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Há 20 anos, a revenda brasileira provou aos 
deputados e senadores que a verticalização 
não seria a solução para o País. Hoje, a mes-
ma ameaça volta com ainda mais força para 
neutralizar um dos segmentos que mais geram 
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"Verticalização não trará a tão 
sonhada redução de preços" 

Editorial
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O cenário para que o mercado de combustíveis no 
Brasil seja completamente livre está sendo articulado 
cuidadosamente por diversos meios e esferas do go-
verno federal. O enredo já está traçado e as peças do 
tabuleiro estão avançando rapidamente. 

À primeira vista, o objetivo do jogo parece ser nobre. 
Busca-se um mercado mais competitivo, com com-
bustível mais barato para o consumidor. Mas os meios 
para isso são torpes. A opinião pública foi manipulada 
e convencida de que o alto preço é culpa do mercado. 

Mas a ela não foi dito que o País perde R$ 50 bilhões 
por ano em sonegação de impostos dos combustíveis 
e que os tributos, na média Brasil, representam 44% 
do preço final do litro da gasolina e 24%, do diesel. 

O roteiro para “modernizar” o mercado de combustíveis 
começou a ser redigido há um ano atrás, logo após a 
greve dos caminhoneiros, quando o Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica (Cade) divulgou uma lista 
de nove medidas que vão desde a venda direta de etanol 
das usinas para os postos até o fim da atuação da ANP 
como fiscal de contratos entre distribuidoras e postos e a 
autorização para que essas mesmas companhias atuem 
no varejo. A ANP fez as chamadas Tomadas Públicas de 
Contribuições para discutir alguns dos temas, mas não 
avançou em medidas. Manteve sua estratégia preservada.

Mais à frente, em fevereiro deste ano, a Agência divul-
ga estudos em que acusa distribuidoras de estarem 
ganhando muito e defende mais transparência na pre-
cificação. Logo após, o diretor geral da Agência, Décio 
Oddone, aparece em um vídeo durante reunião do 
conselho e defende claramente as medidas do Cade. 
Sem apoio interno, Oddone sai dos holofotes. 

É aí que entram novos elementos para defender o 
novo modelo de mercado traçado na cabeça do atual 
governo.  A Petrobras começa a baixar o custo da ga-
solina e do diesel nas refinarias e a notícia é massifi-
cada pelos órgãos de comunicação para convencer a 
mídia sobre quem são os vilões do preço alto.

Neste ano, a primeira queda nos preços da gasolina 
ocorreu em 25 de abril, com corte de 4,4%. O diesel 

não era reajustado desde 3 de maio. Mas a grande 
cartada veio no dia 31 de maio quando a gasolina e 
o diesel caíram 7,16% e 6%, respectivamente, nas 
refinarias a partir do primeiro sábado de junho.

No dia seguinte, a imprensa já cobrava que a redu-
ção não havia chegado ao consumidor. Assim, com o 
brasileiro já convencido que o mercado de combustí-
veis precisa mudar radicalmente, ficou mais fácil dar 
sequência ao projeto de liberdade econômica. 

Dois dias depois do anúncio da Petrobras da queda 
dos preços, o Conselho Nacional de Política Energé-
tica (CNPE) anuncia a aprovação de uma resolução 
que fomentará “a livre concorrência na atividade de 
abastecimento".

Ou seja, na prática, o CNPE assumirá o papel que 
era do diretor geral da ANP, que não conseguiu 
apoio entre seus pares, e dará o tom e ritmo das 
mudanças. Aliás, o prazo já está estabelecido: entre 
outras medidas, o conselho deu carta branca à ANP 
para, em 240 dias, finalizar estudos necessários 
para ampliar a concorrência no setor, trazendo mais 
agentes para todas as etapas, desde a produção, 
refino até chegar à distribuição e à revenda.

Não é difícil saber o que o futuro reserva para o reven-
dedor. Como poderemos concorrer com as distribui-
doras na operação dos postos e ao mesmo tempo ter-
mos contratos comerciais com nossos concorrentes? 

Sem nos ouvir, as mesmas autoridades que estão 
por trás deste enredo serão as responsáveis por 
decretar o fechamento de milhares de empresas 
familiares. Elas estão apostando todas as fichas na 
abertura do mercado em busca de baratear o pro-
duto final para o consumidor. Esquecem dos R$ 50 
bilhões sonegados por devedores contumazes que 
insistem em fraudar o fisco. 

É, por isso, que o Sindicombustíveis Resan se 
posiciona contra alguns pontos desse pacote de 
medidas e faz questão de mostrar ao consumidor 
que esse jogo tem cartas marcadas e não trará a tão 
sonhada redução de preços dos combustíveis. 



S

04   |  POSTOS & SERVIÇOS

Verticalização

O Brasil sabe o que é 
verticalização?

