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Não feche os olhos para as 
oportunidades 
Cada carro que entra no posto gera 12 possibilidades de negócios
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"Revendedor será penalizado 
com mais taxas obrigatórias"
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O país que tem um dos impostos mais 
altos do mundo sobre combustíveis é 
também onde o revendedor é mais pe-
nalizado com despesas acessórias para 
manter seu negócio aberto. E não estou 
falando apenas das obrigações que te-
mos que cumprir para ficar em dia com a 
lei, mas de taxas e regras criadas pelos 
mais diversos órgãos de todas as esfe-
ras para onerar ainda mais o posto. 
A novidade mais recente ainda está em 
teste em Goiás e no Distrito Federal e 
não chegou ao Estado de São Paulo. 
Mas que se preparem os revendedores 
paulistas porque a ANP decidiu que os 
empresários do setor devem pagar pelas 
análises de combustíveis.
Ou seja, vamos fazer - e pagar - pela 
obrigação da agência de fiscalizar os 
combustíveis vendidos no País. Isso é 
o que diz a Resolução 790/19 que foi 
publicada em junho, instituindo o novo 
Programa de Monitoramento de Quali-
dade de Combustívies (PMQC).
A mudança consiste em transferir 
para o empresário a responsabilidade 
em arcar com as despesas de coleta, 
transporte e análises físico-químicas 
das amostras de combustíveis. A mes-

ma regra valerá para as distribuidoras 
que serão visitadas ao menos uma vez 
por mês para coleta de amostras.
Se nada mudar no programa até a sua 
implantação em SP (prazo não definido), 
o revendedor que não estiver em dia 
com o pagamento das taxas não poderá 
exercer a atividade de revenda, uma vez 
que a distribuidora estará proibida de 
lhe fornecer o combustível. Mas, repito, 
gostaria de acreditar que as autoridades 
terão bom senso para entender que a 
revenda já está penalizada demais com 
o achatamento de suas margens.
Vale aproveitar o gancho da necessida-
de premente que temos de aumentar 
receitas para chamar a atenção para a 
matéria de capa desta edição. Ela fala 
das lições do consultor Marcelo Borja 
sobre gestão de postos. Ele abre nos-
sos olhos para a quantidade de opor-
tunidades de vendas geradas por um 
posto e o quanto é importante que a 
figura do frentista fique cada vez mais 
no passado e que surja no seu lugar o 
vendedor de pista, alguém que colabora 
com as metas traçadas pelo revendedor 
e se compromete o resultado final da 
empresa. Pense nisso!
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Gestão de postos

As atuais margens de revenda de 
combustíveis – muito diferentes de 
15 anos atrás – não permitem mais 
ao revendedor apostar todas as 
suas fichas no abastecimento. Mar-

celo Borja, um dos profissionais mais populares 
entre os consultores de gestão em postos de 
serviços, garante que carro que entra na pista 
de abastecimento é capaz de gerar 12 oportuni-
dades de negócios. "E você continua pensando 
só em colocar gasolina?", questionou ele aos 
revendedores que participaram da palestra 
"Focando em serviços, vendas e resultados", 
ministrada no Fórum Internacional de Postos de 
Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniên-
cia & Fast Food, realizado durante a Expopos-
tos, em agosto de 2019, em São Paulo.

Um posto que venda 200 mil litros de 
combustíveis por mês, com tíquete mé-
dio de abastecimento de R$ 30,00 a um 
preço de R$ 4,499 o litro da gasolina, 
terá abastecido 6,68 litros por cliente ao 
final de um mês. Dividido pelo volume de 
litros significa que, em 30 dias, passaram 
pelo posto 29.940 carros para abastecer 
ou o equivalente a 998 veículos por dia. 

“Isso significa quase 
1.000 oportunidades de 
negócios por dia”, aler-
ta Marcelo Borja. Entre 
os serviços básicos que 
devem estar agregados e 
sendo oferecidos a esses 
clientes estão:

1 Fluido radiador
2 Fluido de freio

3 Fluido de direção
4 Óleo lubrificante

5 Shampoo para para-brisas
6 Palhetas

7 Perfume automotivo
8 Limpa Pneus
9 Filtro de óleo
10 Filtro de Ar

11 Filtro de cabine
12 Filtro de combustível

"Aumentar receitas, 
reduzir custos, 
liderar pessoas 

e fidelizar 
clientes"
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AUMENTAR RECEITAS
Pensando em um posto urba-
no, que tenha dez frentistas 
("vendedores de pista") e que 
funcione das 6 às 22 horas: 

