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Mercado de combustíveis no Brasil 
não está preparado para assumir 

modelo americano 

Deputado federal diz que 
apresentará decreto legislativo 
suspendendo qualquer medida 
para implantar verticalização 
no setor de combustíveis

"Um mercado competitivo 
não se faz com concentração", 
defende a Brasilcom, entidade 
que representa as  pequenas e 

médias distribuidoras
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Audiência na Câmara dos Deputados 
debate a verticalização no setor04

ANP quer discutir 
o assunto

Durante a audiência pública realizada na 
Câmara dos Deputados em 24 de setem-
bro, o diretor geral da ANP, Décio Oddo-
ne, disse que ainda não há deliberação, 
mas que é preciso "discutir o processo da 
venda dos combustíveis".
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08 Brasilcom 
é contra

O vice-presidente da Brasilcom, Abel Lei-
tão, afirma que o País precisa, primeiro, 
"ter senso de realidade e saber criar as 
pontes" para chegar perto do modelo ame-
ricano. "O Brasil ainda não é os Estados 
Unidos". 
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"Onde está a urgência em redesenhar 
o mercado de combustíveis em 

tão pouco tempo?"
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Já diziam os antigos que pela porteira por onde pas-
sa um boi, passa uma boiada. E é assim que vamos 
vivendo dia a dia no setor varejista de combustíveis. No 
momento em que ainda estamos argumentando com as 
autoridades sobre os riscos de se implantar a vertica-
lização no País, com distribuidoras atuando na venda 
direta ao consumidor, fomos literalmente surpreendidos 
com a ação da Distribuidora Refit que tenta vender 
combustível em domicílio, por meio de um aplicativo.

Chamado de "GoFit", o delivery pode ser traduzido 
como uma venda direta no tanque do veículo do 
consumidor, o que hoje é proibido tanto para distribui-
doras quanto para revendedores retalhistas.

A defesa da atividade varejista realizada por cerca de 
300 postos na Baixada Santista e Vale do Ribeira e 
pelos quase 40 mil postos existentes no País é nosso 
objetivo maior, claro. Afinal, só quem está à frente 
de um posto sabe da infinidade de leis, resoluções, 
portarias e normas que temos que cumprir para nos 
mantermos regulares.

No dia 1º de novembro, o Sindicombustíveis Resan 
enviou um ofício em que solicita à ANP esclarecimentos 
sobre o delivery de combustíveis, apontando a conduta  
perniciosa da Refit (nome atual da Refinaria de Mangui-
nhos) como uma ameaça real à concorrência sadia aos 
setores de distribuição e revenda de combustíveis. 

Aliás, segundo notas publicadas na imprensa, a Refit 
tem dívidas de R$ 12 bilhões em impostos não pagos, 
além de outras irregularidades, e corre o risco de ter a 
inscrição estadual cassada no Estado de São Paulo por 
inadimplência de recursos.

Esperamos que o órgão regulador, no exercício de 
sua competência fiscalizatória, determine a imediata 
cessação da atividade a fim de evitar que esse ou 
qualquer outro agente insista em práticas irregulares 
dessa natureza.

Além de toda ilegalidade, temos que entender que 

não são todos os serviços que podem ser resumidos 
em um aplicativo de celular. Embora a novidade já 
exista em outros países, temos que considerar não 
apenas as leis que regulam a atividade, mas sobre-
tudo o arcabouço fiscalizatório, os hábitos da popula-
ção, a configuração do sistema viário, o tamanho das 
frotas e, inclusive, a importância de algumas ativida-
des específicas na geração de rendas e empregos. 

No caso dos postos de combustíveis, certamente um 
número considerável entre os 500 mil trabalhadores 
do setor se somariam aos 12 milhões de desempre-
gados brasileiros caso medidas como essa da "GoFit" 
encontrem respaldo entre nossas autoridades. 

Nesta edição de Postos & Serviços, o leitor terá uma 
boa noção de como está o 'cabo de guerra' para que a 
verticalização não seja implantada no Brasil. A defesa 
feita pelo advogado Leonardo Canabrava, consultor 
jurídico da Fecombustíveis, durante a audiência reali-
zada na Câmara dos Deputados, traz uma visão real e 
impactante do quanto o setor de combustíveis é impor-
tante para a sociedade brasileira e, no entanto, está 
sendo tratado como um inimigo do governo.

Por ano, geramos uma vez e meia a receita que será 
economizada pelo País após a Reforma da Previ-
dência. Ora, se tanto se falou sobre a necessidade 
de aprovar as mudanças na aposentadoria para que 
o Brasil não quebrasse, como querem minimizar as 
discussões em torno do nosso setor? 

Onde está a urgência em redesenhar uma atividade 
econômica em tão pouco tempo? Há provas de sobra 
que aumentar a concorrência nesses moldes não irá 
baratear o preço do combustível para o consumidor. 
Continuamos dizendo que não somos contrários às 
mudanças. Apenas defendemos que elas ocorram 
par e passo, a começar pelo refino, pela logística (lê-
-se infraestrutura) de distribuição e pelo aumento da 
oferta de produto no atacado. Como o próprio nome 
diz, o varejo está na ponta final da cadeia. Não pode-
mos pular etapas! 



O

04   |  POSTOS & SERVIÇOS

Para onde vamos?

O mesmo Brasil que atribui à Reforma da Previdência 
boa parte da solução de sua crise econômica é o país 
que está colocando em risco R$ 128 bilhões decor-
rentes de tributos estaduais e federais movimentados 
pelo setor de combustíveis. A arrecadação no nosso 
segmento é uma vez e meia a economia trazida pelas 
mudanças na aposentadoria dos brasileiros a cada ano.

A comparação foi feita pelo advogado Leonardo Canabrava 
(foto), consultor jurídico da Fecombustíveis, durante a audi-
ência que debateu a proposta de verticalização do mercado 
na câmara dos Deputados, no dia 24 de setembro.

"É evidente que todo mercado pode ser aprimorado. 
Mas sugiro aos parlamentares a reflexão: nós realmente 
temos um problema de magnitude que exige uma mo-
dificação radical e urgente da legislação? Estamos tão 
mal que precisamos de uma mudança disruptiva?"

Ele apresentou dados quanto à formação de preços e 
custo e os comparou com a realidade de outros países. 
Por exemplo, o preço do litro da gasolina sem tributo é 
mais barato que o da França, Alemanha e Itália, mas é 
mais caro do que o combustível americano. “Não vamos 
conseguir chegar lá da noite para o dia. Os Estados 
Unidos têm 150 refinarias e a gente 19”. 

