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"Nós precisamos estar juntos"
Nunca em 26 anos de existência do Sindicombustíveis 
Resan a participação do associado foi tão importante 
quanto é nos dia de hoje. O testemunho da revende-
dora Alzira Pontes, do Vale do Ribeira, resume bem o 

difícil momento da revenda no País. Páginas 16 a 18

Verticalização 
e margens baixas 
comprometem o 

futuro da revenda
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Diretor geral da ANP defende mudança 
regulatória, com verticalização, em 90 dias  04

Provetas não
mudaram

A ANP respondeu a um questionamento da 
Fecombustíveis sobre mudanças nas normas 
ABNT e que implicariam em substituição de 
provetas de 100 mL nos postos para testes 
de qualidade. A resposta é clara: os postos 
não precisam trocar as provetas.
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Associados ao sindicato dão testemunho real sobre 
a importância do  Resan no dia a dia das empre-
ass. Eles reconhecem a necessidade de se mante-
rem como parte do grupo de empresários que têm 
objetivos comuns e que necessitam estar unidos 
para garantir direitos e avançar em conquistas.
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Curso de manipulação de alimentos18

06
Mercado ainda não reagiu à crise11

Consumo cai quase 50% em SP14
Liminar autoriza desconto de contribuição15

Margens das distribuidoras crescem13

Aniversários e ações19



E
José Camargo Hernandes

Presidente do Resan

"Não queremos ser 
coadjuvantes" 

Editorial
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Entramos no segundo trimestre de 2019 com 
frustrações acumuladas quanto ao desem-
penho da economia e da política nacional. A 
apreensão é ainda maior para os empresá-
rios do setor de revenda de combustíveis. A 
reação à crise que nos afeta desde 2015 é 
muito lenta. Estamos mês a mês perdendo 
margem bruta de revenda, o que comprome-
te diretamente o custeio de despesas opera-
cionais.

Estávamos já concluindo um estudo aqui 
no Resan, baseado no levantamento de 
preços da ANP, quando recebemos a notí-
cia de que a Agência enviou ao Cade uma 
nota técnica em que aponta o aumento da 
concentração da distribuição nas mãos das 
três maiores companhias e também o avan-
ço da margem delas sobre o preço final dos 
produtos vendidos nas bombas.

A coincidência de assuntos nos deu um 
pouco mais de ânimo ao perceber que a 
difícil situação econômica da revenda está 
sendo observada pelo órgão regulador. 

Tem sido desafiador conseguir custear alu-
guel, folha de salários, tributos e os insu-
mos que fazem parte do negócio com uma 
margem média bruta reduzida e com as 
vendas reduzidas em 48%, segundo confir-
mam os dados energéticos do Governo do 
Estado de São  Paulo. Só para citar aqui 
um número, os paulistas consumiram, em 
2018, 9 milhões 171 mil metros cúbicos de 
gasolina, contra 13 milhões 618 mil metros 
cúbicos em 2013. 

Esse é apenas uma das urgentes questões 
que precisam ser avaliadas pelos órgãos 
competentes. 

O banho de água fria veio, entretanto, no 
final de março, quando fomos surpreendidos 
por uma declaração da direção geral da ANP 
quanto à aceleração dos planos para abrir o 
mercado de vez e permitir a verticalização, ou 
seja, a operação de postos diretamente pelas 
distribuidoras. 

A mira dos responsáveis pelos marcos re-
gulatórios que regem a cadeia é ampliar a 
concorrência, obtendo preços mais baixos 
para o consumidor. Mas, a estratégia, na 
opinião da Fecombustíveis e seus sindicatos 
filiados, causará efeito inverso, dizimando 
os pequenos empresários como ocorreu em 
outros países.

O que pleiteamos, publicamente, é que a 
revenda seja convidada a participar do debate 
sobre o futuro do setor como um dos atores 
principais e não meramente coadjuvante!  

Nesta edição trazemos uma matéria muito es-
pecial com empresários que cresceram junto a 
gente. Eles comentam sobre a importância de 
unirmos forças; sobre estarmos juntos na luta 
pelos nossos interesses. O reconhecimento é 
um presente para o Sindicombustíveis Resan 
que acaba de completar 26 anos de existência 
no dia 23 de abril! Sempre seremos um sindi-
cato criado para defender os reais interesses 
das categorias que representamos.

Até o mês que vem!
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Verticalização

O diretor geral da ANP, Décio Oddone, chocou o 
mercado revendedor de combustíveis ao defender 
no dia 28 de março durante uma reunião da Dire-
toria Colegiada da Agência o avanço da verticali-
zação no setor. A medida é a mais radical entre as 
propostas em análise para a abertura do mercado. 