1 Se cada frentista vender 
um litro de lubrificante por 

dia, em 26 dias, multiplicado 
por dez vendedores, teremos 
260 litros vendidos a R$ 34,90:
 Faturamento de 

R$ 9.074,00

2 Uma unidade de aditivo 
por frentista representará 

ao final do mês: 
Faturamento de 

R$ 5.174,00 

3 Se o posto fizer duas 
trocas de óleo de manhã 

e duas à tarde, em um mês, 
terá vendido 416 litros de 
óleo, a R$ 34,90: 

Faturamento de 

R$ 14.158,00

4 Se em cada troca forem 
trocados dois filtros: 

Faturamento de 

R$ 26.208,00

5 Se o posto fizer cinco lava-
gens de carros de manhã 

e cinco à tarde a um preço de 
R$ 30 cada:

Faturamento de 

R$ 9.000,00

Lições do Borja

6 Se a loja faturar R$ 1 
mil em cada turno (ma-
nhã, tarde e noite)

Faturamento de 

R$ 90.000,00

DIMINUIR DESPESAS 
“Custos e despesas são 
como unhas, estão sem-
pre crescendo. Periodica-
mente precisam ser corta-
dos”. O consultor orienta 
para que haja rigor no 
inventário de despesas.
Ele lembra de detalhes 
que passam despercebi-
dos como a evaporação 
do combustível nos tan-
ques. De acordo com a 

ANP, a evaporação acontece 
na proporção de 0,6%. “Um 
posto que venda 200 mil litros 
perde 1,2 mil litros por mês”. 
Nas lojas, ele diz que muitos 
postos consideram como 
‘quebra’ um percentual de 
2%. “O alvo do comerciante 
deve ser trabalhar com uma 
perda de zero porcento”.

1 Conte cigarro de ma-
nhã, de tarde e de noite.

2 Não gerencie miséria. 
"Tem gente esperan-

do queimar duas ou três 
lâmpadas para efetuar as 
trocas de uma vez. Não 
faça isso". Mantenha a 
manutenção do posto rigo-
rosamente em dia.

3 Quem não reconcilia 
cartão de crédito e débi-

to todo dia, perde dinheiro.

4 Aqueles que gostam de 
vender a prazo, cuidado 

Conclusão
Em um mês o fatura-

mento além dos combus-
tíveis é de mais de R$ 

132.945,00 e em um ano 
de R$ 1.595.347,20
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com liberação de crédito. 

5Tenha gestão até no pa-
pel gasto no escritório. 

6 A nova legislação tra-
balhista permite que 

empresas tenham banco de 
horas. Gerencie sua folha de 
pagamentos porque ela re-
presenta 40% das despesas.

7 Avalie seus funcioná-
rios ainda no período 

de experiência. Não espere 
passar 90 dias para avaliar 
se ele é bom. Se você errar 
no recrutamento, não erre 
em efetivar a contratação 
desse funcionário.

8 Se tiver que diminuir 
o quadro de pessoas, 

deixe menos funcionários no 
escritório e mais na pista.

LIDERAR PESSOAS
É preciso entender que o perfil de quem trabalha no pos-
to mudou. Estabeleça alvos e metas, mas se dedique a 
medir os resultados todos os dias. “A equipe tem que ter 
meta. Pense em premiar o melhor vendedor com um dia 
de folga, uma camisa do time de futebol dele, com um 
churrasco para a equipe, um dia de salão de beleza para 
as meninas, uma viagem para a família, cesta básica... Al-
guns postos elegem o destaque do mês, fazem festa para 
os aniversariantes do mês”, sugere Borja.

FIDELIZAR CLIENTES

Manter o padrão de qualidade no 
atendimento é a estratégia mais 
eficiente para fidelizar clientes. Treine 
seu frentista dar bom dia, desejar 
boas vindas, oferecer o melhor 
produto do posto (gasolina aditivada), 
ver como está o óleo... Ele deve sem-
pre ressaltar que está preocupado 
com a segurança do motorista. E não 
pode esquecer de agradecer com um 
‘obrigado, volte sempre’!
Borja citou uma pesquisa feita com 
motoristas sobre o que mais eles 
valorizam no posto depois do abas-
tecimento. O resultado aponta para 
os serviços de calibragem de pneu, 
lavagem vidros, ter loja de conveni-
ência, troca de óleo e lavagem do 

carro. “E tem posto que está arran-
cando o calibrador! Eu sei o trabalho 
que dá, mas o cliente gosta disso. 
Não podemos ignorar o que o cliente 
quer”. Confira algumas técnicas de 
fidelização:

1 Bom atendimento 
2 Preço justo com qualidade 
(“cliente de preço não fideliza, 
na terceira casa decimal ele te 
larga e vai para o posto mais 
barato”) 
3 Local e abastecimento seguros 
4 Um ótimo banheiro 
5 Equipe uniformizada e treinada 
6 Recebimento ágil e honesto 
7 Posto limpo e organizado 
8 Oferta de serviços
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O mercado latino-americano de abaste-
cimento de combustíveis passa por afli-
ções semelhantes às dos revendedores 
brasileiros, sobretudo quanto à des-
valorização das margens de revenda, 
a oscilação do dólar com impacto na 
cotação internacional do petróleo e nos 
preços internos dos produtos e, ainda, 
com a forte interferência governamental 
no mercado. Argentina, Peru e México 
passam por concentração semelhante 
à brasileira no setor de distribuição.

Postos & Serviços esteve no debate 
organizado com os líderes da reven-
da nestes países realizado durante a 
Expopostos. A preocupação comum 
dos representantes do varejo nestes 
países não está na concorrência com 
o posto vizinho, mas na forma como a 
política interna de cada país interfere 
nos negócios.

ARGENTINA

Carlos Gold, da Confederação de 
Hidrocarbonetos e Entidades Comer-

ciais Afins da República Argentina 
(CECHA), reclamou da instabilidade 
econômica da Argentina. Segundo 
ele, nos últimos 20 meses o combus-
tível aumentou em 100% no país. No 
mesmo dia em que ele dava a pales-
tra em São Paulo, 14 de agosto, o 
presidente Mauricio Macri anunciava 
que a gasolina não aumentará até 
novembro, apesar da forte desvalori-
zação do peso.

Interferência 
política no 
mercado de 
abastecimento 
gera problema 
em toda a 
América Latina

"Nossos políticos 
não conhecem o 

mercado. Não se vai 
para faculdade para 
aprender sobre nosso 
setor. É preciso ouvir 

os revendedores",
Renzo Carbone, 

líder da revenda do Peru

Mercados
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O argentino Carlos Gold des-
tacou que a grande preocupa-
ção dos revendedores argen-
tinos era que o faturamento 
com a venda de produtos nas 
bombas não era suficiente 
para a compra de combustí-
veis na semana seguinte, de-
vido à volatilidade do câmbio. 

Outro problema na Argenti-
na é a definição dos preços 
pela YPF, empresa de capital 
privado com 51% de partici-
pação estatal, que se mantém 
como referência para o mer-
cado que conta com outras 
quatro companhias. 

“O empresário argentino não 
tem liberdade de fixar seu 
preço. A YPF tem o preço de 
referência e isso obriga as 
demais bandeiras a estabele-
cer valores parecidos. O preço 
é sugerido pelas distribuidoras 
por e-mail”.

Roberto Díaz, presidente da Onexpo, 
organização nacional da revenda me-
xicana, explicou que o fornecimento de 
combustíveis é feito por sete refinarias, 
seis privadas e uma estatal (PMEX), 
mas que ainda não há garantia de 
entrega imediata de produto e o preço 
tem um teto que nunca poderá ultra-
passar a inflação. 

Apesar da margem de revenda ser livre, 
a maioria das distribuidoras que atuam 
no México trabalham com a política de 
preços sugeridos aos revendedores. 

O México trabalha hoje cinco com dias 
de reserva estratégica de combustí-
veis. Esse é um desafio diante da de-
manda crescente. 

“Passamos de um único fornecedor para 
sete. Hoje podemos escolher, mas es-
tamos num processo de transição uma 
vez que o único fornecedor era estatal e 
tínhamos instruções a serem seguidas. 
Hoje, as novas refinarias estão profissio-
nalizando o relacionamento, já com uma 
visão de longo prazo. Estamos cele-
brando contratos de dez anos. A relação 
está avançando, mas a PMEX ainda não 
entendeu seu papel e continua se posi-
cionando como autoridade”.

MéxicoArgentina



POSTOS & SERVIÇOS  |  09

O mercado de combustíveis peruano é formado 
estritamente por duas refinarias, uma estatal (Pe-
troPeru com 15% dos postos de serviços) e outra 
privada (Repsol, com 12% dos postos), além da 
atuação de três importadores e da distribuidora 
Primax, que já domina 16% dos postos peruanos. 
O país tem 46% de postos bandeira branca. 
Renzo Carbone, da associação de revendedo-
res do Peru (AESGP), explicou que o mercado 
é dinâmico e que os empresários são livres para 
buscar as melhores oportunidades entre as em-
presas distribuidoras, mas aqueles que optam 
por contratos devem manter a fidelidade à ban-
deira, assim como no Brasil. 
Ele ressaltou a defesa que sua entidade faz junto 
aos associados para não destruir a margem de 
revenda. 