Com relação às margens de distribuição e revenda, Ca-
nabrava afirma que o Brasil está muito próximo do resto 
do mundo. Por isso, a Fecombustíveis defende uma 
“transição cuidadosa para não perder os caminhos 

que já percorremos”. “Estamos tão ruins que precisa-
mos de uma medida até o fim do ano para mudarmos 
toda a regra do downstream no Brasil”? 

Histórico
Na defesa de que as mudanças ocorram “com organiza-
ção e responsabilidade”, Canabrava relembrou os 
problemas gerados ao mercado na 
década de 1990 após 
a reorganização do 
sistema tributário 
brasileiro. “O 
mercado ficou 
em frangalhos” 
quando as 
multina-
cionais 
deixaram 
o País. 

Combustíveis geram por ano R$ 128 bi em 
tributos, o equivalente a uma vez e meia a 

economia gerada pela Reforma da Previdência
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“Demorou quase 20 anos para que 
esse mercado fosse razoavelmente 
reorganizado e (ainda assim) tive-
mos R$ 7,8 bilhões de sonegação 
em 2018”.

A Federação discorda de afirma-
ções de que o mercado poderá ser 
aberto e os ajustes serem feitos ao 
longo do processo. 

O consultor citou aos deputados e 
demais participantes da audiência 
a obrigação trazida pela Resolução 
12 do Conselho Nacional de Políti-
cas Energéticas (CNPE) para que 
a ANP avalie os dutos e terminais 
que compõe o sistema logístico e 
encontre alternativas para os te-
mas tributários. “A minha pergunta 
é: podemos tomar qualquer medida 
sem que isso seja resolvido? Ou 
vamos tomar a medida para correr 
atrás desses pontos depois”? 

Monopólio privado
Ele ainda comparou as mudanças 
que estão sendo tratadas agora 
com a modernização do setor 
de telecomunicação na década 
de 90. “Quando ocorreu a pri-
vatização de estatal, havia uma 
empresa espelho concorrendo na 
mesma área. Agora, teremos a 
privatização da refinaria sem que 
haja uma empresa espelho para 
concorrer e sem que haja controle 
de preço. Ou seja, podemos ver o 
monopólio que antes era da Petro-
bras se converter em monopólio 
privado. A mesma coisa poderá 
acontecer com relação aos dutos.”

O que acontece se o refinador da 
Bahia resolver aumentar o preço 
do produto? Quem vai suprir o 
mercado? Outros terminais a 500 
ou 1000 quilômetros de distância?

Distribuidoras regionais
A revenda de combustíveis na-
cional é formada 40.021 postos, 
segundo anuário estatístico da 
ANP de 2018. Destes, 47,6% são 

des gargalos (dutos, terminais, 
problemas tributários) e avança 
por outras considerações. Infe-
lizmente, a sensação que tenho 
é que o órgão regulador resol-
veu começar pelo o que era 
mais fácil, ao invés de atacar na 
infraestrutura para assegurar a 
competição”.

Paulo Miranda
O presidente da Fecombustí-
veis também chamou a atenção 
para os riscos de as mudanças 
em curso entregarem o merca-
do para maus empresários. “O 
Décio (Oddone, diretor geral da 
ANP) defendeu a abertura do 
mercado sem olhar a questão 
tributária. Isso vai impulsionar o 
mercado irregular. Em São Paulo 
tem rede com algo em torno de 
300 postos nas mãos do crime 
organizado, o que é quase 4% 
do mercado. Se não tivermos re-
gras claras, a bandidagem será 
turbinada”, disse Miranda. 

bandeiras brancas; 17,8% perten-
cem à BR Distribuidora; 14,6% à 
Ipiranga; 12,6% à Raízen; e 2,8% 
à Alesat. Daí a importância das 
distribuidoras regionais e dos pos-
tos independentes. 

“Eles são essenciais para a manu-
tenção de um regime de preço ra-
zoável. Com a verticalização, a dis-
tribuidora oligopolizada vai controlar 
o posto? Precisa de alternativas de 
competição para que a verticaliza-
ção não vá de encontro a concor-
rência que foi estabelecida a duras 
penas”, continuou o advogado. 

Nos últimos 10 anos, a margem 
média da revenda caiu 40%. Em 
2008 era de 14% e, em 2018, 
chegou a 10%. Na distribuição, em 
2008, praticava-se 5%. Ano passa-
do, 5%. “Ou seja, a distribuição é 
mais resistente à queda de preço 
do que o varejo”, concluiu Canabra-
va, ressaltando, ainda, que o cum-
primento da Resolução do CNPE 
não deve começar pelo varejo. 

“Essa resolução trata de gran-

Audiência sobre verticalização aconteceu em setembro na Câmara dos Deputados

Divulgação / Câmara dos Deputados
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O deputado Luiz Antonio 
Teixeira Jr (PP-RJ, na foto) 
declarou durante a audiên-
cia pública 'Verticalização 
do setor de combustíveis 
líquidos no Brasil', promo-
vida no dia 24 de setembro 
pela Comissão de Minas e 
Energia, que irá propor um 
projeto de decreto legislativo 
sustando qualquer medida 
de verticalização do merca-
do de combustíveis. 

“Somos contra e não 
acreditamos em qualquer 
projeto que atenda ao con-
sumidor. Verticalização só 
serve para o interesse dos gran-
des grupos econômicos”, disse o 
parlamentar ao diretor geral a ANP, 
Décio Oddone, que também partici-
pou do encontro.

Vários deputados federais marca-
ram posição contra a mudança no 
modelo da cadeia de downstream. 
Leur Lomanto Júnior (DEM-BA), um 
dos autores do requerimento para a 
realização da audiência, rebateu a 
afirmação de Décio Oddone, diretor 
geral da ANP, e do coordenador de 
análise de conduta do CADE, Ricar-
do Castro, de que a verticalização 
poderá estimular a competição no 
mercado e baixar os preços para os 
consumidores.

“A preocupação maior do consumi-
dor é com os preços: 47% são im-
postos, 27% é da Petrobras e 12% 
ficam para distribuição e revenda. O 
sr. Décio fez uma comparação com 
outros países, mas tem algumas 
questões em que o Brasil é com-
pletamente diferente. Um grande 
problema aqui é justamente a alta 
carga tributária, que força a sonega-
ção fiscal. Aqui, a morosidade para 

Deputado apresentará projeto 
de decreto legislativo sustando 
qualquer ato de verticalização

Postos & Serviços entrevistou o de-
putado Luiz Antonio Teixeira Jr (PP-RJ) 
sobre as mudanças propostas no setor 
de combustíveis. Acompanhe:

O sr disse na audiência que apresen-
taria um projeto para proibir a vertica-
lização. Essa decisão se mantém? 
Durante a audiência eu deixei claro que, 
caso fosse apresentado um decreto ou 
normativa de verticalização por parte da 
ANP, nós iríamos entrar com um projeto 
de decreto legislativo sustando qualquer 
medida nesse sentido. 

