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"Contador e posto 
devem estar em sintonia"
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O refinamento das ferramentas im-
plantadas pelos órgãos de fiscaliza-
ção, sobretudo pelos fazendários, é 
responsável por muitas horas de sono 
perdido pelo empresário brasileiro. 
Não porque não se queira cumprir as 
leis ou as portarias que estabelecem 
as regras para envio de documen-
tos, notas fiscais, entre outros, mas  
porque o volume de exigências que 
chega de todas as partes é realmente 
impressionante.

Daí que a contabilidade de um posto 
é um dos serviços que precisa ter 
excelência, ser organizado, atualiza-
do e, sobretudo, ser feito em sinto-
nia entre a empresa e contador, seja 
ele um funcionário ou um escritório 
contratado.

Nesta edição, Postos & Serviços traz 
uma entrevista com o delegado re-
gional tributário da Fazenda de São 
Paulo, Flávio Werneck. Com toda sua 
experiência fiscal, ele aponta as defi-
ciências avaliadas pelo Fisco quando 
em uma fiscalização no nosso seg-
mento. Como o ano está só começan-
do, o conteúdo da matéria é de gran-
de relevância.

Claro que preciso agradecer a você, 

nosso leitor, por nos prestigiar duran-
te todos esses anos aqui na Postos 
& Serviços. Esta é a publicação de 
estreia do novo projeto 2019, que 
intercalará uma edição impressa, 
entregue no seu posto normalmente, 
e uma edição digital. Estamos seguin-
do a tendência do mercado editorial e 
também buscando alternativas de re-
dução de custos para o sindicato em 
geral. Em nada mudou a qualidade 
ou a preocupação com os assuntos e 
conteúdo. 

Outro destaque é quanto aos dois 
estudos encomendados pela Fecom-
bustíveis e por todos os sindicatos 
afiliados, entre eles o Resan, quanto 
aos impactos que uma possível verti-
calização traria ao mercado. Enfim, a 
entrada das distribuidoras no mercado 
varejista não atenderia o objetivo das 
autoridades, que é baixar  preços. 

Por fim, trazemos ainda detalhes 
sobre a licitação para privatização da 
Zona Azul que está sendo realizada 
pela Prefeitura de São Paulo, que 
poderá ser seguida por outros municí-
pios, e como isso pode impactar em-
presas que mantém estacionamentos.  
Até o mês que vem!



Fiscalização online
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Obrigações

Ferramentas tecnológicas adotadas pela 
Secretaria da Fazenda de São Paulo afetam 
mais a vida dos postos de combustíveis do 
que se pode imaginar. Isso porque pequenas 
inconsistências no Livro de Movimentação 
de Combustíveis (LMC), no envio do arquivo 
do Sped ou da Guia de Informação e Apura-
ção do ICMS – GIA têm colocado o estabele-
cimento no topo da lista daquelas empresas 
que serão visitadas pelos fiscais.
A expertise tecnológica dos últimos seis anos 
desde a criação do SPED deu à Secretaria da 
Fazenda capacidade de acessar em tempo 
real a emissão de notas fiscais por qualquer 
empresa paulista. Ao mesmo tempo, o siste-
ma é capaz de identificar pequenas falhas que 
podem ser apenas problemas contábeis ou a 
ponta de um esquema fraudulento.
O fato é que segundo o delegado regional 
tributário, Flávio Werneck Rebello de Sampaio, 
essa é a explicação para que “um mesmo 
posto seja visitado três vezes num mesmo ano 
e outro, que sempre faz tudo certinho, sempre 
estar ficando para trás”.

Secretaria da Fazenda está 
dentro do seu negócio

"O posto deve ter como 
preocupação maior o Livro 

de Movimentação de  
Combustíveis, o LMC".

Flávio Werneck, 
delegado regional tributário
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Postos & Serviços entrevistou Werneck 
no último dia útil de janeiro. O delegado 
fez alertas importantes e justificou a impor-
tância de aumentar cada vez mais o aces-
so do Fisco às empresas.
“A gente seleciona (a operação) e o 
sistema aponta os motivos para es-
colhermos aqueles postos na hora de 
fiscalizar. É aquela história: se o posto 
tem notas fiscais emitidas pela distri-
buidora, estão todas escrituradas, o 
Sped e a GIA estão sendo entregues 
e o LMC está de acordo, o que eu vou 
fazer lá?”, justifica Werneck ao dizer 
que os postos com indícios de erros 
são os mais fiscalizados.

Todo posto tem que acompanhar a con-
tabilidade de perto, mesmo sendo o es-
critório o responsável pelo envio da GIA 
e do Sped para o Estado. “Se o contador 
não manda e o dono do posto não sabe, 
para nós é indiferente. Eu autuo o pos-
to e não a contabilidade. Tem que ficar 
atento a todas as obrigações acessórias, 
à contabilização e escrituração de todos 
os registros... 

Apesar dos seis anos desde a sua criação, 
em março de 2013, o Sped é um sistema 
que terá evolução permanente e nunca 
alcançará a plenitude. Atualmente, o con-
tribuinte emite a nota fiscal eletrônica, o 
sistema calcula o ICMS, gera o arquivo, 
a contabilidade puxa os dados e as notas 
ficais recebidas, emitidas e os cupons do 
SAT... A questão é só o escritório contabili-
zar tudo cronologicamente... 

