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Um turbilhão chamado 
revenda de combustíveis
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paraibano Damião da Silva
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"Queremos fazer parte 
da onda de otimismo"
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Uma onda de otimismo tem dado força ao vento que 
sopra em favor da economia brasileira desde a elei-
ção de Jair Bolsonaro para presidente do Brasil e da 
escolha de Paulo Guedes como ministro da Econo-
mia. Após a confirmação de que o PT não voltaria 
para o Palácio do Planalto, o mercado financeiro re-
agiu e as ações da Bolsa de Valores subiram 17%, 
enquanto o dólar caiu 10% frente ao real.

Jornais e revistas passam a semana buscando mais 
elementos para projetar o futuro do País a partir da 
posse do novo presidente em janeiro. Para quem é 
empresário de um setor tão dependente da economia 
vívida como somos nós, revendedores, as notícias 
são animadoras.

Mais negócios em todas as esferas empurram o con-
sumidor para o comércio. Os carros finalmente sairão 
das garagens mais frequentemente, as famílias irão 
viajar, os desempregados conseguirão pagar pelo 
combustível e daí a roda da fortuna volta a girar. 

Isso não significa dizer que ter um posto de combustí-
vel nos dias de hoje é sinal de bolso farto. Na verdade, 
temos que torcer por todo este cenário positivo para 
que consigamos voltar a respirar e, assim, lutar contra 
as ameaças que rondam nosso segmento. 

A reativação da economia e o crescimento do PIB em 
2,5%, segundo as projeções mais recentes, são sinais 
que precisamos para reanimar o comerciante varejista 
de combustíveis. Todos queremos aumentar as vendas, 
mas também queremos entender os planos do Governo 
Federal para o downstream. Até agora tudo o que temos 
feito é tentar convencer as autoridades que a verticaliza-
ção do setor, com a permissão para distribuidoras atua-
rem no varejo, é uma temeridade e vai repetir no Brasil 
o modelo fracassado de países onde a liberação acabou 
com a concorrência. 

Já é velho repetir o argumento de que a concorrência 
que falta na distribuição sobra no varejo. Mas também 
já é de conhecimento geral há tempos que o País pre-
cisa investir em refinarias e na logística para fazer o 
combustível chegar do Oiapoque ao Chuí, afastando o 
fantasma do desabastecimento.

O que costumo dizer nos debates que participo é que 
precisamos eleger prioridades. E certamente a mudan-
ça na regulação com a total liberação do mercado não 
está nem mesmo entre as cinco medidas mais impor-
tantes. Antes de acabar com regras que definem os pa-
peis dos agentes que atuam no mercado de combustí-
veis é preciso ter um plano de investimento que permita 
trazer concorrência para a produção dos combustíveis.

No seminário O Futuro da Revenda - Perspectivas 2019, 
realizado em São Paulo no final de novembro, o pre-
sidente da Plural, organização que reúne as principais 
distribuidoras do Brasil, Leonardo Gadotti, fez um alerta 
sobre a urgência em se construir refinarias já a partir de 
agora para que, em 2030, o País não tenha problemas 
para atender a demanda. Se nada mudar no cenário atu-
al faltará  23% de diesel, 7% de gasolina, 70% de biodie-
sel e 45% de etanol para abastecer o mercado interno. 
Daí aumentará nossa dependência do produto importa-
do e, certamente, todo esse empenho atual das autorida-
des para baixar o preço dos combustíveis terá sido inútil. 

Esta é a leitura que faço dessa transição de governo 
e da tão esperada retomada da economia. Só espero 
que as lideranças sindicais da revenda e as distribui-
doras consigam sensibilizar aqueles que detêm o po-
der da caneta para reavaliarem os impactos negativos 
que essas mudanças das regras do nosso segmento 
trarão para toda a sociedade.

No mais, desejo a todos um Natal cheio de fé, saúde e 
paz e um Ano Novo repleto de prosperidade. Até 2019!
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Inspiração

Inaugurado em 4 de novembro, o Auto Posto Alta Maria, 
em Curral Velho, cidade a 450 quilômetros da capi-
tal João Pessoa, é um refresco para a suada história 
recente da revenda nacional e um exemplo de que a 
força de vontade é o ingrediente necessário para reali-
zar qualquer projeto.

Postos & Serviços entrevistou Damião por telefone 
dez dias após a inauguração do novo posto, que virou 
um marco para a pequena cidade de três mil habitan-
tes. O enredo deste sonho começou há pouco mais de 
dez anos com a compra de um sítio em dez parcelas de 
R$ 1 mil pagas com o dinheiro que vinha da coleta de 
alumínio, garrafas pet, papelão e ferro recolhidos nos 
sítios do sertão paraibano.

Nesta mesma época, Damião já fazia transporte de 
passageiros entre Curral Velho e os municípios vizi-

nhos com uma van que o irmão trouxe de São Paulo. 
O trabalho de lotação era um complemento à renda de 
lavrador. “Eu comecei a trabalhar na roça com 12 anos. 
Até agora, aos meus 48 anos, trabalhei muito para os 
outros plantando e colhendo milho, feijão e arroz”, diz o 
novo empresário. 

Mas foi a atividade como motorista clandestino que 
despertou nele a vontade de construir um posto. Como 
o ganho com a lotação era baixo, ele começou a 
transportar galões de combustível para vender no seu 
sítio. Apesar de irregular, o comércio iIegal deu frutos 
uma vez que em Curral Velho não havia qualquer posto 
revendedor. E o negócio cresceu a ponto de ele chegar 
a comprar mil litros de gasolina por semana e ter uma 
clientela fiel entre os motociclistas.

...quando sonha

A gente vai bem mais longe...

Acreditar que é possível é motivo suficiente para não 
desistir. E foi assim que um paraibano de 48 anos 
conseguiu se transformar de lavrador e catador 
de recicláveis em revendedor de combustíveis. 

Damião Silva é um dos mais recentes 
empresários do segmento no Brasil. 