O controle sobre a sonegação, sobre 
os chamados devedores contumazes 
e a redução da carga tributária deve-

riam ser prioridades?

O setor de comércio de combus-
tíveis e derivados precisa de 

confiabilidade por parte da 
população. Enquanto não 
houver o combate à sone-

gação de impostos e efetiva redução 
de carga tributária, a população acaba 
sendo induzida a comprar com frauda-
dores e sonegadores que infelizmente 
estão no mercado. 

 Como o Sr analisa esse momento 
de reestruturação do upstream com 
a venda de refinarias da Petrobras?

O que necessitamos com urgência é 
ampliar o nosso número de refinarias 
(sendo da Petrobras ou de outras 
empresas). Perdemos milhares de 
empregos e arrecadação pela falta de 
refinarias de petróleo.

O Sr. é favorável ou não à venda 
direta de etanol das usinas para os 
postos revendedores?

Sou contra porque a venda direta das 
usinas para os postos pode ocasionar 
maior sonegação de impostos por parte 
dos maus empresários. Explico: a usina 
pode vender 50 milhões de litros de etanol 
e declarar a venda de apenas 10 milhões. 
Quando fraudes desta natureza aconte-
cem o Estado deixa de arrecadar e de in-
vestir em serviços como Saúde, Educação 
e Mobilidade Urbana. No fim das contas é 
a população que sai perdendo. 

Pingue-pongue

aplicar pena para quem comete 
sonegação ou adulteração leva mais 
de dez anos e não chega ao fim. E 
nos EUA leva 90 dias. Senti falta dis-
so, dos impactos disso para os mais 
de 40 mil postos revendedores”.

O deputado Leur argumentou que 
a verticalização poderá, na prática, 
aumentar o preço uma vez que 65% 
do mercado de distribuição (da gaso-
lina) está concentrado na mão de três 
distribuidoras. “Se elas combinarem 
preço, vai acontecer o inverso do que 
todos buscam”.

Outros países
O deputado Alexis Fonteyne ponde-
rou que o Brasil tem um perfil dife-
rente do mercado americano. “Nos 
EUA, quando tem uma refinaria, tem 
várias outras em volta. O Brasil não 
tem esse perfil. Aqui como vamos 
evitar um monopólio regional sem 
que a logística permita acesso a 
produtos desses mercados? Como 
evitar que essas refinarias caiam 
na mão de devedores contumazes? 
Na atual configuração, como fazer 
com que essas aberturas não virem 
contra o mercado”?, questionou.

Divulgação
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"Temos 150 distribuidoras no 
País, mais de 40 mil postos e 
precisamos que o setor seja 
mais competitivo. A regulação 
deve estimular a competição 

e o acesso às instalações de logís-
tica. Não temos cabotagem e há 
carência de portos, o que encarece 
a logística brasileira. Precisamos 
também criar mecanismos para que 
o volume (de combustíveis) cresça. 

Nos EUA há um grau de liberdade 
grande entre as refinarias e con-
sumidores. Tem venda direta. Na 
Europa também há uma liberdade 
na cadeia inteira e a distribuição é 
próxima das refinarias. Em regiões 
distantes, as refinarias fazem troca 
de produto e acredito que isso 
aconteça no Brasil quando a Petro-
bras vender as refinarias. 

Por fim a OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico) fez um estudo 
sobre como se poderia aumentar 
a competição no setor e benefi-
ciar o consumidor. Eles defendem 
redução das barreiras de entrada, 
mecanismos para mitigar volatilida-
de de preço, maior monitoramento 
e aumento da transparência. 

No Brasil, temos uma cadeia em 
que todo produto vendido necessa-
riamente passa pelo distribuidor. E 
ele se encarrega de fazer a venda. 
A ANP vem estudando esse modelo 

com o objetivo de melhorar. Como 
estamos num ambiente de transi-
ção para um modelo mais aberto, 
o refino também será privado com 
competição... Enfim, enviamos 
a esta Casa também (proposta) 
sobre a venda direta. Ou seja, 
colocamos em consulta pública 

se a distribuidora pode vender ou 
não para o posto que esteja ao seu 
lado, se um TRR vai atuar como 
distribuidor pleno e se refinaria vai 
ter participação numa distribuidora 
ou em rede de postos de combustí-
veis. São essas questões   
que estão em discussão.

"O que colocamos 
em discussão é a 

verticalização. Não 
há (ainda) delibe-

ração se vai mudar 
ou não, mas temos 
que discutir o pro-
cesso de venda de 
combustíveis. Ano 
passado, vim aqui 
(Congresso) para 
discutir a venda 
direta de etanol 

(hoje projeto está 
no Senado)", 

Décio Oddone, diretor geral da ANP

"

ANP cita 
modelos de 
comércio de 
combustíveis 
americano 
e europeu
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“ Queremos um mercado 
competitivo. E um mer-
cado competitivo não se 
faz com concentração. 
Toda história de integra-

ção vertical traz uma concen-
tração, e isso não leva a um 
mercado perfeito e saudável. 
Nós queremos que o pequeno, 
médio e grande empresários 
atuem juntos”.

A defesa acima foi feita por 
Abel Leitão (foto), vice-presi-
dente da Brasilcom, entidade 
que reúne 40 distribuidoras 
regionais brasileiras de com-
bustíveis instaladas em quase 
todos os estados, durante a 
audiência sobre verticalização 
realizada na Câmara dos De-
putados.

Leitão disse, ainda, não acredi-
tar que a mudança no modelo 
de concessão traga vantagens 
ao consumidor. 

“Vejo como inoportuna essa 
discussão nesse momento, 
pois acaba sendo uma distra-
ção de problemas que temos 
na distribuição e no setor de 
combustíveis, causados pelo 
comércio irregular, que cria uma 
concorrência desleal. Estudo re-
cente estima que R$ 7,2 bilhões 
sejam sonegados pela figura do 
devedor contumaz só na área 
de combustíveis. Isso tira do 
mercado os bons empresários”.

Além disso, ele ponderou a ne-

“Vivi nos Estados 
Unidos e quero che-

gar naquele nível 
de mercado. Mas 

temos que ter senso 
de realidade. Não 
saberemos para 

onde ir, se não sa-
bemos onde esta-
mos. Precisamos, 
então, saber apon-
tar e criar as pontes 
para chegarmos a 
esse mercado per-
feito dos america-
nos. O Brasil ainda 
não é os Estados 

Unidos”.
Abel Leitão, vice-presidente 

da Brasilcom 

"Um mercado 
competitivo 

não se faz com 
concentração"

cessidade de dar mais transparência à 
privatização das refinarias. “Pregamos 
a não integração vertical tanto da reven-
da quanto distribuição, como também 
entre refinaria e distribuição. Isso pode 
ser um desastre para a concorrência. 
O País precisa de mais estudo e trans-
parência se quer privatizar refinarias.