Se as distribuidoras que operam no Brasil conquistarem a autorização 
para atuar também no varejo de combustíveis, 40 mil postos revendedo-
res serão sufocados pelo poderio econômico das três principais compa-
nhias que, hoje, dominam 68,9% do mercado. Confinados em contratos 
de fidelidade, revendedores que ostentam bandeiras terão de concorrer 
com os postos das próprias marcas. O 'X' da questão, no entanto, está 

nas vantagens em preços, serviços e condições contratuais que os cha-
mados postos próprios teriam em relação aos demais concorrentes.

156
distribuidoras 

estavam ativas no 
cadastro da ANP 

em dezembro de 2018

40.662
postos revendedores

estavam em operação, 
segundo Boletim de Abas-
tecimento da ANP nº 61

R$ 0,40
foi a margem bruta do segmento de 

distribuição em setembro do ano 
passado, segundo estudo da ANP 
divulgado em fevereiro deste ano



AA margem bruta de distribuição aplicada pelas distribui-
doras sobre o litro da gasolina C vendido aos postos 
revendedores do Estado de São Paulo, em abril deste 
ano, chegou a R$ 0,51, segundo estimativa da asses-
soria técnica contratada pelo Sindicombustíveis Resan, 
comparada com o Levantamento de Preços da ANP. 

Em setembro de 2018, segundo Nota Técnica 002 da 
ANP, divulgada em fevereiro desde ano, "a margem 
bruta do segmento de distribuição ultrapassou R$ 0,40 
por litro no período em que houve a maior redução de 
preços da Petrobras, o que sugere, em uma primeira 
análise, a falta de competição no setor, o que gera a 
apropriação pelas distribuidoras de parte significativa 
dos descontos praticados pela empresa".

As margens são variáveis e dependem do preço dos 
produtos nas bases das companhias, ainda sem frete e 
impostos, e o quanto eles são repassados ao varejo. Elas 
podem ser, no entanto, o tamanho da vantagem entre um 
posto operado por uma distribuidora, objeto da proposta 
de verticalização que está em ebulição, e outro concorren-
te qualquer, no caso um posto revendedor  comum.

Em Santos, no mesmo mês, considerado o valor de 
realização do combustível com base no preço da Refi-
naria de Cubatão divulgado pela Petrobras, a margem 
bruta de distribuição chegou a R$ 0,30, de acordo com 
a mesma estimativa.

Verticalização ampliará a distorção
Com a proposta de autorizar companhias a operarem 
no varejo avançando rapidamente, apesar de todos os 

argumentos contrários 
apresentados pela re-
venda, Postos & Ser-
viços comparou preços 
oficiais das refinarias e 

da pesquisa da ANP para mostrar que a margem bruta 
das distribuidoras é um elemento preponderante na 
definição do preço dos combustíveis ao consumidor.

Mas, se o mercado é livre, onde está o problema de 
uma companhia praticar valores diferentes para clien-
tes distintos? Ele está exatamente no poder financeiro 
das três maiores companhias que hoje dominam quase 
70% da distribuição.

"Ganhando até R$ 0,30, R$ 0,40 ou mais centavos por 
litro, incluindo já aí os custos de frete e impostos, elas 
têm a prerrogativa de aplicar margens mínimas para 
seus postos e garantir o lucro em cima dos demais 
agentes do mercado revendedor. Até porque, por menor 
que seja a margem, o que importa é o volume de 115 
bilhões de litros de gasolina, etanol e diesel vendidos 
em 2018 no Brasil", argumenta José Camargo Hernan-
des, presidente do Resan.

Revenda acuada
Na outra ponta da linha estão postos bandeirados ou 
sem bandeira trabalhando com margens médias de 
10% do preço do litro (R$ 0,452 em 28 de abril, em 
Santos). Com volume de venda também menor, a recei-
ta bruta tem sido insuficiente para bancar as despesas 
fixas como folha de pagamentos, encargos, água, luz, 
aluguel, sem falar, por exemplo, nas obrigações am-
bientais que exigem altos investimentos. 

“Como o pequeno revendedor poderá competir com 
uma distribuidora? A quem vamos recorrer quando 
formos banidos pelas práticas anticoncorrenciais? 
Hoje, uma ação judicial para questionar um contrato 
de relação comercial pode levar mais de uma década. 
Um processo no órgão de defesa da concorrência pode 
durar anos... O Brasil não tem maturidade para abrir 
o mercado irrestritamente sem condenar à morte os 
pequenos e médios comerciantes”, diz Hernandes.