Fotos arquivo pessoal
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De catador e lavrador 
a dono de posto

Determinado a ter seu próprio posto, Damião come-
çou a economizar centavos e a trabalhar ainda mais. 
Aceitou o convite para ser conselheiro tutelar da Cidade 
e juntou todo o salário recebido da Prefeitura à renda 
de catador e com o comércio clandestino de gasolina. 
A vida simples o permitia viver com o que ganhava na 
lavoura e no bico de lotação.

Embora a história tenha seu lado romântico, do traba-
lhador que vence todos os obstáculos para alcançar 
seu objetivo, a realidade castigou Damião. O povo de 
Curral Velho não acreditava que ele conseguiria montar 
seu próprio posto.

“Só me chamavam de doido e leso. As pessoas não acre-
ditavam e diziam que isso era para gente rica... Mas cada 
vez eu tinha mais vontade e batia mais forte nas pedras 
do terreno onde eu sabia que um dia seria o posto”.

O projeto de Damião começou a sair do papel quando ele 
já tinha juntado R$ 110 mil. A poupança mensal teve um 
reforço de uma ação que ganhou contra o INSS devido à 
doença de Chagas que contraiu trabalhando na roça e do 
bingo que fez colocando a van como prêmio principal. 

No dia 13 de maio de 2016, ele já tinha em mãos um 
projeto feito por engenheiro responsável pela maioria 
dos postos da Paraíba.

“Quando ele me entregou o projeto, disse para eu ir 
ganhando dinheiro devagarinho e fazendo as obras. Aí 
eu pensei:  ‘É muito dinheiro, mas eu sou mais. Arrega-
cei a manga e fui para cima, diminuindo cada centavo. 
Custou. Foram dois anos e meio de luta”.

Choro
Damião foi pedreiro, marceneiro, encanador... Ele e os 
filhos construíram o posto sozinhos. Nesse meio tempo 
vendeu as vacas que tinha e até uma pequena cons-
trução que ele mesmo ergueu na cidade. Cada real era 
revertido em cimento, blocos e ferragens. 

“Eu parcelava o material de construção nas lojas. Con-
segui empréstimo no Banco Nordeste e ia pagando aos 
poucos. Quando chegou a hora de fazer o piso indus-
trial, a empresa parcelou. O pessoal de fora da cidade 
foi gente boa demais comigo”.

O tanque de 30 mil litros de combustível veio de Goiás, 

Damião Silva, a mulher e os filhos se dedicaram ao sonho de ter um posto. Hoje, trabalham juntos
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de uma empresa que, além de 
parcelar o valor, ainda deu frete 
grátis. As duas bombas duplas 
também foram compradas a partir 
de um novo empréstimo que ele 
se orgulha de dizer que já pagou 
cinco das oito parcelas.

“Mas foi muita angústia, eu cho-
rava sozinho e pedia que Deus 
me desse força para mostrar 
que eu conseguiria”, relembra o 
novo empresário que há até 90 
dias atrás continuava catando e 
revendendo recicláveis. 

Com um reboque na moto ele 
juntava quase uma tonelada e 
meia por mês, o que lhe dava 
pelo menos R$ 5 mil.

Vitória
O negócio de Damião tem futuro. 
Nos cinco primeiros dias, as vendas 
de gasolina comum, diesel S10 e 
diesel 500 ultrapassaram as expec-
tativas. Ele é revendedor da FAN, 
uma distribuidora que atua nos 
estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco e Rio Grande do Norte.

A inauguração no dia 4 de novembro 
reuniu uma multidão na pista do posto. 
A solenidade tão prestigiada serviu 
como um pedido de desculpa a Da-
mião de todos que duvidaram de seu 
sonho. “Eu estou muito feliz. O movi-
mento está muito grande e tem vindo 
gente de outras cidades da região. Eu 
tenho o menor preço da Paraíba”.

Futuro
Damião diz que não vai parar por aí. 
“Eu tirei máscara da cara do leão. 
Quem duvidava e falava que eu 
era doido, pode vir aqui ver como 
o posto está bonito. E eu vou fazer 
ficar mais lindo ainda”.

Do trabalho e da vida, ele quer um 
pouco mais. Não quer “enricar”, mas 
pretende ter seu próprio carro, dar 
estudo melhor para os filhos e ter 
uma casa mais confortável. De pre-
sente por tamanho esforço, ele quer 
levar a família para conhecer o mar. 
E que ninguém mais duvide dos 
sonhos de Damião. “Somos matutos 
inteligentes”, resume o mais novo 
revendedor do Brasil.

Damião foi o responsável por todas as etapas da obra. Atualmente, ele se reveza com os filhos na pista de abastecimento
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Combustível Legal

Verticalização traria impacto 
desastroso para a sociedade

AA revenda nacional de combustíveis aler-
tou a ANP sobre a medida anticoncorren-
cial e o efeito inverso que a proposta de 
verticalização fatalmente trará ao mercado 
caso as distribuidoras sejam autorizadas 
a operar no varejo. A outra proposta de 
mudança regulatória no setor é quanto à 
fidelidade do revendedor à marca e tam-
bém neste caso a categoria é contrária 
às alterações, uma vez que fatalmente o 
consumidor será induzido a erro.

As duas questões fazem parte de Tomadas 
Públicas de Contribuição (TPC) encerradas 
pela ANP em novembro. A TPC 3 trata da 
verticalização da cadeia de distribuição de 
combustíveis e a TPC 4, da tutela regulató-
ria da fidelidade à bandeira. 

O principal argumento contra a verticaliza-
ção é a existência do oligopólio na etapa 
de distribuição dos combustíveis, tendo 
em vista que há poucos distribuidores que 
controlam grande parcela do mercado, o 
que poderá se refletir no futuro na ponta 
da cadeia. Por outro lado, na etapa final da 
cadeia de consumo já existe ampla concor-
rência entre os milhares de revendedores 
atuantes no mercado.

“Caso seja permitida a verticalização, o 
oligopólio existente na distribuição será 
estendido para a etapa de revenda, pois 

as distribuidoras irão adquirir uma série 
de postos (especialmente os maiores e 
mais lucrativos), replicando a estrutura 
de mercado concentrado da distribuição 
para a revenda”.

