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Vivemos a ameaça do 
'rolo compressor'

Mercado precisa combater o devedor 
contumaz, a sonegação de impostos

e preservar a concorrência sadia
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É impossível competir com a sonegação 
de tributos nos combustíveis04

Diretor da ANP
se posiciona

Aurélio Amaral defende que as mudanças 
mais radicais no setor de combustíveis acon-
teçam após o País abrir o mercado de refino 
para investimentos de outras empresas que 
não apenas a Petrobras, que hoje detém 
99% do segmento.
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"O rolo compressor
está (des)governado?" 
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Nas últimas semanas, a sensação é que um rolo 
compressor está avançando rapidamente na di-
reção da revenda de combustíveis. Não bastasse 
a pressão que os postos ‘honestos’ vêm sofrendo 
com o avanço da sonegação de impostos e com 
o fortalecimento da campanha para verticalizar a 
atuação das distribuidoras, autorizando que elas 
atuem também no varejo, o golpe mais duro par-
tiu, agora, do presidente da República.

No dia 12 de maio, em entrevista ao jornalista Mil-
ton Neves, da Rádio Bandeirantes, o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) defendeu que os usineiros 
sejam autorizados a vender o etanol que produ-
zem diretamente aos postos de combustíveis e 
que a medida reduzirá o preço em “pelo menos 
20 centavos”. Ele chamou as distribuidoras de 
atravessadoras e as acusou de ficarem com 16% 
do valor do produto.

Diretamente, Bolsonaro não se referiu aos postos 
e nem nos atacou. O que nos preocupa não é 
exatamente a permissão ou não da venda direta 
do etanol entre usinas e revendedores, mas, sim, 
a forma superficial com que o mercado como um 
todo, um dos mais importantes para a economia 
nacional, está sendo tratado pelas autoridades, 
indistintamente. 

A necessidade de baixar o preço da gasolina, 
diesel e etanol a todo custo é um risco para a 
sociedade em geral. Entretanto, o medo de uma 
nova paralisação por parte dos caminhoneiros 
tem deixado nossos representantes ansiosos por 
mudanças. 

O argumento usado pelo presidente de que o usi-
neiro “pega seu caminhão com etanol, roda 200 
quilômetros até a distribuidora, lá só troca o papel 
(a nota fiscal) e volta 200 quilômetros para abas-
tecer o posto que fica a 2 quilômetros da porteira 
da usina” é minimalista. É preciso entender onde 

estão as agruras do nosso mercado.

Temos que pensar no Brasil como um país conti-
nental de dimensões gigantescas, com caracte-
rísticas muito diferentes de um estado para outro. 
Será que discutir a venda direta do etanol é a 
única prioridade neste momento? 

Para quem está nas pistas diariamente, tentando 
sobreviver com margens cada vez mais aperta-
das, o fator número um a ser considerado é o 
risco desta medida trazer ainda mais sonegação 
de impostos para o etanol e, consequentemente, 
para os demais produtos, condenando de vez a 
concorrência no varejo. 

Especialistas têm declarado publicamente que 
a estabilidade das regras no setor de combustí-
vel é uma exigência sine qua non para que haja 
investimentos, sobretudo, para que grandes 
conglomerados entrem na exploração e refino de 
petróleo. Esta, sim, é uma atividade carente de 
concorrência e necessária à redução de preços 
para o consumidor final.

Da mesma forma, o comerciante que está na 
ponta da linha precisa de apoio das autoridades 
para que seu negócio não desapareça da noite 
para o dia. Precisamos que olhem para o último 
elo da cadeia, aquele que é responsável pelo 
combustível que sai da bomba e entra no tanque 
do consumidor. Enquanto o governo faz ensaios 
para alterar regras como o fim da intermediação 
na venda de etanol, há um cenário mais devasta-
dor ganhando corpo: o da sonegação. 

A revenda não se nega a discutir mudanças para 
o mercado. Só queremos que haja uma correção 
nas prioridades dessa reestruturação para que, 
ao final do processo, ainda haja posto de com-
bustível honesto funcionando no País. 
O cenário é crítico!



É impossível 
competir com

a sonegação  
de impostos...

Na gasolina, o não pagamento de impostos 
representa até R$ 1,00 de vantagem

OO revendedor de combustíveis que trabalha com 
produtos comprados de distribuidoras que sonegam 
impostos têm uma vantagem de R$ 1,015 na ga-
solina e de pelo menos R$ 0,35 no etanol sobre os 
demais postos que trabalham dentro da legalidade. 

Esses são os valores que o revendedor destas 
companhias classificadas como devedoras contu-
mazes ou que operam com liminares que as isen-
tam temporariamente do pagamento de tributos 
têm como margem para dar desconto no produto 
e, ainda, aumentar seu faturamento. 

A informação foi divulgada ao mercado no Se-
minário Desafios e Oportunidades para o setor 
de combustíveis, realizado no dia 16 de abril, no 
auditório da Folha de S. Paulo. 

No evento organizado pela Plural, entidade que re-
presenta as maiores distribuidoras, e pelo programa 
Combustível Legal, o secretário de Estado da Fazen-

da, o ex-ministro Henrique Meirelles, foi taxativo em 
dizer que São Paulo está na luta contra a sonega-
ção. Em breve, o Fisco vai divulgar listas atualizadas 
de empresas que trabalham com liminares.

O objetivo é alertar os postos de serviços que 
compram produtos destas companhias e muitas 
vezes não sabem que elas são devedoras de 
ICMS. O risco é a empresa perder a ação e ser co-
brada de todo o passivo de impostos. Neste caso, 
todos que compraram produtos desta distribuidora 
também serão cobrados. Ou seja, a conta chegará 
aos postos que, no primeiro momento, se benefi-
ciaram do preço mais baixo.

