a Postos & Serviços 
logo após a divulgação da notícia 
sobre a investigação no Paraná.

Em Curitiba, as três distribuidoras 
envolvidas no esquema detêm 
mais de 70% do mercado. Miran-
da destaca a concentração da 
distribuição como um risco para 
a concorrência. “Recentemente, 
quando houve o anúncio de que 
a Ale estava sendo adquirida 
pela Ipiranga, fizemos um estudo 
econômico e mostramos ao Cade 
que o mercado ficaria ainda mais 
concentrado e que era preciso 
que a Ipiranga fosse impedida 
de fazer venda casada com os 
postos Ale”, relembra. A aquisição 
acabou rejeitada pelo órgão em 
agosto do ano passado.

Leia abaixo os principais trechos 
da entrevista:

P&S - Um escândalo como esse 
reverbera em outras esferas e 
pode provocar mudanças em 
todo o País?

Paulo Miranda - Esse processo 
será uma oportunidade de dis-
cutirmos esses assuntos ligados 
a práticas concorrenciais. As 
companhias estão fragilizadas. 
Quando o projeto de venda direta 
de etanol da usina para posto foi 
apresentado no Congresso, as 
companhias se defenderam mas 
acabaram mostrando que detêm 
um controle excessivo do merca-
do. Isso as expôs muito no Con-
gresso, na mídia e até perante o 
Cade. Agora, com três distribuido-
ras envolvidas no mesmo caso, 
isso agrava o problema. 

P&S - É comum ouvir falar so-
bre venda casada em outras 
cidades e estados do País?

Miranda - Esse é um proces-
so difícil de se obter provas 
e, por isso, o revendedor fica 
com muito medo da retaliação. 
A companhia pode quebra-lo, 
aumentando o preço dos produ-
tos e o deixando sem condição 
de concorrência. Com isso, ele 
ficaria fora do mercado. A dificul-
dade neste processo é obtenção 
de prova.

Paulo Miranda chama atenção das autoridades 
para práticas anticoncorrenciais no mercado
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Artigo

“Contratos predatórios das distribuidoras, basta!”

D
Ricardo Pires *

Desde 2014 vivemos uma crise sem fim no Brasil e 
posso afirmar que um dos setores mais prejudicados é 
o da revenda de combustível. E os contratos predató-
rios das distribuidoras são um dos agravantes para o 
setor. O negócio próspero do passado, deu lugar a algo 
inviável no presente e duvidoso no futuro.

O revendedor viu suas finanças minguarem com a 
necessidade de aumento de capital de giro, combus-
tíveis cada vez mais caros e ciclo de caixa incompa-
tível com seu capital. Além disso, o que se percebe 
é que a distribuidora impõe, unilateralmente, o preço 
que praticará com o revendedor, que assumiu a obri-
gação da exclusividade.

O cenário mudou fazendo com que o consumidor gaste 
menos e, consequentemente, o posto adeque suas 
despesas para sobreviver, mas e as distribuidoras?

Infelizmente elas não mudaram, e olha que deveriam 
ser as primeiras a se atentar a isso, já que o mercado 
dos postos bandeira branca se encontra em cresci-
mento. De acordo com dados da Agência Nacional de 
Petróleo (ANP), em 2016, número de postos indepen-
dentes, saltou de 16.171 para 17.134. Com isso, eles 
passaram a ocupar 41,1% do mercado.

Os dinossauros do mercado continuam com seus 
contratos predatórios. Oferecem como vantagem a 
ostentação da marca e, como obrigações, uma enorme 
lista, cheia de pegadinhas para não perder seu cliente. 
Oferecem míseros centavos por litro a ser consumido 
durante um longo período e desde o primeiro dia após 
a assinatura, o revendedor já se arrepende, pois preci-
sa comprar pelo preço fixado por elas e ponto final.

Não satisfeitas com essa receita, as distribuidoras ain-
da impõe outra facada, o contrato de franquia em lojas 

de conveniência e troca de óleo. Somos obrigados a 
comprar seus produtos e ainda pagarmos royalties, 
elas ganham na ida e na volta.

Vivemos num período denominado como a Nova Eco-
nomia, o revendedor e o consumidor não aceitam mais 
isso, quem manda é o cliente. Isso significa servi-lo da 
maneira como ELE quer ser servido, não como você 
acha mais bacana ou como é mais conveniente para 
seu negócio.

O jogo mudou, antes a empresa empurrava e o cliente 
aceitava e ficava quietinho. Hoje os consumidores têm 
poderes nunca visto antes, avalia o seu negócio, ava-
lia o seu atendimento, em outras palavras, coloca o 
seu negócio no rumo. Você não precisa mais abaixar 
a cabeça para as distribuidoras e achar que o fato de 
ter a bandeira dela é sinônimo de sucesso, pois não é. 
O consumidor lhe dá insights, e o que você vai fazer 
com eles é o desafio.