“É um erro olhar 
para o mercado para 
ajustar os preços. A 
margem se constrói 
com muita dedica-

ção e suor”.

Peru



A
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"O peso de impostos sobre os combustíveis 
é de um Estado pouco eficiente"

Entrevista

Por Mônica Serrano / Com-
bustíveis & Conveniência

Apesar de a revenda peru-
ana ser um mercado bem 
menor em relação aos 41 
mil postos brasileiros, com 
apenas 4.880 postos de 
combustíveis, o Peru tam-
bém enfrenta o combate 
ao mercado irregular, que, 
segundo Renzo Carbone, 
abrange cerca de 70% da 
economia nacional. 

No Brasil, o mercado de 
combustíveis sofre com 
a ação de agentes irre-
gulares, fraudes tribu-
tárias, roubos de com-
bustíveis de dutos da 
Petrobras, bomba frau-
dada. Como é no Peru? 

Carbone – O setor está 
dividido em dois grandes 
mercados: o formal e o 
informal. A autoridade 
normativa peruana (cor-
respondente à ANP) fala: 
'fiscalizamos o mercado 
legal, mas os ilegais são 
de competência da polí-
cia'. Enfrentamos muita 
dificuldade, é um trabalho 

diário. É muito difícil lutar 
contra isso, pois vivemos 
em um país onde 70% da 
economia é informal, não 
há garantias de produtos 
e os agentes não pagam 
impostos. A entidade re-
presentativa da revenda 
colabora com as autorida-
des para o combate das 
irregularidades. Porém, 
quando ocorre algum 
acidente em um posto 
ilegal, como um incêndio, 
a imprensa divulga que 
todas as revendas são 
inseguras, disseminando 
uma má imagem. Tam-
bém temos que trabalhar 
muito contra isso. 

Qual é o tamanho do 
mercado de seu país? 

Carbone – No Peru, há 
cerca de 4.880 postos. 
Destes, 46% são ban-
deira branca. Como há 
muitas distribuidoras 
irregulares, abre-se uma 
janela para os postos 
passarem a comprar de 
companhias menos confi-
áveis por conta do preço. 

Também temos três gran-
des marcas que vendem 
combustíveis para o país, 
que geram uma concen-
tração de cerca de 30% 
no mercado da revenda. 
Boa parte dos operadores 
(revenda) são indepen-
dentes, com contratos 
com estas marcas. 

O Brasil está passando 
por um momento bas-
tante delicado. A ANP 
propôs a abertura do 
setor, a venda direta do 
etanol das usinas aos 
postos, a permissão 
que TRR possa ven-
der gasolina e eta-
nol, atuando como 
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uma espécie de distri-
buidora. Todas estas 
mudanças visam au-
mentar a concorrência 
para favorecer a queda 
de preços ao consumi-
dor. Qual a sua opinião? 

Carbone – Vou falar do 
ponto de vista de consumi-
dor. É interessante escolher 
entre uma opção e outra, 
tenho algumas alternativas, 
pois é bom que o mercado 
seja pulverizado. Porém, se 
ao final a maior parte é de 

propriedade 
de três mar-
cas, não tem 
muito para 
onde cor-
rer. Na 
minha 
visão, 
não é 
con-
ve-

niente que tenha verticali-
zação para o consumidor, 
pois não é razoável que as 
três marcas se concentrem 
ainda mais, ao adquirir os 
postos, porque os preços 
vão subir. Quanto mais pul-
verizado o mercado, melhor 
para o consumidor

Qual é o percentual de 
impostos sobre a compo-
sição de preços da gaso-
lina e diesel no Peru?

Carbone – Entre 28% e 
35% para a gasolina de 
alta octanagem. No diesel 
é  menor. Ao comparar 
com o mercado brasileiro, 
faço uma única leitura: o 
peso da cobrança tributária 
para os combustíveis é de 
um Estado pouco eficiente, 
demonstra uma política tri-
butária bastante deficitária. 

Qual é a sua visão para 
o empresário ser bem-
-sucedido?  

Carbone – Os empresá-
rios devem investir na for-
mação de talentos, a fim 
de aprimorarem os servi-
ços oferecidos em seus 
postos de combustíveis. 
Além disso, é neces-
sário manter as enti-
dades representativas 

do setor, para reivindicar 

melhorias e defender a ca-
tegoria.  Sobre os preços, 
é um erro o empresário 
que olha para a rua para 
fixar preços. Construir a 
margem é uma tarefa que 
se faz com trabalho, suor 
e privações, de acordo 
com os seus custos. 