A Federação argumenta que o próprio 
Conselho Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade), órgão do Ministério da 
Justiça, no recente julgamento do AC nº 
08700.006444/2016 (Alesat/Ipiranga), 
definiu o mercado de distribuição como 
um “oligopólio com franja”, cuja estrutura e 
peculiaridades facilitam a interação estra-
tégica entre as grandes distribuidoras, de 
modo a favorecer a ocorrência de conluio 
entre elas, conforme se tem notícia pela 
mídia de diversas operações policiais e 
investigações em curso, inclusive perante 
o Cade.

Preços
Quanto aos prováveis impactos da verticali-
zação nos preços ao consumidor, a Fecom-
bustíveis destaca um cenário desfavorável 
à concorrência uma vez que o controle do 
preço será essencialmente das grandes 
distribuidoras. 

A entrada das companhias no varejo afe-
tará os postos bandeira branca, agentes 
importantes para preservar a competição.
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Há estudos que apontam preços menores nas bases 
territoriais onde há mais postos bandeira branca. Por 
outro lado, verificam-se preços mais elevados nas 
localidades onde há maior concentração de postos 
vinculados a grandes distribuidoras. 

Além disso, a Federação destaca que, no mercado de 
combustíveis, a maior parte da margem de contribuição 
para a formação de preços ocorre nas primeiras etapas da 
cadeia. “A margem de lucro média do revendedor varejis-
ta é muito baixa e, por isso, possui pouca relevância na 
formação do preço ao consumidor”, pondera a entidade. 

Os tributos respondem por aproximadamente 44% do 
preço, enquanto a margem de realização da Petrobras 
fica com 30% e o etanol anidro, com 12%, segundo os 

dados extraídos do site da Petrobrás em novembro deste 
ano. “Ou seja, quase metade do preço se refere aos altos 
tributos; e 86% do valor total do combustível está dissocia-
do das margens do elo final da cadeia de consumo”.

Concorrência

A revenda combate veementemente a ideia de que a 
responsabilidade pelos altos preços dos combustíveis 
é do posto e de que sua eliminação do mercado com a 
verticalização oferecerá ao consumidor final um produto 
mais barato. “Ao contrário; é justamente a alta concor-
rência verificada na revenda que permite a redução de 
preços, mediante redução da margem de lucro do posto 
para que ele possa competir no mercado”.

 “Nos últimos anos, a concentração 
de distribuidores se intensificou, 
pois atualmente apenas 3 gran-

des distribuidoras controlam cerca 
de 70% das vendas no País. Desse 

modo, do ponto de vista do Direito 
Regulatório, a proibição de verticali-
zação continua sendo a medida que 
melhor resguarda o regular funcio-
namento do mercado e o bem-estar 

do consumidor”.

“Cada revendedor tem 
a opção de exibir ou 
não marca comercial 
da distribuidora, tra-

tando-se de questão de 
mercado: 

de um lado, deter-
minado revendedor 

pode entender que é 
mais interessante ser 
bandeira branca, pois 
assim obterá menores 
preços e aumentará 
sua competitividade 
em relação aos seus 
concorrentes. Por 

outro lado, para outro 
revendedor pode ser 
mais interessante ser 
embandeirado, pois a 
exibição da marca de 
renome da distribui-
dora aumentará sua 
clientela e garantirá 

sua competitividade".

“Para se alterar as normas atualmente vigentes 
(como a proibição das distribuidoras atuarem no 

varejo),  não basta a edição de nova resolução por 
parte da ANP. É necessário mudança legislativa que 

altere os dispositivos da citada Lei 9478/97”.
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Ao escolher um posto bandeira-
do, o consumidor já tem definida 
a intenção de comprar produto 
daquela marca. Por isso, a revenda 
é contrária à proposta de alterar a 
norma regulatória da fidelidade à 
bandeira, alvo da Tomada Pública 
de Contribuição 4, da ANP. 
“A vinculação entre a exibição de 
marca comercial de certo dis-
tribuidor e a obrigatoriedade de 
comercialização exclusiva de seus 
combustíveis pelo revendedor é 
justamente o que dá confiança ao 
consumidor sobre a qualidade do 
produto que adquire. É esse o fun-
damento principal do art. 25, §2º, 
3º e 4º, da Res. ANP 41/2013. Ou 
seja, se um posto revendedor opta 
por exibir certa marca comercial, 
cria-se no consumidor a expectativa 
quanto à procedência e confiabili-

dade daquele combustível”, de-
fende a Federação no documento 
enviado à Agência como contribui-
ção à TCP. 
A revenda argumenta que a libe-
ração para o posto vender produto 
diferente da marca que ele exibe 
em sua identidade visual vai induzir 
o cliente a erro. Ou seja, ele vai 
abastecer em determinado posto 
bandeirado, possivelmente vai 
pagar mais caro em razão do valor 
agregado pela marca, mas o com-
bustível será de uma distribuidora 
qualquer que não necessariamente 
tem o renome da bandeira exibida 
pelo posto, e talvez até de pior 
qualidade”. 

Proposta
A Fecombustíveis alega que o 
maior problema enfrentado pela 

revenda neste momento não é 
com a fidelidade à marca, mas sim 
com as condições para rescisão 
de um contrato cujos preços não 
sejam competitivos. Com cláusulas 
punitivas e unilaterais, os revende-
dores acabam obrigados a manter 
os acordos. “Sugerimos que a 
ANP passe a regular as condições 
mínimas para um distrato contra-
tual, sem multas para qualquer 
das partes, nos casos em que a 
distribuidora não consiga ou não 
queira fornecer combustíveis ao 
posto revendedor em condições 
de lhe assegurar a regular com-
petitividade com os demais postos 
concorrentes”. A proposta é que em 
um distrato sem ônus, o posto seja 
descaracterizado e os equipamen-
tos e investimentos devolvidos à 
distribuidora.

Fidelidade à marca é garantia para consumidor

As distribuidoras terão de explicar 
à ANP o motivo de não estarem 
repassando para os postos de 
serviços gasolina C mais barata. Há 
uma pressão para que a queda dos 
preços nas refinarias seja acompa-
nhado na distribuição e no varejo, 
beneficiando o consumidor que está 
na ponta da cadeia econômica.