Nesse mundo digital o banco de dados é o novo petró-
leo. Ao participar de programas da distribuidora você 
está dando todas as informações de seus clientes a 
ela, num futuro, sair dessa bandeira será pedir para 
elas enviarem os seus clientes para a concorrência.

Uma frase que gosto é “O digital empodera a todos.” 
Isso resume um sentimento em que, se você investir 
em tecnologia própria e ser proprietário de seu banco 
de dados, não precisa de uma grande marca em seu 
negócio. Saiba ouvir o seu cliente, comunique com 
ele através do meio digital e ouça cada reclamação, 
sugestão ou elogio para melhorar o seu negócio.  E 
coloque em prática todo o Feedback, isso irá mudar o 
seu negócio.  Seja livre, tenha sua marca própria e seja 
dono do seu destino.

* Ricardo Pires é revendedor e desenvolvedor da Club Petro
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Preços

Postos podem atualizar preço no site da ANP 

O aplicativo GPS Waze é a ferramenta de busca mais 
popular entre os motoristas que pesquisam preços de 
combustíveis. Desde o ano passado, o app oferece 
serviço de verificação de preço da gasolina comum, 
gasolina aditivada, diesel e etanol. O usuário pode 
identificar os preços facilmente, apenas clicando em 
“Search” ou “Procurar”, na parte de cima do aplicati-
vo. Depois é só clicar no ícone da bomba de gasolina 
e aparecerá um mapa informando o valor do produto 
e a sua localização.

Mas e o revendedor, o que deve fazer? A melhor 
estratégia é  manter atualizada a página da sua 
empresa na internet e se cadastrar no aplicativo. Um 
passo a passo foi criado e pode ser conferido neste 
link: https://wiki.waze.com/wiki/Adicionar_postos_de_
combust%C3%ADvel.

É possível incluir a localização, bandeira, produtos 
e serviços disponíveis. Lembrando que os usuários 
também podem informar qual o preço dos produtos 
e essa informação ficará disponível para todos que 
acessam o aplicativo.

NNo final de junho, a ANP disponibilizou em seu site 
uma área para o revendedor atualizar, voluntaria-
mente, os preços de compra e de venda dos com-
bustíveis (gasolina, etanol, diesel S-10, diesel S-500 
e gás natural veicular), sempre que tiver alteração 
nos valores praticados. 

A iniciativa, intitulada Infopreço, visa aperfeiçoar o 
monitoramento dos valores nas diferentes regiões do 
Brasil, tornando-se mais uma opção de consulta dos 
preços pela sociedade, além do “Levantamento de 
Preços e de Margens de Comercialização de Com-
bustíveis”. Este último pode ser consultado no ende-
reço www.anp.gov.br/preco. 

Os dados declarados estão disponíveis para consulta 
desde 11 de julho. As informações são divulgadas em pla-
nilhas Excel (.xlsx) e atualizadas diariamente; permitindo 
filtros por produto, CNPJ, nome e endereço. 

Confira abaixo como cadastrar os preços:
1. Acesse o site www.anp.gov.br

2. Clique no link “Sistemas da ANP”

3. Clique no link “Infopreço – Cadastro de Preços de 
Combustíveis” e depois em “Acessar o Sistema”

4. Os postos que já tiverem acessado o Sistema de 
Registro de Documentos dos Postos Revendedores 
(SRD-PR) podem usar o mesmo usuário e senha. Basta 
clicar em “Acessar o Sistema”

5. Para quem nunca acessou o SRD-PR, clique em 
“Solicitar Acesso ao Sistema”

6. Na página de Cadastro de Preços do Infopreço, 
são exibidos todos os tipos de combustíveis (gasolina, 
etanol, GNV, Diesel S500 e Diesel S10). Preencha os 
campos de preços e clique em Salvar.

Waze permite posto inserir 
seu preço no aplicativo 

para consulta de usuários
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Especial

Greve dos 
caminhoneiros

impôs um 
marco zero 
à política energética

A
* Carolina Dutra 

A recente greve dos caminhoneiros, que impactou 
sensivelmente a economia do País, expôs, por um 
lado, a importância do papel exercido pela reven-
da varejista de combustíveis como um importante 
setor da indústria do petróleo e, de outro, mais um 
desafio para a política energética nacional: garantir 
o abastecimento de combustíveis em todo o terri-
tório brasileiro, destacando três premissas: oferta, 
qualidade e preços.

Antes da greve, vale lembrar que episódios ocor-
ridos em meados de 2017 já haviam colocado o 
‘bode na sala’. Em julho do ano passado, a Petro-
bras reformulou sua política de precificação dos de-
rivados de petróleo, passando a definir diariamente 
seus preços em função dos valores praticados no 
mercado internacional.