“Nada impedirá que as companhias apliquem 
margens mínimas de distribuição para os pro-
dutos vendidos aos seus próprios postos. Num 
mercado livre, como é o downstream de com-

bustíveis no Brasil, não há qualquer garantia de 
que o posto bandeirado que mantém contrato 
comercial com a distribuidora terá as mesmas 

condições do que os postos da marca”,
José Camargo Hernandes 
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Cresce a margem das companhias
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A Constituição Federal de 1988 
dispõe em seu artigo 170º sobre 
a ordem econômica e financei-
ra, valorizando a livre iniciativa, 
dentre outros. À luz desse prin-
cípio, a legislação protege a livre 
concorrência, impedindo que 
agentes econômicos mais fortes 
eliminem do mercado aqueles 
considerados mais frágeis.  
Neste caso, são o lado mais 
fraco do mesmo mercado os 40 
mil postos revendedores que, 
no ano passado, venderam, em 
média, 191 mil litros de combus-
tíveis por mês, se comparados 
às  156 distribuidoras que, jun-
tas, venderam 92 bilhões de li-

tros de gasolina, diesel e etanol, 
segundo o Anuário da Plural.
Em maio, na gasolina, a margem 
bruta máxima de distribuição ul-
trapassava R$ 0,30 por litro, valor 
muitas vezes superior à margem 
bruta de revenda. Acompanhe ao 
lado os dados usados por Pos-
tos & Serviços para estimar a 
margem bruta máxima das distri-
buidoras, segundo estimativa de 
preço apurado pela assessoria 
técnica do sindicato, com base 
no preço  divulgado pela Petro-
bras para a Refinaria de Cubatão 
e no levantamento da ANP reali-
zado nos postos de Santos.  

PARTICIPAÇÃO POR SEGMENTO 
2018 (%)

Gasolina C + Óleo Diesel + 
Etanol Hidratado + GNV
115,5 bilhões de litros
Fonte: Abegás/ANP

PARTICIPAÇÃO POR 
DISTRIBUIDORA 2018 (%) 

POSTOS REVENDEDORES
Gasolina C + Óleo Diesel + Etanol Hidratado + GNV

92,1 bilhões de litros
Fonte: Abegás/ANP/FGV

O tamanho da discrepância

Preço de realização
da gasolina nas distribuidoras

 

79,7

13,4 6,8

Postos  
revendedores  
(79,7)

Grandes 
consumidores
(13,4)

TRR
(6,8)

Outras (37,1) BR (23,9)
Raízen (19,8)

37,1
23,9

19,8
19,1

Ipiranga (19,1)

Estimativa de custo sem frete e sem 
 margem de distribuição 

R$ 3,7542
Preço máximo de distribuição 
(produto entregue aos postos)

R$ 4,060 
Margem de distribuição 

R$ 0,3058
(preço de referência para o município de 
Santos entre os dias 19 e 25 de maio/19

As 256 distribuidoras venderam, juntas, em 2018, 92 bilhões de litros de combustíveis. 
As três maiores companhias comercializaram 57,8 bilhões de litros. No ano passado, cada 
posto, individualmente, no Brasil, vendeu cerca de 191 mil litros de combustíveis por mês



POSTOS & SERVIÇOS  |  07

Entendeu a diferença?
O volume de vendas é o que diferencia o atacado do varejo. 

Portanto, não há como um posto competir com uma distribuidora. 

Postos & Serviços foi 
em busca de mais dados 
que mostrem o grau de 
grandeza das compa-
nhias frente aos postos 
varejistas, geralmente 
constituídos como em-
presas familiares, que 
empregam uma média 
de dez a 12 funcionários 
cada. 

VOLUME: Segundo dados 
da ANP, entre janeiro e abril 
deste ano, o Estado de São 
Paulo consumiu 10 bilhões de 
litros de gasolina C, etanol hi-
dratado e diesel. Desse volu-
me, 8 bilhões 250 milhões de 
litros foram comercializados 
pelos postos revendedores.
Apenas em abril, o consumo 
foi de 2 bilhões 144 milhões 
de litros dos 3 produtos, dos 
quais 671 bilhões de litros de 
gasolina C.

MARGEM MÁXIMA: Em 
abril, as distribuidoras teriam 
tido uma margem de distri-
buição no Estado de São 
Paulo de até R$ 0,51.

R$ 4,169
Preço Máximo de Distribuição

R$ 3,6563
Estimativa da formação do custo 

dos combustíveis na distribuição, segun-
do assessoria técnica do Resan

R$ 0,5127
Margem máxima de distribuição

PER CAPTA: Em 2017, 
último dado disponível no 

Anuário Energético do Estado de São 
Paulo, os 65 postos santistas vende-
ram 103.131.000 de litros de gasolina 
C, o que dá uma média mensal de 8 
milhões 600 mil litros.

REVENDA: Desde a greve dos cami-

nhoneiros, em maio do ano passado, 
o volume de vendas vem caindo 
gradativamente, chegando, em alguns 
casos, a perdas de até 40% no volu-
me do diesel, por exemplo. E, como 
se não bastasse, as margens dos 
postos também estão mais baixas.

Fonte: Plural
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Há 20 anos, a revenda brasileira 
provou aos deputados e senadores 
que a verticalização seria nefasta 
para a economia do País, para os 
empresários varejistas e também 
para o consumidor final. Hoje, a 
mesma ameaça volta com ainda 
mais força para neutralizar um dos 
segmentos que mais geram empre-
gos, o da revenda de combustíveis. 