“Alguns estados já estão fazendo isso e estamos 
considerando também fazer a divulgação de todos 
aqueles que conseguiram liminar. Divulga-se, o 
mercado saberá, então, dos riscos envolvidos e 
toda a cadeia passará a ter conhecimento de onde 
está grande parte do problema”, disse Meirelles.
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Concorrência
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O presidente do Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados 
de Petróleo do Estado de São 
Paulo, José Alberto Paiva Gou-
vêa, reforçou a tese de toda a 
revenda paulista de que “o mer-

cado está de cabeça pra baixo 
e o (empresário) bonzinho é o 
que faz tudo errado, que vende 
barato. Nós não temos a menor 
condição de concorrência com 
quem não trabalha dentro da 

legalidade. Eu tenho um vizinho 
que vende um produto que não 
recolhe imposto e sai na minha 
frente com R$ 0,35 centavos no 
etanol e R$ 1,015 na gasolina, 
fora o ICMS”. 

A complexidade  
tributária não leva à  

arrecadação maior. Ela 
muitas vezes incentiva a 

sonegação e a outra  
consequência é o fato de 
que o setor que trabalha 
corretamente é aquele 
que é prejudicado pela 
informalidade. Ela cria 

distorções enormes. Com 
a simplificação, pode-se 
aumentar a arrecadação, 

Henrique Meirelles

é que se faça a conta final, que 
o Estado feche o cerco para 
sabermos exatamente quanto 
foi produzido, quanto rodou por 
qualquer que seja a distribuidora 
e o quanto se vendeu no posto 
de combustível”, concluiu José 
Paiva Gouvêa, do Sindipetro. 

OO setor de combustíveis e 
sucroenergético é responsável 
por 13,20% do total da arrecada-
ção de ICMS no Estado de São 
Paulo. Foram R$ 18 bilhões 330 
milhões que entraram no caixa 
paulista em 2018 vindos destes 
segmentos. Ele representa prati-
camente o dobro do que o erário 
arrecadou com energia, R$ 10 
bilhões 619 milhões (7,70%). O 
terceiro setor no topo da lista de 
arrecadação é a comunicação, 
com R$ 10 bilhões e 379 milhões 
(7,5%), seguido pelo ramo farma-
cêutico e de perfumaria, R$ 10 
bilhões 146 milhões (6,5%).

Segundo o secretário da Fazen-
da e Planejamento, Henrique 
Meirelles, a questão do devedor 
contumaz é um dos aspectos 
mais relevantes na prevenção 
de evasão de receitas do setor. 
“O sonegador mais evidente é o 

que não paga nada, mas tem ou-
tro segmento que está crescendo 
muito que é formado por aquelas 
empresas que de fato declaram o 
imposto, mas não pagam”.

A estimativa é que São Paulo 
perca por ano em torno de R$ 
3 bilhões com a sonegação. 
“Temos todo o controle sobre 
impostos nas refinarias, nas 
usinas, na importação e na 
formulação. Não é preciso criar 
nada novo para ter controle 
nestas etapas. Também temos 
controle sobre quanto se vendeu 
para cada distribuidora. Mas, da 
distribuidora para frente não se 
tem controle nenhum. E é aí que 
estão acabando com o nosso 
mercado. Temos distribuidoras 
muito honestas, mas as deso-
nestas só vivem do trambique. 
A grande realidade é que não se 
tem controle. O que propomos 

Em SP, combustíveis geram R$ 18 bi

“

“
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Em 2018, segundo dados da 
Plural, foram comercializados 
125 bilhões de litros de combustí-
veis, com faturamento de R$ 450 
bilhões e pagamento de R$ 125 
bilhões em tributos, sendo R$ 92 
bilhões de ICMS. 

Por outro lado, os devedores 
contumazes, sonegadores ou não 
pagadores, acumulam dívida de R$ 
50 bilhões. O passivo de sonega-
ção neste setor em um ano, tendo 
como referência 2017, é de R$ 4,8 
bilhões de impostos não recolhidos. 

O advogado mestre em Direito 
Tributário, Hugo Funaro, chama a 
atenção para o quão substancial é 
o volume de recursos que deixa de 
entrar nos cofres públicos e a des-
proporção gerada na concorrência 
entre empresas do mesmo ramo. 
“A gasolina tem carga tributária de 
42% e uma margem de 10%. Se 
você tem alguém que não paga tri-
buto, esse player tem uma margem 
de 40% para fazer o que quiser: 
ele pega uma parte e põe no bolso 

e a outra ele dá de desconto. 
Quem perde é o fisco, a sociedade 
e a concorrência. Esse é um mau 
que precisa ser extirpado”. 

O que fazer?

Todos os especialistas que par-
ticiparam do seminário Desafios 
e Oportunidades para o Setor de 
Combustíveis foram unânimes em 
defender a segurança tributária, 
com normas claras e que sejam 
interpretadas e aplicadas de forma 
coerente tanto pelas autoridades 
do executivo quanto dos órgãos de 
julgamento, sejam eles administrati-
vos ou subordinados ao Judiciário. 

“Uma reforma precisa trazer ajustes 
que levem à maior racionalidade 
tributária e nos conduza à eficiên-
cia. Em terceiro lugar, precisa haver 
justiça no sentido da aplicação da 
lei a todos e a punição dos que não 
se adequarem à ela. O Estado tem 
que velar para que concorrência e 
tributação sejam neutros do ponto 
de vista do agente de mercado”, 
analisa Funaro. 

Quem é esse tal 
devedor contumaz?