A partir de agosto, o fatídico aumento das alíquo-
tas de PIS/COFINS de todos os combustíveis e 
do GLP, foi responsável por considerável elevação 
dos preços, de cerca de R$ 0,41 por litro. A medi-
da foi tomada por intermédio do Decreto Federal 
9.101/2017 – objeto de uma série de liminares que 
suspenderam o aumento, posteriormente cassadas 
e que aguardam decisão final do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) até hoje. O Governo se justifica 
apontando necessidade de cumprir a meta fiscal.

Nesse contexto, o Governo Federal adotou medidas 
ousadas, como a concessão de subsídio à Petrobras 

de R$ 0,30 por litro de óleo diesel, cuja validade está 
sendo discutida por outras empresas produtoras 
no Supremo Tribunal Federal. Outra contundente 
medida, que afetou diretamente a revenda, foi a 
imposição aos postos de combustíveis do dever de 
repassar ao consumidor os descontos no preço do 
diesel recebidos das respectivas distribuidoras.

Reajuste sem data fixa
Por determinação do Ministério de Minas e Energia 
(MME), pressionado pela opinião pública, a ANP foi 
envolvida nesse imbróglio e, promoveu entre 11 de 
junho e 2 de julho uma Tomada Pública de Contri-
buições sobre fixação de periodicidade mínima para 
o repasse do reajuste dos preços dos combustíveis. 

O Sindicombustíveis Resan apresentou sua suges-
tão, alertando que tal debate é importante, porém 
não deve se limitar aos efeitos da política de preços 
da Petrobras, sendo necessário que o MME revise 
com urgência a Política Energética de modo apro-
fundado, enfrentando os desafios que tem afetado 
especialmente a revenda varejista, tais como:

a) a promoção do setor de refino (o que está sendo 
parcialmente realizado no âmbito do Programa 
Combustível Brasil);

b) a estratégia operacional da Petrobras S/A em 
optar pela maciça exportação de óleo cru e pela 
importação de derivados, o que por si só já impacta 
os preços finais dos produtos pela variação cambial 
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REVENDA DE GLP

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

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

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

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

A ANP não irá mais fixar uma 
periodicidade mínima para reajus-
tes de preço dos combustíveis no 
País, segundo divulgou em nota 
oficial no dia 19 de julho. Ainda as-
sim, uma consulta pública vai abrir 
debate para o aumento da trans-
parência na formação dos preços 
e propor medidas em até 60 dias. 

Segundo o diretor Décio Oddone, 
uma medida imediata é que as 
companhias não poderão fazer 
os repasses anunciados pela Pe-
trobras de forma antecipada. O 
anúncio do reajuste terá que ser 
feito no dia exato para, segundo 
Oddone, permitir uma concorrên-
cia mais transparente.

“Na maioria das vezes, o preço 
do combustível que está naquele 
momento em estoque é reajus-
tado, sendo que o dono do posto 
comprou no preço antigo. Esse 
tipo de divulgação prévia instiga 
comportamentos desnecessários 
no mercado”, disse o diretor.

Oddone também anunciou que 
está sendo recomendada à Pe-
trobras a divulgação de preços 
efetivos e não a média aritmética 
dos pontos de entrega (refinarias).

Mais concorrência
A ANP defende mais competiti-
vidade na produção de combus-
tíveis. Por isso, deverá informar 

o Conselho Administrativo de 
Defesa Econômica (Cade) sobre 
a necessidade de avaliação da 
estrutura de refino no Brasil.

Segundo nota de sua assesso-
ria de imprensa, a ANP defende 
“medidas que estimulem a entra-
da de novos atores no segmento 
e ampliem a concorrência com 
efeitos benéficos aos preços de 
venda ao consumidor”. 

A agência pretende, ainda, 
encaminhar aos ministérios da 
Fazenda e de Minas e Energia 
as sugestões na área tributária 
que amorteçam os reajustes dos 
preços dos combustíveis. 

e pelo custo para sua internação;

c) criar mecanismos de trans-
parência sobre a formação de 
preços no setor de distribuição 
de combustíveis, haja vista haver 
indícios de que tal segmento tem 
se apropriado de parcela de va-
lores ao intermediar os reajustes 
promovidos pela Petrobras S/A 
no comércio de produtos para a 
revenda atacadista/varejista de 
combustíveis;

d) e, especificamente quanto à 
proposta em análise, estabelecer a 
periodicidade de 30 dias para fins 
de repasse do reajuste do preço dos 
combustíveis pelo setor de refino 
aos subsequentes elos da cadeia 
de abastecimento.

Em outras palavras, atentou-se para o 
imperativo de rediscutir todos os entra-
ves amargados pela Política Energé-
tica brasileira, cujo objetivo central é a 
promoção da segurança energética.

