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A CRISE ACABOU?
"                     Sinto que até os clientes  

vivem um misto de esperança  
com otimismo. E não só  
na nossa área, mas nas  

outras também”.
Flávio Ribas de Souza, 

revendedor de Santos e SV

"As vendas ainda não foram  
retomadas como eram há  
alguns anos. Os clientes  
ainda estão ressabiados".
Sônia Maria Monte Alegre, 

           revendedora de Itanhaém
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"Precisamos nos blindar 
contra o pessimismo"

Editorial
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Mal piscamos os olhos e chegamos ao fim 
do primeiro trimestre de 2019 e com ele a 
frustração de que os bons ventos sopra-
riam em direção ao Brasil desde o primeiro 
raiar do sol do novo ano. Sentimos na pele 
o quanto a demora para que parte dos 12 
milhões de desempregados encontrem 
uma nova vaga no mercado afeta nossos 
negócios. A maioria de nós, revendedores, 
viu suas empresas enxugarem e também 
não conseguiu recontratar para as vagas 
que fechamos no auge da crise. Mas, por 
outro lado, pouco a pouco as vendas estão 
aumentando. O crescimento é tão tímido 
quanto os índices que apontam o cresci-
mento do PIB nacional.
Daí que decidimos sair em busca de expli-
cações quanto à recuperação da econo-
mia, entender os obstáculos nacionais e, 
claro, regionais, e, ainda, ouvir a opinião 
dos nossos revendedores. O mais interes-
sante entre todas as falas de especialistas 
é a de uma psicóloga que cita a importân-
cia de se blindar contra o pessimismo e 
fala da necessidade de inovar e criar. "O 
vitimismo pode ser tão paralisante quanto 
o medo", diz ela. 
A Conferedação Nacional do Comércio 
(CNC), entidade a qual pertencemos como 
filiados à Fecombustíveis, analisa o otimis-
mo dos consumidores. Os de maior poder 
aquisitivo já voltaram a gastar desde o 
final do ano passado, mas as famílias com 

ganhos até 10 salários mínimos ainda estão 
cautelosas.
Talvez isso explique o motivo de a maioria 
dos motoristas que param nos postos ain-
da estarem abastecendo seus carros com 
uma média de R$ 50 a R$ 60. Foi interes-
sante ouvir a opinião dos donos de postos 
da Baixada Santista. Percebemos que, no 
geral, eles também confiam na retomada da 
economia. 
No mais, nesta edição, Postos & Serviços 
traz a entrevista realizada com o delegado 
tributário regional da Secretaria da Fazenda 
do Estado de São Paulo, Flávio Werneck 
Rebello de Sampaio, que fala com maestria 
sobre os cuidados que devemos ter na con-
dução fiscal e contábil de nossas empresas.
Acompanhe também as últimas notícias 
quanto às tratativas da ANP para ampliar a 
transparência da formação de preços dos 
combustíveis. Estudos da Fecombustíveis, 
por sua vez, mostram os riscos que a so-
ciedade corre de que medidas equivocadas 
provoquem o efeito inverso: ao invés de 
estimular a queda de preços, elevá-los. 
Por fim, lembre-se que desde janeiro deste 
ano, Postos & Serviços passou a ser edi-
tada de modo impresso sempre nos meses 
ímpares. Por isso, a próxima edição será 
digital. Cadastre-se pelo e-mail imprensa@
resan.com.br caso não esteja recebendo o 
arquivo com a revista eletrônica por e-mail 
ou whatsApp. Até o mês que vem!
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Economia

Com os pés no segundo trimestre, a economia 
brasileira já superou a crise que abate o Brasil há 
quatro anos? Afinal, 2019 é mesmo o ano da vira-
da? O desemprego está caindo? Quantos postos 
de trabalho já foram recuperados? 

O que não faltam são perguntas sobre a retoma-
da da prosperidade do País. Na Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, o desafio maior é mesmo a ge-
ração de renda e empregos. Nesta edição, Postos 
& Serviços fez uma análise apurada da realidade 
econômica regional onde, no auge da crise, foram 
fechados mais de 40 mil postos de trabalho.

O consultor Rodolfo Amaral, da R. Amaral Con-
sultoria, Pesquisa e Análise de Dados, afirma que 
a crise não acabou e ainda está bem longe de 
isso acontecer. “A dívida pública brasileira é muito 
elevada e mesmo com a queda da taxa de juros 
o Estado brasileiro (União, estados e municípios) 
estão sem capacidade de promover investimentos 
públicos. Na iniciativa privada o processo também 

é lento, pois ainda há muita incerteza quanto ao 
êxito das grandes reformas estruturais do País, 
inclusive no âmbito previdenciário”.

Esse cenário explica o porquê o consumidor está 
colocando a mão no bolso aos poucos. Ainda as-
sim, pesquisa sobre a intenção de consumo das 
famílias (ICF), realizada em fevereiro pela Confe-
deração Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), aponta fevereiro como o tercei-
ro mês consecutivo com aumento dos índices. Ou 
seja, o brasileiro começou a consumir mais.