Divulgação / José Roberto Couto / Brasilcom
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O presidente do Resan, José 
Camargo Hernandes, represen-
tou a Fecombustíveis na CPI da 
Renúncia e Sonegação Fiscal 
realizada no dia 17 de outubro, 
na Assembleia de Mato Grosso. 

De acordo com Hernandes, dados 
da Fundação Getúlio Vargas de 
2018 mostram que cerca de R$ 
5,3 bilhões, ou 5,6% do potencial 
a ser arrecadado em ICMS, deixa-
ram de ser recolhidos, consideran-
do apenas o volume do mercado 
regular publicado pela ANP. 

“Além dos 5,6%, existem outras 
práticas que também reduzem 
o montante dos tributos que 
deveriam ser recolhidos, que re-
presentam concorrência desleal e 
ilegal, e trazem prejuízos ao setor 
formal e à arrecadação nos es-
tados. Estamos falando de cerca 
de 7,2 bilhões”, afirmou o repre-
sentante da Fecombustíveis.

A informação chamou a aten-
ção do presidente da CPI, 
o deputado estadual Wilson 
Santos (PSDB), pois os dados 
nacionais superam os de Mato 
Grosso. Segundo a Secretaria 
Estadual de Fazenda, a sone-
gação no Estado chega a 18%. 

Sugestões
Para inibir a sonegação, Hernan-
des citou alguns exemplos, como 
a unificação das alíquotas para 
diminuir a concorrência entre 
os estados; conhecer e aprovar 
lei como a 11.929/2005, de São 
Paulo, que cassa a inscrição 
estadual da empresa que comer-
cializa produtos fora das espe-
cificações; e aprovar lei como a 
16.416/2017, de São Paulo, que 
também cassa a inscrição de 
quem pratica a fraude volumé-
trica. Outras alternativas são a 

criação de um grupo de trabalho com a 
participação de órgãos fiscalizadores, 
reguladores e de apoio ao consumidor 
para facilitar a identificação das fraudes 
e ações combate aos dolos, além de 
propor leis para combater a transferên-
cia de propriedade de postos e distri-
buidoras através de “laranjas”.

Hernandes defendeu, ainda, a simpli-
ficação desses impostos e da forma 

de recolhimento dos tributos para 
facilitar a identificação das fraudes e 
outras situações de não recebimento 
de impostos. “A complexidade tributá-
ria possibilita a concorrência desleal. 
Estamos falando de nota fiscal que 
não é emitida, casos de falta de inte-
resse do devedor em fazer pagamen-
tos ao Estado para sair em vantagem 
frente ao concorrente”, destacou.

Hernandes fala de fraudes em CPI de MT

Resan representou a Fecombustíveis para debater fraudes no MT mas que são comuns a SP

Divulgação
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JJá não é mais novidade que a 
internet tem contribuído para o 
aumento das vendas de toda e 
qualquer empresa que dedica um 
pouco de atenção às novidades 
tecnológicas. Quem explora esse 
mercado têm se destacado das 
demais, afinal, o celular deixou 
de ser um simples dispositivo que 
efetua ligações para se tornar uma 
carteira que está constantemente 
aberta. Imagine, então, a cena: ao 
se aproximar de uma loja de con-
veniência ou de um posto, você 
recebe em seu smartphone uma 
mensagem com desconto para 
combos de lanches, cupom de 
café grátis, ou até mesmo promo-
ções de combustíveis! É um belo 
atrativo para uma parada, não é?

Chamada de marketing de proxi-
midade, esta é uma das inovações 
tecnológicas que funciona como 
uma espécie de GPS. Ela reco-
nhece quando potenciais clientes 
estão próximos da empresa e, en-
tão, começa a enviar nos celulares 

algumas ofertas e anúncios da 
marca em questão, antes mesmo 
do cliente chegar até lá. 

Mas, atenção! Para receber essas 
mensagens é preciso ter um 
aplicativo da empresa instalado no 
smartphone. É o que explica Cleu-
bi Poletti, gerente de negócios da 
Proxmobi - empresa de tecnologia 
mobile de ponta. “O marketing de 
proximidade propõe que a empre-
sa seja levada até o cliente. Mas, 
para isso, é preciso ter o app ins-
talado no smartphone. A partir de 
então, quando o motorista estiver 
se aproximando 
do posto, por 
exemplo, ele 
passa a receber 
informações que 
poderão leva-lo 
até lá”.

Poletti explica 
que são quatro 
componentes 
para que a 

tecnologia transforme o posto em 
um ‘posto inteligente’: aplicativo, 
software, beacon e geofence. 
“Primeiro, o cliente precisa baixar o 
app desenvolvido para o posto. O 
software é onde o dono da empre-
sa vai criar todas as mensagens 
das promoções a serem enviadas. 
Já o beacon ‘informa’ quais as 
mensagens que o smartphone vai 
receber e as apresenta na tela. 
Com conteúdo semelhante, o 
geofence cria uma área geográfica 
virtual com um ponto escolhido 
para definir um círculo virtual de 
100m a 5km de raio. Quando o 

Marketing
de proximidade

Tecnologia

Você está por dentro das transformações digitais?



motorista que possui o app entra 
nessa área, ele recebe mensa-
gem do posto e, também, a rota 
para chegar lá”. 

Benefícios
Com o aplicativo, é possível 
programar ou automatizar o 
envio das mensagens. O ‘posto 
inteligente’ passará a ter controle 
das métricas, pois como é tudo 
digital e instantâneo, será pos-
sível coletar dados precisos em 
tempo real para o melhor direcio-
namento dos anúncios. “Gráfico 
são apresentados condensando 
os dados de um período, reve-
lando horas e dias preferidos dos 
clientes, como também o uso dos 
serviços e da loja de conveniên-
cias. O retorno do investimento 
virá com o conhecimento dos 
hábitos do consumidor. É um fee-
dback poderoso. Dessa forma, o 
posto no celular fideliza o cliente, 
que passa a considerá-lo como ‘o 
meu posto’”. 

Custo
Poletti comenta que os postos 
bandeirados já efetuam esse 
trabalho por meio dos aplicativos 
das distribuidoras. “Já os postos 
bandeira branca não possuem 
essa ferramenta. Então, é uma 
solução que pode fidelizar ainda 
mais os seus clientes. Até mes-
mo donos de redes podem criar 
um app específico válido para to-
dos os postos de sua empresa”.