A ANP, em resposta, decidiu que 
não adotará medida estabelecen-
do a periodicidade mínima para os 
reajustes de preços dos combus-
tíveis no produtor ou nos demais 
elos da cadeia de abastecimento, 
sinalizando que realizará novos es-
tudos sobre questões levantadas na 
referida consulta, envolvendo, por 
exemplo, mecanismos de aumento 
da transparência na formação dos 
preços dos combustíveis.

ANP aprofunda estudos para ampliar concorrência

*Carolina Dutra é advogada do Sindicombustíveis Resan



12 |  POSTOS & SERVIÇOS

Até o final de 2019, bombas de com-
bustíveis terão de ter o mesmo sistema 

de segurança de um banco. A venda 
do combustível que passa pela bomba 
utilizará a mesma tecnologia que uma 
transação bancária, ou seja, a cripto-

grafia e certificação digital. Mas o que 
é isso? O que a mudança impõe ao 

revendedor e quais os benefícios para 
o consumidor? Quem está pensando 

em trocar equipamentos do posto deve 
ler esta reportagem com atenção.

Bombas à prova de fraudes
terão tecnologia bancária

Inmetro

OO prazo para que fabricantes de bombas medidoras de 
combustíveis líquidos lancem no mercado novos mode-
los dotados de segurança de hardware e software, além 
da incorporação de princípios criptografia assimétrica 
- tecnologia utilizada para aumentar a confiabilidade do 
que está sendo vendido e impedir a sua violação por 
fraudadores - se encerra em dezembro de 2019. 

Para saber como o mercado está se preparando para 
essa mudança, que consta na Portaria 559/2016 do In-
metro, Postos & Serviços entrevistou Raimundo Rezen-
de, diretor de Metrologia Legal do Inmetro. 

Segundo ele, as empresas fabricantes já estão alinha-
das com a nova tecnologia. “Acredito que não há empe-
cilhos para prorrogações de prazos, pois os parâmetros 
são claros e com protocolos internacionais”.

Nova atualização
A novidade, contudo, está na recente publicação da 
Portaria 294, de junho de 2018. Considerando a necessi-
dade de melhoria contínua do controle metrológico legal, 
a portaria traz informações no artigo 9 quanto à inclusão 
de criptografia e certificação digital nas bombas. 

“Até então, não tínhamos assumido no Brasil a utilização 
da certificação digital. Era uma decisão que dependia da 

indústria. Buscamos recomendações da Organização In-
ternacional de Metrologia Legal (OIML) e não havia estudo 
comprobatório de que a certificação resolveria a questão 
das fraudes. Contudo, essa tecnologia já existe em transa-
ções bancárias. E é isso que vai acontecer na bomba”. 

Quando rodar o número de voltas correspondente a um 
litro, por exemplo, a informação é criptografada e enviada 
ao computador sem adulteração. “Vai permitir, ainda, que 
o consumidor posso parear o seu celular com a bomba 
e ver a quantidade exata vendida. Vamos dar mais essa 
confiança”.

Prazos previstos para a troca
Adequações nas bombas já existentes poderão ser 
feitas, contudo, os equipamentos deverão ser tirados no 
mercado em prazos que variam conforme seu ano de 
fabricação. Confira o cronograma abaixo:

Modelo até 2019 - 180 meses após a publicação da portaria 559/16
Anterior a 2016 - 144 meses após a publicação da portaria 559/16
Anterior a 2014 - 132 meses após a publicação da portaria 559/16
Anterior a 2011 - 120 meses após a publicação da portaria 559/16
Anterior a 2007 - 96 meses após a publicação da portaria 559/16
Anterior a 2004 - 72 meses após a publicação da portaria 559/16
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cumprida dentro do próprio posto 
durante o horário de trabalho, sem a 
necessidade de pagamento de horas 
extras”, pondera Julião. 

Reclamação trabalhista

Desde novembro do ano passado, 
quando entrou em vigor a reforma 
trabalhista, houve diminuição signifi-
cativa no número de reclamações e 
de processos judiciais. “As ações de 
agora vêm com pedidos mais restritos, 
feitos com mais seriedade”. 

Principais cláusulas

Piso salarial 
Reajuste de 2,097%, com piso da 
categoria fixado em R$ 1.217,00 

Auxílio-alimentação
R$ 18,00 por dia trabalhado 

Cesta básica
Com mínimo de 17 itens e 30 quilos 
de produtos

Sindical

Novo acordo 
em vigor

AAs negociações do acordo coleti-
vo de 2018 foram as mais difíceis 
dos últimos 16 anos, não só pela 
crise do País, com a fixação de 
um índice inflação muito aquém da 
pretensão do sindicato dos empre-
gados, mas também pela situação 
desfavorável do mercado varejista 
de combustíveis afetada pela inten-
sa queda nas vendas. 