SPED FISCAL

 “Tudo o que o contador fizer de errado 
quem vai responder é o posto. É muito 
importante esse acompanhamento muito 
próximo do trabalho da contabilidade. A 
coisa tem que ser clara e transparente. 
Não tem essa de criar uma relação de 
amizade e o contador achar que o cliente 
está desconfiando”, completa Werneck.

Existe um cronograma já sendo cumpri-
do pela Sefaz para extinção da GIA para 
todos os contribuintes. A Fazenda deverá 
iniciar programas pilotos com alguns seto-
res econômicos.
Já à médio prazo deverá entrar em vigor 
a restituição do ICMS para aqueles con-
tribuintes que praticarem preço inferior à 
base de cálculo que consta na substitui-
ção tributária. Werneck explicou que já 
há portaria e resolução publicadas, mas a 
medida depende dos convênios de ICMS 
dos estados o que ainda está em valida-
ção. “Estamos caminhando para começar 
a restituir quem vender mercadoria abaixo 
da base de cálculo”.

Das notificações feitas pela Delegacia Re-
gional Tributária de Santos, responsável 
por toda a fiscalização desde Bertioga até 
Barra do Turvo, é o LMC que apresenta 
maior número de erros. 
Hoje a Sefaz tem todas as informações 
online. Se uma distribuidora emitiu nota 
fiscal contra determinado posto, que co-
munica a ciência da operação (por meio 
da manifestação do destinatário) dando o 
aceite à transação, ele não tem como mais 
para frente dizer que não recebeu. Mas, 

CONTABILIDADE

GIA E CRÉDITO DO ICMS

ERROS MAIS COMUNS
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diz o delegado, “existe sim uma coisa que 
o dono do posto deve ter preocupação 
maior: o Livro de Movimentação de Com-
bustíveis, o LMC”.
“Ele é uma ferramenta muito importante e 
minha experiência fiscal diz que o posto de 
gasolina não dá a ele a devida importân-
cia. O LMC demonstra nos seus registros 
a movimentação física e cronológica da 
mercadoria. Então, se o contribuinte não 
dá aceite na nota fiscal, o Estado sabe e aí 
vai acompanhar como ele vai contabilizar 
aquela mercadoria. Agora, se ele não rece-
beu o produto e não deu ciência ou aceite 
(à nota emitida contra seu CNPJ), a gente 
vai passar a investigar o remetente.

“Recentemente passamos por uma ope-
ração chamada Combustão onde está se 
comprovando a emissão fraudulenta de 
nota fiscal de óleo diesel para transpor-
tadoras que a escriturava em busca de 
créditos do ICMS desse combustível. 
Essa investigação não está concluída ain-
da, mas a organização criminosa fraudou 
o Estado em alguns milhões de reais”.
O fato é que os envolvidos tinham a cer-
tificação digital de dezenas de postos e 
passaram a emitir nota fiscal eletrônica. 
No inquérito, que já acumula cinco mil pá-

ginas, há postos considerados cúmplices 
e outros vítimas. 

Como posto se precaver de ser engen-
drado em fraudes como essa?, perguntou 
Postos & Serviços a Flávio Werneck. Se-
gundo ele, neste caso, específico, muitos 
postos nem souberam que emitiram notas 
em favor de transportadoras. “É preciso 
cuidar com muito carinho do seu certifica-
do digital”. Outra dica é conferir de perto a 
relação de notas emitidas no mês.

Além das inconsistências do LMC, do 
SPED e da GIA, o preço baixo tem sido 
alerta para a fiscalização da Fazenda 
Paulista. “Lógico que a gente encontrou 
questões comerciais em que distribuidoras 
beneficiam uns postos em detrimento de 
outros, mesmo estando na mesma área 
de influência, mas isso não nos diz respei-
to”, continuou o delegado. 
Para isso, a Fazenda analisa o preço de 
venda registrado nas notas fiscais. Des-
cartada essa hipótese, o Fisco considera, 
sim, o preço baixo como um critério se-
leção de postos suspeitos e os inclui no 
topo da lista dos fiscais.

PRECAUÇÃO

FRAUDES

ALERTA DO PREÇO BAIXO
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            e-Social, LMC, PCMSO, PPRA, LTCAT
  O que você pode estar fazendo de errado...

1 Quais erros mais 
comuns são cometi-

dos pelos postos?
Um dos erros mais co-
muns é a entrega de 
arquivos incompletos 
por terem sido gerados 
diretamente pela conta-
bilidade. A informação é 
da gerente comercial da 
Plumas Assessoria Con-
tábil, Daniela de Paula.
Quando o Sped é ge-
rado diretamente pelo 
contador ele sai incom-
pleto, apenas com entra-
das e saídas. O arquivo 
somente estará pronto 
para envio, com o Regis-
tro 1300 (LMC) incluso, 
se for extraído do siste-
ma do posto.
Neste registro, para 
se ter uma ideia, até o 
número dos lacres das 
bombas deve ser infor-
mado. Isso sem falar no 
Registro 1600, das ven-
das de cartões. 

Enfim, somente é possí-
vel ter um arquivo SPED 
completo quando este é 
gerado diretamente no 
sistema de origem para 

onde todas estas infor-
mações são encaminha-
das diariamente.  