“O cenário de inflação baixa e de queda gradual 
do desemprego tem impulsionado o consumo das 
famílias nos últimos meses. Além disso, a sinaliza-
ção de que os juros básicos deverão permanecer 
inalterados no curto prazo contribui para o resgate 
das condições de consumo a prazo. Neste contex-
to e ainda neste semestre, a intenção de consumo 
das famílias deverá continuar evoluindo positi-
vamente, superando as avaliações predominan-

A HORA DA VIRADA CHEGOU?
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temente pessimistas que perduraram 
nos últimos quatro anos”, explica Fabio 
Bentes, economista-chefe da CNC.

O ICF registrou aumentos de 2,7% 
em fevereiro diante de janeiro des-
te ano e de 13,1% na comparação 
anual, consequência de um cenário 
econômico mais favorável do que em 
2018. Tanto na comparação mensal 
quanto na anual, é o maior patamar 
para fevereiro em quatro anos. 

Baixada e Vale do Ribeira
Um dos fatores mais importantes para 
a retomada do crescimento é a geração 
de empregos. Na região, segundo últi-
mo balanço do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), 
a recuperação é lenta. Em 2018 foram 
gerados apenas 2.666 novos postos de 
trabalho formais, resultado das 102.929 
admissões e 100.263 demissões 
ocorridas no ano passado. Entre 2014 
e 2017, foram fechadas 43.707 vagas 
com carteira assinada.

“A Baixada Santista tem uma economia 
muito concentrada no comércio e na 
rede de serviços e estes setores depen-
dem de uma renda estável da classe 
trabalhadora para gerar consumo e 
contratação de serviços”, diz Amaral. 

Segundo ele, o único setor que sai um 
pouco deste cenário é o portuário, “mas 
o aumento de movimentação de cargas 
se dá com granéis sólidos e líquidos, 
com baixo retorno financeiro para a mão 
de obra. O que agrega valor são as 
movimentações de contêineres, geradas 
principalmente pelas importações, mas 
nesta área a evolução é muito lenta”. 

O que esperar? Amaral diz que serão 
necessários cinco anos para retomar o 
nível de empregos que a região pos-
suía em 2013. Na Baixada Santista, a 
geração de empregos no ano passado 
correspondeu a apenas 6% do total 
perdido entre 2014 e 2017. 

“A política nacional sobre combustíveis ain-
da não encontrou um caminho ideal, com um 
excesso de carga tributária. Isto gera um cus-
to elevado em toda a cadeia de transporte e 
igualmente reflete no transporte individual”, 

Rodolfo Amaral

Infelizmente, os números 
ainda não mostram um con-
sumidor tão otimista quanto 

desejariam os comerciantes. 
Apesar da evolução consistente 
da propensão do brasileiro de 
sair às compras, a Intenção de 
Consumo das Famílias ainda 
não ultrapassou os 100 pontos, 
quando entraria na chamada 
zona de otimismo. 

Os mais pessimistas estão en-
tre as famílias com ganhos até 
10 salários mínimos (95,4 pon-
tos). Consumidores com renda 
acima desta faixa já estão mais 
dispostos a gastar desde no-
vembro de do ano passado.

PREVISÃO
Superado o pe-
ríodo da reces-
são, as vendas 

no comércio 
varejista avan-
çaram 4,0% em 
2017 e 5,0% no 

ano passado. 
Para 2019, a 
CNC estima 

que o volume 
de vendas do 
comércio va-

rejista deverá 
crescer 5,6%, 

na comparação 
com 2018.

CNC aponta luz no fim do túnel
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A greve dos caminhoneiros está 
para completar um ano. Entre 
os dias 21 e 30 de maio do ano 
passado, o Brasil parou para 
apoiar a insatisfação dos moto-
ristas com o preço do diesel, o 
que provocou uma reação em 
cadeia com protestos também 
contra o custo da gasolina.

“A política nacional sobre com-
bustíveis ainda não encontrou 
um caminho ideal, com um 
excesso de carga tributária. 
Isto gera um custo elevado em 
toda a cadeia de transporte e 
igualmente reflete no transporte 
individual”, comenta o consultor 
Rodolfo Amaral. 

Ele analisa a intenção do Gover-
no em privatizar refinarias, em 
busca de mais competitividade 
neste mercado. Para Amaral, 

essa é uma medida que só 
alcançará resultado se o País 
adotar uma política fiscal mais 
amena, em especial na cobran-
ça do ICMS pelos estados, que, 
“uma vez quebrados em suas 
finanças não apostam em um 
retorno fiscal de médio e longo 
prazo, gerado pela chamada 
economia em escala”.

Reação do Governo
Em dez meses, desde a paralisa-
ção dos transportadores autôno-
mos, nenhuma mudança efetiva 
foi implantada pela ANP, União 
ou estados em busca de baixar 
a carga tributária. Houve, sim, a 
liberação pela Agência da venda 
direta de etanol entre usinas e 
postos revendedores mas desde 
que haja mudança tributária. Sem 
ela, a medida segue inócua.