A notificação foi feita após a queda 
do preço médio final da gasolina A 
vendida pela Petrobras em R$ 0,51 

nos meses de outubro e novembro 
e o repasse das companhias ter 
ficado, em média, em R$ 0,26.

A Agência tem adotado medidas em 
prol de maior transparência à forma-
ção de preços dos combustíveis.

Segundo nota enviada pelo órgão 
regulador à imprensa, há reicidên-
cia no comportamento das compa-
nhias em não repassar aos postos 
os valores mais baixos praticados 
pelo produtor.

Em 18 de setembro, a média 
nacional da gasolina A era de 
R$ 2,1381. Na semana entre 19 
e 24 de novembro caiu para R$ 
1,6761. "No entanto, apenas R$ 
0,04 tinham sido repassados ao 
consumidor final".

No levantamento de 27 de no-
vembro, a pesquisa mostrou  que 
o desconto na bomba atingiu R$ 
0,10 contra a queda de R$ 0,51 
nas refinarias.

ANP quer explicação das distribuidoras sobre preços
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Combustíveis

Esquerda para a direita: Osmário de Vasconcellos (Procon), Antonio de Pádua (UNICA), Paulo Miranda (Fecombustí-
veis), José Paiva Neto (Sincopetro), Aurélio Amaral (ANP), Leonardo Gadotti (Plural) e Gesner Oliveira (mediador)

A revenda está à mercê de um turbilhão de medidas e seus respecti-
vos impactos. E eles vêm de todos os lados e podem ser considera-
dos tanto positivos quanto desfavoráveis para o varejo de combustí-
veis. Embora a Tomada Pública de Contribuição (TPC) que trata    
   da verticalização esteja na lista dos assuntos mais importantes do 

momento, o setor enfrenta um gigantesco desafio de ampliar o refino e a logísti-
ca para evitar o desabastecimento.

O alerta foi dado pelo presidente da Plural, Leonardo Gadotti, ao abrir o se-
minário O Futuro da Revenda dizendo que em 2030 o Brasil terá problemas 
para atender a demanda. A entidade que representa as grandes distribuidoras 
acredita que irá faltar 23% de diesel, 7% de gasolina, 70% de biodiesel e 45% 
de etanol para abastecer o mercado interno. 

“Se nada for feito, em oito anos todo esse volume terá que ser importado. Não 
consigo vislumbrar um crescimento de quase 25% no diesel sem construir 
novas refinarias a partir de agora”.

Por sua vez, a revenda teme que as mudanças sobre verticalização que 
estão em discussão a partir da abertura da Tomada Pública de Contribuição 
nº 4 pode condenar o modelo de varejo existente no Brasil, repetindo o que 
ocorreu no Chile. Segundo o presidente da Fecombustíveis, Paulo Miranda, 
praticamente não existe posto chileno sendo comandado por revendedor. “Lá 
o que há são comissionados e arrendatários já que 90% dos postos estão na 
mão de duas companhias. Nos EUA, quando o mercado foi aberto na década 
de 1990, existiam 290 mil postos. Depois disso, 100 mil fecharam”.

Miranda, então, pede que não haja comparação do Brasil com outros países.

Turbilhão 
ameaça futuro 

do varejo

AA palavra é esperança. Foi com 
esse sentimento que José Alberto 
Paiva Gouveia, presidente do Sin-
copetro, abriu o seminário “O futuro 
da revenda – perspectivas para 
2019”, realizado em 28 de novem-
bro em São Paulo. Representantes 
da ANP, Fecombustíveis, Plural, 
Procon e Unica participaram do 
debate, mediado pelo economista 
Gesner Oliveira.

“Todos aqui, sem exceção, precisam 
ter esperança. Passamos por um 
ano difícil. O mercado sofreu com as 
alterações constantes de legislação 
e tentativa de mudança com a verti-
calização e venda direta de etanol. 
Mesmo assim, eu tenho que achar 
que 2019 será diferente. Autoridades 
e lideranças sindicais só têm razão 
de existir se estivermos juntos. Então 
peço a vocês, revendedores, autori-
dades e lideranças, que estejamos 
unidos”, disse Gouveia. 

Gesner Oliveira acredita na reati-
vação da economia. “Os anos têm 
sido difíceis, mas há um processo de 
recuperação. A projeção da Go Asso-
ciados (empresa de sua propriedade) 
é que vamos crescer no próximo ano 
3,5%, quando a média diz algo em 
torno de 2,5%”. 

Confira, ao lado, as perspectivas 
de cada entidade do setor sobre o 
que esperar dos próximos anos na 
revenda de combustíveis.
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“Aqui, um processo por preço discrimi-
natório aberto por revendedor demora 
pelo menos 10 anos para ser julgado. O 
revendedor americano tem a sentença 
em 90 dias. Caso haja a abertura do 
mercado, não temos a confiança que 
vamos sobreviver.Temos que rever 
primeiro o refino”.

A burocracia do País também é outro 
problema. Segundo Miranda, na Ingla-
terra, um posto precisa de duas licen-
ças para funcionar. Nos EUA, uma. 
“No meu Estado (MG) são pelo menos 
12. Parece que o País quer matar os 
pequenos e médios empresários, que 
respondem por 72% do PIB nacional”.

Dependência externa
O diretor da ANP, Aurélio Amaral, diz 
que a Agência se manifestará sobre te-
mas como verticalização e venda direta 
de etanol aos postos apenas após os 
estudos concluídos. 

Entretanto, ele reconhece a deficiência 
do País no refino. “Hoje, importamos algo 
em torno de 500 mil barris de derivados 
de petróleo ao dia, podendo chegar a um 
milhão em 2030. Até no ápice de consu-
mo de etanol, tivemos que trazer etanol 
de milho dos Estados Unidos. Precisamos 
avaliar a nossa infraestrutura”. 

Para ele, a chegada de grandes players 
ao downstream, como Total, Greencore, 
Vitol e PetroChina traz mudanças positi-
vas para o setor, gerando maior competi-
ção e novos negócios. 

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) é contrária à 
venda direta de etanol das usinas aos postos varejistas. Antônio 

de Pádua, diretor da entidade, relata que as usinas montaram uma 
distribuidora para vender o etanol hidratado fecharam. "Hoje não te-
mos distribuidora vendendo só etanol hidratado. Isso é um indicativo 
que a venda isolada de um produto não resolve o problema”.