Outro erro comum é o 
cadastro de produtos 
com alíquota errada. O 
risco é pagar impostos 
a mais do que o devido. 
Peça com frequência 
que sua contabilidade 
faça a conferência dos 
produtos cadastrados 
no sistema.

2 A desatualização do 
software de gestão 

compromete a Nota Fis-
cal Eletrônica (NF-e)?

A NF-e só pode ser 
emitida por meio de um 
sistema emissor, que 
normalmente faz parte 
do software de gestão.
No caso dos postos, 
estas notas geralmente 
são emitidas para seus 
clientes pessoa jurídica.  
Nela constam todas as 

informações da transa-
ção comercial realiza-
da, tais como: dados 
da empresa, descrição 
detalhada dos produtos 
envolvidos na venda, 
data e horário, valor e 
a forma de pagamento 
da operação, impostos 
e tributos de cada mer-
cadoria, informações de 
identificação do cliente. 
Constantemente o pro-
cesso de emissão de 
nota fiscal eletrônica 
sofre alterações para 
facilitar o controle pelas 
Secretarias da Fazen-
da dos estados e tornar 
essa atividade mais 
padronizada, tanto para 
o Fisco quanto para as 
empresas. Daí a impor-
tância de manter um sof-
tware de gestão sempre 
atualizado.

3 Há ainda etapas a 
serem cumpridas 

do e-Social? Algum 
alerta para os revende-
dores?
No mês de janeiro, to-
dos os escritórios de 
contabilidade já devem 



ter concluído o envio da 
Fase 3 do e-Social, que 
é o envio da folha de 
pagamento eletrônica ao 
Fisco. A partir de agora, 
em todos os meses, o 
envio mensal é neste 
formato.
Como aconteceu com 
todo o projeto SPED, o 
e-Social trará algumas 
mudanças culturais. Não 
há alteração da CLT, 
mas, sim, a exigência 
que todas as obrigações 
perante a lei sejam rigo-
rosamente cumpridas de 
forma eletrônica.
Profissionais de contabi-
lidade e do departamen-
to de recursos humanos 
terão que trabalhar em 
equipe para que os pro-
cessos sejam enviados 
dentro do prazo e sem-

pre alinhados daqui por 
diante.

 

4 O e-Social para por 
aqui?

Embora tenha sido 
prorrogada para 2020, o 
Ministério do Trabalho já 
determinou que as em-
presas terão de anexar 
laudos eletrônicos do 
PPRA/PCMSO e LTCAT 
ao e-Social. É bom para 
a empresa manter es-
sas obrigações em dia. 
Verifique se a empresa 
de saúde ocupacional 
está preparada para 
gerar estes arquivos 
no formato XML. Além 
disso, todos os exames 
médicos admissionais, 

demissionais e perió-
dicos entrarão no e-
-Social, motivo pelo qual 
os controles exigirão um 
acompanhamento maior 
por parte da empresa, 
uma vez que haverá 
multa para a transmis-
são fora do prazo.
Os arquivos eletrônicos 
destas NR´s  deverão 
ser transmitidos através 
do certificação digital da 
empresa. O fato é que 
responsabilidades deve-
rão ser redefinidas para 
fazer o envio uma vez 
que além do posto, ge-
ralmente apenas a con-
tabilidade tem acesso ao 
certificado digital.

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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D

Placa

Desde o dia 17 de janeiro, está em 
vigor a Lei 16.927, do Deputado 
Wellington Moura (PRB), que proí-
be o consumo de bebidas alcoólicas 
nas dependências dos postos de 
abastecimento de combustíveis de 
todo o Estado de São Paulo, exceto 
no interior das lojas de conveniên-
cias e restaurantes, bem como em 
áreas restritas e delimitadas que não 
se confundam com a pista de abas-
tecimento de veículos automotores. 
A lei obriga as empresas a afixar nos 
recintos dos postos e das lojas de 
conveniência, em locais de ampla vi-
sibilidade, avisos sobre tal proibição, 
advertindo eventuais consumidores 
infratores a respeito da proibição. 
Em caso de resistência, o infrator 

poderá ser retirado do local, utilizan-
do-se de força policial. 
Atenção, pois a inobservância a 
tais determinações sujeita à pena-
lidades previstas no Código de De-
fesa do Consumidor, como multa, 
apreensão de produto, intervenção 
administrativa, cassação de licença 
do estabelecimento e imposição de 
contrapropaganda. 
Segundo o departamento jurídico do 
sindicato, o texto da lei não prescreve 
formatação para tais avisos. Para faci-
litar, o Sindicombustíveis Resan dispo-
nibiliza modelo de aviso a ser impresso 
e afixado pelos associados em suas 
empresas. Para imprimir, acesse o site 
www.resan.com.br/placas.