Está agendada para o dia 20 de 
março uma audiência pública 
em que a ANP quer discutir a 
resolução que obrigaria à apre-
sentação da formação de pre-
ços de derivados de petróleo e 
biocombustíveis por produtores, 
importadores e distribuidores 
(veja matéria na página 10).

Fato é que desde 30 de junho 
de 2017, quando a Petrobras 
implantou nova política de 
preços com ajustes frequentes 
dos combustíveis com base no 
mercado internacional, e com a 
volatilidade da taxa de câmbio e 
a valorização do barril de petró-
leo, a insatisfação do consumi-
dor aumentou. O Governo, por 
sua vez, ainda continua à busca 
de medidas para evitar desagra-
dar ainda mais os agentes desta 
cadeia econômica.

Desde a greve dos caminhoneiros, País busca um 
novo caminho para a política de combustíveis

Além da crise econômica que afeta Brasil há 4 anos, mercado sofre efeitos da greve dos transportadores autônomos
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APTIDÃO
COMENTÁRIO

D
* Por Ricardo Pires, do Club Petro
“Dizer que a economia possui uma natureza cíclica é 
chover no molhado, no fim do mês a conta chega e não 
adianta ficar apenas torcendo por melhorias. Converso 
diariamente com revendedores Brasil afora e nos últimos 
anos tive a sensação de estarmos sempre descendo 
ladeira abaixo com a esperança cada vez menor em 
começarmos a recuperação o mais rápido possível.
Como revendedor de combustíveis temos esse sentimento 
ainda mais aguçado, sofremos muito nas crises e nem sem-
pre nos recuperamos nos tempos de crescimento econômico. 
Estou confiante em 2019, tenho certeza que não somente 
eu, mas todos os brasileiros que vivenciaram a recessão 
de 2015 e 2016, além da fraco crescimento posterior, ficam 
na torcida para que esse seja o ano da recuperação.
Nesses últimos anos vivemos diversas crises, incerte-
zas, mudanças no governo e a greve dos caminhonei-
ros contribuiu muito para o resultado de crescimento 
econômico bem inferior ao previsto.
O mercado está mais rigoroso, os postos bandeirados 
passam por maus bocados, têm dificuldades de enfrentar 
a concorrência dos postos bandeira branca, que crescem 
a cada ano. Grande parte dos revendedores entende que 
o preço baixo é único fator para atrair o cliente ao posto e 
estão indo para o mesmo buraco. 
Por outro lado, as tecnologias chegaram e alguns empre-
sários começam a se destacar. Você pelo menos conhece 
seu cliente? Não basta apenas conhecer sua lista de credi-

ário ou seus clientes mais antigos. Muitas vezes o reven-
dedor nem sabe quem são seus melhores consumidores. 
Entendo que 2019 será um marco para essa mudança 
de colocar o foco no cliente! Estamos falando uma 
mudança de cultura. Para a grande maioria dos clientes 
comprar combustível é uma dor. Para nós, a mensa-
gem deve ser a de que estamos entregando a eles não 
apenas um produto, mas, sim, o benefício de continuar 
dirigindo seus veículos! Por isso, precisamos valorizar 
cada vez mais o consumidor e entender seus hábitos.
Em um mercado cada vez mais competitivo, confio 
cada vez mais na sobrevivência dos mais aptos ao 
invés dos mais fortes!
Entendo que o mercado tende a reagir logo nos meses 
iniciais do ano promovendo o consumo de combustíveis. 
Um dos motivos que me levam a acreditar nisso está no 
fato do aumento da produção de automóveis no mês de 
janeiro. A indústria automobilística sempre foi um bom 
termômetro para nosso setor (ainda que carros econô-
micos sejam uma tendência). Por isso, mesmo que com 
alguma defasagem, acredito que o efeito das vendas de 
carros novos sobre o consumo de combustíveis virá.
A mesma competição e cenário favorável que estimu-
lam o investimento podem promover queda de preço. O 
consumidor está atento a isso e reagirá às oscilações. 
Guerras de preços que depreciam e corroem os resulta-
dos de todos os envolvidos não fazem sentido. É nova-
mente querer mostrar força ao invés de aptidão”.
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Revendedores da base territorial do Sindi-
combustíveis Resan são o espelho do País 
no momento. Representam a dualidade dos 

sentimentos quanto à retomada da economia. Há 
quem esteja mais otimista e quem ainda não tenha 
afrouxado o cinto. Mas, embora as vendas não te-

nham se recuperado na mesma proporção da queda 
vivida nos últimos anos, um otimismo ainda tímido 
vem ganhando força e conquistando brasileiros que 
continuam reticentes com a economia e, no caso da 
revenda, com a política nacional para combustíveis. 
Confira algumas opiniões:

"Vivemos um misto de esperança 
com otimismo", diz revendedor

“No Auto Posto Linha 
Um o movimento au-
mentou em torno de 7% 
a 10% se comparado 
com o mesmo período 

do ano passado. Em outros 
postos também tivemos um 
ligeiro aumento, mesmo neste 
período de férias, em que as 
vendas tendem a diminuir. Eu 
acredito na melhora. Mantenho 
a esperança, pois o número de 
pessoas que passam pelo pos-
to cresceu, embora continuem 
abastecendo na faixa de R$ 
50 a R$ 60. Fechei um posto, 
o M. Power, porque vendi o 
terreno mas os 12 funcioná-
rios foram reaproveitados em 
quatro outros postos. Ou seja, 
ninguém ficou sem emprego. 
Sinto que até os clientes vivem 
um misto de esperança com 
otimismo, de que a situação 
vai melhorar. E não só na 
nossa área, mas nas outras 
também”,
Flávio Ribas de Souza, proprietário 
do Linha Um (ZN, Santos)

“Janeiro é um mês com-
plicado para a revenda. 
Como temos as férias 
escolares, por exemplo, 
o volume de abasteci-

mento diminui, porque os pais 

“O fim da crise ainda 
está longe da nossa 
realidade. As vendas 
ainda não foram reto-
madas como eram há 

alguns anos. Os clientes ainda 
estão ressabiados, com medo 
de uma nova recessão. Então, 
não consomem como antiga-
mente. Era comum ver cliente 
pedindo para encher o tanque. 
Hoje ainda temos esse públi-
co, mas a maioria coloca R$ 
50 ou R$ 60, no máximo. Che-
gamos a ter 15 funcionários 
na alta temporada e 11 nos 

deixam de levar os filhos ao 
colégio. Mas vivo uma expec-
tativa positiva de que 2019 
será o ano da retomada. Sei 
que só sentirei isso mais pra 
frente, no segundo trimes-
tre. O cliente, de uma forma 
geral, parou de reclamar um 
pouco porque o combustível 
baixou. A única certeza que 
temos é que 2019 será um 
ano de muito trabalho para 
correr atrás do que foi perdido. 
Não cheguei a reduzir equipe 
porque ela já era bem enxuta. 
Mas eu precisava contratar e 
tive que segurar. Não posso 
pensar nisso ainda”,
Jose Luis Eboli Villamarin, proprie-
tário do AP Espumas (Santos)

outros meses. Hoje estamos 
com sete. Equipe enxuta de-
mais. Não temos condição de 
pensar em aumentar o nosso 
quadro nesse momento. Os 
consumidores continuam 
reclamando muito, principal-
mente os que vêm de São 
Paulo, que antes enchiam 
o tanque para rodar todo o 
litoral e, agora, colocam com-
bustível suficiente para poder 
voltar para a sua cidade. Vejo 
pessoas menos otimistas, 
contudo, tenho convicção de 
que vai melhorar. Afinal, não 
dá para ficar pior”,
Sonia Maria Monte Alegre, do 
Auto Posto Nova Itanhaém (Ita-
nhaém)

“Ainda está bem com-
plicado. Clientes con-
tinuam reclamando, 
pois o preço varia a 
todo instante. E o pes-

soal ainda continua procu-
rando preço, não qualidade. 
Sem contar que há postos 
vendendo o etanol pelo 
preço que a gente compra 
da distribuidora. Infelizmen-
te, ainda é cedo para sentir 
se o mercado vai realmente 
melhorar”,
Cristiano Henrique Pinto, proprie-
tário do AP Tamburello (Santos)
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REVENDA DE GLP

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

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

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

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

Apesar de as vendas não terem se recuperado desde a cri-
se iniciada há quatro anos, há muita gente que intensifica os 
efeitos negativos simplesmente ao manter um comportamento 
refratário às mudanças. O hábito de reclamar também precisa 
ser combatido.

Em entrevista a Postos & Serviços, a psicóloga santista 
Valéria Christina Souza Santos diz ser comum que algumas 
pessoas mantenham um “pensar pessimista” e não consigam 
visualizar ou sentir qualquer sinal de melhora a sua volta.

“Nos momentos de crise, alguns se destacam, seja no campo 
profissional ou pessoal. Afinal, quem sobrevive não é o mais 
inteligente nem o mais forte e sim o mais adaptável. Nos cabe 
sempre escolher se seremos mais um ou não a participar das 
reclamações e queixumes coletivos. Até porque, para alguns, 
ao aceitar que saímos da crise, vão reclamar do quê?”, diz 
Valéria.

Na sua análise, os empresários estão se mostrando, no geral, 
mais otimistas e voltam a pensar em empreender. “Mas, acre-
dito que o importante é manter-se blindado, aprender a inovar, 
criar e reclamar menos. O vitimismo pode ser tão paralisante 
quanto o medo”.

"Quem sobrevive não é o mais 
forte e, sim, o mais adaptável"

O Boletim Focus divulgado dia 6 
de março trouxe uma nova redu-

ção na previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB) para 

2019: o cálculo é de 2,3%.