"A concorrência desleal prospera em 
setores que são fortemente tribu-
tados e têm pequena margem de 

ganho. Nesse cenário é muito fácil 
para quem é mal intencionado, em 
pouco tempo, dado ao volume do 

que é comercializado, fazer fortuna. 
O sonegador que é devedor con-

tumaz tenta manter a aparência 
de um negócio operado dentro da 
legalidade, declarando os tributos 

que deve, mas não recolhendo, na 
tentativa de desconfigurar o suposto 

crime tributário. O devedor contumaz 
se organiza para não pagar tributos, 

criando outras figuras jurídicas, 
dificultando a identificação de sócios 
e escondendo patrimônio. É aquela 

empresa que o fisco vai atrás e, 
pelos meios normais de cobrança, 

nunca vai conseguir receber".

Hugo Funaro

Por ano, 
sonegação 
no setor de 
combustíveis 
chega a quase
R$ 5 bilhões
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"Se alguém não paga um tributo 
na cadeia de combustíveis, esse 
produto vai ser oferecido por um 
preço mais baixo para o consumi-
dor final. Esse é um efeito de curto 
prazo que aparentemente pode ser 
visto como positivo sob a perspec-
tiva egoísta do consumidor, mas 
não é. O efeito não é só sobre o 
concorrente. Ele também é sobre 
o consumidor, porque os agentes 
que querem competir de maneira 

correta nesse mercado (...) encontram uma dinâmica competi-
tiva em que o princípio da neutralidade tributária não é respei-
tado. O mercado vai produzir algo chamado “seleção adversa”, 
ou seja, só vai entrar quem estiver disposto a praticar as mesmas 
condutas que aqueles que já estão praticando. Então, você tem 
uma dificuldade de desenvolver mercado regionais competitivos 
porque você não tem a entrada de agentes que poderiam competir 
de maneira adequada. Isso é mais grave quando falamos de um 
mercado com alta carga tributária e com margens muito baixas",
Vinícius Marques de Carvalho, professor de Direito na USP 
e ex-presidente do Cade. 

Fraudes tributárias 
impedem 

concorrência 
em mercados regionais, 

diz ex do Cade

"Não é à toa que 
os pequenos e 

honestos reven-
dedores estão 

entregando seus 
negócios",

José Camargo Hernandes, 
presidente do Sindicom-

bustíveis Resan

"(no mercado 
atual de reven-
da contaminado 
pela sonegação 
de impostos)... 
só vai entrar 

quem estiver dis-
posto a praticar 
as mesmas con-
dutas que aque-
les que já estão 

praticando",
Vinícius de Carvalho, ex-

-presidente do Cade
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O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 
(IBPT) fez um levantamento e desde a  Constituição 

Brasileira até o ano de 2016 foram editados, nos 
três níveis de governo, mais de 6 milhões de nor-
mas e atos tributários. Como acompanhar isso? 

Veja o que diz Edson Vismona, presidente do Institu-
to Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO)

Começamos a ver a dificuldade que temos em investir no nos-
so país. Somos campeões em horas dedicadas para trabalhar 
para o fisco federal, estadual e municipal. As empresas brasi-
leiras dedicam 2.600 horas, em média, só para acompanhar 
essa barafunda normativa tributária. É um verdadeiro pesade-
lo. Nosso sistema é caótico. 

Por isso, o tema simplificação se impõe na nossa pauta. Um 
CEO de uma grande multinacional nos disse que um dos 
grandes problemas que ele enfrenta é defender a competência 
do brasileiro nesse processo. É muito difícil entender porque 
que uma empresa brasileira tem um departamento fiscal tão 
grande, o maior do mundo (no caso dessa multinacional usada 
como exemplo) e tem tantas ações trabalhistas. É uma ques-
tão de competência? Ou não se segue as regras trabalhistas? 
São questões impostas no dia a dia que precisamos superar.

Uma outra situação é perguntar se a lei é para todos? Infeliz-
mente, não, porque temos aqueles empresários que simples-
mente não cumprem as regras e com isso têm uma enorme 
vantagem competitiva. 

Estamos falando aqui dos devedores contumazes, que são 
estruturas empresariais criadas para não pagar imposto. 
É a máxima devo, não nego, mas não pago. Não é um de-
vedor eventual ou reiterado, faz parte do negócio dele não 
pagar imposto. 

Isso impacta diretamente os setores de bebidas, cigarro e com-
bustíveis. Quem não paga impostos nesses setores tem uma 
vantagem concorrencial brutal fundada na criminalidade. Esses 
setores clamam por fiscalização para combater esses brutais 
desvios com esse impacto perverso na nossa competitividade. 

O que temos identificado e apresentamos proposta (ETCO) 
são medidas práticas, como a simplificação e a desburocratiza-
ção tributária. Temos que identificar quem faz parte do passi-
vo tributário que soma R$ 3 trilhões e 300 bilhões. Quase a 
metade do PIB brasileiro está sendo discutido na Justiça e nos 
níveis administrativos.

Simplificação e desburocratização 
tributárias são medidas urgentes

A proposta que apresentamos é de des-
burocratização e simplificação. É o Projeto 
406/2016, que está tramitando no Senado. 
Queremos apoiá-lo. Temos o PL 284, que 
classifica o devedor contumaz, e é funda-
mental. São ferramentas para erário comba-
ter as práticas perversas. 

São Paulo deu um passo importante com 
a Lei da Conformidade Fiscal, aprovada no 
ano passado. São iniciativas para fortalecer 
nossa competitividade em bases éticas e 
legais. Esses que pervertem, como devedo-
res contumazes e fraudadores, têm que ser 
combatidos duramente.