Segundo ele, o valor aproximado 
para adquirir o aplicativo está 
em torno de R$ 5 mil, negociá-
veis. “Um grupo de postos pode 
adquirir o aplicativo, dividindo 
o valor pelo número de postos, 
sem misturar as campanhas. 
Há custos muito baixos mensais 
para a manutenção do sistema e 
preparação de campanhas”.

Mais informações sobre o app: 
e-mail cleubi@proxmobi.com / 
ou (11) 95443-2501 / 3628-3013.

O aplicativo Waze - platafor-
ma de navegação utilizada 

por muitos motoristas que querem 
descobrir as melhores rotas para 
chegar aos seus destinos - apre-
senta uma leitura diferenciada do 
conceito de marketing de proximi-
dade. Em entrevista a P&S, André 
Loureiro, diretor geral do Waze 
para América Latina, explica como 
isso funciona. 

“O Waze acompanha o motorista 
durante todo o percurso e con-
segue entender para onde ele 
está indo. Dessa forma, oferece 
uma comunicação que também 
presta serviço. Ao final do dia, por 
exemplo, a plataforma irá fornecer 
informações relevantes de vários 
anunciantes, com entrega de valor 
para que facilite a ida do motorista 
até o destino, que é o ponto de 
venda”.

É por isso que o Waze utiliza a 
expressão ‘marketing de destino’. 
André comenta que o setor de 
combustíveis está completamente 
ligado ao aplicativo e pode ser 
aproveitado pelas empresas que 
querem investir em tecnologia. 

“O Waze está dentro do veículo e 
comunica o motorista sobre o seu 
consumo de combustível. Neste 
momento, surgem diversas possi-
bilidades: informar ao usuário que 
está em trânsito qual o posto mais 
próximo. Além disso, ele pode con-
ferir preço e até mes-
mo as bandeira que 
estão pelo caminho. 
Ou, antes mesmo de 
sair de casa, pode 
visualizar todas essas 
informações, através 
da ferramenta de 
busca”.

Nesta ferramenta, 
Loureiro comenta que 

todas as empresas serão listadas, 
mas as que anunciam no aplicativo 
irão aparecer no topo da lista. Mas 
há, também, outra forma de apa-
recer no aplicativo, por meio dos 
PINs no mapa.

“Esse formato é totalmente publi-
citário. O PIN dentro do mapa de 
navegação informa ao motorista 
sobre o ponto de venda mais pró-
ximo. E, ao tocar nele, um anúncio 
é aberto com informações sobre o 
negócio, como promoções, ofertas, 
produtos, serviços e horários”.  

Outra ferramenta que as empresas 
podem investir é no Zero-Speed 
Takeover. “Quando o veículo está 
totalmente parado, no semáforo, 
uma propaganda é mostrada com 
a informação e localização do 
anunciante. Traz oferta de produto, 
troca de óleo, promoção de com-
bustível premium, dentre outras. E 
tem, ainda, um botão de ação, de 
dirigir até lá”. 

Em média, segundo Loureiro, os 
postos que são apresentados no 
mapa têm um aumento de 22% de 
visitas se comparado aos demais 
que não anunciam. “No varejo, es-
tas empresas somam 37%, conces-
sionárias de carro em torno de 29% 
e restaurantes 18%”.  

Para mais informações, acesse: 
https://www.waze.com/intl/pt-BR/
business

Waze apresenta marketing de destino
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Em 2020, bombas de combustíveis 
contarão com certificação digital

O Inmetro vai implementar a 
certificação digital em todas as 
bombas de combustível do País 
a partir do início do próximo ano. 
A novidade fará com que cada 
bomba tenha uma espécie de 
identificação própria, reduzindo, 
assim, a possibilidade de fraude 
volumétrica. Isso porque o órgão 
passará a monitorá-las individual-
mente e disponibilizará os dados 
aos consumidores via celular, por 
bluetooth.

Em entrevista a Postos & Ser-
viços, o chefe do setor de Medi-
ções de Fluídos do Inmetro, Edí-
sio Alves de Aguiar Júnior, disse 
que a certificação praticamente 
acabará com o tipo de  fraude em 
que o consumidor paga por 20 
litros e recebe menos combustível 
em seu tanque.

"Em 2012, percebemos o surgi-
mento de uma nova categoria de 
fraude. Já conhecíamos aquelas 
que funcionavam mecanicamente, 
mas foi neste ano que encontra-
mos os primeiros indícios das ele-
trônicas. A proliferação da fraude 
foi rápida porque alguns requisitos 
técnicos não eram adequados 

para as bombas eletrônicas. Foi 
então que chegamos à certifica-
ção digital, que é a melhor solu-
ção para medições confiáveis".

O aperfeiçoamento do controle 
das bombas dará mais seguran-
ça ao consumidor. "Quando há 
fraude eletrônica, a medição do 
volume é diferente do que é exi-
bido no visor da bomba. Então, a 
certificação garantirá que não haja 
interferência nos dados, atestan-
do-os com assinatura digital. Ou 
seja, o cliente terá total confiança 
sobre a informação disponibiliza-
da".

Como funciona?
O Inmetro será o órgão certificador 
que vai controlar a distribuição 
dessas assinaturas digitais, a partir 
de janeiro de 2020. "Os fabricantes 
vão trazer para nós os modelos 
de bombas com certificação digital 
para que façamos a validação. 
Após aprovação, elas serão dispo-
nibilizadas no mercado".

Além disso, há o cronograma de 
substituição gradativa das bombas 
antigas, de acordo com a Portaria 

Inmetro 559/2016. "A troca total 
deve ocorrer em até 15 anos. Con-
tudo, já a partir de janeiro, vamos 
aprovar os novos modelos de 
bombas que virão de fábrica com 
a certificação instalada. Isso vai 
atestar uma bomba mais segura 
no mercado. Temos certeza que os 
próprios consumidores, ao verem 
a possibilidade de abastecer num 
posto com certificação digital, vão 
sempre procurá-los. E aqueles 
postos que não possuem (a bom-
ba certificada), farão a troca antes 
do previsto na portaria para não 
ficar para trás. Assim o mercado se 
adaptará mais rápido".

Edísio ressalta que a decisão 
pela certificação digital surgiu 
após anos de estudos e reuniões 
com o setor. "As fabricantes já 
estão com a tecnologia pronta. 
Para o dono do posto, divulgar 
que possui tal tecnologia em 
seu estabelecimento será uma 
possibilidade de marketing e, 
para o Inmetro, será a forma de 
cumprirmos com o seu papel de 
levar confiança para sociedade", 
finaliza.