Segundo o advogado trabalhista 
Rodrigo Julião, o saldo geral do 
acordo é positivo para ambas as 
partes, uma vez que a reforma 
trabalhista trouxe benefícios ao 
empregador e também aos frentis-
tas e demais funcionários. 

“Apesar do desgaste na negocia-
ção por conta da economia e da 
reforma trabalhista, patrões e em-
pegados conseguiram manter os 
direitos sociais que haviam sido 
adquiridos nos últimos anos. Não 
houve perda nem em cesta básica 
e nem em tíquete-alimentação, 
dentre outros”, pondera Julião.
Dois dos pontos importantes trazi-
dos pela reforma trabalhista são a 
negociação direta do banco de ho-
ras extras entre patrões e emprega-
dos e a realização da homologação 
do desligamento do funcionário na 
própria empresa. 

Almoço
Uma grande conquista para a 
categoria patronal é a inclusão na 

convenção coletiva da redução do 
intervalo para descanso e refeição, 
com o limite mínimo de 30 minutos 
diários para jornadas superiores a 
6 horas. 

“É uma concessão, ou seja, se as 
partes assim desejarem, existe a 
possibilidade de o funcionário fazer 
intervalo de 30 minutos e antecipar 
a saída no final do dia. A jornada 
continua a mesma”, explica o 
advogado. 

Pelo texto em vigor da lei traba-
lhista, o intervalo deve ser de no 
mínimo uma hora e máximo, de 
duas. “A meia hora só poderia ser 
feita se estivesse na convenção 
coletiva. Agora, está liberada”.

Cursos

Norma Regulamentadora 20 
(NR20) e as demais capacitações 
exigidas pelo Ministério do Traba-
lho e outros órgãos públicos que 
regem as atividades de postos de 
combustíveis, lojas de conveniên-
cia, estacionamentos, lava-rápi-
dos e trocas de óleo poderão ser 
feitas, daqui por diante, em cursos 
de ensino à distância (EAD). “Para 
os funcionários há a vantagem da 
economia de tempo. Já para os 
empresários, há o fator economia, 
uma vez que a estrutura das esco-
las on-line permite oferecer cursos 
à distância mais econômicos. A 
carga horária também poderá ser 
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Convênio

Para facilitar aos associados do 
Sindicombustíveis Resan a contra-
tação e seleção de colaboradores 
capacitados para o programa Jovem 
Aprendiz, o sindicato estabeleceu, 
em julho, um novo convênio com 
a Fundação Settaport. Focada em 
Educação para o Trabalho, a Setta-
port qualifica os jovens em cursos 
de Auxiliar de Frentista, Atendi-
mento e Comércio (para loja de 
conveniência) e Auxiliar de Serviços 
Administrativos apenas nas cidades 
de Santos e Guarujá. 

Esta é mais uma opção para o as-

sociado, já que o sindicato mantém 
parceria com o Instituto Brasileiro 
Pró-Educação, Trabalho e Desen-
volvimento (Isbet) para recrutamen-
to e seleção, neste caso, apenas 
na cidade de Santos. O telefone, do 
Isbet, é o (13) 3326-4562.

Para os associados Resan, a Setta-
port cobrará, por jovem, o valor de 
R$ 200 mensais e a taxa única de R$ 
40 pelo material do aluno. Para as 
demais empresas não são associa-
das, a Fundação cobra R$ 250 por 
jovem contratado mais a despesa das 
apostilas. Todo o trabalho de recruta-

mento, seleção e a acompanhamento 
durante o período de contrato na 
empresa é feito pela entidade. 

Para contratar, basta entre em con-
tato pelos telefones (13) 3213-4900 
ramal 226, falar com Naila Alonso 
ou Thascyane Falcão. O e-mail é 
o fundacao@settaport.com.br com 
cópia para fundacaosettaport@
hotmail.com

A contratação deve ser feita com a 
de qualquer outro trabalhador cujo 
contrato de trabalho seja temporá-
rio. Deve haver registro e anotação 
na carteira profissional, pagamento 

Não se esqueça do 
Jovem Aprendiz
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do piso da categoria, vale-transporte, 
FGTS, férias e demais benefícios 
previstos pela convenção coletiva. O 
contrato de trabalho tem duração de 
um ano, podendo ser prorrogado por 
igual período. 

Lei obriga contratação

Estabelecida pela Lei nº 10097/2000 
e regulamentada pelo decreto nº 

5.598/2005, definiu-se que todas as 
empresas que possuem pelo menos 
sete funcionários devem contratar, 
obrigatoriamente, adolescentes e 
jovens entre 14 a 24 anos para o 
programa. Empresas com mais de 
sete empregados devem destinar o 
equivalente a 5%, no mínimo, e 15%, 
no máximo, sobre o quadro de fun-
cionários para os aprendizes. 