Pádua alerta para os riscos de crescimento da sonegação. “Temos, 
hoje, 30% das empresas em recuperação judicial. A hora que transfe-
rir para o produtor o PIS, COFINS e ICMS, algo entre R$ 0,80 ou R$ 
0,90 por litro, sabendo que o valor líquido do produtor hidratado fica 
na casa de R$ 1,20 a R$ 1,30, eu vou trazer o crime organizado para 
a produção. Vou criar uma concorrência desleal entre os produtores 
que vão pagar o tributo e aqueles que não vão. Não queremos isso!".

Venda direta de etanol trará 
concorrência desleal entre usinas

Etanol deve ganhar mais projeção internacional com a China decidindo 
misturar 10% do produto à gasolina a partir de 2020



EEmpresas de todo o País estão se 
adaptando para inserir as folhas de 
pagamento dos seus funcionários 
no e-Social a partir de 2019. A meta 
do Governo Federal é reunir num 
único sistema informações de mais 
de 44 milhões de trabalhadores do 
setor público e privado do País. 

O arquivo eletrônico da folha de 
dezembro já deverá ser enviado para 
o sistema de controle do e-Social em 
janeiro. Além disso, prazos de comu-
nicados devem ser respeitados para 
evitar autuação e mesmo fiscaliza-
ção em caso de muitas retificações.

Segundo a gerente comercial da 
Plumas Assessoria Contábil, Danie-
la de Paula, as mudanças não mu-
dam tanto a rotina das empresas, 

mas regras terão de ser seguidas. 
Para aquelas que não têm departa-
mento de RH próprio, a atribuição 
de repasse dos dados para o fisco 
será das contabilidades. 

“Até então as empresas tinham como 
hábito informar os fatos relacionados 
aos empregados após o ocorrido, 
como admissão, férias... Não houve 
mudança na legislação, mas o e-
-Social passou a exigir o cumprimento 
dos prazos já que a forma de comu-
nicação dos fatos ocorridos com os 
empregados agora é eletrônica e não 
há mais como mudar datas”.

Além das folhas de pagamento, de-
vem ser repassados mensalmente 
ao e-Social informações de admis-
são, férias, licenças e rescisão.

Dados médicos
O prazo para envio de dados sobre 
saúde e segurança do trabalho foi 
adiado em um ano para janeiro de 
2020. Os laudos de PPRA/PCMSO/
LTCAT dos funcionários deverão 
conter os exames médicos admis-
sionais, periódicos e demissionais. A 
transmissão destes documentos da 
empresa de segurança do trabalho 
para o posto ou contabilidade deve 
ser feita com certificação digital.

Sem atrasos
Caberá à empresa fazer a revisão peri-
ódica de dados cadastrais dos funcio-
nários, o envio antecipado da solicita-
ção de admissão, férias e afastamento. 
O sistema não permite atrasos.
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e-Social em 2019

Folha de pagamento eletrônica

ALERTA 
A partir de janeiro de 2019, todos en-

cargos recolhidos pela Guia da 
Previdência Social (GPS) e DARFs 

e as retenções de Imposto de Renda 
serão unificados no “DARF WEB” com 

vencimento em 20/01/2019. 
A GPS deixará de existir 

e DARFs relacionados 
às retenções (códigos 

0561/5952/1708/0588) 
passarão a ter recolhimen-

to único no DARF WEB.

CRONOGRAMA
Fase 1 – De 16 de julho a 9 de setembro de 2018
Cadastro do empregador e tabelas 
Fase 2 – De 10 de outubro a 31 de dezembro de 2018
Cadastro dos Trabalhadores e eventos não periódicos 
Fase 3 – Dia 10 de janeiro de 2019
A folha de pagamento de dezembro de 2018 já será 

enviada em arquivo eletrônico e-Social
Fase 4 – Abril de 2019
Substituição da GFIP para Contribuições Previ-
denciárias
Fase 5 – Janeiro de 2020
Informação de dados de Saúde e Segurança do Traba-
lho no e-Social.  
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Há 21 anos associados do Sindicombustí-
veis Resan vêm colaborando com a Cam-
panha Abasteça o Natal de Quem Precisa. 

As doações voluntárias são encaminha-
das a entidades assistenciais da base 

territorial do sindicato para que possam 
ter um fôlego a mais ao final de cada ano. 
Afinal, nesta época, crescem as despesas 
devido à folha de pagamento dos funcio-
nários, como 13º salário, além das contas 

de água, luz, aluguel e outros.

Neste ano, a quantia sugerida é de R$ 
150,00 a ser incluída no boleto da mensa-

lidade associativa. 

Até o início de dezembro muitas em-
presas associadas já haviam aderido à 

campanha. Ainda dá tempo de colaborar! 
Entre em contato com a secretaria do Re-
san. "Temos consciência de que a situa-

ção econômica e financeira do empresário 
brasileiro não é das melhores. Imagine, 

então, para as inúmeras instituições assis-
tênciais que dependem de doações e do 
poder público", argumenta José Camargo 

Hernandes, presidente do sindicato. 

Mais informações pelo 
telefone (13) 3229-3535.

Abasteça essa ideia!

Dissídio em março abre 
contagem regressiva para 

dispensas em postos

DDiante das regras da legislação trabalhista aplicadas 
ao período de negociação salarial, que no caso dos 
postos revendedores inicia-se a partir de  1º de março 
de 2019, o empregado dispensado, sem justa causa, 
deverá cumprir o aviso prévio trabalhado ou indeniza-
do até o dia 26 de janeiro do próximo ano.

Segundo o artigo 9º da Lei nº. 7.238, de 29/10/1984,"o em-
pregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 
dias que antecede a data de sua correção salarial (dissidio 
coletivo), terá direito à indenização adicional equivalente a 
um salário mensal, seja ele optante ou não pelo FGTS".

Portanto, a empresa que dispensar algum funcionário 
sem justa causa 30 dias antes da data base pagará 
uma multa de um salário mais adicionais por estabili-
dade de dissídio. 