No ano passado, as Tomadas Públicas de Con-
tribuições (TPCs) colocaram em debate a venda 
direta de etanol pelas usinas, o fim da fidelidade à 
bandeira e também a verticalização da cadeia.

O vídeo postado pela própria ANP no Youtube 
mostra a íntegra da discussão ocorrida na reunião 
de diretoria e Oddone defendendo que as propos-
tas sejam conduzidas pela Superintendência de 
Distribuição e Logística (SDL) no intuito de aprovar 
as regulamentações em 90 dias, passando pelo 
processo de consultas e audiências públicas. 

A reação da Federação Nacional do Comércio 
de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombus-
tíveis) foi imediata. A entidade manifestou sua 
indignação, sobretudo, porque discussões im-
portantes para o segmento estão sendo toma-
das sem que os setores envolvidos e atingidos 

pelas medidas sejam ouvidos.

A Federação entende que a proposta apresentada 
pelo diretor geral implicará em uma aventura irres-
ponsável com os cofres públicos e com o consumi-
dor final por promover a abertura do mercado sem 
antes corrigir os principais problemas dos segmen-
tos de distribuição e revenda.

Paulo Miranda Soares, presidente da Fecombustí-
veis, cita a sonegação estimada em R$ 4,8 bilhões 
por ano no setor, sem contar as bombas fraudadas 
e a adulteração. Ele também aponta o avanço do 
crime organizado sobre o setor de combustíveis. 
“A ANP quer que os empresários honestos façam 
concorrência com os bandidos? Será uma grande 
irresponsabilidade da ANP propor a verticalização, 
pois as irregularidades se multiplicarão", afirma.

Miranda destacou que não é contra a modernização 
do setor, porém destaca que a abertura proposta 
pela ANP, com base no modelo norte-americano, 
não considera as diferenças de mercado. "O Brasil 
não é os Estados Unidos. Não podemos imitar uma 
regulação de primeiro mundo com os problemas 
que não ainda foram sanados no País".

ANP quer mudança 
regulatória em 90 dias
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A proposta

A recomendação de Décio 
Oddone é para que a vertica-
lização do setor seja feita em 
duas etapas. A primeira fase 
permitiria a venda de gasolina 
C e de etanol hidratado pelos 
TRRs aos revendedores vare-
jistas e pontos de abastecimen-

to (PAs), desde que mantida a 
obrigatoriedade da mistura de 
combustíveis fósseis e biocom-
bustíveis pelos distribuidores, 
assim como a obrigatoriedade 
de compra pelos distribuidores.

Também nesta primeira etapa, 
seria liberada a participação da 
companhia distribuidora no qua-
dro societário do revendedor 
varejista, não permitindo a ver-
ticalização direta até que seja 
implementada a monofasia. 
Além disso, a agência propõe 
extinguir a tutela regulatória 
de fidelidade à bandeira para 
permitir novos arranjos relacio-
nados à utilização da marca.

Após ser  implementada  a 
monofasia dos tributos é que 
seria conduzida  a segunda 
etapa da abertura do mercado, 
quando seria permitida a com-
pra direta de gasolina e diesel 
nas refinarias, e de etanol 
hidratado nas usinas, pelos 
revendedores. Na visão da 
Federação, será muito difícil 
que 18 refinarias atendam aos 
postos do país, principalmente 
pela complexidade logística.

Para finalizar a segunda fase, 
a ANP pretende permitir que 
as distribuidoras atuem no 
varejo de combustíveis, adqui-
rindo postos de combustíveis, 
o que hoje é proibido.

Milhares de empresas ameaçadas
A Federação lamentou a 
falta de clareza e de conhe-
cimento do mercado vare-
jista brasileiro pela agência 
reguladora. A permissão 
para que distribuidoras 
atuem no varejo vai sufocar 
os revendedores de pe-
queno porte que não terão 
fôlego para competir com 
as grandes companhias. 

Além disso, em eventu-
al processo de abuso de 
poder econômico pelas 
distribuidoras, a morosida-
de, tanto da Justiça quanto 
do Conselho Administrativo 
de Defesa da Concorrência 
(Cade), contribuirá para o 
encerramento de muitos 
negócios familiares, aumen-
tando ainda mais a crise 
pela qual o setor passa.

"A verticalização feita na hora errada e 
de forma desordenada dizimou os  

pequenos empresários em diversos  
países, inclusive nos Estados Unidos 

causou o fechamento de 100 mil  
postos. O Brasil não está preparado 

para este nível de abertura", 
Paulo Miranda, presidente  

da Fecombustíveis
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O que disse Décio Oddone 
sobre abertura do mercado?