Vismona, do ETCO: "propostas precisam 
ser aprovadas para desburocratizar o País"



POSTOS & SERVIÇOS  |  09



O

10  |  POSTOS & SERVIÇOS

O diretor da ANP, Aurélio 
Amaral, defende que as 
mudanças necessárias para 
a abertura total do merca-
do de combustíveis, o que 
inclui a verticalização, fim 
da fidelidade à bandeira e 
venda direta de etanol pelas 
usinas, ocorram após o País 
encontrar uma alternativa ao 
monopólio da produção de 
petróleo e seus derivados. 

O segundo desafio, na opi-
nião de Amaral, consiste em 
buscar uma solução para a 
concentração do segmento 
de refino que está 99% 
nas mãos da Petrobras e 
também uma maior con-
corrência na distribuição de 
combustíveis.  

“Precisamos analisar as 
medidas para desconcen-
tração e gerar uma ação 
de competitividade, com a 
atração de novos players. 
Não tem fórmula mágica”, 
discorreu o diretor durante 
entrevista a Postos & Ser-
viços momentos após sua apresenta-
ção no seminário da Folha de S.Paulo. 
Confira abaixo os principais trechos:

Qual seria o modelo ideal, hoje, 
do mercado de combustível? 

Essa pergunta é muito difícil. Eu não 
sou contrário às mudanças, mas 
acho que os ajustes têm que ser 
pontuais. Eu defendo que se faça 
estudos sobre cada uma das medi-
das propostas e as module no tempo 
necessário. Daí vamos fazendo... 
primeiro de acordo com os impactos 
econômicos e, depois, vamos fazen-
do (alterações) por ondas.

"A ANP não pode 
tutelar (concordar 
com) a relação co-
mercial entre dis-

tribuidores e reven-
dedores como está 
hoje. Algum ajuste 

tem que ter",
Aurélio Amaral 

De que forma os im-
pactos econômicos 
podem ser analisados?

Hoje temos simula-
ções, ferramentas... 
Por exemplo, eu não 
acho que ainda seja 
o momento de extin-
guir o impedimento 
da verticalização. A 
revenda é o mercado 
mais pulverizado, mais 
competitivo. Você tem 
um grande número de 
empresários competin-
do. Temos que atacar 
primeiro o problema da 
concentração na produ-
ção, estudar como abrir 
o mercado de refino... 
Atrair investimento 
para termos outros pro-
dutores e, assim, pre-
ços mais justos. Assim 
que formos resolvendo 
o problema de concen-
tração e de monopólio, 
vamos modulando e 
descendo na cadeia 

com aquelas medidas pontuais. 
Vamos estudar se será o caso de 
se manter ou não a tutela de ban-
deira. E, se for manter, em que 
medida? Só não acho que a ANP 
deva ser a responsável em regu-
lar contratos privados. Mas a ANP 
não pode tutelar (concordar com) 
a relação comercial entre distri-
buidores e revendedores como 
está hoje. Algum ajuste tem que 
ter. Então eu defendo é que esses 
ajustes sejam discutidos, matu-
rados, que seus efeitos sejam 
calibrados e (as mudanças) sejam 
feitas de maneira cautelosa. 

“Quando a gente olha o horizonte, vê um mercado 
mais aberto, livre, com menos bandeiras regulatórias. 
Mas, isso tem que ser feito no médio e longo prazos”
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 Existem duas notas técnicas da 
ANP que citam a preocupação 
da agência com a concentração 
na distribuição e também sobre 
o preço do combustível não ter 
caído entre setembro e novem-
bro do ano passado, período 
de maior redução de preços da 
Petrobras. O fato é que a mar-
gem média do revendedor, de 
acordo com a pesquisa da ANP, 
está cada vez mais achatada, em 
torno de 10% na gasolina... Que 
mercado é esse que está tentan-
do se tornar mais competitivo, 
mas onde só um player vem 
crescendo?

Hoje o grande nó é a concentra-
ção na produção, então precisa-
mos mudar esse monopólio e ver 
mecanismos para atrair novos 
investimentos. O segundo ponto é 
o mercado de distribuição que está 
concentrado. Precisamos analisar 
as medidas para desconcentração e 
gerar uma ação de competitividade, 
com a atração de novos players. 
Não tem fórmula mágica.

O diretor geral da ANP, Décio 
Oddone, chegou a declarar em 
março que gostaria de analisar 
essas mudanças regulatórias em 
90 dias. Isso vai ocorrer?

A decisão não foi essa. Isso ainda 
não foi discutido e, em 90 dias, não 
terá nenhuma conclusão. As medi-
das voltaram para estudo.

Antes dessa mudança regulató-
ria, os agentes serão chamados? 

Sempre são. As resoluções da 
ANP são feitas com participa-
ção aberta, audiência pública... 
As TPCs (Tomadas Públicas de 
Contribuição) são discutidas para 
depois encontrar um modelo e 
esses modelos são submetidos a 
consultas públicas. Sempre com 
transparência e tranquilidade. 

O consumo de etanol hidratado 
em 2018 teve um crescimento 
expressivo de 42,1% em relação 
ao ano anterior, atingindo 19,4 
bilhões de litros comercializados. 
No geral, o mercado de com-
bustíveis pouco se recuperou, 
segundo dados do Anuário da 
Plural, divulgado no início de 
maio. As vendas de combustíveis 
em 2017 tiveram um aumento 
de 0,6% e 2018 fechou com um 
ligeiro crescimento de 0,3%.

Segundo a entidade, a greve 
dos caminhoneiros, ocorrida 
entre 21 e 31 de maio de 2018, 
afetou o consumo de combustí-
veis, em especial o da gasolina 
e do diesel. 