Criptografia

Postos que implantarem o sistema terão argumento de marketing 
para dar ao consumidor total garantia contra fraudes volumétricas
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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?
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Benzeno

Indústria terá que implantar sistema de 
recuperação de vapores em veículos flex 
A partir de 2023, o limite má-
ximo de emissão de vapor de 
combustível que sai do veículo 
será de cinquenta miligramas 
por litro abastecido (50mg/L). 
A informação consta na Reso-
lução CONAMA 492, publicada 
em dezembro de 2018, que 
estabelece em seu artigo 11 
os prazos para as montado-
ras de veículos instalarem em 
suas frotas a tecnologia ORVR 
(Onboard Refueling Vapor Re-
covery). Este sistema reduz a 
quase zero a emissão de gases 
tóxicos na atmosfera, por meio 
de uma adaptação feita nos 
veículos a gasolina e flex. 

Um veículo estacionado expos-
to ao sol, por exemplo, emite 
gases tóxicos, uma vez que o 
combustível do tanque evapo-
ra gradativamente. O mesmo 
vale para um carro em abaste-
cimento no posto de gasolina 
ou em trânsito. Dessa forma, a 
tecnologia ORVR impede que 
os gases sejam expostos e os 
converte em energia para o fun-
cionamento do próprio veículo. 

Postos & Serviços conversou 
com Gabriel Murgel Branco, 
especialista em controle de 
poluição veicular e consultor da 
Associação dos Fabricantes de 
Equipamentos para Controle de 
Emissões Veiculares da Améri-
ca do Sul (Afeevas). Segundo 
ele, o ORVR é o sistema mais 
eficaz para acabar com o pro-
blema da exposição dos fren-
tistas ao benzeno e evitar que 
seja repassado para a atmosfe-
ra. Confira a entrevista a seguir:

Postos & Serviços: O que é e como funciona o ORVR?
Gabriel Murgel: É um sistema que, quando instalado diretamente no veículo, 
faz com que tenha um controle interno para capturar todos os vapores que 
saem durante o abastecimento. Além disso, reaproveita esse gás, que é tóxi-
co, em forma de combustível. O ORVR captura tudo o que seria evaporado e 
o coloca num recipiente com carvão ativado. Quando o motor é ligado, esse 
vapor passa a ser utilizado como fonte de energia. Hoje, da forma como está, 
os gases que saem do bico viram poluente atmosférico. 

P&S: Como o Proconve chegou neste sistema? 
Gabriel: Na época que o Proconve estabeleceu a obrigação de emitir 
menos gases poluentes na atmosfera, por meio da Resolução Conama 
nº 18 de 1986, foi estabelecido um cronograma de adaptação dos esca-
pamentos para os 11 anos seguintes. E, nesse período, a emissão de 
poluentes foi reduzida em 90%. De 1997 para cá, a indústria conseguiu 
acabar com quase tudo do que sobrou. Então, o carro de hoje emite 100 
vezes menos poluentes pelo escapamento do que um carro de 1986. 
Contudo, após esse controle no cano do escapamento, a parte evapo-
rativa que era mínima ficou ‘esquecida’ e tornou-se a principal. Ou seja, 
aquele vapor que escapa na hora de abastecer, e que era desprezível 
no passado, hoje é de 10 a 20 vezes maior do que o que sai pelo esca-
pamento. A bola da vez está exatamente nesse controle. Por isso, con-
seguimos por meio da Afeevas mostrar que a coleta do vapor a bordo do 
veículo é a melhor solução.

Gabriel Murgel é especialista em controle de poluição veicular

Foto: Karim Kahn (Fiesp)
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P&S: Como ocorre a 
emissão do vapor que 
está no tanque?
Gabriel: Um tanque vazio de 
combustível está cheio de vapor. 
Então, quando se coloca 50 li-
tros de gasolina, saem em média 
60 gramas de vapor. O sistema 
ORVR consiste então na instala-
ção de uma válvula para o vapor 
não voltar, além de aumentar 
o recipiente de carvão ativa-
do, para absorver todos esses 
gases. Esse conceito consegue 
captar praticamente todo o com-
bustível evaporado,  canalizar 
e guardar os gases e quando o 
veículo é ligado, utilizá-los como 
combustível da bomba injetora. A 
eficácia é de 98%.

P&S: Como foi a aceita-
ção pela indústria auto-
mobilística?
Gabriel: A Anfavea disse que fa-
zer a mudança direto no veículo 
custaria muito caro. Mas temos 
estudos europeus mostrando 
que sai por cerca de U$ 20. A 
Europa ainda não utiliza esse 
sistema porque o controle é feito 
na bomba. Lá, os bicos de abas-
tecimento possuem duas man-
gueiras. Uma que leva o com-
bustível para o carro e a outra 
que captura o vapor. Isso já não 
funciona tão bem, porque 
a eficiência é de 70%, ou 
seja, nem todos os gramas 
de vapor são capturados. Já 
os EUA começaram com o 
sistema na bomba na déca-
da de 1970 e, com o tempo, 
perceberam as desvanta-
gens, porque, para garantir 
que funcione bem, tem que 
fiscalizar. É um gasto muito 
grande para o Governo, en-
quanto o ORVR não precisa 
de fiscal. Custa muito mais 
caro adquirir uma bomba 
nova e todo os gastos com 

manutenção, sem falar na fiscalização por parte do Governo. Nos anos de 
1990, os EUA desenvolveram o ORVR e, em vez de substituir as bombas, 
começaram a equipar os carros. Lá isso hoje já é realidade. A Europa vai 
migrar para o ORVR num futuro próximo e a China começará a implantar já 
no ano que vem. 

P&S: Porque o Brasil não adotou o ORVR primeiro? 
Gabriel: Fizemos um trabalho pela Afeevas para começar direto com este 
sistema, mas só se preocuparam com a saúde do trabalhador (exposição 
ao benzeno). Foi daí que surgiu a Portaria 1.109 do Ministério do Trabalho 
que escalonou a troca das bombas por um período de 15 anos. Mas se 
você captura o vapor na bomba, faz o que com ele depois? Ou refrigera e 
condensa para reaproveitar, ou pega esse vapor e guarda no tanque subter-
râneo do posto. Aparentemente está tudo bem, pois o frentista não respira 
o vapor. Mas o que fazer com ele depois? O caminhão-tanque tem que ter 
sistema equivalente. Se não, quando despejar combustível no tanque do 
posto, o vapor volta para a atmosfera. Por exemplo, ao despejar 20 mil litros 
de combustível no tanque, o caminhão tanque teria que capturar os 20 mil 
litros de vapor, cerca de 24 quilos de combustível, que sairão da operação 
e armazená-lo. Aí, quando voltar para a base, é a mesma coisa. Tem que 

- Selo líquido no tubo de enchimento retém vapores e evita respingos;
- Canister captura vapores com eficiência de 98% (média EPA);
- Funcionamento automático, monitoramento contínuo e isento de manutenção;
- Purga regenera canister com ar atmosférico e motor aproveita o combustível 
capturado;
- Aplicável a todos os veículos a gasolina e flex.
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devolver o vapor e a base repassar 
para a refinaria... 