Bebida alcoólica só nas lojas ou 
em áreas delimitadas do posto

Modelo de aviso disponibilizado pelo Resan
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Assembleia de SP

A Baixada Santista e Vale do 
Ribeira passam a ter quatro 
representantes na Assem-
bleia Legislativa de São 
Paulo na legislatura 2019-
2022. São nossos represen-
tantes o Professor Kenny 
(PP) e o Tenente Coimbra 
(PSL), ambos de Santos e 
eleitos para o primeiro man-
dato. Já Caio França (PSB) 
e Paulo Corrêa Jr (Patriotas) 
se reelegeram.  
Caio França
O deputado mais votado do 
PSB, França pretende in-
tensificar ações para saúde, 
com ampliação dos hospi-
tais estruturantes e mais 
custeio para abertura de 
leitos; educação, com am-
pliação de creches, ensino 
integral e ensino superior; 
mobilidade, como o VLT, 
ligação seca e corredores 
de ônibus; e também para 
a segurança, com inves-
timento e valorização das 

polícias, apoio para guardas 
municipais e monitoramento 
eletrônico. 
Para melhorar a economia 
local, França defende a ado-
ção de práticas que facilitem 
a abertura de novas empre-
sas, com menos burocracia. 
“O poder público tem que ser 
parceiro dos empreendedo-
res. Tenho uma lei aprovada 
que cria financiamento para 
ações ligadas à economia 
criativa, inclusive que garan-
tiu cursos ligados à criação 
de aplicativos, moda, gastro-
nomia e outros setores que 
estão em pleno crescimento”. 
Paulo Corrêa
A descentralização do 
Porto é a meta de Corrêa. 
Em entrevista a Postos 
& Serviços, ele defende 
uma administração com a 
participação do Governo 
do Estado e da União e 
das prefeituras de Santos, 
Cubatão e Guarujá. "Só as-

sim conseguiremos enxer-
gar melhor os profissionais 
que temos aqui e assim dar 
um impulso na geração de 
empregos, com um trabalho 
de gestão e planejamento”. 
Tenente Coimbra
Aos 27 anos, Tenente 
Coimbra tem como meta o 
fortalecimento do Estado, 
com foco na segurança. 
“Quero melhorar a polícia 
investigativa e toda tecno-
logia envolvida”. 
Sobre o desenvolvimento 
econômico regional, Coim-
bra ressalta que medidas 
dos governo federal e 
estadual já estariam ala-
vancando na economia. 
“Por aqui, considero que 
a regionalização do Porto 
vai voltar a trazer um gran-
de capital para os municí-
pios e para o Estado”.
O Professor Kenny não 
respondeu às mensagens 
enviadas por P&S.

Paulo Corrêa, Caio 
França, Tenente 

Coimbra e Kenny 
foram eleitos de-

putados estaduais

Bate-papo com os nossos deputados
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Estacionamento

AA Zona Azul em São Paulo deverá 
ser privatizada. A medida anunciada 
pela Prefeitura da Capital no dia 19 
de janeiro, com a publicação de um 
edital para concessão do serviço, é 
um abre-alas para que outros municí-
pios adotem o mesmo modelo e, com 
isso, o mercado de estacionamentos 
seja remodelado. 
O raciocínio é claro: para arcar com 
contratos milionários, a empresa que 
vencer a licitação será autorizada a 
criar mais vagas regulamentadas. 
Serão reduzidas as ofertas de esta-
cionamento gratuito nas ruas e ave-
nidas, mesmo de bairros não comer-
ciais ou afastados. E, com isso, a 
demanda por garagens e estaciona-
mentos particulares poderá crescer.
A privatização da Zona Azul é uma 
proposta que vem desde a época do 
ex-prefeito Paulo Maluf, que chegou 
a enviar projeto de lei para a Câmara 
de Vereadores (em agosto de 1996) 
pedindo autorização para a explora-
ção privada do serviço por 30 anos. 
A ideia de Maluf não vingou e a revo-
lução no serviço que antes se restrin-
gia aos cartões de papel vendidos por 

agentes e em pontos de venda (como 
ainda ocorre em Santos e na maioria 
das cidades da base do Sindicombus-
tíveis Resan) começou duas décadas 
depois, em 2016, quando foi implanta-
da a Zona Azul Digital.
O controle dos veículos estacionados 
por agentes com smartphones e o 
pagamento dos motoristas também 
por aplicativo fizeram a receita men-
sal da Zona Azul passar de R$ 850 
mil para cerca de R$ 6,5 milhões.
A licitação em andamento selecionará 
empresas interessadas em ofertar um 
mínimo de R$ 595 milhões à Prefei-
tura pela exploração das vagas pú-
blicas e mais um bônus mensal para 
os cofres públicos de, pelo menos R$ 
950 mil pelo período em que durar o 
contrato. 
Segundo estimativas, a privatização 
deverá render à Prefeitura paulista-
na até R$ 1,3 bilhão nos 15 anos da 
concessão. No caso de São Paulo, 
serão criadas mais 9.781 novas va-
gas, ampliando o total de vagas re-
gulamentadas para mais de 50 mil. O 
valor do cartão para duas horas será 
mantido em R$ 5,00. 

SP vai privatizar a Zona Azul
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Frota

A frota nacional chegou a dezem-
bro de 2018 com 100 milhões 746 
mil veículos, dos quais 54,31% 
são automóveis (54 milhões 715 
mil). Os caminhões se resumem a 
2,75% da frota e, as motos e moto-
netas, a 26,48%.
São Paulo foi o estado com o 
maior número de licenciamentos 
do País, 658.217 unidades, o que 
representa 26,6% do mercado na-
cional. É o mesmo que dizer que 
a cada quatro carros vendidos, 
um é licenciado em São Paulo.
O destaque das estatísticas de 
2018 fica para Belo Horizonte, em 
MG, onde a alíquota do IPVA é de 
1% para veículos de locadoras, 
o que torna a capital mineira o 
paraíso dos frotistas, com o licen-
ciamento de 363 mil carros leves, 
número superior ao da Capital de 
SP que fechou o ano com 232 mil.
Depois de SP e MG, o Paraná 
aparece como o terceiro maior 
mercado do Brasil, com 160.510 
carros vendidos em 2018. 