A função de aprendiz foi alterada em 
2005, quando se instituiu que ativida-
des insalubres deveriam ser exercidas 
por jovens de 18 a 24 anos. Portanto, 
para atuar em posto revendedor de 
combustíveis, é permitido somente a 
contratação de jovens acima dos 18 
anos, devido à periculosidade. 

O trabalho de um aprendiz no posto 
é uma espécie de estágio remune-
rado, com carga horária máxima de 
seis horas diárias para aqueles que 
não tiverem ainda o ensino funda-
-mental concluído; e de oito horas 
para os demais, desde que nesse 
período haja um horário destinado à 
aprendizagem teórica.

Demais cidades
No portal do Cadastro Nacional 
da Aprendizagem (http://portal.
mte.gov.br/politicas_juventude/
cadastro-nacional-da-aprendiza-
gem.htm), o empresário poderá 
encontrar contatos das diversas 
instituições qualificadoras próxi-
mas às suas cidades. 

A única condição, sempre, será en-
contrar cursos destinados a apren-
dizes de 18 a 24 anos. Até mesmo 

nas lojas de conveniência, devido à 
venda de cigarros e bebidas alcoó-
licas, menores não são permitidos. 
Há opções de entidades cadastra-
das em diversas cidades, mas há 
casos de outras menores que não 
têm nenhuma instituição oferecen-
do cursos. Fica, então, o desafio 
de o empresário ter de preencher 
vagas de aprendizes em municí-
pios sem a existência de cursos de 
formação técnica. 

Na maioria dos casos, a empresa 
acaba contratando jovens aprendi-
zes para serviços administrativos, 
preenchendo, assim, a vaga exigida.

Encargos

As empresas estão sujeitas ao re-
colhimento de alíquota de 2% sobre 

os valores de remuneração de cada 
jovem, inclusive sobre gratificações, 
para crédito na conta vinculada ao 
FGTS. O recolhimento da contribui-
ção ao INSS é obrigatório, sendo o 
aprendiz segurado-empregado. 

Incentivos fiscais e tributários
- Apenas 2% de FGTS (alíquo-
ta 75% inferior à contribuição 
normal);

- Empresas registradas no 
“Simples”, que optarem por 
participar do programa de 
aprendizagem, não tem acrés-
cimo na contribuição previ-
denciária;

- Dispensa de Aviso Prévio remu-
nerado;

- Isenção de multa rescisória. 

Fundação Settaport assinou novo convênio com Sindicombustíveis Resan em julho

Fotos Divulgação / Settaport
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Nossa gente

No começo do ano, o Lar de 
Idosos São Francisco de Assis, 
de Santos, passou por uma 
situação complicada. Aproxi-
madamente 20 cadeiras foram 
roubadas e a coordenação da 
entidade não tinha como recep-
cionar familiares e até mesmo 
acomodar as senhoras que lá 
residem. O presidente da entida-
de, João Henrique da Silva, se 
recorda da situação emociona-
do. “Ficamos sem saber o que 
fazer. Só pedimos a Deus que 
Ele nos ajudasse. E, naquela 
semana, uma loja encerrou suas 
atividades e nos perguntaram 
se aceitaríamos a doação de 28 
cadeiras. Quem não acredita em 
Deus, não tem a oportunidade 
de se emocionar quando essas 
coisas acontecem”.

Pouco tempo depois, outra 
ajuda, de forma espontânea, 
trouxe mais um alívio para o 
lar. Foi a inserção da entidade 
entre uma das beneficiadas 
pela Campanha Abasteça o 
Natal de Quem Precisa, pro-
movida pelo Sindicombustíveis 
Resan há duas décadas. A 
doação, de R$ 2.500,00 dos 
associados, ajudou a bancar 

parte das contas da casa, que 
estavam atrasadas.

“A doação veio em ótima hora! 
Nos ajudou a quitar uma série 
de despesas. Só temos que 
agradecer ao Resan pelo apoio 
à nossa causa. Temos hoje 17 
senhoras que contam com todo 
o nosso suporte, tanto na parte 
da saúde quanto no apoio 
social. Recebemos muitas 
doações de alimentos, mas, às 
vezes, a conta não fecha”.

Para complementar as contas, o 
lar realiza um bazar toda terça-
-feira, das 8 às 16 horas. Eles 
aceitam doações de roupas e 
utensílios domés-
ticos em boas 
condições. Se você 
quiser colaborar, 
seja com a doação 
em espécie, ou 
com produtos de 
higiene e fraldas 
geriátricas, entre 
em contato pelo 
telefone (13) 3234-
5039. A entidade 
fica na Rua Silva 
Jardim, 399, no 
Macuco, em Santos. 