Qual é a sua mensagem 
para a revenda brasi-
leira que passa por in-
certezas no setor e per-
manece sob impacto da 
crise econômica?

Carbone – O momento é o 
fortalecimento das entida-
des representativas, como 
a Fecombustíveis e dos 
sindicatos. As entidades 
são as interlocutoras do 
setor que podem defen-
der a categoria, explicar o 
funcionamento dos negó-
cios ao governo e também 
estimular a profissionaliza-
ção da atividade do varejo. 
Elas devem identificar os 
problemas que as autorida-
des não conseguem visua-
lizar e mostrar os impactos, 
antecipar o que poderá 
ocorrer ao setor com as 
medidas que podem ser 
adotadas. Os representan-
tes do setor devem apontar 
soluções e toda categoria 
deve se manter unida.
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“Não prestar informação ao 
consumidor” está na quarta 
posição das principais au-
tuações da ANP, segundo 
o Balanço Anual de 2018 
da agência. A maior parte 
desses comunicados deve 
ser feito por meio de ade-
sivos e placas, que devem 
ser afixados em locais de 
fácil visualização. 

O revendedor ou gerente 
que participa regularmente 
do check-list realizado pelo 
visitador do Sindicombustí-
veis Resan sabe quais são 
esses adesivos. É por isso 
a importância de acompa-
nhar a visita, pois há ainda 
orientações quanto à con-
fecção de placas de acor-
do com as resoluções da 

ANP, com o intuito de evitar 
multas e demais desgastes 
para os revendedores. 
Para servir de guia, Postos 
& Serviços disponibiliza, 
abaixo, a relação das pla-
cas e adesivos obrigatórios 
para postos. Caso fique 
com alguma dúvida, solici-
te uma visita pelo telefone 
(13) 3229-3535.

O que é? Painel que 
informa os preços 
praticados pelo posto 
revendedor.

Posição: Deve ficar na entrada do posto, de modo que o 
consumidor possa observar, com facilidade, os valores a 
qualquer hora do dia ou da noite.

Especificação: A Resolução 57/2014 não estabelece mais 
definição quanto às medidas do painel, desde que haja 
visibilidade. No entanto, as especificações da Portaria 
116, já revogada, ainda servem de referência. 

Legislação

Mantenha as placas obrigatórias e evite multas

PAINEL DE PREÇO 
(Res. ANP 41/2013)
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Quadro que contém 
as seguintes infor-
mações: Número 
de registro do posto 
na ANP; razão so-
cial; nome fantasia; 
CNPJ; endereço; e  
o horário de  
funcionamento.
Colocação: Deve  
ser afixado na área 
onde estão as bom-
bas medidoras, de 
modo visível e com  
caracteres legíveis.
Especificação:
- Ser confeccionado em 
material rígido, plástico 
ou metálico; 
- Ter dimensões míni-
mas de 0,50m de lar-
gura x 0,70m de 
comprimento;
- Usar fonte Arial Nar-
row Bold, tamanho 
180pt para o campo 
“Número da autoriza-
ção para o exercício 
da atividade outorgada 
pela ANP”;
- Usar fonte Arial Nar-
row Bold, tamanho 70pt 

para os campos “Razão 
Social”, “Nome Fanta-
sia” e “CNPJ”;
- Usar fonte Arial Nar-
row Bold, tamanho 
50pt para os campos 
“Horário e os dias se-
manais de funciona-
mento do posto revend-
edor” e “Endereço”.

São elas:
I – dimensões mínimas 
de 0,95m de largura por 
1,80m de altura;
II – placa de polietileno 
de baixa densidade, cha-
pa metálica ou qualquer 
outro material a critério 
do revendedor varejista, 
desde que seja garantida 
a qualidade das informa-
ções contidas no painel. 
Para qualquer material 
utilizado, adotar proteção 
ultravioleta;

III – cor de fundo a critério 
do revendedor varejista, 
desde que haja contraste 
entre a cor do fundo e a 
cor das letras;

IV – família tipográfica 
que proporcione destaque 
visual com altura e espa-
çamento compatíveis com 
as dimensões do painel 
de preços;

V – distância mínima de 
15 centímetros entre o 
texto e a borda do painel 
de preços.

Observações: Quando 
houver pagamento a 
prazo, todos os preços 
deverão estar indicados 
no painel, sempre com 
três casas decimais, as-
sim como é informado  
na bomba.