SP licenciou mais 
de 650 mil veículos 

no ano passado

A humanidade está mais próxima dos 
carros autônomos. A Waymo, pertencente 
à Alphabet, uma holding da gigante Goo-
gle, trabalha na construção de uma fábrica 
em Detroit, nos Estados Unidos, berço do 
automobilismo, para a produção de veícu-
los com nível 4 de automação. O que isso 
representa? Trata-se da tecnologia de dire-
ção autônoma sem a necessidade de um 
condutor humano em quase todas as situ-
ações. O refinamento chega ao ponto de o 
sistema comandar o estacionamento com 
segurança do veículo se o motorista não 
assumir a direção em um momento crítico. 
A companhia é a mesma que está lançando 
o serviço de táxis autoguiados em Phoenix. 
Neste momento, a empresa aperfeiçoa o 
hardware e o software de condução auto-
matizada, com testes que somam mais de 
10 milhões de quilômetros rodados. 
(Com informações da Automotive Business, 24/01/2019)

Carros autônomos avançam 





QQuanto mais postos bandeira branca em 
uma cidade, menor tende a ser o preço 
médio dos combustíveis naquele muni-
cípio. Assim, o aumento da participação 
de grandes distribuidoras no varejo, caso 
a verticalização seja liberada pela ANP, 
pode elevar o preço do litro da gasolina, 
etanol e diesel para o consumidor. 
Acompanhe o raciocínio: "Com a inte-
gração, as grandes distribuidoras po-
deriam controlar o preço de venda de 
seus postos (fato que não é possível 
hoje graças à legislação atual), permitin-
do a oferta de combustível a um preço 
mais baixo para os seus próprios postos 
e repassando esta redução de preços 
para o consumidor final. Prejudicariam, 
assim, os postos de bandeira branca e 

a concorrência advinda das pequenas 
distribuidoras emergentes". 
Além dessa consequência, também se-
riam prejudicados os postos administra-
dos diretamente por revendedores, que 
comprariam produtos mais caros, resul-
tando em preços finais mais altos. 
Essa é uma das principais conclusões do 
estudo “Impactos da Entrada de Distri-
buidoras de Combustíveis no Segmento 
de Revenda Varejista”, realizado pela 
empresa Tendências Consultoria Integra-
da, contratada pela Fecombustíveis e pe-
los sindicatos da revenda de todo o País 
para mostrar à ANP que a verticalização 
do mercado não trará mais competitivida-
de e benefícios ao brasileiro. 

Estudos provam que 'verticalização'
é ameaça à concorrência

Mercado
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Ou seja, a tentativa de au-
mentar a concorrência per-
mitindo a operação direta 
de postos por companhias 
pode ser um tiro no pé.
Segundo o relatório, "os 
postos de bandeira branca 
desempenham um impor-
tante papel na promoção 
da concorrência, tanto na 
revenda varejista como na 
distribuição: 
1) Facilitam a entrada de 
novas distribuidoras no 
mercado atacadista; 
2) Ajudam a acirrar a 
concorrência no mercado 
varejista; 
3) São estratégicos para 
combater o conluio".
Os consultores apontaram 
ainda o risco de postos 
e pequenas distribuido-
ras deixarem de existir 
diante do poder absoluto 
das grandes companhias 
atuando no varejo e na 
distribuição. 
Diz a conclusão que “o 
exercício de poder de 
mercado pelas distribui-
doras verticalizadas po-
deria provocar uma saída 
de players menores do 
mercado, reduzindo a 
competição e as opções 
do consumidor final e 
aumentando ainda mais a 
concentração de mercado. 
(...) Em um primeiro está-

pendentes (não vinculados 
às distribuidoras existentes) 
em um dos elos da cadeia 
produtiva seria muito mais 
difícil, pois uma nova dis-
tribuidora não teria a quem 
vender o seu combustível e 
um novo posto de revenda 
de bandeira branca não te-
ria de quem comprar o com-
bustível – ou seja, haveria 
um aumento das barreiras à 
entrada”.
Neste contexto, continua a 
análise, “a concorrência no 
mercado de revenda vare-
jista passaria a existir não 
entre os postos individuais, 
mas sim entre os postos 
das diversas bandeiras, 
replicando a dinâmica do 
mercado de distribuição. 
(...) As grandes distribui-
doras poderiam manter o 
seu equilíbrio econômico-
-financeiro praticando 
preços mais elevados nos 
mercados geográficos 
onde as pequenas distri-
buidoras não atuam. Esta 
prática não só expurgaria 
as pequenas distribuidoras 
existentes, mas também 
criaria uma reputação que 
inibiria a entrada de novas 
distribuidoras. O resultado 
deste comportamento seria 
um aumento da concentra-
ção de mercado, o que (...) 
levaria a uma elevação de 
preços, causando prejuízo 
ao consumidor”.