PIB EM 2019
A previsão para o crescimento do PIB em 

2020, entretanto, teve uma melhora. A ex-
pectativa subiu de 2,65% para 2,7%. Os cálcu-
los para 2021 e 2022 apontam índice de 2,5% 

para os dois anos.

PRÓXIMOS ANOS
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Resolução

lecer a sua política de preços, a fim de que não 
haja antecipação de aumento de preços por parte 
dos agentes na cadeia e, adicionalmente, que 
não sejam divulgados preços médios regionais 
ou nacionais, mas os efetivamente praticados em 
cada ponto de entrega; 

3Orientar os produtores e demais elos da ca-
deia de abastecimento a não divulgar anteci-

padamente a data de seus reajustes de preços; 

4Criar resolução estabelecendo os mecanis-
mos de aumento da transparência na forma-

ção dos preços dos combustíveis.

Debate
A primeira audiência de 2019 sobre o assunto 
aconteceria na segunda quinzena deste mês 
(março) quando serão debatidas obrigações do 
mercado com a precificação dos combustíveis. 

A agência quer que produtores e importadores de 
derivados de petróleo forneçam o preço de lista 
(para pagamento à vista, discriminado por produ-
to, modalidade de venda e ponto de entrega). 

Além disso, a partir de junho deste ano, os con-
tratos entre produtores e distribuidores deverão 
estabelecer as referências dos preços pactuados 
entre as partes, discriminadas por produto e por 
ponto de entrega, de forma a permitir cálculos 
prévios pelos demais agentes econômicos.

E mais: distribuidores, produtores e importadores 
terão de enviar à ANP o valor unitário do produto 
e de modalidade de frete. 

A pretensão da ANP é que as informações sejam 
disponibilizadas à sociedade por município, 
estado ou macrorregião. Os agentes do mercado 
também serão obrigados a informar quaisquer 
dados adicionais referentes aos preços para se-
rem utilizados em estatísticas públicas, estudos 
do CADE, do Ministério Público, etc.

AAinda em busca de ampliar a transparência na forma-
ção de preços de derivados de petróleo, gás natural 
e biocombustíveis, a ANP quer encontrar um modelo 
capaz de dar a informação ao consumidor e estimular 
a concorrência. Para isso, decidiu-se que a resolução 
que está sendo discutida para normatizar o assunto 
será dividida em três partes: uma específica para o 
gás natural; outra voltada aos segmentos de produção, 
importação e distribuição de derivados de petróleo e 
biocombustíveis; e uma terceira, direcionada à revenda 
de combustíveis líquidos automotivos e de GLP. 

O desafio está em não uniformizar o mercado a 
ponto de provocar efeito inverso, ou seja, ao invés 
de baixar os preços, elevá-los. 

Desde o segundo semestre de 2018, a agência vem 
estudando alternativas. Em uma nota técnica produ-
zida após a Tomada Pública de Contribuições (TPC)
para ouvir a sociedade sobre a conveniência de se 
estabelecer uma periodicidade do repasse dos rea-
justes dos preços de combustíveis aos consumido-
res,  os especialistas em regulação da própria ANP 
defenderam os seguintes pontos:

1Não estabelecer periodicidade mínima para os 
reajustes de preços dos combustíveis no produ-

tor ou nos demais elos da cadeia de abastecimento; 

2Não instituir periodicidade fixa de reajustes, con-
siderando que cada empresa é livre para estabe-

ANP ainda busca alternativa para dar 
transparência à formação de preços
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Fisco

FFerramentas tecnológicas adotadas pela Secre-
taria 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 Apuração do ICMS – GIA têm 
colocado o estabelecimento 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 em-
presa paulista. Ao mesmo tempo, o sistema 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 tribu-
tário, 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”.

Postos & Serviços entrevistou Werneck no último 
dia útil de janeiro. O delegado fez alertas importan-
tes e justificou a importância de aumentar cada vez 
mais o acesso do Fisco às empresas.

“A gente seleciona (a operação) e o sistema 
aponta os motivos para escolhermos aqueles 
postos na hora de fiscalizar. É aquela história: 
se o posto tem notas fiscais emitidas pela dis-
tribuidora, 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.

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



FRAUDES

Todo posto tem que acompanhar a contabi-
lidade de perto, mesmo sendo o escritório 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 posto 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 ple-
nitude. Atualmente, o contribuinte 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 contabilizar tudo 
cronologicamente.

 “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 trans-
parente. 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 cumprido pela 
Sefaz para extinção da GIA para todos os con-
tribuintes. A Fazenda deverá iniciar programas 
pilotos com alguns setores econômicos.

Já a médio prazo deverá entrar em vigor a res-
tituição do ICMS para aqueles contribuintes que 
praticarem preço inferior à base de cálculo que 
consta na substituição 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 validação. “Estamos 
caminhando para começar a restituir quem vender 

mercadoria abaixo da base de cálculo”.