“Trata-se de proposta de ação 
com o objetivo de aprovar a 
continuidade dos trabalhos con-
duzidos pelo grupo de trabalho 
da Portaria ANP 357/2018, que 
tratou das Tomadas Públicas de 
Contribuição (TPC) para o setor 
de abastecimento de combustí-
veis, que foram abertas no ano 
passado pela Superintendência 
de Distribuição e Logística (SDL)”. 

Etanol
Quanto às análises recebidas 
sobre a TCP nº 2, de 2018, que 

trata da venda direta de etanol 
hidratado das usinas para os 
revendedores varejistas, o grupo 
de trabalho elaborou a nota téc-
nica (Portaria GT nº 357, número 
001 de 2018), tendo chegado 
à conclusão de que não foram 
encontrados obstáculos regula-
tórios para a liberação da venda 

de etanol das usinas para os 
revendedores, restando a ques-
tão tributária de PIS/Cofins e 
ICMS, que foi tratado pelo grupo 
do Ministério da Fazenda (Pro-
cesso 4861020203820189). A 
recomendação foi editar medida 
provisória ou projeto de lei para 
estabelecer a monofasia no elo 
da produção, o que não foi reali-
zado até o presente momento.

Nesse caso, então, a minha 
proposta de encaminhamento 
à SDL, que é a responsável 
pela condução desse processo, 
é que sejam feitas consultas e 
audiência pública para que a 
ANP autorize a venda direta de 
etanol condicionada à (implan-
tação da) monofasia tributária. 
Dessa forma, assim 

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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VENDA DIRETA DE ETANOL
Quando houve a TPC da venda direta do etanol 

hidratado das usinas aos postos, houve um condicio-
namento da ANP para que a medida apenas fosse 

implantada após o Ministério da Fazenda editar Me-
dida Provisória ou aprovar um projeto de lei criando a 

monofasia dos tributos, o que ainda não ocorreu. 
A Fecombustíveis cita, ainda, que a agência regula-
dora não levou em consideração a posição da União 

da Indústria da Cana-de-Acúcar (Unica), entidade 
que congrega a maioria das usinas do país, que foi 

contrária à proposta da venda direta.

que fosse aprovada, em ato con-
tínuo, as usinas poderiam reali-
zar a venda direta, mas isso será 
objeto da análise que a gente 
conduzirá a partir da decisão que 
a diretoria tomar.

Fidelidade à marca
Quanto à análise da TPC nº 4, 
tutela regulatória da fidelidade 
de bandeira, o grupo de traba-
lho, por maioria, concluiu pela 
não regulação e não fiscaliza-
ção do contrato entre os particu-
lares (distribuidores e revende-
dores varejistas) para utilização 
da marca pelo revendedor, 
pelos seguintes motivos:

1As obrigações referentes 
ao controle de qualidade e 

especificação da gasolina C, 
óleo diesel B e etanol hidratado 
são as mesmas para todos os 
distribuidores e para os postos, 
sejam eles bandeira branca ou 
bandeirados, sem haver qual-
quer espécie de diferenciação.

2A ANP monitora a qualidade 
dos combustíveis em postos 

bandeirados e bandeira branca 
por meio do programa de mo-
nitoramento. Os resultados dos 
índices de conformidade, além 
de não revelarem diferença 

significativa entre ambos, demonstram que o Brasil 
possui níveis de conformidade internacionais.

3Durante a greve dos caminhoneiros, a suspen-
são cautelar da fidelidade de bandeira contri-

buiu para (garantir) o abastecimento nacional de 
combustíveis. 

4Por fim, até na aditivação, a gasolina atende as 
mesmas especificações da ANP. Assim, a ado-

ção dessa alternativa não prejudica o direito do con-
sumidor à informação quanto à origem do produto.

1ª Etapa
Tendo em vista que o prazo de conclusão do 
grupo de trabalho encerrou antes da análise das 
contribuições da TPC nº 3, de 2018, que trata da 
verticalização da cadeia de combustível, a asses-
soria da diretoria geral da ANP produziu a Nota 
Técnica nº 4/2019.

“Segundo essa análise, seria possível dividir as al-
terações em duas fases. Na primeira, só dependeria 
da agência e compreenderia as seguintes medidas: 

1Permitir a comercialização pelos TRRs (trans-
portador, revendedor retalhista) de gasolina C 

e etanol hidratado com revendedores varejistas e 
postos de abastecimento, mantida a obrigatorie-
dade de realização da mistura de combustíveis 
fósseis e biocombustíveis  pela distribuidora, 
assim como a obrigatoriedade de compra dos 
distribuidores;VE
RT
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2Outra medida seria per-
mitir a atuação vertical, 

via participação societária do 
distribuidor no quadro socie-
tário do revendedor varejista. 
Essa atuação vertical direta 
não seria permitida até que 
seja implementada a mo-
nofasia tributária, pois traria 
distorções tributárias haja 
vista a súmula nº166, do STJ, 
que não constitui fator gera-
dor do ICMS o simples deslo-
camento de mercadoria para 
um outro estabelecimento do 
mesmo contribuinte.