gio, poderia resultar em um 
fechamento de mercado 
a partir do qual os postos 
de bandeira branca seriam 
expurgados por uma con-
corrência predatória. Uma 
vez concluído o fechamen-
to de mercado (eliminando 
ou pelo menos reduzindo a 
participação de postos de 
bandeira branca), a entra-
da de novos agentes inde-
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PPara garantir ampla defesa da po-
sição da revenda frente à proposta 
de verticalização do mercado, com 
autorização às companhias para 
atuarem no varejo, a Fecombustí-
veis e seus sindicatos filiados, entre 
eles o Sindicombustíveis Resan, 
contrataram um segundo estudo, da 
G.O. Associados.
A conclusão se baseia na importân-
cia que os combustíveis assumiram 
no orçamento dos consumidores e, 
por isso, os postos revendedores se 
transformaram no foco das autorida-
des que buscam ampliar a competiti-
vidade e baixar os preços. 
Entretanto, diz o relatório, que a con-
centração da produção de combustí-
veis nas mãos da Petrobras está na 
base dos problemas do setor e isso 
não foi objeto das Tomadas Públicas 
de Contribuição da ANP.
“Pelo contrário, o que está em aná-

lise são medidas que podem preju-
dicar o único elo concorrencial da 
cadeia, que é o setor varejista. (...) 
O mesmo ocorreria com o fim da 
fidelidade à bandeira, que poderia 
induzir o consumidor a adquirir pro-
duto diferente daquele que estava 
esperando comprar. Aliás, no setor 
de varejo, a existência do posto 
Bandeira Branca torna sem sentido 
o fim da fidelidade à bandeira, pois o 
varejista é livre para decidir se quer 
se ligar a uma marca, e aderir às 
obrigações decorrentes, ou se quer 
ficar livre para adquirir combustível 
de quem desejar”. 
Assim, a conclusão da G.O. Asso-
ciados é que enquanto as principais 
preocupações concorrenciais do 
mercado de combustíveis não forem 
abordadas pela ANP, “não se deve 
alterar a legislação existente, sob 
pena de prejudicar o funcionamento 
do mercado varejista”.

Resolver concentração da produção 
de combustíveis deveria estar à frente 
das alterações propostas para o varejo
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Estratégia

Um estudo divulgado 
pelo Instituto Akatu, 
sobre o Panorama do 
Consumo Consciente no 
Brasil, traz dois cenários 
favoráveis ao setor de 
combustíveis e conve-
niência. Segundo pes-
quisa realizada com mil 
pessoas de 12 capitais 
e regiões metropolitanas 
do País, possuir carro 
próprio e aderir ao con-
sumo consciente, como 
alimentos frescos e 
nutritivos, estão entre os 
principais desejos dos 
brasileiros. 
Os dados citados nesta 
matéria podem servir 
para orientar os reven-
dedores quanto aos in-
teresses do consumidor 
em produtos considera-
dos sustentáveis, so-
bretudo na alimentação. 
Divulgar ações sustentá-
veis adotadas pelo posto 
na sua rotina também é 
um bom plano de mar-
keting para reforçar sua 
boa imagem.

Predominante nas clas-
ses C, D e E, com renda 
média de R$ 708 a R$ 
2.965, ter carro próprio é 
o desejo consumista que 
lidera a lista. A pesqui-
sa também identificou o 

crescimento do número 
de pessoas que já incor-
poram práticas susten-
táveis no seu dia a dia, 
como, por exemplo, desli-
gar lâmpadas, fechar tor-
neiras, planejar compra 

Consumidor admira a 
'sociedade sustentável'



de alimentos e roupas e adquirir produtos 
reciclados e/ou orgânico. 
Em 2012, apenas 32% dos entrevistados 
praticavam alguma atividade sustentável. 
Hoje, o número chega a 38%. No geral, 
24% dos que buscam por escolhas sus-
tentáveis têm mais de 65 anos e 52% são 
das classes A e B, com renda entre R$ 
5,4 mil e R$ 23,3 mil. 
Veja, agora, as opções da sociedade con-

siderada sustentável frente àquela ainda 
dominada pelo consumismo. Mobilidade 
lidera as preferências dos consumidores 
sustentáveis, que gostariam de se deslo-
car com rapidez, segurança conforto. Já 
os consumistas, alimentam o desejo pelo 
carro próprio. No quesito alimentação, os 
sustentáveis buscam por alimentos fres-
cos e nutritivos, enquanto os consumistas 
preferem alimentos práticos e que não 
dão trabalho de preparar. 

SOCIEDADE SUSTENTÁVEL SOCIEDADE DE CONSUMISMO

Mobilidade: poder se deslocar com rapidez, 
segurança conforto e flexibilidade.

Mobilidade: ter um carro próprio.

Alimentação: acesso a alimentos saudáveis, 
frescos e nutritivos.

Alimentação: ter acesso a alimentos práticos, 
que não dão trabalho para preparar.

Estilo de vida:  manter um estilo de vida mais 
saudável.

Estilo de vida: ter um estilo de vida menos 
regrado, mesmo que para isso eu tenha que 
me tratar no futuro.

Resíduos: reduzir a quantidade de lixo 
produzido. Resíduos:  ter o meu lixo coletado e tratado.