IDENTIFICAÇÃO 
(Res. ANP 57/2014) 

O que é? Adesivo que 
informa o CNPJ e o ende-
reço completo do estabe-
lecimento.
Colocação: Deve ser 

QUADRO  
DE AVISOS 

(Res. ANP 41/2013)
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afixado nas bombas abastece-
doras. 
Atenção à obrigatoriedade:
- A primeira opção de coloca-
ção na face frontal de todas 
as bombas abastecedoras de 
combustível (frente e verso), 
preferencialmente entre os 
bicos. Ou seja, são dois ade-
sivos em cada bomba. Neste 
local, o adesivo deve ser afi-
xado a uma altura mínima de 
90cm e máxima de 1,80m do 
piso ao alinhamento superior 
do adesivo.
- Caso não tenha espaço na 
face das bombas, a segunda 
opção é afixá-lo em pelo me-
nos uma das faces de cada 
pilar de sustentação da co-
bertura, a uma altura mínima 
de 1m e máxima de 1,80m do 
piso ao alinhamento superior 

do adesivo.
- A terceira opção deve ser adotada caso 
as duas citadas acimas não sejam viáveis. 
Neste caso, a ANP permite que seja afixado 
em totem, localizado na entrada do posto 
revendedor, a uma altura mínima de 1,50m 
do piso ao alinhamento superior do adesivo.
Especificação: Medidas: 15 cm X 18,5 cm. 
Campo CNPJ: Fonte Arial Narrow Bold, tama-
nho 50pt, cor preta. Campo endereço: Fonte 
Arrial Barrow Bold, tamanho 25pt, cor preta.

O que é? 
Adesivo que 
informa sobre 
a utilização 
obrigatória do 
Diesel S10 
em veículos 
fabricados 
a partir de 
2012. Além 
disso, informa 
sobre os ris-
cos de mistu-
rar Arla 32 ao 
óleo diesel.

Colocação: Deve ser afixado em todas as 
bombas (frente e verso) que comercializam 
óleo diesel. 

Especificação: 15 centímetros de largura x 
20 cm de altura.

DIESEL 

(Res. ANP 44/2014)
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O que é? Em alguns municípios como Santos, Guaru-
já e Praia Grande, o posto é obrigado a informar a pro-
porção entre o preço do etanol e da gasolina comum. 
A recomendação é verificar a legislação municipal 
para atestar a necessidade de fixação deste cartaz.
Colocação: próximo ao caixa da pista.
Padronização: É determinada conforme legislação mu-
nicipal. Em Santos, a placa deve ser confeccionada no 
tamanho 40 cm X 50 cm.

O que é? Adesivo 
exclusivo do posto 
bandeira branca, 
que deve identifi-
car, de forma des-
tacada e de fácil visualização, o nome fantasia (se 
houver), a razão social e o CNPJ da distribuidora 
do combustível.
Colocação: Em cada bomba medidora.
Padronização: Não há.

O que é? Exclusi-
vo para postos que 
comercializam GNV, 
o adesivo deve infor-
mar o nome fanta-
sia, razão social e o 
CNPJ do fornecedor 
do GNV,  caso ele 
não seja o mesmo 
distribuidor detentor 
a marca comercial 
relativa aos com-
bustíveis líquidos. 
Se o posto exibir a 
imagem da distri-
buidora e esta for 
a fornecedora dos 
dois tipos de pro-
duto (combustíveis 
líquidos e GNV), a 
identificação não é 
necessária.
Colocação: Em 
cada dispenser, lo-
calizado na bomba.
Especificação: Não 
há medida padrão.

PROPORÇÃO DO ETANOL
(Leis municipais)

GNV 

(Res. 57/14)
BANDEIRA BRANCA 

(Res. ANP 33/08)
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O que é? Adesivo que 
esclarece sobre o perigo 
do óleo lubrificante em 
contato direto com a pes-
soa e os impactos negati-
vos causados pelo produto 
ao descartá-lo de forma 
incorreta no meio am-
biente. Além disso, deve 
informar que o produtor, 
distribuidor, revendedor e 
consumidor são responsá-
veis pelo recolhimento e 
destinação correta do óleo 
lubrificante usado. O ade-
sivo é obrigatório e aten-
de à Resolução Conama 
3362/2005.
Colocação: Em área 
visível ao consumidor, no 
local de exposição do óleo 
posto à venda.
Padronização: Não há.

O que é? O posto revendedor 
deve manter à disposição do 
consumidor um exemplar do Có-
digo de Defesa do Consumidor. 
Em alguns estados, a legislação 
obriga o posto a afixar o cartaz 
com os seguintes dizeres: “Este 

estabelecimento possui um exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor”.
Colocação: Em um local visível ao consumidor.
Padronização: Não há.