3Outra medida a ser es-
tudada é a extinção da 

segmentação de mercado 
para distribuidoras e TRRs no 
que se refere a tancagem dos 
postos de abastecimento, in-
troduzindo maior competição 
no setor.

4Por fim, seria extinção da 
tutela regulatória da fideli-

dade da bandeira para permi-
tir novos arranjos relaciona-
dos à utilização da marca nos 
termos da nota técnica do GT 
nº 001/2019, já mencionado".

 

2ª Etapa 

Após a monofasia tributária, com os impostos sendo recolhidos num elo 
só da cadeia, poderiam ser implementadas medidas adicionais como: 

1) Permitir a compra direta de combustíveis pelos postos e TRRs; 

2) As refinarias seriam autorizadas a realizar misturas de combus-
tíveis fósseis e biocombustíveis, mas seriam medidas opcionais e 
adicionais, que só deveriam ser implementadas quando houvesse 
racionalidade econômica. A medida ficaria a critério dos agentes. 
(A ANP acabaria) simplesmente com a restrição ou eliminaria uma 
restrição que hoje existe na atuação e competição entre os agentes.

3) Por fim, permitir que as distribuidoras participem do quadro 
societário de revendedores. Conforme apontado pelo CADE, o fim 
da lei do divórcio é benéfico para o consumidor. O divórcio é essa 
questão da verticalização.

Curto Prazo
"Meu voto (...) é para que a SDL conclua a análise da venda direta 
de etanol, da verticalização e da tutela regulatória de fidelidade de 
bandeira, conduzindo o processo de revisão das respectivas regula-
mentações no prazo de 90 dias a contar da aprovação pela diretoria 
colegiada dessa proposta de ação".
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Concorrência 
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A margem bruta de revenda para a gasolina che-
gou a 10,76% do preço do litro de combustíveis nas 
bombas da Cidade de Santos em setembro do ano 
passado. Foi o pior índice encontrado por Postos & 
Serviços na série histórica de levantamento de pre-
ços e margens de comercialização de combustíveis 
existente no site da ANP. 

Na outra ponta, a fatia atribuída às distribuidoras, 
ou seja, a margem média de distribuição, ficou em 
89,23%, o que inclui o custo real dos produtos (refi-
narias, usinas de etanol e biodiesel) e, sobretudo, os 
impostos como Pis/Cofins, ICMS e Cide. 

O estudo realizado pelo Sindicombustíveis Resan 
foi feito logo após a Agência declarar que o seg-
mento de distribuição de combustíveis da cadeia 
de abastecimento tem se tornado cada vez mais 
concentrado. Na nota técnica assinada pelo órgão 

regulador do mercado de combustíveis à ANP, em 
fevereiro deste ano, e encaminhada ao Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (Cade), en-
tre 2008 e 2017, a participação de mercado das 
três maiores distribuidoras na gasolina C subiu de 
51,49% para 64,87%. 

Além disso, a ANP mostrou que a margem bruta das 
companhias ultrapassou os R$ 0,40 por litro no período 
em que houve a maior redução de preços da Petro-
bras, entre setembro e novembro do ano passado.  

Números regionais
Postos & Serviços apurou que a margem bruta 
média da gasolina C nos postos localizados em cinco 
maiores cidades da Baixada Santista (Cubatão, 
Guarujá, Praia Grande, Santos e São Vicente) foi de 
10,63% em setembro do ano passado. 

Crise derruba margens da revenda
Pesquisa da ANP revela avanço do custo das distribuidoras e impostos sobre preço final
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Em 2015, quando a crise econô-
mica vivida pelo Brasil ainda es-
tava no começo, a margem bruta 
média da revenda na região era 
de 15,7%, usando ainda setem-
bro daquele ano como referência.

De 2002 a 2019 
A pesquisa aponta perda de um 
terço na margem bruta média 
da gasolina comum nos cinco 
municípios pesquisados. 

O comparativo foi feito por P&S 
utilizando o resultado da pesqui-
sa da ANP mês a mês entre o 
preço de venda das companhias 
distribuidoras e o praticado pela 
revenda desde 2002 até março de 
2019, incluindo todos os combus-
tíveis (veja tabelas na página 12). 

No Estado de SP, a média 
anual de margem bruta de 
revenda para gasolina era de 
15,01% em 2015, enquanto 
a do etanol era de 16,42%. 
Neste ano, nos dois primei-
ros meses, a média caiu para 
11,77% e 12,58%, respecti-
vamente.