São 40 mil postos no País amea-
çados pela tese de que a operação 

de postos pelas distribuidoras trará 
redução de preço para o consu-
midor final. Mas não há qualquer 
salvaguarda na legislação que 
impeça distribuidoras de manipula-
rem preços em benefício de postos 
próprios. Afinal, o mercado é livre 
e vivemos numa economia liberal, 
sem fronteiras.

O que será que acontecerá com 
os cerca de 500 mil empregados 
diretos dos postos de combustíveis 

e com os outros 150 mil empregos 
indiretos gerados pela revenda? 

Há duas décadas, segundo núme-
ros oficiais, o número de empregos 
na revenda era praticamente a 
metade de hoje, 270 mil. E ainda 
assim, as consequências nefastas 
vividas por países vizinhos que au-
torizaram a verticalização pesou na 
decisão das autoridades ao negar 
o pedido de abrir o varejo para as 
distribuidoras. 

Nessas duas décadas, o mercado 
de combustíveis nacional mudou 
radicalmente. Para citar apenas 
algumas das mudanças mais impac-
tantes, destacamos:

QUALIDADE: Luta 
contra a adulteração 
que ameaçou a quali-
dade dos combustíveis 
no início da década de 
2000.

DEFINIÇÃO DE 
AGENTES:

Publicação da Portaria 116, da 

ANP, em 2000, regulamentando o 
exercício da atividade de revenda 
varejista.

MEIO AMBIENTE:  Edição da 
Lei Conama 273, a mais importante 

legislação 
ambiental, 
que instituiu 
o licencia-
mento de 
postos, com 
a substitui-
ção de equi-
pamentos por 

outros mais seguros, por exemplo.

Mas a princi-
pal conquista 
da categoria 
de donos 
de postos 
foi provar às 
autoridades 
que a ativida-
de de revenda 
não poderia 
ser explorada 
pelos mesmos 
agentes que 

controlam a distribuição dos combus-
tíveis. Confira nas próximas páginas:

Pressão em Brasília

Luta contra verticalização completa 20 anos

Diretores e associados do Resan estiveram no Senado e na Câmara Federal em 1999 lutando contra a ameaça da verticalização
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A luta de sindicatos começou em 
9 de fevereiro de 2000 quando foi 
publicada uma carta aberta aos 
senadores e deputados pela então 
Federação Paulista dos Revende-
dores Varejistas de Combustíveis 
(Feparcom), que reunia o Resan, 
o Regran e os extintos Recom (do 
Município de São Paulo), Sincor 
(de Osasco e Região) e Sindigran-
de (Icém e região).

Uma comitiva de revendedores 
desembarcou em Brasília com a 
missão de bater de gabinete em 
gabinete e mostrar aos parlamen-
tares as reais consequências da 
verticalização. 

“Fizemos um trabalho que só foi 
possível devido à união da categoria. 
Falamos com dezenas de deputados 
e senadores, entregamos uma carta 
aberta mostrando nossas razões 
para sermos contrários à verticaliza-
çãoi... Participamos de reuniões com 
os então ministros do Trabalho e de 
Minas e Energia e fomos recebidos 
pelo então presidente da Câmara, 
Michel Temer. Mostramos que cabia 
ao Congresso e não à ANP definir os 
limites da revenda e da distribuição”, 
explica Hernandes.

Deste trabalho resultou a convoca-
ção de uma audiência pública pelo 
então deputado Fernando Gabeira, 
realizada no dia 13 de junho de 
2000. Com a participação de mais 
de 60 deputados federais, a audi-
ência reuniu o presidente da ANP à 
época, David Zylbersztajn. 

Coube ao deputado Antonio Felury 
Filho, que presidia a Comissão de 
MInas e Energia, dar a cartada final 
ao declarar que "Caso publicada a 
portaria, não resta outra alternativa 
à Câmara senão editar decreto 
legislativo cancelando", disse.

A história se repete

“Sou informado sobre a edição de 
uma portaria da ANP que, em seu 
artigo 12º, permite às companhias 

distribuidoras operarem os postos 
de revenda até o limite de 10% de 

sua participação física no mercado... 
O que é suficiente para que estas 
venham a dominar os melhores 

postos de revenda de combustíveis 
no mercado brasileiro. Pondero hoje 
estas questões com a fundada pre-
ocupação de que se impeça novos 
privilégios às grandes companhias 

através desta portaria”.
Laire Rosado,

então deputado federal em 2000

Discurso de 20 anos ainda é atual

“Tal possibilidade, se concretiza-
da, colocará pequenos e médios 

empresários brasileiros em 
antagonismo com distribuidoras mul-
tinacionais, com mais de 100 anos de 