Das notificações feitas pela Delegacia Regional 
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 de-
terminado posto, que comunica a ciência da ope-
ração (por meio da manifestação do destinatário) 
dando o aceite à transação, ele não tem como 
mais para frente dizer que não recebeu. Mas, diz 
o delegado, “existe sim uma coisa que o dono 
do posto deve ter preocupação maior: o Livro de 
Movimentação de Combustíveis, o LMC”.

“Ele é uma ferramenta muito importante e mi-
nha experiência fiscal diz que o posto de gaso-
lina não dá a ele a devida importância. 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 
recebeu 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 operação 
chamada Combustão onde está se comprovan-
do a emissão fraudulenta de nota fiscal de óleo 
diesel para transportadoras que a escriturava em 
busca de créditos do ICMS desse combustível. 

Essa investigação não está concluída ainda, mas 
a organização criminosa fraudou o Estado em 
alguns milhões de reais”.

O fato é que os envolvidos tinham a certificação 
digital de dezenas de postos e passaram a emitir 
nota fiscal eletrônica. No inquérito, que já acu-
mula cinco mil páginas, há postos considerados 
cúmplices e outros vítimas. 

SPED FISCAL

CONTABILIDADE

GIA E CRÉDITO DO ICMS

ERROS MAIS COMUNS
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PRECAUÇÃO

ALERTA DO PREÇO BAIXO

Como posto se precaver de ser 
engendrado em fraudes como 
essa?, perguntou Postos & Ser-
viços a Flávio Werneck. Segun-
do ele, neste caso, específico, 
muitos postos nem souberam que 
emitiram notas em favor de trans-
portadoras. “É preciso cuidar com 
muito carinho do seu certificado 
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 dis-
tribuidoras beneficiam uns postos 
em detrimento de outros, mes-
mo estando na mesma área de 
influência, mas isso não nos diz 
respeito”, continuou o delegado. 
Para isso, a Fazenda analisa o 
preço de venda registrado nas 
notas fiscais. Descartada essa 
hipótese, o Fisco considera, sim, 
o preço baixo como um critério 
seleção de postos suspeitos e os 
inclui no topo da lista dos fiscais.

Para dar continuidade à assessoria comercial ofere-
cida pelo Resan a seus associados, Luiz Fernando 
Pereira de Carvalho assume interinamente a função 
de visitador a partir do dia 1º de março. Ele vem 
substituir Roberto Pinto, funcionário do sindicato, 
que está afastado desde um acidente doméstico 
ocorrido em dezembro. 
Experiente no mercado de distribuição 
e revenda de combustíveis, Nando, 
como é conhecido, foi assessor comer-
cial da Ale Combustíveis por dez anos. 
Ele seguirá um cronograma de visitas, 
aos postos mas também pode ser acio-
nado pelo telefone (13 ) 99651-4142.

Nando retoma visitas técnicas aos associados



14 |  POSTOS & SERVIÇOS

QQuanto mais postos bandeira branca em uma 
cidade, menor tende a ser o preço médio dos 
combustíveis naquele município. Assim, o 
aumento da participação de grandes distri-
buidoras 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 integração, 
as grandes distribuidoras poderiam controlar o 
preço de venda de seus postos (fato que não é 
possível hoje graças à legislação atual), permi-
tindo a oferta de combustível a um preço mais 
baixo para os seus próprios postos e repassan-
do esta redução de preços para o consumidor fi-
nal. Prejudicariam, assim, os postos de bandeira 
branca e a concorrência advinda das pequenas 
distribuidoras emergentes". 

Além dessa consequência, também seriam preju-
dicados os postos administrados diretamente por 
revendedores, que comprariam produtos mais 
caros, resultando em preços finais mais altos. 

Essa é uma das principais conclusões do 
estudo “Impactos da Entrada de Distribuidoras 
de Combustíveis no Segmento de Revenda 
Varejista”, realizado pela empresa Tendências 
Consultoria Integrada, contratada pela Fecom-
bustíveis e pelos sindicatos da revenda de todo 
o País para mostrar à ANP que a verticalização 
do mercado não trará mais competitividade e 
benefícios ao brasileiro. 

Ou seja, a tentativa de aumentar a concorrência 
permitindo a operação direta de postos por com-
panhias pode ser um tiro no pé.

Segundo o relatório, "os postos de bandeira 
branca desempenham um importante 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 merca-
do varejista; 

Estudos provam que 'verticalização'
é ameaça à concorrência

Mercado
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3 São estratégicos para combater o conluio".

Os consultores apontaram ainda o risco de pos-
tos e pequenas distribuidoras deixarem de existir 
diante do poder absoluto das grandes compa-
nhias atuando no varejo e na distribuição. 