Isenção
Para que a empresa fique isenta da sanção, o aviso 
prévio deve ser comunicado até o dia 27 de dezembro 
para ser cumprido até 26 de janeiro, já contando com a 
projeção de 3 dias para cada ano trabalhado. O prazo 
vai reduzindo de acordo com a quantidade de anos 
trabalhados, explica a gerente comercial e de marke-
ting da Plumas Contábil, Daniela de Paula.

Ela explica que a nova Lei do Aviso Prévio acrescenta 
três dias a cada 1 ano trabalhado e, por isso, as datas 
podem sofrer alterações. “Se o término do aviso prévio 
proporcional ocorrer nos trinta dias que antecedem a 
data base, o empregado terá direito à multa de estabi-
lidade. Este benefício vale para funcionários com mais 
de um ano de registro. 
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Por que você quer trabalhar neste posto?
Essa é a pergunta principal para centralizar como entrevistar um candidato 
que queira ser funcionário no seu posto. Os objetivos e expectativas do seu 
próximo colaborador devem estar bastante claras. É a partir disso que todo o 
recrutamento deve se basear.

O entrevistador deve conduzir o processo a fim de extrair informações impor-
tantes sobre a personalidade, características positivas e negativas do candida-
to. Aqui, o ato de escutar é muito mais importante do que ficar realizando inda-
gações. Não que elas não sejam importantes, mas é preciso que as perguntas 
sejam feitas com o objetivo de dar prosseguimento à entrevista.

Verifique quais os pontos de vista e percepções que o futuro colaborador 
tem do seu negócio. Posteriormente, é preciso realizar uma análise profunda 
se ele é apto para integrar o seu time. Foque nisso!

Contratação

Ter bons profis-
sionais no quadro 
de funcionários 

é decorrência de 
uma entrevista 

bom feita. A fun-
ção exige tempo, 
mas o resultado 
de uma seleção 

de excelência é a 
conquista de uma 
equipe bem pre-
parada, adequa-
da e aberta para 
o aprendizado

Entrevista 
bem feita 
é a 'alma' 

do negócio

SSe a seleção de funcionários do 
seu posto não é feita por uma 
empresa especializada de recursos 
humanos, a entrevista realizada 
pela sua equipe gerencial pode ser 
bem sucedida e resultar em con-
tratações de qualidade desde que 
haja critérios.

Descobrir se o funcionário tem 
aptidão pelo seu negócio é o primei-
ro passo. Muitos querem trabalhar 

pelo salário e não têm afinidade 
com atendimento ao público ou com 
o trabalho aos finais de semana e 
feriados.

Postos & Serviços pública abaixo 
um guia desenvolvido pela equipe 
do Minaspetro, sindicato da revenda 
de Minas Gerais. Lembramos ainda 
que o Resan possui um Departa-
mento Jurídico à disposição de seus 
associados. 
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O que faz no seu 
tempo livre?
Outra pergunta muito importante que deve haver 
na hora de como entrevistar um candidato. Essa 
informação é fundamental para se analisar alguns 
pontos subjetivos da pessoa. Será se ela é muito 
ociosa, preguiçosa? Ou talvez tenha uma rotina 
disciplinada e que consiga realizar muitas tarefas 
produtivas no tempo livre?

As respostas para essas perguntas subsequen-
tes estão intimamente ligadas à primeira. O 
entrevistador deve conseguir extrair do candi-
dato alguns pontos relevantes sobre como ele 
age durante o seu tempo livre. Não se esqueça 
de incluir essa pergunta nas suas entrevistas 
de recrutamento!

Agora, é preciso analisar como o entrevistador 
deve se comportar. Sua postura é fundamental 
para que haja um bom andamento desse proces-
so. Confira!

Ouça com
atenção
Demonstrar comprometimento e atenção são ca-
racterísticas imprescindíveis. O entrevistador deve 
se portar de forma profissional e assertiva durante 
o processo seletivo.

É preciso estar sempre atento às informações 
que serão repassadas. Afinal, são por elas que o 
entrevistado vai ser avaliado.

Deixe claro 
as funções

Frustração é algo que ninguém gosta de passar, 
não é mesmo? O entrevistador já deve deixar bem 
claro para o candidato como será a sua rotina de 
trabalho, as atribuições do cargo e responsabi-
lidades. Assim, fica muito mais fácil ter uma boa 
relação com o futuro colaborador. 

Transparência é tudo!  



D
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Depois da greve dos caminhoneiros, 
em que muitos brasileiros percorreram 
postos atrás de combustível, criou-se o 
hábito de guardar um galão vazio den-
tro do porta-malas. Acontece que, as re-
gras para abastecimento fora do tanque 
são claras e preveem penalidades para 
o posto que colocar diesel, gasolina ou 
etanol em embalagens não certificadas. 

Segundo o revendedor Roberto Sal-
gado Antunes, proprietário do Portal 
do Gonzaga, a procura por combus-
tível em recipientes inapropriados é 
constante e causa transtornos. “Infe-
lizmente ainda são bem comuns os 
casos de pane seca. E, pela norma 
não ser muito divulgada, os clientes 
acham que abastecer em embalagem 
certificada é exigência do posto. Mas 
não é.  Por isso, sempre tenho à dis-
posição a norma ABNT para que os 
consumidores consultem. É uma for-
ma de evitar problema”.

Antunes conta que a maioria dos clien-
tes cujos carros estão em pane seca 
já aparece no posto com garrafas pets 
ou embalagens de produto de limpeza. 
“Temos o galão certificado para venda. 
A maioria compra, mas tem uma mino-
ria que reclama do valor. Muitas vezes, 
o cliente só quer 1 litro. E ele não aceita 
ter que pagar R$ 12,00 pela embala-
gem mais o valor do litro da gasolina. 
Aí eles desistem e vêm empurrando o 
veículo até o posto”. 

Por mês, o Portal do Gonzaga vende 
em torno de 60 galões.

Zona Noroeste
Flávio Ribas de Souza é proprietário do 
Auto Posto Linha Um, na Avenida Nossa 
Senhora de Fátima, em Santos. Segun-
do ele, a localização influencia na procu-
ra pelo combustível em galão. “Por ser 
uma região mais pobre, a procura é bem 
intensa. O cliente deixa a gasolina aca-
bar para, então, abastecer. Isso quando 
não chega empurrando o carro. Até os 
abastecimentos lá são menores”.