Campanha do Resan 
beneficia Lar de Idosos

Projeto social do sindicato 
beneficia asilo com 17 idosas, 

no Macuco, em Santos
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Oportunidade

Empresários interessados em fornecer produtos 
e serviços para a Prefeitura de Santos devem se ca-
dastrar num aplicativo chamado LicitaSantos Fácil 
e passar a  receber alertas sobre editais abertos 
para compras de produtos e serviços. O serviço foi 
lançado no dia 26 de julho.

Desde 2013, quando as primeiras iniciativas neste 
sentido começaram a ser implementadas, o índice de 
empresas santistas vencedoras das concorrências 
promovidas pelo município saltou de 13% para 31,4%. 
A participação do comércio de Santos ainda é muito 
acanhada, mas queremos que pequenos empresários 
e microempreendedores individuais participem cada 
vez mais dos pregões eletrônicos”, disse o secretário. 

O aplicativo pode ser baixado, por enquanto, apenas 
em smartphones de sistema Android. Após a insta-
lação, o empresário pode se inscrever e escolher 
as áreas sobre as quais deseja receber notificações 
sobre abertura e encerramento de licitações.

O app também permite que o empresário salve os pro-
cessos que mais interessem para acompanhamento. 
Há ferramentas de busca com filtros por palavras e 
datas, além de informações sobre o Registro Cadas-
tral da Prefeitura.

LicitaSantos Fácil
► Visualize as aberturas de propostas de licitações que 
ocorrerão nos próximos 30 dias e as já abertas;

► Insira os dados de sua empresa para receber avisos de 
licitações referentes ao ramo de atividade de sua empresa;

► Receba SMS no dia anterior ao da licitação que você 
selecionar como “favorita”;

► Visualize os documentos necessários para o cadastro de 
fornecedores.

Secretário Carlos Teixeira e o prefeito Paulo 
Alexandre Barbosa no lançamento do app

LicitaSantos abre portas para pequeno empresário
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Larissa Pontes Ribeiro
Posto Laridany - Miracatu

   
 Francisco Cinese Leone

Auto Posto Cinese - Guarujá 03 - Reunião de Ne-
gociação com o 

Sindminérios/Santos para 
a renovação da convenção 
coletiva da categoria de tro-
cas de óleo, em Santos/SP;

17 - Reunião com o 
Sempospetro/San-

tos para tratar da Conven-
ção Coletiva da categoria 
de Postos de Serviços, em 
Santos/SP;

19 - Entrevista ao vivo 
do presidente José 

Camargo Hernandes, na 
Rádio Nova FM, em San-
tos/SP.

AGOSTO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!
Ações / Resan

Julho

03

10

29

SETEMBRO
1ª QUINZENA

08

13

21

01

07

Maria Del Carmen Rodri-
guez Duran 
Auto Posto Itanhaém - Ita-

nhaém

Rayner Patrick Pontes Imanobu 
Posto de Combustíveis Vale - Jacu-
piranga
   

Emir Michalichen
 Auto Posto Cubatão - Cuba-

tão
   

Jair Antônio Ongarato
Posto 4 Irmãos -  Jacupiranga
Posto Ongarato - Jacupiranga

09

Robson do Carmo Barros
Auto Posto Tio Beba - Miracatu
Auto Posto Vale do Ribeira 

de Miracatu - Miracatu
   

Luciana Fogarolli Costa
Auto Posto Flosi - São  
Vicente

   
Felippe Loubeh Camargo 
Hernandes
Auto Posto Arrastão - Santos

Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos

Gisele Jordão Cavalheiro Rigo 
Auto Posto São Vitor -  Santos

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

Fernando César de Castro 
Martins
Portal 500 Anos Serviços 

Automotivos - São Vicente

O uso do celular por frentista, na 
pista, é motivo de demissão por 

justa causa. A proibição é apresentada 
aos funcionários em diversas situações, 
sejam elas durante a assinatura do con-
trato de trabalho ou em cursos como o 
da Norma Regulamentadora 20 (NR20), 
que trata da Segurança e Saúde no Tra-
balho com Inflamáveis e Combustíveis. 
A utilização do celular em local de 
trabalho gera distração do funcionário 
e consequentemente mau atendimen-
to, além de ser um grande risco para o 
funcionário e para a empresa.
“Uma prática comum é o gerente fazer 
uso do celular com frequência, por se 

tratar de um profissional que resolve 
problemas o dia todo.  Mas a proibição 
na pista vale para todas as atividades, 
incluindo a gerência”, sugere o consul-
tor Ricardo Pires, do Club Petro.
Dicas evitar futuras reclamações 
trabalhistas:
• Afixe a norma interna da empresa 

proibindo a utilização do celular na 
pista em um quadro de avisos.

• No contrato de trabalho do empre-
gado, faça constar cláusula com a 
proibição.

• Não faça vista grossa.
• Advirta por escrito o funcionário 

que usar celular na pista.
• Na segunda advertência, aplique a 

suspensão de 3 dias.
• Uma terceira advertência é passí-

vel de demissão por justa causa.