“A política de preços da Petro-
bras, adotada no final de 2016 

e aprimorada a partir de julho 
de 2017, alinhada aos preços in-
ternacionais, afetou fortemente 
os preços em 2018, justamente 
pelo aumento dos preços inter-
nacionais e das taxas de câm-
bio. As significativas alterações 
na tributação do PIS/PASEP e 
da Cofins da gasolina, diesel e 
do etanol, vigentes a partir de 
julho de 2017, tiveram reflexo 
também no ano de 2018”.

GNV e conveniência
O GNV, por sua vez, seguiu a 
tendência positiva, impulsionado 
pelo aumento da tributação do 
PIS/Cofins da gasolina e do eta-
nol hidratado – em 2018, houve 
um aumento de 12,3% no mer-
cado, com a comercialização de 
mais de 2,2 bilhões de m³. 

Etanol teve crescimento 
em 2018. Gasolina e diesel 

ficaram estagnados

125
bilhões de litros 
de combustíveis 

vendidos em 2018

8.030
lojas de 

conveniência em 
atividade no Brasil
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Tendência

Desde o início da crise, mui-
tas empresas tiveram que se 
reinventar e investir em novos 
produtos e serviços. A solução 
para muitos revendedores tem 
sido investir ao pé da letra em 
tudo o que pode estar atrelado a 
um posto de serviço. E é aí que 
a loja de conveniência passou a 
ser protagonista.

Não é à toa que o setor con-
tinua em expansão no País. 
Entre 2010 e 2016, o número 
de lojas passou de 5.841 para 
7.655, registrando uma alta de 
quase 32%. E, para o período 
de 2017 a 2020, está previsto 
um crescimento médio de 10% 
ao ano. Tudo por que as lojas 
reduzem a dependência da 
venda de combustíveis.

Para atender a essa demanda 
crescente de revendedores 
em busca de sua própria loja, 
desde 2005 a agHora Conve-
niência atua no mercado como 
uma alternativa viável e simples 
em comparação aos modelos 
de franquia existentes. 

A marca tem por objetivo 
oferecer uma loja padroniza-
da, estruturada e com custos 
menores de implementação e 
operação. 

“Queremos oferecer um mode-
lo de loja totalmente testado, 
sendo um contraponto ao que 
temos hoje no mercado. Não 
temos taxa de franquia, nem 
pagamento de royalties; apenas 
uma mensalidade. Apesar de 
ser mais flexível, este sistema 
de licenciamento também exige 
normas e procedimentos bási-
cos para operação, asseguran-
do assim os padrões da mar-
ca”, comenta Charles Monteiro, 
gerente comercial da agHora.

A empresa, com sede em 
Minas Gerais, passou a ser 
comandada, desde o final de 
2017, por um grupo de sindi-
catos, liderados pela Fecom-
bustíveis. Segundo Charles, 
as entidades se interessaram 
em adquiri-la exatamente pelo 
modelo ser totalmente benéfico 
ao revendedor. 

Loja sem franquia

Primeira loja agHora em SP foi inaugurada em 2018

Mensalidade é de R$ 900 para associados do Resan
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“Os postos perceberam que preci-
sam aumentar o seu ticket médio. 
E muitos não conseguem pelas 
diversas barreiras existentes”.

Como funciona
A agHora oferece um modelo padro-
nizado, com treinamento e assesso-
rias presenciais, além de uma rede 
de benefícios com a indústria, como 
bonificação ou descontos em produ-
tos. “O grande diferencial é que não 
obrigamos o licenciado a trabalhar 
com os parceiros que indicamos. É 
claro que orientamos sobre quais 
produtos ele deve ter na loja, assim 
como as formas de vender. Mas, 
como tudo é flexível, nada o impede 
de trabalhar com outras marcas”. 

E se engana quem pensa que esse 
modelo é exclusivo para postos 
bandeira branca. Atualmente, 30% 
das lojas agHora estão posiciona-
das dentro destes postos e 70% 
estão dentro de bandeirados. “Tudo 
vai depender do contrato vigen-
te. No passado, os contratos das 
distribuidoras não exigiam lojas de 
conveniência em cidades pequenas, 
como, no caso, no interior de Minas 
Gerais”. 

No momento, há 58 lojas no Brasil. 
No Estado de São Paulo, a primeira 
foi inaugurada em outubro de 2018, 
na cidade de Assis.

Vantagens 
Associados ao Sindicombustíveis 
Resan (por ser filiado à Fecombus-
tíveis) que desejarem abrir uma loja 
de conveniência da agHora dentro 
da sua empresa pagam uma taxa 
de mensalidade de R$ 900,00, en-
quanto não associados pagam R$ 
1.500,00. 

Em 48 meses de contrato, a econo-
mia é de R$ 28.800,00. Mais infor-
mações pelo site www.aghora.com.
br / e-mail: comercial@aghoracon-
veniencia.com.br ou pelos telefones 
(31) 98393-4020 / (31) 2108-6500.

• Utilização de um modelo com a 
cobrança de mensalidade fixa 
• Sem a exigência de produtos 
específicos ou volume de compra 
mensal 
• Flexibilidade e adaptação a cada 
ponto de venda 
• Assessoria para implantação e 
gestão do negócio 
• Simplicidade na operação 
• Negociações e acordos comerciais 
vantajosos com os fornecedores
• Acompanhamento de abertura 
da loja 
• Desenvolvimento de projetos 
• Acompanhamento de implantação 
• Acordos comerciais vantajosos 
com fornecedores 
• Layout atrativo e moderno 
• Suportes operacionais: Marke-
ting, vendas, etc.