O que é? Adesivo que 
informa sobre a proibi-
ção do ingresso ou per-
manência de pessoas 
utilizando capacete ou 
qualquer tipo de cober-
tura que oculte a face 
nos estabelecimentos 
comerciais, públicos ou 
privados.
Colocação: Na entrada 
da loja de conveniência 
ou nas colunas.
Padronização: Não há.

O que é? torna obriga-
tório aviso da proibição 
da venda, oferta, for-
necimento, entrega e 
permissão de consumo 
de bebida alcoólica aos 
menores de 18 anos.
Colocação: dentro da 
conveniência ou próximo 
das bebidas alcoólicas.
Padronização:  
25x20cm.

RESÍDUOS 

(Lei Conama 362/05)
DEFESA DO CONSUMIDOR 

(Lei Federal 12.291/2010)

BEBIDA (+18) 
(Lei Estadual 
14.592/2011)

CAPACETE 
(Lei Estadual 14.955/2013)
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EXPLORAÇÃO SEXUAL 
(Lei Federal 11.577)

BENZENO
(Portaria MTPS 1109,  

de 21/09/2016)

O que é?  
Obriga coloca-
ção de cartaz 
contra a explo-
ração sexual 
de crianças e 
adolescentes 
em postos de 
rodovias, em 
área visível ao 
consumidor.  
O texto deve 
ser escrito em 
português, es-
panhol e inglês.
Colocação: 
Exclusivo para 
postos de rodovia.
Padronização: não há

O que é? Aviso sobre a proibição 
do o consumo de bebidas alcoólicas 
nas dependências dos postos de 
combustíveis, exceto no interior das 
lojas de conveniências e restauran-
tes, bem como em áreas restritas e 
delimitadas que não se confundam 
com a pista de abastecimento. 
Colocação: Em locais visíveis.
Padronização: não há.

O que é? Sinalização dos 
riscos de exposição ao 
benzeno.
Colocação: Local visível, 
na altura das bombas de 
combustíveis líquidos con-
tendo benzeno. 
Padronização: 20 x 14 cm

CONSUMO DE BEBIDA EM POSTO
 (Lei nº 16.927, de 16/01/19)



Marielli de Oliveira Dosher 
Auto Posto Pedro de Toledo 
Pedro de Toledo

   
Florindo Lanci
Auto Posto La Caniza - Guarujá
   
Bruno Luiz Dias dos Santos 
Auto Posto São José de Santos - 
Santos

   
Andreia Maria Cantiero Rodrigues
Auto Serviços Pit Stop - São Vicente

Dilermano do Nascimento
Auto Posto Ponto de Encontro - Iguape
Auto Posto Postal de Iguape - Iguape
   

Carolina Ferramenta Malta Ferrari
Ferrari & Ferramenta (Posto Fazen-
da) - Itariri

   
Carlos Zabeu Guedes
Auto Posto Ipê de Itanhaém 
AP Pinheiro do Caiçara - PG

Vitor Cruz
Auto Posto Jetbel - Santos

OUTUBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

NOVEMBRO
1ª QUINZENA

19

25

17

21

16 28

Fernando Quintas Jorge
Auto Posto Glicério Santista 
Santos

   
Nelson Ricardo Ribeiro  
Ferreira da Silva
Bomba Campo Grande - Santos

N. Ferreira da Silva & Cia (Pantera Troca de 
Óleo) - Santos
   

Cristina Peres Lopes Gonçalves
Auto Posto Ferry Boat - Santos
   
João Giovanella
Comércio de Combustíveis Giova-
nella - Barra do Turvo

Ações de representatividade/setembro

12/13  (foto abaixo) 
Participação 

no VII Encontro de Reven-
dedores de Combustíveis do 
Centro Oeste, em Cuiabá/MT.

17Reunião do Grupo de 
Trabalho (GT) de Áre-

as Contaminadas da Câmara 
Ambiental do Petróleo, em 

São Paulo/SP.

17  Reunião com re-
presentantes da 

unidade de Itanhaém do 
DAEE – Departamento 
de Águas e Energia Elé-
trica, em Santos/SP.