Diz a conclusão que “o exercício de poder de 
mercado pelas distribuidoras 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 
estágio, poderia resultar em um fechamento de 
mercado a partir do qual os postos de bandeira 
branca seriam expurgados por uma concorrência 
predatória. Uma vez concluído o fechamento de 
mercado (eliminando ou pelo menos reduzindo 
a participação de postos de bandeira branca), a 
entrada de novos agentes independentes (não 
vinculados às distribuidoras existentes) em um 
dos elos da cadeia produtiva seria muito mais di-
fícil, pois uma nova distribuidora não teria a quem 
vender o seu combustível e um novo posto de 
revenda de bandeira branca não teria de quem 
comprar o combustível – ou seja, haveria um 
aumento das barreiras à entrada”.

Neste contexto, continua a análise, “a concorrên-
cia no mercado de revenda varejista passaria a 
existir não entre os postos individuais, mas sim 
entre os postos das diversas bandeiras, replican-
do a dinâmica do mercado de distribuição". 

"As grandes distribuidoras poderiam man-
ter o seu equilíbrio econômico-financeiro 
praticando preços mais elevados nos 
mercados geográficos onde as pequenas 
distribuidoras não atuam. Esta prática 
não só expurgaria as pequenas distribui-
doras existentes, mas também criaria 
uma reputação que inibiria a entrada de 
novas distribuidoras. O resultado deste 
comportamento seria um aumento da 
concentração de mercado, o que (...) 
levaria a uma elevação de preços, cau-
sando prejuízo ao consumidor”.
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PPara garantir ampla defesa da posição da re-
venda frente à proposta de verticalização do 
mercado, com autorização às companhias 
para atuarem no varejo, a Fecombustíveis e 
seus sindicatos filiados, entre eles o Sindi-
combustíveis Resan, contrataram um segun-
do estudo, da G.O. Associados.

A conclusão se baseia na importância que 
os combustíveis assumiram no orçamento 
dos consumidores e, por isso, os postos 
revendedores se transformaram no foco das 
autoridades que buscam ampliar a competiti-
vidade e baixar os preços. 

Entretanto, diz o relatório, que a concentra-
ção da produção de combustíveis nas mãos 
da Petrobras está na base dos problemas do 
setor e isso não foi objeto das Tomadas Públi-
cas de Contribuição da ANP.

“Pelo contrário, o que está em análise são 

medidas que podem prejudicar o único elo 
concorrencial da cadeia, que é o setor vare-
jista. (...) O mesmo ocorreria com o fim da 
fidelidade à bandeira, que poderia induzir o 
consumidor a adquirir produto diferente da-
quele 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. Associados é 
que enquanto as principais preocupações 
concorrenciais do mercado de combustí-
veis não forem abordadas pela ANP, “não 
se deve alterar a legislação existente, sob 
pena de prejudicar o funcionamento do mer-
cado varejista”.

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

  

1 Um novo golpe está 
na praça. Em Curitiba 
e na Região Metropoli-
tana do Estado, donos 

de postos relatam que golpistas 
se apresentam como corretores 
de imóveis, especialistas no 
segmento da revenda, e depois 
falsificam assinatura e documento 
dos representantes legais das 
empresas para contrair dívidas e 
cometer outras irregularidades. 
A orientação é que se verifique 
o registro do corretor no Creci 
(Conselho Regional de Corretores 
de Imóveis) antes de assinar qual-
quer documento, além de verificar 
todos os documentos e certidões.

GOLPE

VAREJO

4O presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, 
sugeriu ao governo a adoção de um cartão pré-pago 
para os consumidores de combustíveis como forma 
de proteção contra a volatilidade dos preços interna-

cionais do petróleo. De acordo com a estatal, o cartão vai per-
mitir que o cliente compre, por exemplo, cem litros de gasolina 
e diesel com o preço do dia sem a necessidade de usar tudo na 
mesma hora. A lógica seria similar à de um cartão pré-pago para 
viagens, que busca travar a cotação num determinado valor. Em 
nota, Castello Branco afirmou que, assim, o consumidor vai ficar 
protegido da flutuação de preços na bomba por um período. 

CARTÃO PRÉ-PAGO

5 Segundo o IBGE, o volume de vendas no vare-
jo cresceu 2,3% em 2018, mas com resultados 
diferentes entre os diversos segmentos. Só 
três das oito atividades pesquisadas registra-

ram alta, com destaque para hipermercados/supermer-
cados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com alta 
de 3,8%. Caíram as vendas de combustíveis, móveis e 
vestuário. Só no segmento de combustíveis e lubrifican-
tes, a queda foi de 5%. “A elevação dos preços acima da 
variação média é o fator relevante que vem influenciando 
negativamente o desempenho do setor”, diz o IBGE.

QUEBRA DE CAIXA

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

8 A arrecadação do Imposto sobre 
a Circulação de Bens e Serviços 
(ICMS) em 22 estados brasileiros 
mais o Distrito Federal (DF) alcan-

çou R$ 424 bilhões em 2018, um aumento de 
5,67% acima da inflação, em comparação ao 
ano anterior. O resultado é considerado “muito 
positivo” pelo economista do Conselho Federal 
de Economia (Cofecon), Eduardo Reis Araú-
jo. Segundo ele, o desempenho do comércio 
varejista e o aumento dos preços dos combustí-
veis foram os fatores que mais influenciaram a 
expansão da receita de ICMS em 2018.