experiência na indústria de petró-
leo e faturamento de dezenas de 

bilhões de dólares... Deste confronto, 
marcado pela brutal disparidade 

econômico-financeira dos conten-
tores, resultará inevitavelmente no 

aniquilamento dos revendedores na-
cionais e o desemprego de centenas 

de milhares de trabalhadores”.
Luiza Erundina, 

então deputada federal em 2000

“   (...) O ministério das Minas e Energia e a ANP argumentam que há valores 
exorbitantes sendo cobrados dos consumidores e apontam irregularidades. 
Mas será que esses fatos justificam o desmonte do setor? No mais, se há 

irregularidades, estas devem ser apuradas com transparência e correção”.
Telma de Souza, então deputada federal.
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Por que somos  contra as distribuidoras operarem no varejo?
1Porque fere intrinseca-

mente o que está dispos-
to na Lei do Petróleo.

2Porque a história mostra 
que não há compromisso 
de algumas companhias 

distribuidoras com o setor. Em 
1996, quando os preços dos 
combustíveis foram liberados para 
as distribuidoras, que iniciaram a 
prática do preço diferenciado, fi-
cou provado pela CPI do Petróleo, 
da Assembleia Legislativa de São 
Paulo, que a margem de lucrativi-
dade das companhias aumentou 
significativamente.

3Não há salvaguarda que 
impeça a companhia de 
manipular preços com 

benefício aos seus próprios 
postos. 

4Não há garantia que os 
postos próprios das distri-
buidoras colaborem para 

baixar o preço do combustível 

para o consumidor. Os preços são 
livres, sem qualquer resquício de 
tabelamento.

5O segmento de distribui-
ção de combustíveis da 
cadeia de abastecimento 

tem se tornado cada vez mais 
concentrado. A estudo da ANP 
realizado em fevereiro deste ano 
mostra que, de 2008 para 2017, 
a participação de mercado das 
três maiores distribuidoras na 
gasolina C passou de 51,49% 
para 64,87%. 

6Entre no período 18 de 
setembro e 24 de novembro 
do ano passado, o preço da 

gasolina C sofreu a maior queda 
nas refinarias, cerca de R$ 0,51 
por litro. Nesse mesmo período, as 
distribuidoras repassaram apenas 
R$ 0,26/litro para os revendedores. 
Segundo a ANP, o consumidor final 
percebeu uma diminuição de ape-
nas R$ 0,10/litro nas bombas.

7A ANP divulgou em sua 
Nota Técnica 02, de 19 
de fevereiro deste ano, 

que a margem bruta da revenda 
ultrapassou os R$ 0,40/litro no 
período em que houve a maior 
redução de preços da Petro-
bras. É da ANP a análise que 
diz que este fato “sugere, em 
uma primeira análise, a falta 
de competição no setor, o que 
gera a apropriação pelas distri-
buidoras de parte significativa 
dos descontos praticados pela 
empresa”. 

8Como concorrer com o poder 
de mídia das grandes compa-
nhias?

9Se o objetivo é baixar o 
preço para o consumidor, 
por que o Governo não 

se empenha em reduzir a carga 
tributária sobre os combustíveis 
e intensifica o combate à sonega-
ção de impostos?
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Por que somos  contra as distribuidoras operarem no varejo?
10Se distribuidoras pode-

riam operar no varejo, 
signifca que os postos 

revendedores também poderiam com-
prar direto das refinarias ou TRRs?

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

pequenos empresários em diver-
sos países, inclusive nos Estados 
Unidos causou o fechamento de 100 
mil postos.

12 Quanto 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 distribuidoras no varejo, 
caso a verticalização seja liberada 
pela ANP, pode elevar o preço do li-
tro da gasolina, etanol e diesel para 
o consumidor.Essa é a conclusão 
do estudo “Impactos da Entrada de 
Distribuidoras de Combustíveis no 

Segmento de Revenda Varejista”, 
realizado pela empresa Tendências 
Consultoria Integrada, contratada 
pela Fecombustíveis.

13Com a integração, as 
grandes distribuidoras 
poderiam controlar o 

preço de venda de seus postos (fato 
que não é possível hoje graças à 
legislação atual), permitindo a oferta 
de combustível a um preço mais 
baixo para os seus próprios postos e 
repassando esta redução de preços 
para o consumidor final. Prejudica-
riam, assim, os postos de bandeira 
branca e a concorrência advinda das 
pequenas distribuidoras emergentes.

14Com os postos peque-
nos fora do mercado, fe-
chados por não suporta-

rem a concorrência, a concentração 
de postos operados pelas distribui-
doras aumentará, havendo o risco 
de aumetnos de preços nas bombas 
face ao domínio do mercado.

15Com a verticalização 
virá a pressão das 
grandes empresas pela 

implantação do autosserviço. Com 
isso, 500 mil empregos estariam 
ameaçados.

16A sonegação estimada 
no setor de combus-
tíveis chega a R$ 4,8 

bilhões por ano, sem contar as bom-
bas fraudadas e a adulteração. Em 
um cenário verticalizado, corremos o 
risco de que permaneçam no merca-
do agentes econômicos que atuam 
fora da legalidade.