Nova conveniência

Compare

Instalação / montagem
agHora

R$ 68,5 mil
franquias tradicionais

R$ 200 mil

Custo mensal
agHora

R$ 900
franquias tradicionais

R$ 4,2 mil
Custo total
(em 48 meses)

agHora

R$ 111,7 mil
franquias tradicionais

R$ 401,6 mil
 

Custo médio de lojas com 
faturamento/mês de R$ 60 mil. 
A montagem inclui equipamen-
tos, mobiliários, comunicação 
visual e projeto arquitetônico.
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E

Nova guia de 
recolhimento do INSS: 
DARF Previdenciário

Em maio, entrou em vigor uma nova mu-
dança no eSocial que afeta, diretamente, 
os postos de combustíveis de todo o País. 
Informações que antes eram enviadas de 
forma manual passaram a ser transmitidas 
digitalmente, facilitando, assim, o cum-
primento das obrigações e tornando mais 
rápido o processo de prestação de contas 
ao Governo. 

É o caso da guia de recolhi-
mento dos impostos relativos à 
Previdência Social, chamada de 

DARF Previdenciário.
Antes do eSocial as empresas recolhiam a 
Guia da Previdência Social (GPS) emitida 
pelo programa do SEFIP. “Agora, a partir do 
fechamento da folha no eSocial, as empre-
sas deverão recolher o DARF Previdenci-
ário. É a nova guia que deverá ser emitida 
pelo Portal do Centro Virtual de Atendimento 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
o e-CAC”, explica Daniela de Paula, gerente 
comercial da Plumas Assessoria Contábil.

Para que os valores de 
contribuição previdenciária 

sejam processados, é funda-
mental que o empregador ou 

a sua contabilidade faça o en-
cerramento da folha no eSocial 
até o dia 7 do mês posterior, e a 
entrega da EFD-Reinf até o dia 

15 do mês posterior.

Como gerar a guia?
O responsável precisa entregar a Escrituração Fiscal 
Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, cha-
mada de EFD-Reinf. Ela é mais um módulo do Sistema 
Público de Escrituração Digital (SPED). Concebida em 
complemento ao eSocial, a EFD-Reinf tem o propósito de 
escriturar os rendimentos pagos e retenções dos tributos 
que não são relacionados ao trabalho. Ou seja, é por meio 
dela que as empresas declaram os dados referentes aos 
serviços prestados e/ou recebidos. 

Já a DCTFWeb é uma obrigação tributária acessória por 
meio da qual o contribuinte confessa débitos de contri-
buições previdenciárias e de contribuições destinadas a 
terceiros. Possui caráter declaratório, ou seja, constituem 
confissão de dívida. É através dela que será gerado o 
documento de arrecadação – o DARF Previdenciário.

O DCTFWeb será gerado a partir das informações 
prestadas no eSocial e no EFD-Reinf, que são escri-
turações digitais integrantes do projeto SPED. Após 
serem transmitidas, o sistema do DCTFWeb recebe 
automaticamente os respectivos valores declarados, 
realiza as vinculações, calcula o saldo a pagar e, após 
o envio, é que será possível realizar a emissão do 
documento de arrecadação. 

“Este documento é a DARF que substituirá a GPS, com 
vencimento no dia 20. A maioria dos escritórios enviava a 
GPS e os holerites aos seus clientes junto com o fecha-
mento da folha. Mas, desde o início de maio, as empresas 
receberão o DARF Previdenciário somente depois do dia 
15, após a transmissão das declarações citadas”, finaliza.

Nova guia de 
recolhimento do INSS: 
DARF Previdenciário

Fique ligado
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Caieiras - São Paulo
Av. Paulicéia, 737 Galpão 7

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

e-mail: contato@cefiltros.com.br

Já estão abertas as inscrições online para a 14º 
ExpoPostos & Conveniência, evento oficial dos 
representantes de distribuição e revenda de de-
rivados de petróleo, lojas de conveniência e food 
service do Brasil, que acontece nos dias 13, 14 
e 15 de agosto, das 13h às 21h, no espaço São 
Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigran-
tes, km 1,5, em São Paulo.

Para participar, basta acessar o site http://www.
expopostos.com.br/. Digite o seu e-mail, crie uma 
senha e preencha as informações solicitadas. Se 
você já fez o cadastro nos anos anteriores, é só 
utilizar o mesmo e-mail. No dia, apresente um 
documento com foto e retire a credencial que dá 
acesso à feira na hora.

Além de encontrar as tendências e novidades 
do setor na área de exposição, o visitante terá a 
oportunidade de participar da Arena do Conhe-
cimento, que trará conteúdos técnicos todos os 
dias, com conferências e workshops gratuitos 
apresentados pelos expositores da feira.

Em paralelo a exposição, ocorre o 14º Fórum In-
ternacional de Postos de Serviços, Equipamentos, 
Lojas de Conveniência e Food Service. As inscri-
ções e a programação completa estarão disponí-
veis no site – http://www.expopostos.com.br/pro-
gramacao  a partir da segunda quinzena de maio.

Para esta edição, a expectativa é superar os bons 
números construídos nos últimos anos, movimentando 
o mercado dos postos, que conta com aproximada-
mente 42 mil empresas; e também as lojas de conve-
niência, que somam quase 8 mil no País. Espera-se 
receber mais de 21 mil visitantes e 170 marcas expo-
sitoras, gerando R$ 180 milhões em negócios.