Pela pane seca entre esses consumi-
dores ser corriqueira, Ribas explica 
que muitos já chegam com o galão cer-
tificado em mãos. E, mesmo assim, o 
Linha Um chega a vender 30 recipien-
tes por mês. O problema, segundo ele, 
é explicar para os que chegam com 
garrafa pet que o abastecimento não 
pode ser feito. “Infelizmente, eles mal 
têm dinheiro para um litro de gasolina, 
quanto mais para o galão”. 

O que diz a lei?
A portaria do Inmetro determina que os 
recipientes devem ser fabricados para 
o fim específico de transporte de pro-
dutos perigosos e, ainda, que tenham 
a certificação. Já a norma da ABNT 
obriga a fabricação da embalagem com 
material plástico rígido ou metálico e 
que seja reutilizável apenas para o uso 
de combustível. 

Procedimentos para 
abastecimento de 

galões
Norma ABNT NBR 15.594-1: 2008

1 Os recipientes com 
capacidade inferior ou 

igual a 50 litros devem ser 
abastecidos fora do veículo, 
apoiados sobre o piso, com 
a vazão mínima da unidade 
abastecedora e embutindo 
ao máximo possível o bico 
dentro do recipiente. O 
escoamento do produto 
deve ser direcionado para a 
parede do recipiente.

2 O abastecimento de 
volumes superiores a 50 

litros deve ser feito em reci-
pientes metálicos certifica-
dos pelo Inmetro e pode ser 
feito sobre a carroceria do 
veículo, desde que garan-
tida à continuidade elétrica 
do aterramento, durante o 
abastecimento, através de 
no mínimo o contato do bico 
com o bocal do recipiente. 
Deve ser direcionado o 
escoamento do produto 
para a parede do recipiente, 
para que seja descarregado 
próximo ao fundo, de forma 
a minimizar a geração de 
eletricidade estática.
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Na pista

Durante o Seminário O 
Futuro da Revenda - Pers-
pectivas para 2019, reali-
zado em São Paulo no dia 
28 de novembro, o diretor 
do Procon SP, Osmário de 
Vasconcellos, trouxe uma 
novidade para o mercado. 
“Fizemos uma parceria com 
a ANP e, em breve, fiscais 
do Procon também farão o 
teste de qualidade do com-
bustível no posto".

O projeto, segundo ele, é 
somar esforços para que o 
"combustível mais barato 
e misturado não atrapalhe 
quem trabalha honestamen-
te”. Segundo Vasconcellos, 
cerca de 100 fiscais do 
Procon no Estado já foram 
treinados e estão prontos 
para atuar em várias regiões. 
"Assinamos, também, um 
convênio com a Plural que 
nos fornecerá material para o 
trabalho”, disse o dirigente.

Procon de SP 
também vai 
fazer testes 

de qualidade 
nos postos

Inmetro proíbe venda de 
termômetro com mercúrio

Postos de combustíveis 
tem até o final de agosto 
de 2019 para substitu-
írem os termômetros 
de mercúrio, utilizados 
para fazer a medição da 
temperatura do petróleo, 
seus derivados e biocom-
bustíveis líquidos, por 
novos modelos sem o 
metal líquido.

A novidade consta 
na portaria nº 424 do 
Inmetro, publicada em 
5 de setembro de 2018. 
O intuito da norma é 
atender às recomenda-
ções internacionais que 
proíbem a utilização de 
produtos com mercúrio. 
Ao todo, 140 países – 
incluindo o Brasil, se 
comprometeram com o 
controle do uso e re-
dução de emissões e 
liberações do mercúrio 
para a natureza, de acor-

do com a Convenção de 
Minamata.

A partir de setembro de 
2019, os postos que não 
adotarem os novos mo-
delos de termômetros e 
seus respectivos certifi-
cados de verificação ou 
calibração, poderão ser 
autuados pelos órgãos 
fiscalizadores, sobretu-
do, pelo IPEM, ANP e 
Procon.

O Sindicombustíveis 
Resan orienta aos reven-
dedores que necessitam 
adquirir novos instru-
mentos para análises de 
combustíveis, incluindo 
o termômetro, que façam 
a substituição pelo novo 
modelo que atende à 
portaria, evitando, assim, 
correrias de última hora 
e eventuais autuações 
indesejadas.

Novo modelo sem 
metal pesado deverá 
ser substituído até 
final de agosto 
de 2019 
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Fique Atento!

  

1 Roberto Castello Bran-
co, novo presidente da 
Petrobrás a partir de ja-
neiro, é considerado um 

dos homens de confiança de Paulo 
Guedes. Ao Estado, Castello Branco 
se posicionou totalmente contra a 
política de controle de preços dos 
combustíveis que foi adotada pela 
ex-presidente Dilma Rousseff. “Acho 
horrível se falar em política de preços. 
Isso é um sinal do nosso atraso. Não 
se vê política de preços para carne e 
para arroz. Porque isso simplesmente 
é o mercado. O ideal é que tenhamos 
vários players de mercado e que cada 
um decida o que é o melhor para seus 
clientes. É o livre mercado.”

PREÇOS

FRETE

4O mercado de lojas de conveniência vem mudando no 
Brasil. Segundo a pesquisa da Plural, o setor registrou 
em 2016 expansão de 6,2%, com faturamento de R$ 
7,2 bilhões. O tíquete médio das lojas avançou 7,3%, 

alcançando R$ 11,91. E, para atender a uma necessidade de mer-
cado, surgiu o Alô Madruga, primeiro delivery de conveniência na 
madrugada carioca. São mais de 500 produtos oferecidos desde 
gelo, bebidas e lanches, passando por cartas de baralho e até 
cola instantânea. Mensalmente são comercializadas cerca de 6 mil 
cervejas, 3 mil bebidas diversas e três mil snacks por loja. Cada 
loja faz 3.500 entregas com tíquete médio de 80 reais. 