Ou seja, esse vapor capturado na 
bomba é uma batata quente. Toda 
essa cadeia de transporte teria que 
ser mudada para que o sistema na 
bomba seja eficiente. E isso não 
acontece, pois seria muito mais cus-
toso. Nesse processo, o meio am-
biente se tornou o mais prejudicado. 
É basicamente tirar o vapor com 
benzeno do rosto do frentista e jogar 
no telhado do posto. Além disso, 
vapor não vira combustível sozinho, 
teria que condensar novamente. 

Mostramos isso ao Ministério do Tra-
balho na época da Portaria 1.109, 
mas disseram que não tinham como 
brigar com a indústria automobi-
lística. A indústria questiona ainda 
que todos os carros têm que ter o 
sistema, mas saindo de fábrica ago-
ra, demoraria de 10 a 20 anos para 
renovar a frota. Ou espera 15 anos 
para trocar a frota, ou espera 15 
anos para reformar todos os postos. 
Para o posto o benefício ambiental é 
nulo. Já com o ORVR, a redução de 
emissão passa para 98%.

P&S: Quanto custaria essa 
mudança?
Gabriel: Aos custos dos EUA, 
seriam gastos em torno de U$ 4 bi-

lhões para trocar todas as bombas 
brasileiras. Colocando o sistema 
no carro, a conta diminui para U$ 1 
bilhão e 200 mil. Isso em 20 anos. 
A ANFAVEA discorda do valor de 
U$ 20 por carro, diz que custa mui-
to mais, mas temos documentos 
europeus oficialmente confirmando 
os valores. O dono de posto se vê 
obrigado a trocar suas bombas, 
por força de uma portaria, e não 
terá retorno deste investimento. 
Depois de muita batalha, conse-
guimos por meio do Proconve que 
saísse a Resolução 492 do Co-
nama. Demos a sugestão de que 
mantenha a Portaria 1.109 para os 
postos de grande movimento, pois 
resolve de imediato a exposição ao 
benzeno, mas liberar os pequenos 
postos desta troca. Tem que rever 
a portaria para que não haja um in-
vestimento à toa. A partir de 2023, 
então, começa a instalação do 
sistema nos carros. Como não dá 
para fazer tudo de uma vez, será 
de 20% dos veículos produzidos 
no primeiro ano, a partir de 2024, 
60% dos veículos e, em 2025, to-
dos saem de fábrica já adaptados. 
Agora é continuar lutando para que 
isso seja mantido. 

Procurada, a Anfavea, por meio de 
sua assessoria de imprensa, não 
quis se posicionar sobre o assunto.

“O problema não 
é dinheiro, é meio 
ambiente. E para 
isso tem que ter 
controle total. 

Não adianta ter na 
bomba e não ter 
a recuperação no 
caminhão-tanque, 
base e refinaria”, 

Gabriel Murgel

Resolução  
Conama 492/18 
Art. 11. Fica esta-
belecido o limite 
máximo de emissão 
de vapor de combus-
tível de cinquenta 
miligramas por litro 
abastecido (50mg/L), 
durante o abasteci-
mento do tanque de 
combustível. § 1º O 
atendimento ao limite 
previsto no caput 
deste artigo se dará: 
I - a partir de 2023, 
para um percentual 
de vendas correspon-
dente a 20% do total 
de vendas por corpo-
ração, a ser verifica-
do anualmente; 
II - a partir de 2024, 
para um percentual 
de vendas correspon-
dente a 60% do total 
de vendas por corpo-
ração, a ser verifica-
do anualmente; e 
III - a partir de 2025, 
para todos os  
modelos.
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Planejamento tributário

Lucro real ou presumido?

SSempre que se aproxima do final do 
ano, os revendedores  têm a oportu-
nidade de reavaliar os resultados e 
confirmar se o regime tributário ado-
tado é, de fato, o mais vantajoso. 
Afinal, a escolha certa pode fazer 
com que a empresa deixe de pagar 
até 70% dos impostos.

A opção pelo Lucro Real ou Lucro 
Presumido é feita com o pagamento 
do primeiro Documento de Arreca-
dação de Receitas Federais (DARF) 
referente ao Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ), que pode 
ocorrer até o último dia útil de feve-
reiro para as empresas que optam 
pela apuração mensal, ou até o últi-
mo dia útil de abril, para aquelas que 
preferirem a apuração trimestral.

Mas, afinal... qual a apuração mais 
indicada para postos de combustí-

veis? Segundo Daniela de Paula, 
gerente comercial da Plumas Asses-
soria Contábil, para a grande maioria 
dos postos com galonagem média 
de até 400 mil litros por mês o Lucro 
Real se encaixa melhor. "Depende 
também da margem de lucro e do 
volume de despesas. Já o Lucro 
Presumido costuma ser viável para 
postos com uma galonagem muita 
alta, acima de 500 mil litros, que 
geralmente são os postos de rodo-
via. É totalmente mito dizer que as 
empresas que optam pela tributação 
com base no Lucro Real são mais 
fiscalizadas pela Receita Federal".

Daniela ressalta que ao apurar o 
melhor modelo, a empresa terá 
economia no pagamento de tri-
butos. Um revendedor de Santos, 
por exemplo, há dois anos, viu seu 

faturamento cair drasticamente. Ele 
deixou de pagar R$ 8 mil em Impos-
to de Renda e Contribuição Social 
quando alterou o regime de Lucro 
Presumido para o Real.

"A contabilidade é simples. Neste 
caso, como estava operando em pre-
juízo, o empresário não tinha o que 
devolver ao governo. Muitos empre-
sários têm medo do Lucro Real até 
por uma questão de cultura, pois esta 
é a informação que eles sempre rece-
beram. A maioria dos nossos clientes 
é optante pelo Lucro Real. Para o 
Lucro Real ser viável é necessário um 
trabalho maior da contabilidade".

Uma vez por mês, a Plumas faz 
plantão gratuito na sede do Resan. 
Agende pelo telefone (13) 3229-
3535 um horário com Daniela. 

Caieiras - São Paulo
Av. Paulicéia, 737 Galpão 7

Tel: (11) 4441-8338 / 93219-7629
site: www.cefiltros.com.br 

e-mail: contato@cefiltros.com.br

Saiba mais
No Lucro Real, o contribuinte vai pagar 
o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e a Contribuição Social sobre Lucro 
Líquido (CSSL) sobre a realidade da empre-
sa. A contabilidade deve apurar a receita de 
vendas, deduzir os custos das mercadorias 
e todas as despesas para chegar ao Lucro 
Real e aplicar às alíquotas do IRPJ e CSSL. 
Se não der lucro não paga imposto. 