17Os postos de serviços 
que mantêm contrato de 
fidelidade com as distri-

buidoras estarão diretamente amea-
çados, uma vez que farão concorrên-
cia direta com as companhias, com 
a desvantagem de poderem receber 
produtos com margens mais altas e 
não poderem comprar de outras distri-
buidoras ou até mesmo de refinarias.
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UM ANO DAS 
MEDIDAS DO 

Há exatamente um ano, o Cade 
apresentou um estudo com a 
sugestão de nove medidas que, 
segundo o órgão, poderiam 
aumentar a concorrência no setor 
de combustíveis, baixando o 
preço final para o consumidor. Até 
há alguns pontos que são consi-
derados positivos pelo varejo e 
poderiam ter sido colocados em 
discussão em busca de alterna-
tivas para o mercado como um 
todo. Mas, outras, se aprovadas, 
significam o fim de milhares de 
empresas varejistas.

A campeã dos problemas é a 
verticalização. Enquanto algu-
mas propostas são pontuais e 
resolvem o problema de alguns 
poucos revendedores, a possi-
bilidade da verticalização des-
trói o mercado como um todo a 
médio prazo. 

“Não há como um grupo de tra-
balho de um órgão que pertence 
ao Ministério da Justiça tratar de 
questões tão pontuais e específi-
cas de um segmento econômico 
como o nosso, sem que todos os 
elos da cadeia sejam ouvidos”, 
analisa o presidente do Sindicom-
bustíveis Resan.

Histórico
O estudo do Cade foi divulgado 
logo após a greve dos caminho-
neiros realizada em maio do ano 
passado, quando os motoristas 
autônomos pararam estradas 
e impediram o acesso de cami-
nhões aos terminais de combustí-
veis. O alvo da paralisação era o 
alto preço do diesel mas acabou 
ganhando apoio da população e 
a luta incorporou o custo de todos 
os combustíveis no Brasil.

1 Permitir que produtores de álcool ven-
dam diretamente aos postos; 
2 Repensar a proibição de verticalização do 
setor de varejo de combustíveis; 
3 Extinguir a vedação à importação de 
combustíveis pelas distribuidoras; 
4 Fornecer informações aos consumidores 
do nome do revendedor de combustível, 
de quantos postos o revendedor possui e a 
quais outras marcas está associado; 
5 Aprimorar a disponibilidade de informa-
ção sobre a comercialização de combus-
tíveis para o aperfeiçoamento da inteli-
gência na repressão à conduta colusiva. 
Contribuições de caráter tributário: 
6 Repensar a substituição tributária do ICMS; 
7 Repensar o imposto ad rem. 
8 Permitir postos autosserviços; 
9 Repensar as normas sobre o uso con-
correncial do espaço

Ponto a ponto

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
aprovou uma resolução que dá autorização para que 
as propostas apresentadas pelo Cade e pela ANP com 
objetivo de abrir o mercado de combustíveis sigam em 
frente. Há um prazo de 240 dias, a partir do início de 
junho, para que a agência conclua os processos de to-
mada pública de contribuição (TPC) sobre as atividades 
de distribuição e de revenda.
Na prática, o conselho definiu os papeis de cada órgão 
governamental frente ao desafio que é "fomentar a livre 
concorrência na atividade de abastecimento de combustível 
no Brasil". Os ministérios da Economia e de Minas e Ener-
gia terão seis meses para apresentar suas propsotas finais.

À pasta econômica caberá avaliar a implementação da 
monofasia tributária para a livre concorrência. Ou seja, para 
que a venda direta de etanol das usinas para os postos 
ocorra, é necessária a aprovação de lei que altere a política 
tributária, transferindo a um determinado contribuinte a res-
ponsabilidade pelo tributo devido em toda cadeia do etanol.
.O Ministério de Minas e Energia fará "estudos sobre 
modelos de negócios e arranjos societários entre agentes 
regulados para subsidiar a formulação de medidas volta-
das para a ampliação da competividade do setor. Caberá 
também ao MME, em articulação com os órgãos pertinen-
tes, o combate à sonegação e à adulteração de combustí-
veis, práticas que distorcem a concorrência no setor".