Credenciamento online aberto para a 
Expopostos & Conveniência 2019

Agenda

Resan levará associados para o evento, em agosto
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Representação
sindical

01Reunião da Câmara Ambiental do 
Comércio de Derivados de Petróleo 

da Cetesb, em São Paulo;

01 1ª Reunião de Negociações para a 
renovação das cláusulas econô-

micas da CCT dos Postos Revendedores 
entre os sindicatos patronais e de empre-
gados, em São Paulo;

05Reunião do GT-PA e GT-Áreas Con-
taminadas da Câmara Ambiental 

do Comércio de Derivados de Petróleo da 
Cetesb, em São Paulo;

08Participação no Programa Ponto de 
Vista, com Edgar Boturão, da TV 

Santa Cecília, em Santos;

09Reunião no Procon/Guarujá para 
tratar de assuntos de interesse da 

revenda, no Guarujá;

11Reunião do Conselho de Represen-
tantes da Fecombustíveis, em Belo 

Horizonte/MG;

11/12Participação no 16º Con-
gresso de Revendedores 

de Combustíveis de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte/MG;

15Reunião com o diretor executivo do Pro-
con, Fernando Capez, em São Paulo;

15 2ª Reunião de Negociações para a 
renovação das cláusulas econô-

micas da CCT dos Postos Revendedores 
entre os sindicatos patronais e de empre-
gados, em São Paulo;

17Reunião na DRT/Litoral para tratar 
de proposta de revisão da Portaria 

CAT 02/11 em Santos/SP;

18Reunião com o Secretário da 
Fazenda, Henrique Meirelles no 

Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo;

24Visita da diretoria da Raizen na 
sede do Resan, em Santos;

253ª Reunião de Negociações para a 
renovação das cláusulas econô-

micas da CCT dos Postos Revendedores 
entre os sindicatos patronais e de empre-
gados, em São Paulo;

25 Reunião do GT-Áreas Contami-
nadas da Câmara Ambiental do 

Comércio de Derivados de Petróleo da 
Cetesb, em São Paulo;

29 Audiência no Ministério Público do 
Trabalho, em São Paulo.

Referência no segmento de combus-
tíveis, Maria Del Carmem Rodriguez 
Duran, proprietária do Auto Posto 
Itanhaém, faleceu no dia 15 de abril, 
aos 82 anos. Sócia-fundadora do 
Resan, Del Carmem fez história en-
tre revendedores do Litoral Sul. Ela 
assumiu o posto há 37 anos, após 
ficar viúva com três filhos ainda 
pequenos. Exemplo de mulher bem 
sucedida, a empresária foi homena-
geada pelo sindicato em 2007 pela 
sua atuação na defesa do mercado. 
Em 2013, ela recebeu condeco-
ração por parte da Prefeitura de 
Itanhaém em comemoração ao Dia 
do Comerciante e por fazer parte do 
seleto grupo dos empresários mais 
antigos da Cidade. 

Uma das frases ditas por ela em 
2004 durante entrevista a Postos & 
Serviços retrata bem sua trajetória 
de sucesso: "Jamais pare de traba-
lhar. Se acontecer algo ruim, você 

deve vencer a dificuldade e conti-
nuar trabalhando para realizar seu 
propósito". Que assim seja!

Sua última homenagem pela atuação 
como empresária ocorreu em 2013, 

quando foi lembrada como uma das cinco 
comerciantes mais antigas de Itanhaém, 

pelo então prefeito Mauro Aurélio Gomes

Referência no Litoral Sul, Maria Del Carmem 
ficou 37 anos à frente do Auto Posto Itanhaém

Reportagem da Folha de S.Paulo, 
publicada dia 8 de maio, mostra 
que o preço da gasolina nas refina-
rias da Petrobras subiu 35% desde 
o início do ano, mas o "repasse ao 
consumidor está sendo represado 
nas distribuidoras e, principalmen-
te, nos postos de gasolina. Nas 
bombas, a alta acumulada do ano é 
de 3,7%". Segundo dados da ANP 
(Agência Nacional do Petróleo, Gás 
e Biocombustíveis), o preço médio 
de venda da gasolina no país che-
gou a R$ 4,505 por litro na semana 
entre 5 e 11 de maio. É o maior va-
lor do ano, mas ainda bem abaixo 

do pico de R$ 4,725, atingido no fim 
de setembro de 2018.

Pontos destacados

1 Do fim de dezembro até ago-
ra, a cotação do petróleo do 

tipo Brent, referência internacional 
negociada em Londres, subiu cerca 
de 30%. 

2 A margem de lucro dos postos 
caiu 12,8% no ano, chegando 

na semana entre 5 e 11 de maio 
a R$ 0,423 por litro, recuando a 
níveis históricos após um período 
de alta no fim de 2018.

Alta da gasolina nas bombas 
chega a 10% do total reajustado 
nas refinarias da Petrobras 
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GNV

5 
A Fiat será a única montadora 
do País a oferecer um carro 
que sairá de fábrica podendo 
ser abastecido de quatro for-

mas – só etanol, só gasolina, a mistura 
de ambos ou com GNV.  A intenção, 
no futuro, é que o GNV também possa 
abastecer ônibus e caminhões.

6 Para fazer parte da 
lista de transmissão 
do Whatsapp do 
Resan e receber as 

notícias do setor de forma rápi-
da e prática, o associado deve 
adicionar o telefone do Resan 
na agenda de contatos e nos 
enviar uma mensagem! O 
número é o (13) 99730-8048.

7
A BBC News 
Brasil explicou 
o preço do 
combustível no 

Brasil em 6 perguntas/
respostas. Confira o 
conteúdo da reportagem 
no site http://www.resan.
com.br/noticias-integra/
seis-perguntas-combus-
tivel/

3 A Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) informou 
que a bandeira tari-

fária para maio será amarela, 
com custo adicional de R$ 1 
para cada 100 quilowatts-hora 
(kWh) consumido. De acordo 
com a agência, embora a pre-
visão hidrológica para o mês 
indique tendência de vazões 
próximas à média histórica, “o 
patamar da produção hidrelé-
trica já reflete a diminuição das 
chuvas, o que eleva o risco 
hidrológico e motiva o aciona-
mento da bandeira amarela”.