Energia: reduzir os impactos sociais e 
ambientais da geração de energia.

Energia: poder usar energia à vontade, 
independente da forma de geração.

Água: contar com agua limpa, preservando a 
fonte.

Água: poder usar à vontade, sem precisar me 
preocupar.

Durabilidade: ter acesso a produtos que 
durem bastante, mesmo que sejam mais 
caros.

Durabilidade: ter acesso a produtos mais 
baratos, mesmo que durem pouco

Afetividade: ter tempo para estar com as 
pessoas que gosto.

Afetividade: comprar presentes para agradar 
as pessoas que gosto.

Compras: comprar produtos das empresas 
locais/da minha região.

Compras: comprar produtos de grandes 
empresas/marcas reconhecidas.

Lazer: passear em locais abertos como praças, 
parques, praias e ruas.

Lazer: passear em centros de compras como 
shoppings e ruas comerciais.

SAIU NA IMPRENSA
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O

SAIU NA IMPRENSA

O
Contribuição Sindical é importante para a revenda 

Não deixe de pagá-la!

O consumo de etanol hidratado no Brasil atingiu 
19,39 bilhões de litros em 2018, alta de 42% sobre 
o total de 13,64 bilhões de litros de 2017 e um 
recorde histórico. As maiores demandas anuais 
anteriores pelo biocombustível tinha sido em 2015. 
Os dados são da ANP e foram divulgados pela 
União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica). 
A disparada no consumo de hidratado minimizou 
o recuo de 3,31% na demanda total de combus-
tíveis do ciclo Otto – gasolina e etanol – no País, 
de 53,69 bilhões para 51,92 bilhões de litros entre 
2017 e 2018. 
A queda, portanto, foi causada pela gasolina C, 
que registrou recuo de 13,13% no consumo do 
ano passado no País.“Esse cenário decorre da 
ampliação da oferta do biocombustível, conjun-
tamente a um contexto externo favorável com a 
elevada cotação do petróleo no mercado interna-
cional e uma taxa de câmbio desvalorizada" , disse 
a Unica, em nota.

O valor da Contribuição Sindical de 2019, 
com vencimento em 28 de fevereiro, varia 
de acordo com o capital social da empre-
sa. O mínimo é de R$ 234,15 (conforme 
linha 1 da classe de capital social entre 
R$ 0,01 a R$ 29.268,75) e, máximo, de 
R$ 110.206,60 (linha 6 da classe de  
R$ 312.200.000,01 em diante).

Embora seja facultativa, essa contri-
buição é indispensável para a garantia 
das conquistas da categoria principal-
mente frente aos desafios que virão 
neste ano com as Tomadas de Contri-
buição Pública abertas pela ANP para 
discutir verticalização e aumento da 
concorrência no setor.

Estratégia

Etanol em alta



20 | POSTOS & SERVIÇOS  

Fique Atento!

  

1 Entrou em vigor em 1º de 
janeiro uma das regras do 
Novo Regulamento Metroló-
gico (RTM) para as bombas 

medidoras de combustíveis (Portaria 
INMETRO 559, de 16/12/16), sobre a 
regra de que o erro máximo admissível 
contra o consumidor está limitado a 
60 ml, sendo que a tolerância a favor 
do cliente continua sendo de 100 ml. 
Portanto, a atual margem de erro varia 
entre -60 ml e +100 ml. O Resan orienta 
aos postos que mantenham suas rotinas 
de aferição de equipamentos, a fim de 
se evitar a ocorrência de infrações, cuja 
penalidade envolve a interdição do(s) 
bico(s) irregularidade(s) até o reparo por 
profissional credenciado ao INMETRO/
IPEM-SP e multa.

NOVA TOLERÂNCIA

TERMÔMETRO

4 O Ipem São Paulo realizou em janeiro a "Operação 
Olhos de Lince" e encontrou irregularidades em três 
postos de combustíveis da Capital e um na Baixa-
da Santista. Quando são encontradas bombas com 

indícios de fraude, após apreensão e interdição das mesmas, 
os fiscais identificam qual é a permissionária que presta serviço 
naquele estabelecimento, e então, é feito um levantamento nas 
atividades realizadas. Caso seja constatada alguma irregularida-
de em relação a prestação de serviço e ao não atendimento ao 
Regulamento Técnico Metrológico, é aberto um processo admi-
nistrativo propondo o descredenciamento da empresa. 

FISCALIZAÇÃO

5 Postos de combustíveis tem até o 
final de agosto de 2019 para substi-
tuírem os termômetros de mercúrio, 
util izados para fazer a medição da 

temperatura do petróleo, seus derivados e bio-
combustíveis 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 recomen-
dações internacionais que proíbem a util ização 
de produtos com mercúrio. 

RAPP

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 FERIADOS 2019

8O Secretário de Logística e Trans-
portes do Estado de São Paulo, João 
Octaviano Machado Neto, confirmou 
que as obras da ponte que ligará San-

tos e Guarujá irão sair do papel neste ano. 
Segundo ele, o projeto aguarda as licenças 
ambientais para que as obras comecem no 
segundo semestre de 2019. A estrutura, que 
terá 7,5 quilômetros, permite a interligação 
da rodovia Anchieta, no km 64, até a Cônego 
Domênico Rangoni, no km 250.