ICMS

2 É ilegal descontar salário de 
trabalhador por “quebra de 
caixa” caso não se prove a 
culpa. Esse é o entendimen-

to da 3ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 18 ª Região, que manteve 
condenação a um posto de Goiânia 
à devolução de R$ 500 mensais por 
“quebra de caixa” que foram desconta-
dos do frentista durante todo o contrato 
de trabalho. Os julgadores levaram em 
consideração o artigo 462 da CLT, que 
veda expressamente ao empregador 
efetuar qualquer desconto, a não ser a 
título de adiantamentos, de dispositivos 
de lei ou de contrato coletivo. A exceção 
só acontece em caso de dano causado 
pelo empregado, desde que seja com-
provada a responsabilidade do mesmo.

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 Petrobras Distribuidora 
iniciou nova ofensiva contra 
postos de serviços que 
utilizam irregularmente 

sua marca e identidade e prejudicam 
tanto o consumidor quanto a revenda 
idônea. As medidas, suportadas pela 
área jurídica da BR, incluem o bloqueio 
de vendas aos postos em situação 
irregular e o ajuizamento de ações 
para agilizar a retirada dos elementos 
de imagem que compõem a identida-
de visual da Petrobras Distribuidora. 
O uso indevido da marca Petrobras 
também pode envolver crimes contra as 
relações de consumo e de concorrência 
desleal. Como resultado, mais de 800 
postos serão atingidos. O impacto no 
volume de vendas da rede de postos 
será de aproximadamente 1%.

USO DA MARCA
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26

20

Aristides Reimão de 
Vasconcelos Maia
Novo Portal do Guarujá Auto 

Posto - Guarujá

Sueli Aparecida Alves de Abreu 
Nunes 
Centro Automotivo Mar Azul - Gua-
rujá
   

Edson Monico de Carvalho
Auto Posto Guará Vermelho - 
Cubatão

Carvalho & Hamamoto - Santos
   

Pablo Docampo Estevez
Auto Posto Cidade Cubatão - 
Cubatão

Estevez & Estevez Com. Serv. Auto-
motivos - Santos
Rede Clean Car - Santos

Regina Peres Lopes Fonseca
Auto Posto Continental de São Vicen-
te - São Vicente
R. P. Lopes Fonseca - Santos
   

Cláudia Cirineo Sacco
Auto Posto Beira Mar de Cana-
néia - Cananéia

Mônica Lopes Fonseca
Auto Posto Continental de São Vicen-
te - São Vicente
   

Fernando Antônio Geraldini
Auto Posto Vera Cruz Monga-
guá - Mongaguá

   
Sérgio Luiz Gonçalves
Posto de Serviços Automotivos 
Ana Dias -  Itariri

27

07

09

Amanda Vanessa Gadanha
Auto Posto Malibu - São 
Vicente

   
Rosângela Mármora
Sorocotuba Auto Posto -  
Guarujá

   
Luiz Carlos Eboli 
Villamarim
Auto Posto Espumas - Santos

Bruno Abrahao
Auto Posto Brumar - Santos
   
Marcos José Lamberti
Auto Posto Jetbel - Santos
 

Marta Tavares da Silveira
Auto Posto Betmar - Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga
Auto Posto Riviera de São Lourenço 
- Bertioga
Posto de Serviço Badejo de Bertioga 
- Bertioga

   
André Cristiano Borges 
Atlântica Combustíveis -  
Santos
   
Marco Antônio Nunes 
Mendes 
Floripes da Conceição N. Men-

des - Santos
   

Arthur Esequiel Dias Cabral
A.R.W. Cabral Serviços Auto-
motivos - Santos

   
Antônio Augusto Salgueiro 
Antunes 

Auto Posto Nacional de Santos -  
Santos
   

Luiz Carlos Fernandes
 Posto de Serviço Padre 

Anchieta - Bertioga
   

Aldair de Souza
Auto Posto Praia do Forte - 
Praia Grande

Ildo Dutra de Almeida
Auto Posto Agenor de Campos -  
Mongaguá
Auto Posto Flórida Mirim - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém
Posto Mont Mar - Mongaguá

15

10

Medida Provisória
 extingue a Contribuição 

Sindical na Folha 
de Pagamento

A MP 873/2019 determina   
 que a Contribuição deve 

ser paga por meio de boleto 
bancário após a autorização 
expressa individual e por escrito 
do trabalhador. Antes, o descon-
to ocorria diretamente na folha, 
sempre no mês de março. 

A decisão, publicada no Diário 
Oficial da União no dia 1º de 
março, altera a Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT) e 
desconsidera a regra sindical 
ou cláusula que fixa a obrigação 
de recolhimento da contribuição 
sem a autorização do trabalha-
dor, mesmo que referendada 
por negociação coletiva. 
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