ENERGIA
Fique Atento!

  

1Grávidas e mães 
que amamentam 
não podem tra-
balhar em local 

insalubre. A proibição, que 
havia sido suspensa pela 
reforma trabalhista, volta a 
valer por decisão do STF. 
O pedido de suspensão foi 
feito pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
Metalúrgicos. O caso ainda 
precisa ser analisado pelos 
ministros da corte. Não há 
previsão para o julgamento.

GRAVIDEZ

4
O Ministério das Minas e Energia (MME) 
decidiu adiar o ingresso do B11, que 
representa a elevação de 11% do teor 
do biodiesel ao óleo diesel. A medida 

estava prevista para entrar em vigor em junho 
deste ano. A recomendação é de que novos en-
saios sejam realizados, até que o mercado esteja 
100% seguro. 

B11

CRÉDITO

WHATSAPP COMBUSTÍVEL

2 
Os bancos estão 
lançando uma nova 
forma de crédito 
pelo cartão, com 

taxas de juros a partir de 
0,99% ao mês e prazo de 
até 36 meses. O discurso do 
setor é de que a modalidade 
vem como uma nova opção 
ao consumidor, que hoje 
recorre ao crédito dado pelo 
lojista ou o crédito direto 
ao consumidor. O objetivo 
é desincentivar o uso do 
parcelado sem juros.

7 
Foi firmado o acordo que 
definiu as novas cláusulas 
econômicas da Convenção 
Coletiva de Trabalho da 

categoria Postos de Serviços para o 
período 2019-2020: Piso Salarial será 
de R$ 1.269,00 e o auxílio refeição 
será de R$ 19,00 por dia trabalhado. 
Confira o documento no site do Resan 
(Coluna Acesso Rápido - Item Conven-
ção Coletiva).

REAJUSTE SALARIAL
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Moacir Starosta  
Rede Maxx - PG/SV

   
Alfredo Manini Filho 
Posto Village - SV

João Molina Cervantes Filho 
AP Pôr do Sol e AP Praias do 
Sul - Itanhaém

Ricardo de Castro Martins 
Portal 500 Anos Serviços Auto-
motivos - São Vicente
   

Antonio F. Ribeiro Júnior
Posto de Serviços Alba-
troz - Bertioga

   
Ester Fonseca Barbosa 
AP Montana de Cajati
AP Montana de Registro

Posto Triângulo de Cajati
   

João José Fernandes 
Posto de Serviços DJF - PG

Maria de Lourdes da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga
Maria Elvira V. Villar Schor
Auto Posto Vila Nova - Cubatão

   
Hugo Menezes de Sousa 
AP Nova Itanhaém
   
Antônio F. do Prado 
AP da Balança - Santos

Caroline Castanheira Diniz 
Auto Posto Vila Antártica - Praia 
Grande
   
Katia C. Fernandes Albino 
Auto Posto Bertioga - Bertioga

Anderson D. de Almeida
Auto Posto Agenor de 
Campos - Mongaguá

Posto Mont Mar - Mongaguá
Auto Posto Reobote - Itanhaém

Isabel Cristina 
Safenraider

MAIO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

JUNHO
1ª QUINZENA
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25

03

José da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv 
Glicério Santista - Santos

Lélio Cássio de Paiva 
Auto Posto Avalanche - SV
Auto Posto Cidade Náutica - SV
AP Náutica Frei Gaspar - São Vicente

Soraia Vidotti Zanetti
Auto Posto Mundial de Peruíbe  
Centro Automotivo Viamar - Cubatão
   

Renato Tadeu Goldoni 
Comércio e Serviços Automo-
tivos Tropical e Conveniência 

Tropical - Santos
   

Ayeda Alves de Oliveira
Posto Dom Pedro de Miracatu 
Rota Sul

Rede Dom Pedro de Postos - 
Miracatu

Eluize Cristhina Fonseca Mendes 
Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga

Gabriela Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat -  Santos

Darci Mario Ongarato Neto
Auto Posto de Serviços Jacupi-
ranga

Mônica Rocha de Paula 
Auto Posto Filadélfia de Peruíbe - 
Peruíbe

Maria Conceição Lareu Morais
Auto Posto Oceano Atlântico - 
Santos

Reginaldo Ferreira da Silva Júnior
Bomba Campo Grande - Santos
   

Luiz Alves Mendes
Posto de Serviço Padre Anchieta 
- Bertioga

Renato de Assis Bonfim 
Auto Posto Calunga - São Vicente
Auto Posto Itararé de São Vicente
Auto Posto Linha Amarela - São Vicente
Auto Posto Paraíso de São Vicente
   

Thiago Felipe Ortiz
Comercial Alvorada Center - 
Santos

   
Luiz Alves Amorim
Sion Posto de Serviços - 
Guarujá

   
Alexsander Luís Gadanha 
Auto Posto Mar Pequeno de São 
Vicente

Aparecido de Souza 
Auto Posto Carga Pesada do  
Guarujá
Auto Posto Falcão do Terminal -  
Guarujá
   

Francisco Ferreira da Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga - 
Bertioga

   
Ana Lúcia Monteiro
Auto Posto Valongo de Santos - 
Santos
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Isabel Cristina Safenraider - 
Eldorado

Jaime da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv Glicé-
rio Santista - Santos
   

Enio Luís Giovanella 
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

Helena Kuniko Oki
Oki Centro Automotivo - Registro

Renata Cirineo Sacco
Auto Posto Beira Mar de 
Cananéia

Roberto Rúbia de Barros
Auto Posto Dolemar - Peruíbe
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