Em paralelo, a participação do 
preço médio das distribuidoras 
sobre o custo do produto para 
o consumidor, aumentou de 
83,57% para 88,80% no etanol. 
A fatia das companhias sobre 
a gasolina também passou de 
84,98% em 2015 para 89,26% 
em 2018. 

A análise permite dizer que os 
postos, em geral, reduziram 
drasticamente sua margem 
para se manterem competi-
tivos e não perderem ainda 

mais vendas. 

“Há o risco que a 
redução da margem 
bruta aplicada a cada 
litro esteja compro-
mentendo a capaci-
dade das empresas 
de suprir as despesas 
operacionais como 
salários, encargos da 
folha de pagamento, 
aluguel, água, eletrici-
dade e os chamados 
insumos e serviços 
indispensáveis para 
cumprimento das de-
zenas de leis traba-
lhistas, ambientais e 
fiscais”, analisa José 
Carmargo Hernan-
des, presidente do 
Sindicombustíveis 
Resan.

Na Baixada Santista, 
a margem bruta de 

revenda da gasolina se 
manteve muito baixa em 
praticamente todo o último 
semestre do ano passa-
do. Em Santos, município 
com 435 mil habitantes, a 
média da margem bruta de 
revenda de julho de 2018 
foi de 11,87%.

Em agosto, subiu décimos, 
passando para 12,31%. 
Como já dissemos, setem-
bro de 2018 registrou o 
percentual mais baixo da 
série histórica, de 10,76%. 
Em outubro, chegou a 
11,57%, passando para 
13,88% em novembro e 
fechando 2018 com 15,6%.

Nem no primeiro trimes-
tre de 2019, o mercado 
conseguiu se recuperar 
dos prejuízos da crise e 
alavancar vendas. Em 
março deste ano, segundo 
o levantamento oficial, a 
margem média bruta da 
gasolina nas cinco cidades 
ficou em 14,85%, seguida 
por 14,45% no etanol e de 
11,10% no diesel. 

Reação do mercado 
está lenta



12  |  POSTOS & SERVIÇOS



A
Percentuais praticados em cidades da 
mesma região são muito diferentes

A margem média de revenda mais baixa no levanta-
mento feito por P&S foi encontrada em São Vicente, 
em fevereiro do ano passado, para o diesel: 4,34% 
de diferença entre o preço de compra e venda do 
produto pelo posto. Neste caso, a fatia das com-
panhias sobre o preço do litro no varejo chegou a 
R$ 95,65%. Um ano depois, a margem média mais 

baixa migrou para Guarujá (7,63%), com o percen-
tual das distribuidoras calculado em 92,36% sobre o 
preço final.  No mesmo período, nas cinco cidades 
da Baixada Santista, o índice médio de margem 
aplicado foi de 13,42% e 11, 47% sobre o preço das 
bombas, respectivamente em 2018 e 2019. As distri-
buidoras representaram 86,56% e 88,51%. 
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Margens das distribuidoras avançam
Na região, em março deste ano, 85,15% do litro da gasolina C 

correspondem ao preço médio de distribuição

AAo mesmo tempo que a mar-
gem bruta da revenda sobre 
a gasolina caiu, a pesquisa 
da ANP mostra um avanço do 
percentual do preço das distri-
buidoras sobre o preço final. 
Nas cidades pesquisadas pelo 
Resan, o revendedor comprou 
o produto, em fevereiro de 
2015, por 82,97% do preço 
final de bomba, já com impos-
tos incluídos. No mesmo mês 
de 2018, o percentual passou 
para 87,57%.

Em março deste ano, a margem 
média bruta das companhias 
sobre cada litro de gasolina C 
na Baixada Santista chegou a 
85,15%; 85,56% no etanol; e 

88,89% no diesel. Isoladamente, 
Praia Grande teve a maior mé-
dia no produto, 86,78%.

“Esses cálculos sinalizam que a 
revenda foi o player do mercado 
mais afetado durante o período 
de crise, em especial, no ano 
passado”, diz José Camargo Her-
nandes, presidente do Resan.

Na nota técnica enviada ao 
Cade pela ANP que aponta 
o aumento da concentração 
do setor atacadista de com-
bustíveis nas mãos das três 
maiores companhias, o órgão 
regulador apurou que entre 24 
de novembro e 18 de setem-
bro do ano passado, embora 

o preço da gasolina C tenha 
caído R$ 0,51 por litro, as dis-
tribuidoras, na média nacional, 
apenas repassaram R$ 0,26 
de redução por litro. Neste cál-
culo, o órgão regulador diz que 
o consumidor final percebeu 
uma diminuição de R$ 0,10/
litro nas bombas.