Celular na pista, NÃO!
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Fique Atento!

  

1 Em 2 de agosto, houve 
uma mudança importante 
na emissão das notas 
fiscais eletrônicas. O 

modelo antigo da NF-e, versão 3.10, 
foi desativado e só são aceitas pelo 
governo as NF-e 4.0. A nova versão 
traz alterações para documentar 
todos os bens e mercadorias. Boa 
parte dessas alterações são técnicas 
e feitas automaticamente para quem 
utiliza um sistema emissor atualizado 
e confiável. Para quem ainda usa 
emissores de nota fiscal eletrônica 
gratuitos, é bom ficar atento, pois 
estes são menos ágeis, mais com-
plexos e ineficientes, e em breve, 
deverão ser extintos. 

NF-e

DIFAMAÇÃO 1

4O Recap e o Sindilub anunciam o Congresso e Feira 
de Negócios ERCOM & EALUB, evento dedicado aos 
setores de lubrificantes, de postos de serviços e de 
lojas de conveniências, que acontecerá em 17 e 18 de 

outubro de 2018 no Royal Palm Hall, em Campinas – São Paulo. 
O evento reunirá em torno de 1.200 empresários e executivos 
do setor, participando de palestras e debates para discussão de 
temas de interesse das categorias. A expectativa é de reunir 50 
marcas expositoras para promover e incentivar a conexão entre 
os fornecedores e os empresários da revenda. Inscrições no site: 
http://ealub.org.br/2018/

ERCOM & EALUB

5 Um casal foi condenado a pagar R$ 7,5 mil 
para  proprietária de um posto, em razão de pu-
blicação considerada ofensiva no Facebook. O 
casal esteve no estabelecimento para abaste-

cer, no valor de R$ 25. No entanto, por conta de problemas 
técnicos e de o frentista ser novato, o procedimento não foi 
realizado. Porém, no painel da bomba estava demonstrado o 
valor de R$ 50,00, referente a abastecimento anterior, o que 
induziu o atendente a erro. Os empresários, então, divulga-
ram a situação, na rede social, como um golpe do posto.

ESOCIAL

7 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 VENDA 

6 A proprietária registrou boletim de 
ocorrência e pediu reparação moral, pois 
a postagem atingiu mais de nove mil 
acessos. Argumentou ainda ter mantido 

contato telefônico com o casal na tentativa de resolver o 
problema, mas acabou sendo agredida verbalmente. Na 
sentença, o juiz ressaltou que “tal comentário transbor-
da o direito de crítica e a liberdade de expressão em 
relação ao serviço defeituoso, pois macula a imagem da 
pessoa jurídica, na medida em que coloca o defeito na 
prestação do serviço, fato da seara consumerista, como 
um algo criminoso, com contornos de estelionato”.

DIFAMAÇÃO 2

2 Boa parte dos postos já 
deve estar adequada ao 
Sistema de Escrituração Di-
gital das Obrigações Fiscais, 

Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).  
A implementação foi feita de forma es-
calonada, conforme o porte da empresa. 
Para aquelas com faturamento anual 
superior a R$ 78 milhões, a primeira 
fase entrou em vigor em janeiro. Para 
empresas com faturamento acima de R$ 
4,8 milhões, a primeira fase entrou em 
vigor em 16 julho. Somente empresas 
com faturamento anual de até R$ 4,8 
milhões e MEIS com um funcionário 
terão mais prazo (a partir de novembro), 
conforme medida publicada no Diário 
Oficial da União no dia 11 de julho.

8A Glencore Energy 
assinou um acordo 
para adquirir 78% 
da Ale Combustí-

veis, quarta maior distribuido-
ra de combustíveis do Brasil. 
Marcelo Alecrim, um dos 
fundadores da Ale, manterá 
22% de fatia no negócio e as-
sumirá o posto de presidente 
do Conselho de Adminis-
tração com a conclusão do 
acordo. 

3 Os canudos de plástico 
estarão proibidos em bares, 
restaurantes, hotéis e pen-
sões de Santos, a partir de 

2019. A medida é estabelecida pela Lei 
Complementar 1.010, que foi sanciona-
da no dia 31 de julho. De acordo com 
a Prefeitura de Santos, a medida visa 
à preservação do meio ambiente por 
meio da redução do descarte de produ-
tos plásticos, cujo processo de decom-
posição natural pode levar até quatro 
séculos, segundo o Ministério do Meio 
Ambiente. A multa para estabelecimen-
tos que desrespeitarem a nova regra 
vai variar de R$ 500 a R$ 1 mil. Para 
canudos feitos de materiais alterna-
tivos, como papel ou metal, continua 
valendo a obrigação da embalagem em 
papel, conforme a legislação municipal. 
Os comerciantes terão um semestre 
para se adaptar a nova medida.

CANUDO PROIBIDO