CONVENIÊNCIA DELIVERY

5 Mesmo diante das queixas do setor privado, o 
Supremo Tribunal Federal decidiu adiar para o 
próximo ano a decisão sobre o tabelamento do 
frete. Desde que a medida foi adotada, em maio, 

para acabar com a greve dos caminhoneiros, entidades do 
setor produtivo pedem à Corte que decida sobre a constitu-
cionalidade da matéria. Para os empresários, o piso do frete 
é inconstitucional porque significa interferência do governo 
na livre iniciativa. Em entrevista ao GLOBO, a futura ministra 
da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que “se dependesse 
do próximo governo, o tabelamento não existiria”.

ELÉTRICOS

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

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

WHATSAPP GNV

8 Desde 10 de novembro, boletos 
vencidos já podem ser pagos em 
qualquer banco e não apenas 
na instituição financeira em que 

foram emitidos. A medida foi possível com a 
conclusão da implementação da Nova Pla-
taforma de Cobrança (NPC), sistema desen-
volvido pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban) em parceria com os bancos. Na 
última fase do processo, passa a ser obriga-
tório o cadastramento de títulos referentes 
a faturas de cartão de crédito e doações no 
novo sistema.

BOLETO

2 Pela primeira vez o Sa-
lão do Automóvel de São 
Paulo vai ser lembrado 
por carros elétricos e 

híbridos. Modelos de diferentes 
marcas estavam à disposição do 
público, como, por exemplo, o trio 
que teve a venda confirmada para o 
Brasil - Chevrolet Bolt, Nissan Leaf 
e Renault Zoe. Ainda que estejam 
longe de serem baratos, Bolt (R$ 
175 mil), Leaf (R$ 178.400) e Zoe 
(R$ 149.900) são as opções mas 
em conta de veículos elétricos. O 
lançamento dos três no Salão do 
Automóvel, segundo o G1,além de 
marcar o ponto alto do evento, pode 
representar a virada do país na 
direção da eletrificação dos carros.

7Substituir ônibus 
e caminhões a 
diesel por veículos 
movidos a GNV 

reduziria em cerca de 70% a 
emissão de poluentes e ajudaria 
o país a economizar bilhões de 
reais por ano. A proposta é da 
Abegás (Associação Brasileira 
das Empresas Distribuidoras de 
Gás Canalizado) e consta num 
documento entregue ao presi-
dente eleito, Jair Bolsonaro.

3 Um grupo de trabalho vai 
discutir a venda direta do 
etanol pelas usinas aos 
postos de combustíveis. A 

decisão está em portaria do Ministério 
da Fazenda publicada no dia 21 de 
novembro no Diário Oficial da União. 
O prazo para conclusão dos trabalhos 
é de 45 dias, contados da data da 
primeira reunião, podendo ser prorro-
gado, por consenso, em até 30 dias. 
Atualmente, a venda direta é vedada 
pela resolução ANP nº 43/2009. O 
artigo 6º estabelece que o produtor de 
etanol ou cooperativa somente pode 
vender o combustível a outro fornece-
dor (agente operador, empresa comer-
cializadora, cooperativas de produ-
tores ou outro produtor), ao mercado 
externo ou às distribuidoras.

ETANOL



Reinaldo Kensuke Monma
Auto Posto Cajati - Cajati
   
Maurício Lochter
Auto Posto Real de Cajati II - 
Cajati 

  
Vinícius Castanheira Diniz 
Auto Posto Super 1000 de 
Peruíbe - Peruínbe

Auto Posto Vila Antártica - Praia 
Grande
   

Carlos Wagner Cabral Dias 
dos Santos
A.R.W. Cabral Serviços Auto-

motivos - Santos  
 

Fábio Enriquez Dominguez
Mafadi Comércio de Produ-
tos Automotivos - Santos 
  
Luciana Vilela de Carvalho
Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá  
 
Antônio Carlos Quintas de 
Pinho
A. G. de Pinho & Cia - 

Guarujá
   

José Luiz Eboli Villamarim
AP Espumas - Santos

22Reunião Extraordinária do 
Conselho de Representan-

tes da Fecombustíveis, em Goiâ-
nia/GO;

22 e 23 - VII Encontro 
dos Revende-

dores de Combustíveis do Centro-
-Oeste do Brasil, em Goiânia/GO

27Workshop “Liderança 
Mediadora” promovido pelo 

Senac/Santos, realizado no Hotel 
Sheraton em Santos/SP;

28Conferência “O Futuro da 
Revenda de Combustíveis – 

Perspectivas 2019”, realizado em 
São Paulo/SP;
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Neuza Salete Pasini  
Ongaratto 
Auto Posto de Serviços Jacu-

piranga - Jacupiranga 

Antônia Mateus 
Auto Posto Retiro das Carave-
las  - Cananeia 
   
Sanny Royas de Aguiar 
Posto de Serviços Califórnia - 

Santos
   

Caroline Dantas Nagrockis 
Auto Posto Malibu - São Vi-
cente

Auto Posto Valongo de Santos L- 
Santos

Cicero Abrahao 
Auto Posto Brumar - Santos

Laurindo Carlos Rozinelli
Auto Posto Redentor - Guarujá
   
 Filomena de Lourdes Fon-

seca Mendes 
Posto de Serviços Albatroz - 

Bertioga

Sérgio de Souza
Auto Posto Carga Pesada do Guaru-

já - Guarujá
Auto Posto Falcão do Terminal - 
Guarujá
   

Luciano Jair Ongarato
Posto 4 Irmãos JL - Jacupi-
ranga

Posto Ongarato - Jacupiranga

Severina Simões Leone 
Auto Posto Cinese - Guarujá
   

Ricardo Eugênio Meirelles 
de Araújo
A. G. de Pinho & Cia - Guarujá

Auto Posto La Caniza - Guarujá
   

Leandro Infanti Crescenzo
Auto Posto Irmãos Bento  - 
Guarujá

   
 Marcelo Unruh Siqueira 
Auto Posto Intermares - Praia 
Grande

   
Cristiane do Prado  
Verderano
AP da Balança - Santos

Flávio Ribas de Souza 
Auto Posto Antônio Emerick - São 
Vicente
Auto Posto M. Power - Santos
Linha Um Produtos de Petróleo -  
Santos