Daí que a Agência defende a 
necessidade de "promover mu-
danças estruturais, (...) assim 
como já recomendado pelo 
Senado ao aprovar o projeto 
de decreto legislativo referente 
à venda direta, pelo Ministério 
da Fazenda e pelo Cade, no 
que se refere à venda direta e à 
fidelidade à bandeira”.



AA margem média de revenda mais baixa no 
levantamento de preços realizado pela ANP foi 
encontrada em São Vicente, em fevereiro do ano 
passado, para o diesel: 4,34% de diferença entre 
o preço de compra e venda do produto pelo posto. 
Neste caso, a fatia das companhias sobre o preço 
do litro no varejo chegou a R$ 95,65%, ainda con-
forme a pesquisa oficial do órgão regulador.

O consumo de gasolina C em São Paulo caiu 
47% em cinco anos. Em 2014, os paulistas 
consumiram, de acordo com a Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, 
13 milhões 476 mil m³ do combustível. Já no 
acumulado de 2018, o volume baixou para 9 
milhões 171 mil litros.

“O volume de litros vendido nas bombas caiu 
muito e também acabamos pressionados para 
reduzir nossas margens. Hoje temos uma venda 
menor e um ganho por litro também reduzido, o 
que nos dá uma receita insuficiente para manter-
mos as despesas mínimas”, analisa José Camar-
go Hernandes, presidente do Resan.

Consumo de gasolina caiu 
pela metade de 2014 para cá

Fonte: Secretaria de Infraestrutura e  
Meio Ambiente do Estado

Dados Energéticos  de São Paulo
(http://dadosenergeticos.energia.sp.gov.br/portal-

cev2/intranet/PetroGas/index.html)

ANO TOTAL

2018 9.171.101

2017 12.574.209

2016 12.306.299

2015 11.667.499

2014 13.476.067

2013 13.618.101

2012 12.827.643

2011 11.520.801

2010 10.088.255

2009 9.602.990

2008 10.109.874

2007 10.121.199

2006 9.935.397

CONSUMO DE GASOLINA EM 
SÃO PAULO
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E

Leis

Em consulta formulada à ANP sobre as recen-
tes alterações na Norma ABNT 13.393, sobre a 
proveta de 100ml utilizada para análise do teor 
de etanol na Gasolina C, a agência informa que 
não houve alteração nas provetas utilizadas pe-
los postos, ou seja, podem continuar utilizando 
as provetas atuais. 

A resposta foi formulada à um pedido de escla-
recimento da Fecombustíveis feito após uma tra-
dicional distribuidora ter convocado, em janeiro 
deste ano, sua rede de postos para para a subs-
tituição das provetas. Assim, pelas resoluções 
ANP 9/2007 e 40/2013, a única exigência trazida 
pela Norma ABNT 13.393 é quanto ao chamado 
ponto de calibração dos equipamentos.  

Proveta de 100 mL 
não precisa ser 

trocada

Liminar autoriza desconto 
de contribuição sindical

AApós liminar obtida pela Federação dos 
Empregados em Postos de Serviços Com-
bustíveis e Derivados de Petróleo do Estado 
de São Paulo, a 82º Vara do Trabalho de São 
Paulo autorizou os sindicatos Resan, Regran, 
Recap e Sincopetro a comunicarem seus 
representados para que permaneçam des-
contando em folha de pagamento dos traba-
lhadores integrantes da categoria o valor das 
contribuições sindicais devidas, repassando-
-as às entidades sindicais credoras.

As empresas, então, devem continuar a des-
contar em folha de pagamento os valores das 
contribuições sindicais, desde que os funcio-
nários não se oponham expressamente, ou 
seja, da forma em que realizavam antes da 
edição da Medida Provisória nº 873/2019, 
sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 até 
seu total cumprimento, observado o limite 
máximo de R$ 150.000,00 a ser rateado a 
favor dos entes sindicais profissionais preju-
dicados. 



A

H

... de parceria 
entre associados e o 

Sindicombustíveis Resan
Há 26 anos, nascia o Sindicombustíveis Resan. 
Um sindicato criado para defender os interesses 
dos associados, sejam eles postos de combus-
tíveis, lojas de conveniência, lava-rápidos, esta-
cionamentos ou trocas de óleo, localizados na 
Baixada Santista e Vale do Ribeira. Ao longo dos 
anos, o Resan se consolidou por sua atuação 
junto ao governo e órgãos, como o Ipem, Procon, 
ANP... Afinal, sempre teve como meta a defesa 
permanente de um livre mercado, regido por leis 
justas e que protejam o varejo, assim como a 
manutenção da moralidade concorrencial. 