Conselho de Política Energética comandará 
mudanças no mercado de abastecimento
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BERTIOGA   14.795.904   4.643.984   5.810.330

CUBATÃO   12.889.979   103.688.945   3.968.867

GUARUJÁ   43.450.011   48.219.916   23.271.066

ITANHAÉM   18.834.939   6.346.729   8.213.667

MONGAGUÁ   11.598.962   2.869.730   6.499.283

PARIQUERA AÇU  7.344.994   63.269.918   2.851.815

PERUÍBE   17.064.985   6.303.927   8.806.491

PRAIA GRANDE  68.989.336   32.663.336   31.322.118

REGISTRO   20.322.535   35.860.599   11.554.823

SANTOS   103.131.065   107.088.199   38.391.717

SÃO VICENTE  45.078.212   32.269.827    19.870.929

Consumo de combustíveis em milhões de litros
Anuário Energético do Estado de São Paulo 2018 (ano de referência 2017)

Desde 31/05, passou a valer alterações 
nas tarifas da Comgás (deliberação nº 
875/19 da Arsesp). Para o GNV, haverá 
uma variação de 12,6% em relação à 
tarifa atual. O que muda para os Postos: 
Tarifa GNV sem ICMS
De: R$ 1,640310 Para R$ 1,847080
Tarifa GNV com ICMS
De: R$ 1,929776 Para R$ 2,173035 
Tarifa com Substituição Tributária:
De: R$ 2,105859 Para: R$ 2,371314.
REAJUSTE de R$ 0,265455/m³.

Mudança na tarifa do GNV



Economia

A

14  |  POSTOS & SERVIÇOS

Reajuste nas tarifas de energia
Apesar da bandeira tarifária para o mês de junho ser 
verde, os consumidores precisam ficar em alerta. É 
que desde 1º de junho, passou a vigorar os novos 
valores das bandeiras amarela e vermelha. A Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou o 
reajuste em 21 de maio, motivado pelo déficit hídrico 
do ano passado. 
A amarela passou, então, de R$ 1 para R$ 1,50 a 

cada 100 (Kwh); a vermelha patamar 1, de R$ 3 para 
R$ 4 a cada 100 (Kwh); e a vermelha patamar 2, de 
R$ 5 para R$ 6 a cada 100 (Kwh). A verde não tem 
cobrança extra. 
A bandeira tarifária é uma taxa extra paga pelo con-
sumidor conforme as condições de geração no País. 
Confira, abaixo, algumas dicas que separamos para 
economizar energia elétrica na sua empresa:

Lâmpadas em LED 
Substitua as lâmpadas 
amarelas pelas de LED, que 
podem chegar a 50.000 ho-
ras de vida útil e convertem 
60% da energia que con-
somem em luz - e não em 
calor - deixando de desper-
diçar energia.
Utensílios eletrônicos 
Ar-condicionado, computa-
dores, lâmpadas e outros 
utensílios eletrônicos ligados 
desnecessariamente são 
sinônimos de desperdício e 
prejuízos ao meio ambiente. 
Procure fazer um controle 
dos equipamentos eletrôni-
cos disponíveis na empresa, 

quanto tempo eles ficam 
ligados e vai perceber que 
há espaço para um melhor 
aproveitamento. 
Quando usar o ar-condicio-
nado, evite deixar portas 
e janelas abertas, além de 
manter o filtro sempre limpo.
Luz natural 
A utilização da luz solar pode 
começar na instalação de 
janelas maiores e claraboias 
para que os ambientes inter-
nos não precisem (ou preci-
sem menos) de luz artificial 
durante o dia. Aproveita ao 
máximo a luz natural.

Pintura das paredes 
Se for possível, prefira am-
bientes com cores claras, 
pois fará com que a luz re-
flita no espaço e o ambiente 
será mais facilmente ilumi-
nado. Além disso, ambientes 
com cores claras podem ser 
iluminados com lâmpadas 
mais econômicas.

Benjamins 
 Evite o uso 
destes co-
nectores. O 
acúmulo de 
ligações na 

mesma tomada pode causar 
o seu aquecimento e au-
mentar as perdas elétricas.
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Empresas que faturaram acima de 
R$ 78 milhões em 2016 precisarão, 
a partir de janeiro de 2020, cumprir 
a quinta e última etapa do eSocial. 
Antes prevista para julho de 2019, 
esta prorrogação dá um fôlego às 
empresas, que terão um tempo a 
mais para se adequar. Afinal, esta 
fase promete ser a mais comple-
xa de todo o projeto do Governo 
Federal, pois envolve a Segurança 
e Saúde no Trabalho (SST).

Segundo Daniela de Paula, geren-
te comercial da Plumas Assesso-
ria Contábil, o principal desafio é 
manter, desde agora, a empresa 
em dia com todos os laudos e 
NR´s  do Ministério do Trabalho. 
“Com a obrigatoriedade do envio 
de informações de SST, a fiscali-
zação conseguirá cruzar dados e 
identificar as companhias que não 
cumprem a lei”.

Daniela ressalta que os empresá-
rios devem verificar junto as suas 
empresas de saúde ocupacional se 
os laudos do PPRA, PCMSO e LT-
CAT estão sendo feitos em formato 
eletrônicos (XML). “A empresa 

deve estar preparada não só para 
gerar estes arquivos no formato 
específico, mas também fazer a 
gestão deles. Todos os exames 
médicos periódicos, como os ad-
missionais e demissionais também 
entrarão no eSocial. E, caso sejam 
transmitidos fora do prazo, pode-
rão gerar multas”.