No Presumido, o Fisco utiliza a receita de 
vendas e aplica o percentual estipulado 
para cada tipo mercadoria. No caso do 
combustível, a alíquota é de 1,6 % sobre o 
total das vendas. Aí aplica-se as alíquotas 
do IR e CSSL (24%) e já são gerados os 
Darfs para pagamento, sem deduzir os 
custos e despesas. Se der prejuízo vai ter 
que pagar imposto da mesma forma.
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Adelino da Conceição Padeiro
Auto Posto Glicério Santista - 
Santos

Nilo Sérgio Ribeiro Ferreira da Silva
Bomba Campo Grande - Santos
   

Josué Leite de Paula Júnior
Auto Posto Filadélfia de Peruíbe  
- Peruíbe

   
Márcia Mendes Gavazzoni
Auto Posto Lambari - Miracatu
Morada do Sol Auto Posto - 

Miracatu
Posto de Abastecimento Cento e Trinta 
e Sete - Miracatu
   

Filipe Ongaratto Camargo 
Auto Posto de Serviços Ilse -  
Cajati

Maria Odete Cecília Gonçalves Pinto
Auto Posto Ponto de Encontro - Iguape
Auto Posto Postal de Iguape - Iguape
  

NOVEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

DEZEMBRO
1ª QUINZENA

22

19

16

Ações Resan / outubro

09 Reunião 
para tratar 

da discussão do 
Termo de Com-

promisso para Logística Reversa 
de Óleo Lubrificantes, em São 
Paulo/SP.

09Reunião do Conselho de 
Representantes da Fecom-

bustíveis, em Porto Alegre/RS.

09/10Participação no 
20º Congresso de 

Revendedores de Combustíveis da 
Região Sul ─ Expopetro 2019, em 

Porto Alegre/RS.

17 Representando a Fe-
combustíveis, participação 

na audiência da Comissão da 
CPI da Renúncia e Sonegação 
Fiscal na Assembleia Legislativa 
do Estado de Mato Grosso onde 
apresentou a situação atual do 
mercado de combustíveis, em 
Cuiabá/MT.

24Reunião com o departa-
mento jurídico para tratar 

da CCT das lojas de conveniên-
cias, em Santos/SP.

18

Rosa Maria Dutra de Almeida
Auto Posto Agenor de Campos -  
Mongaguá

Auto Posto Flórida Mirim - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém
   

Fabiana Tasca
Auto Posto Búfalo do Vale - 
Pariquera-açu
   
Mauro Sérgio Gonzalez
Auto Posto Rede Personalytte - 
Praia Grande

01

24

30

03

27

04

07

11

12

15Manuel Enriquez Casal 
Rede Clean Car  - Santos
   
Aurélio Lopes Rodrigues
Super Posto 200 Milhas - Santos

Mariana Martins Rodriguez
Portal de Santos Serviços e Transportes 
Santos

   
Bruno Domingues Rodriguez 
Rede Portal de Santos - Santos

Fernando Luiz Tasca 
Auto Posto Búfalo do Vale -  
Pariquera-açu

   
Antônio Samartins
Auto Posto Vale do Itariri - Itariri
   
Alexandre Ribeiro Goldoni 
Comércio e Serviços Automotivos 
Tropical - Santos

Conveniência Tropical - Santos
   

Cristiane Chinelli Ignatovitch
Auto Posto Mathias - Cubatão

Renato Monteiro Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia Grande

O revendedor Nelson Rodrigues, do 
Auto Posto Saveiros, de Itanhaém, 
faleceu aos 85 anos no dia 9 de ou-
tubro. Sócio fundador do Sindicom-
bustíveis Resan, Nelson ingressou 
no segmento de combustíveis em 
1989, quando inaugurou o posto. 
Sempre se manteve como asso-

ciado ao sindicato por acreditar na 
importância da união da categoria.
Ele trabalhou com o filho Nelson 
Rodrigues Júnior no posto por 25 
anos, tendo se afastado de suas 

funções há quatro anos. 
Viúvo há 23 anos, Nelson Rodri-

gues deixou saudades para os cin-
co filhos –  Nelson, Fátima, Cátia, 

Ivson e Italo – e para cinco netos e 
dois bisnetos.

Nossos 
sentimentos...



INFORMALIDADE

4  A taxa de desemprego ficou 
estagnada em 11,8% no 
trimestre encerrado em se-
tembro. Quatro em cada dez 

trabalhadores ainda estão informais. 
Outras 12,5 milhões de pessoas bus-
cam emprego. Os dados são da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua, divulgados pelo IBGE.

Fique Atento!

  

1 As contas de 
luz estão mais 
caras em no-
vembro, em 

razão do baixo volume 
de chuvas nas regiões 
das hidrelétricas. A Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aplicará 
a bandeira vermelha no 
primeiro patamar, que re-
presenta adicional de R$ 
4,169 a cada cem quilo-
watts-hora consumidos.  
Em outubro, a bandeira 
adotada foi a amarela. 

ENERGIA

3 O governo anunciou as regras para a 
emissão da carteira de trabalho digital. 
Esse documento substitui a carteira de 
papel. Entretanto, é recomendado que o 

trabalhador guarde o documento físico para compro-
vação dos vínculos empregatícios. Os trabalhadores 
podem habilitar o documento pela internet, e, para 
as empresas que usam o eSocial, o registro de infor-
mações passa a ser feito digitalmente. 

CARTEIRA DIGITAL

DELIVERY DE GASOLINA

2 A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) convocou a refinaria Refit 
para que apresente ao órgão o projeto do ser-
viço GOfit.  Trata-se de um delivery para venda 

de gasolina e etanol direta ao consumidor via aplicativo 
de celular. Segundo a Refit, responsável pelo aplicativo, o 
serviço está disponível, por enquanto, em algumas regiões 
do estado do Rio de Janeiro, mas a perspectiva da empre-
sa é estendê-lo para outras localidades. “Para o negócio 
começar a funcionar, tem que passar primeiro pela ANP”, 
informou a agência por meio de sua assessoria de impren-
sa. Isso significa que até ser aprovado pela ANP, o serviço 
é considerado ilegal. Caso os caminhões do serviço GoFit 
da Refit sejam encontrados pela fiscalização sem que o 
serviço tenha sido apresentado e autorizado pela ANP, eles 
serão apreendidos e a empresa autuada.

REVENDA DE GLP

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

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

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

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