Muitas empresas associadas ao sindicato acom-
panham desde o início – ou pelo menos há mui-
tos anos – as diversas conquistas do Resan em 
prol do seu quadro associativo. E, assim como 
nós, cresceram e se fortaleceram neste mercado 
repleto de leis, obrigações e encargos. 

Para celebrar as diversas histórias de luta, que as 
consolidaram no mercado como referência para 
as demais empresas, Postos & Serviços traz, 
nesta edição, depoimentos de empresários que 
sempre tiveram o Resan como suporte. Confira!

União e Trabalho

Alzira Pontes começou sua trajetória 
como revendedora de combustíveis 
em 1994, com o Auto Posto Alvorada 
de Miracatu (Hoje Dom Pedro). Pouco 
tempo depois, já havia se associado 
ao Resan, porque, segundo ela, era 
necessário unir forças. 

“Nós precisamos estar juntos. Infelizmen-
te, percebi logo no início que os donos 
de postos eram muito desunidos. Então, 
eu e meu antigo sócio nos associamos 
para estar junto e buscar as novidades 
em primeira mão”.

Nessa época, quase não existia internet. 
Então, Alzira guardava uma pasta com 
todas as circulares e avisos enviados 
pelo correio pelo sindicato. “Ainda bem 
que hoje temos a facilidade de encontrar 
tudo de forma online. Mas, quando isso 

não existia, aquela pasta salvava a gente 
em diversos momentos”.

Alzira participou das reuniões promovi-
das pelo sindicato e se orgulha de ser 
representada por uma entidade que 
busca informar o associado sempre 
em primeira mão. “Principalmente com 
as mudanças nas legislações, algo tão 
complicado para nós”.

Hoje, a revendedora conta com o Posto 
Laridany (inaugurado em 1998), Pos-
to de Combustíveis Vale (2016) e um 
terceiro localizado em Ponta Grossa, no 
Paraná (2018), que o filho toma conta. 
“Tirando o do Paraná, por conta da loca-
lidade, todas as empresas são associa-
das. Não entendo porque tem dono de 
posto que não se associa. O apoio do 
Resan é essencial”. 

"Nós precisamos estar juntos"
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O

"Sei que o 
sindicato briga 
sempre pela 

gente"

FFoi em 2000 que Ildo Dutra de Almeida resolveu 
deixar o ramo de alimentos para tocar um posto de 
combustível. A oportunidade apareceu e lá no Auto 
Posto Agenor de Campos que uma trajetória se 
sucesso se iniciou. “Mesmo sem experiência, resolvi 
arriscar. O José Hernandes estava em campanha 
para o segundo mandato do sindicato e passava, 
com frequência, aqui no posto. Me associei, pois era 
muito difícil lidar com algo até então desconhecido”.

Com o apoio que recebeu, Ildo cresceu no ramo e 
conquistou novas empresas. Adquiriu o Posto Mont 
Mar em 2002; o Auto Posto Flórida Mirim em 2007; e, 
em 2009, construiu, do zero, o Auto Posto Reobote. 
“O sindicato sempre foi um parceiro, que me ajudou 
nas ações trabalhistas e demais dúvidas que iam sur-
gindo. Frequentei muito o Resan, nos evento e reu-
niões promovidas... Hoje a distância me impede um 
pouco, mas o sindicato está sempre presente com o 
apoio oferecido por meio das assessorias jurídicas”. 

Ildo ressalta que a luta de um revendedor de com-
bustíveis é diária. Todos os dias, ele percorre os 
quatro postos para ‘apagar um incêndio ou outro’. 
“Somos muito fiscalizados, seja pelo Procon, Ipem... 
infelizmente, não há muita tolerância no nosso setor. 
É difícil sermos taxados de bandidos. Mas sei que 
o sindicato briga sempre pela gente. É só ver as 
andanças do Zezinho por Brasília, em reuniões nos 
outros sindicatos e órgãos”. 

"Sem o sindicato, talvez não estaríamos 
com as cinco empresas que temos hoje"
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Os irmãos Dilson, Enedir e Ester Fon-
seca (foto) estão no comando do Auto 
Posto Montana de Registro há 19 anos. 
Desde a inauguração da empresa, em 
abril de 2000, eles se associaram ao 
sindicato. “Eu não tinha experiência 
nenhuma no ramo. Surgiu essa oportu-
nidade de adquirir o posto e eu resolvi 
arriscar. E, desde o início, o sindicato 
se apresentou como uma base, uma 
segurança que nós tínhamos, afinal, 
pouco sabíamos sobre o ramo de com-
bustíveis”, comenta Dilson.



JJá estão abertas as inscrições para as novas 
turmas do curso de Higiene e Manipulação de 
Alimentos do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira (SinHoRes). As aulas serão realizadas do 
22 ao dia 24 de abril, das 14h30 às 18h, na sede 
do sindicato, situado à Av. Conselheiro Nébias, 
365, Santos. Associados ao Sindicombustíveis 
Resan têm desconto.