19(foto abaixo) Reunião 
com o diretor da ANP, 

Aurélio Amaral, com o sr. 
Francisco Nelson e alguns 

18
29

24

30

01

07

22

Neiva Maria Pasini  
Ongaratto Nunes
Auto Posto de Serviços Jacupiranga

Hélio Esmi 
Auto Posto Chaves - São Vicente
   
Reginaldo Seiji Monma
Auto Posto Cajati - 
Cajati

04

06

18  |  POSTOS & SERVIÇOS

05

10

11

13

Juliana Rocha Adelino Dias 
Auto Posto Stop Car - Santos

Maria Del Mar Perpétua Eiras Rodriguez
Auto Posto Itanhaém - Itanhaém

   
Marlon Enriquez Dominguez 
Mafadi Comércio de Produtos Auto-
motivos - Santos

   
Denilson Barbosa
Centro Autom. Gov Mário Covas 
 - Santos

   
Cristiano Henrique Pinto
Tamburello Conveniência - Santos
   
Alzira Pontes
Posto de Comb. Vale - Jacupiranga
Posto Laridany - Miracatu

Eliseu Braga Chagas 
Auto Posto Pôr do Sol (Itanhaém); Auto Posto  
Porto Seguro (Itanhaém); Auto Posto Praias 
do Sul (Itanhaém)
   

Antônio Fernandes Ribeiro
Posto de Serviços Albatroz - Bertioga

Basílio Eiras Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém - Itanhaém

Floripes da Conceição Nunes Mendes 
Bombinha Canal 5 - Santos

15
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AMOSTRA-TESTEMUNHA

4 Apesar de documentos apresenta-
dos aos revendedores de postos 
bandeirados por duas distribuidoras 
com a 'opção' para que postos dis-

pense o fornecimento da amostra-testemunha 
pela companhia (modalidade FOB), a ANP não 
pretende de nenhuma forma alterar a Resolu-
ção 44/2013, que obriga a coleta e entrega da 
amostra-testemunha à revenda.

Fique Atento!

  

1A partir de 28/03/20 a ANP po-
derá autuar postos quanto à 
comercialização de combustíveis 
fora do tanque, feito por meio de 

galões. A publicação do Inmetro de 28 de 
março deste ano (Portaria nº 141) aprova 
o Regulamento Técnico da Qualidade para 
embalagens reutilizáveis. Em seguida, a 
ANP também alterou a Resolução 41/13, 
estabelecendo prazo de 365 dias a partir da 
publicação do Inmetro para que se possa 
efetivar a fiscalização. E é justamente esse 
prazo que vence no final de março de 2020.

GALÃO DO INMETRO

3 Em outubro, o Sindicato de Hotéis, Res-
taurantes, Bares e Similares da Baixada 
Santista e Vale do Ribeira – SINHORES 
abrirá nova turma do curso de Higiene e 

Manipulação de Alimentos. Será nos dias 28, 29 e 30, 
das 14h30 às 18h, na sede do SINHORES (Avenida 
Conselheiro Nebias nº 365 – Santos/SP). Associados 
tem desconto. As inscrições devem ser feitas pelo 
Resan, no telefone 13 3229-3535.

CURSO DE HIGIENE

MISTURA DE BIODIESEL

2 A ANP publicou no dia 23 de setembro o 
Despacho 770/2019, determinando que as 
distribuidoras discriminem o percentual da 
mistura de biodiesel ao óleo diesel, quando 

superior ao mínimo obrigatório, nas notas fiscais de 
venda de óleo diesel B e nos Boletins de Conformi-
dade. A medida, complementar ao Decreto 621/2019, 
atende ao pleito da Fecombustíveis, que se preocu-
pou com a possibilidade de abertura de brechas de 
sonegação de impostos e a necessidade de atender 
ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), que de-
termina clareza de informação sobre a composição do 
produto comercializado no estabelecimento.

representantes de sindica-
tos da revenda nacional, em 
Salvador/BA, para apresentar 
à Agência as demandas da 
revenda sobre temas como a 
verticalização, qualidade dos 
combustíveis e irregularidades 
no setor. 

23Participação ao vivo 
no Programa Ponto 

de Vista com Edgar Boturão, 

exibido na TV Santa Ce-
cília, em Santos/SP.

24 (foto ao lado) 
Participação na 

Audiência Pública na 
Câmara dos Deputados, 
em conjunto com demais 
sindicatos da revenda 
nacional, para discutir 
a verticalização no setor de 
combustíveis, em Brasília/DF.

José Camargo Hernandes com o 
deputado Laércio Oliveira 



Novidade! Temos a opção da contabilidade digital para 
atendimento a distância com a mesma qualidade de acompanhamento!

BA

PB

AL

Matriz
R. Buriti Alegre, 525
Vila Ré - São Paulo
tel: 11 2023-9999

Filial/GO
Décima Segunda Av, 321 A 
QD- 60 LT - 14 - Goiania 
tel: 62 3926-8100

Filial/RJ
Rua Gildásio Amado, 55 - 6º and sl 607 
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
tel: 21 3176-5950

Já pensou em 
uma contabilidade 
específica para o seu
posto de combustível?