PONTE

2 Segue até o dia 31 
de março o prazo 
para que reven-
dedores acessem 

o sistema do Ibama para 
entrega do Relatório Anual 
de Atividades Potencialmen-
te Poluidoras e Utilizadoras 
de Recursos Ambientais 
(RAPP) 2019.Os dados a 
serem preenchidos devem 
ser referentes ao exercício da 
atividade no período de 1° de 
janeiro a 31 de dezembro do 
ano anterior (2018). O acesso 
é realizado no site:  https://
servicos.ibama.gov.br/ctf/sis-
tema.php  mediante senha ou 
certificação digital.

7 Já está disponí-
vel no portal do 
Resan a lista dos 
feriados e pontos 

facultativos de 2019 dos 
municípios da Baixada San-
tista e Vale do Ribeira. Para 
consultar, acesse o site 
www.resan.com.br e clique 
no item FERIADOS, loca-
lizado na coluna ACESSO 
RÁPIDO, no canto direito da 
página.

3 A ANP implantou um sistema 
de registro de documentos 
pela internet para as revendas 
de gás liquefeito de petróleo 

(GLP). O objetivo do Sistema de Registro 
de Documentos das Revendas de GLP 
(SRD-GLP) é simplificar o processo e 
facilitar o atendimento de cerca de 70 
mil revendedores de GLP atuantes no 
Brasil. O sistema também permitirá maior 
eficiência no contato com a ANP reduzindo 
custos e tempo, além de permitir o acom-
panhamento pela internet. Com a nova fer-
ramenta, todas as solicitações referentes 
ao cadastro das revendas de GLP, como o 
requerimento de autorização para o exercí-
cio da atividade, as atualizações cadastrais 
e revogação da autorização passarão a ser 
feitas diretamente no site da ANP. Acesse: 
http://app.anp.gov.br/srdglp/

GLP 
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Dorival Franco  
da Silva 
Auto Posto Avalanche 

- São Vicente
Auto Posto Cidade Náutica 
- São Vicente
Auto Posto Náutica Frei 
Gaspar - São Vicente

Carolina Ongarato 
Pontes
Abastecedora de 

Combustível Turismo - 
Jacupiranga

Clayton José Rigo  
Júnior 
Auto Posto São Vitor -  
Santos
   

Eduardo Pimentel 
Ramos

Auto Posto Ferry Boat do 
Guarujá - Guarujá
   

Carlos Celso Carrico
Auto Posto Pôr do Sol 

- Itanhaém
Auto Posto Porto Seguro -  
Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul -  
Itanhaém

FEVEREIRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!
MARÇO

1ª QUINZENA

02

12

17

03

01

18

14

27

26

10

05

Ronaldo Miranda 
Auto Posto Barros 
Tupy -  Praia Grande

Auto Posto Miranda Caiça-
ra - Praia Grande
Auto Posto Zenith Guilher-
mina - Praia Grande

Simone Rozinelli
Auto Posto Redentor - 
Guarujá
   

Ricardo Rodriguez 
Lopez
AP Lunar - Santos

AP Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos
   

Silvana Hejazi
Auto Posto Savoy - 
Juquiá

   
Maria de Lourdes 
Masiero Ribeiro

Auto Posto Pedro Lessa  - 
Santos

Rosa Maria Fernandes
Lanches e Conveniência 
Xixová - Praia Grande
Lanches e Conveniência 
Xixová 2 - Praia Grande

   
Maria Alves de Oliveira
Auto Posto Montana 

de Registro - Registro
   

Aldo Locatelli 
Posto Aldo Cubatão

Maria Helena G. Torres
AP Vera Cruz Mongaguá 

Vladimir de S. Barbosa Jr.
Auto Posto Shalon da 
Nove de Abril - Cubatão
   

Cristiane Moreira de 
Oliveira Rosendo

AP Pedro de Toledo 

Mateus F. Amado Neto
AP Ferreira Amado - SV
   

Maria da Silva Fantin
GF Com. Varejista de 

Combustíveis - Sete Barras

Nelson Rodrigues
AP Saveiros - Itanhaém
   

Roseli Ongarato
Abastecedora de 

Combustível Turismo - 
Jacupiranga
   

Lílian G. Hamamoto
Carvalho & Hamamoto 

- Santos

06

07

08



Você recebeu a primeira edição da revista 
Postos & Serviços completamente digital. 
Além da versão para WhatsApp, a mesma 
publicação pode ser lida no portal www.
resan.com.br. 
A decisão de intercalar uma revista 
impressa com outra digital veio após 
o aumento dos custos com envio da 
publicação por correio. Desta forma, o 
leitor de Postos & Serviços receberá 

a revista física em meses ímpares e a 
digital, nos pares.
A qualidade e os assuntos variados e dire-
cionados para os segmentos econômicos 
representados pelo sindicato continuarão a 
ser priorizados. No mais, a equipe respon-
sável pela publicação se coloca à disposi-
ção do leitor pelo e-mail imprensa@resan.
com.br para o envio de sugestões de re-
portagens e matérias e demais avaliações. 

VISITE TAMBÉM O PORTAL 
WWW.RESAN.COM.BR

Nossa revista de todo mês na
palma da sua mão
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