O curso é obrigatório para estabelecimentos que 
comercializam e manuseiam gêneros alimentícios, 
segundo a Lei Complementar nº 408, de 31 de 
agosto de 2000, modificada pela Lei Complementar 
Municipal nº. 527, de 06/04/2005, da Prefeitura Mu-
nicipal de Santos. O texto dispõe sobre habilitação 
de normas técnicas para manipulação de alimentos. 

Além da obrigatoriedade, o curso ajuda a me-
lhorar a qualidade dos serviços de manipulação, 
serviço, acondicionamento e congelamento do 
alimento. Para os associados ao Resan, o valor 
do curso é de R$ 60 por funcionário. Não asso-
ciados pagam R$ 130. As inscrições devem ser 
feitas pelo e-mail atendimento@resan.com.br ou 
pelo telefone (13) 3229-3535. 

Curso de higiene e manipulação de alimentos para sócios
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Segundo ele, o Resan sempre 
foi um suporte, orientando o 
melhor caminho a seguir. “Sem 
o sindicato, talvez não estarí-
amos com as cinco empresas, 
pois não teríamos essa reta-
guarda. O Resan é diferente 
de outros sindicatos, pois está 
sempre atuando”. 

Atualmente, a família administra 

cinco postos: AP Montana de 
Registro (pioneiro, inaugurado 
em 2000), AP Montana de Cajati 
(2005), AP Montana Vila Tupi 
(2011), Posto Triângulo de Caja-
ti (2015) e AP Iguape, que será 
inaugurado no final do ano. 

“Recorremos muito ao sin-
dicato, principalmente nas 
questões jurídicas. Não é fácil 

abrir uma empresa hoje, por 
causa dos impostos e de todas 
as obrigações. Mas vamos 
levando. Se não progredirmos, 
ficamos para trás. Aos trancos 
e barrancos vamos levando, 
sempre com o apoio do Resan, 
que está sempre brigando por 
melhores condições para a 
categoria”, comenta Ester. 
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André Rodriguez Pereira
Auto Posto Pariquera-açu - 
Pariquera-açu

Geraldo Toshiiti Oki
Oki Centro Automotivo - Registro

Renan Calpena
Auto Posto São José de Santos 
   

Arazil Samartins 
Auto Posto Vale do Itariri

Nelson Gonçalves Pinto 
Auto Posto 7 Passos - Peruíbe

Roberto G. Hashimoto
Auto Posto Ouro Verde 
Sete Barras - Sete Barras

ABRIL
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

MAIO
1ª QUINZENA

20

12

29

19

11

14

18
28

05

FEVEREIRO / 2019

14 Assembleia Geral Extraor-
dinária para apresentação 

da pauta de reivindicações das 
categorias postos de serviços e 
trocas de óleo, em Santos/SP.

27 Reunião na Secretaria de 
Gestão da Prefeitura de 

Santos para tratar de assuntos 
de interesse da categoria, em 
Santos/SP. 
MARÇO / 2019 

21 Reunião com os sindicatos 
patronais e dos emprega-

dos do Estado para tratar da MP 
873, em São Paulo/SP;

22 Reunião dos Executivos e 
Avaliadores do SEGS, em 

Belo Horizonte/Minas Gerais;

26 Assembleia Geral Extra-
ordinária do Resan, em 

Santos/SP;

27Audiência de Conciliação 
na Justiça do Trabalho 

TRT da 2ª Região para tratar do 
dissídio coletivo da categoria 
lojas de conveniência, em São 
Paulo/SP.

 João Maria de  
Lemos Mont
Auto Posto Fórmula 3 - 

Santos
   

Mônica Fernandes
Auto Posto Portal Tude 

Bastos - Praia Grande
Auto Posto Xixová - Praia Grande

Rui Márcio Leal 
Auto Posto Novos Tempos - PG
Auto Posto Delta Mar - PG
Auto Posto Delta Paquetá - PG
Auto Posto Delta Praia - PG

Nelson Rodrigues Junior
Auto Posto Saveiros - Ita-
nhaém

Ações de representatividade

25
Napoleão F. Morais
Auto Posto Oceano  
Atlântico - Santos

João Luiz Fernandes
Auto Posto Xixová - Praia 
Grande

Auto Posto Portal Tude Bastos - 
Praia Grande
   

José Roberto 
Gonçalves
João Gonçalves Posto de 

Gasolina - SV

Tiago Ongarato Pontes 
Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga
   

Ricardo Emmanuel Dias 
Cabral
A.R.W. Cabral Serviços 

Automotivos - Santos
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