Já os arquivos eletrônicos das NR´s  
deverão ser transmitidos através 
de certificação digital da empresa. 
“Responsabilidades deverão ser 
redefinidas no envio, ou seja, quem 
fará a transmissão destes laudos 
ao eSocial?  Para a contabilidade 
transmiti-los é necessário que os 
profissionais da área de SST en-
caminhem os mesmos dentro dos 
prazos e nos formatos exigidos”, 
explica Daniela.

Sáttila Silva, Gerente de Plane-
jamento da LG (Lugar de Gente), 
empresa desenvolvedora de tecno-
logia para gestão de RH, separou 
cinco pontos determinantes que as 
empresas precisam estar atentas 
para evitar multas.  
Confira ao lado!

1 Obrigações  
substituídas
Nesta 5º fase, algumas 

obrigações trabalhistas serão 
substituídas. Por exemplo, no caso 
do Livro de Registro de Emprega-
dos (LRE), ele pode ser alterado 
para a versão eletrônica ou manti-
do no formato físico se a empresa 
preferir. Já o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED) será digital. Com rela-
ção às obrigações previdenciárias, 
serão substituídos o Perfil Profissio-
gráfico Previdenciário (PPP), cujo 
formulário vai deixar de existir. Para 
os fatos ocorridos anteriormente à 
data da obrigatoriedade dos even-
tos de SST no eSocial, permanece 
o formulário em papel. A Comunica-
ção de Acidente de Trabalho (CAT) 
também será substituída somente 
quando for emitida pelo emprega-
dor, os demais emitentes legais 
deverão usar o Sistema CATWeb.

Algumas obrigações, entretanto, 
não serão substituídas pelo eSo-
cial, já que o governo manterá 

Esteja pronto para a última fase!

 Obrigatoriedade
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obrigatória a elaboração de alguns 
documentos como: Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional 
(PCMSO), Atestado de Saúde 
Ocupacional (ASO), Laudo Técni-
co das Condições do Ambiente de 
Trabalho (LTCAT) e o registro de 
entrega do Equipamento de Prote-
ção Individual (EPI).

2 
Tabelas importantes
Algumas tabelas do eSo-
cial são muito importantes 

para a área de SST por tratarem 
do monitoramento biológico e 
reconhecimentos dos fatores de 
risco no ambiente de trabalho. São 
elas: Fatores de Risco (Tabela 23), 
Procedimentos Diagnósticos (Ta-
bela 27) e Atividades Insalubres, 
Perigosas e/ou Especiais (Tabela 
28). As empresas também devem 
estar atentas à Tabela 29 – Treina-
mentos, Capacitações, Exercícios 
Simulados e Outras anotações.

Ainda existem algumas tabelas 
que fazem parte do envio da CAT 
e merecem atenção: Tabela 13 – 
Parte do Corpo Atingida; Tabela 
14 – Agente Causador do Acidente 
de Trabalho; Tabela 15 – Agente 
Causador/Situação Geradora da 
Doença Profissional; Tabela 16 – 
Situação Geradora do Acidente 
de Trabalho; Tabela 17 – Descri-
ção da Natureza da Lesão. Outro 
ponto para acompanhar é a Tabela 
24 – Codificação de Acidentes de 
Trabalho, que tipifica o acidente de 
acordo com os artigos 19 a 21 da 
Lei 8.213/91.

3 Avaliações quantita-
tivas X qualitativas
A avaliação qualitativa é 

aquela que faz a inspeção sobre 
determinado local de trabalho, 
observando as características es-
pecíficas do ambiente laboral, os 
agentes ambientais, as atividades 

exercidas e as funções existentes. 
Já a avaliação quantitativa diz 
respeito à inspeção de determina-
do local de trabalho, utilizando-se 
de equipamentos específicos de 
medição para a quantificação dos 
agentes ambientais presentes no 
ambiente. O intuito é dimensionar 
os riscos e estabelecer medidas 
de controle, bem como o tempo de 
exposição dos trabalhadores.

Se por meio da análise preliminar 
houver a convicção técnica de que 
as situações de exposição são 
aceitáveis, não serão necessárias 
avaliações quantitativas.

4 Equipamento de  
proteção
É fundamental que as 

empresas estejam atentas à 
diferenciação do conceito dos 
Equipamentos de Proteção Indivi-
dual (EPIs) e dos Equipamentos 
de Proteção Coletiva (EPC) no 
eSocial. Os EPIs são dispositivos 
ou produtos individuais utilizados 
pelo trabalhador, destinados à 
proteção de riscos que ameaçam 
sua segurança e sua saúde no 
ambiente de trabalho. Já os EPCs 
são destinados à proteção de ris-
cos que ameacem a segurança e a 

saúde de um grupo de trabalhado-
res, como sistema guarda-corpo/
rodapé, sistema de ventilação e 
sistema de exaustão. 

5 Treinamentos e  
capacitações
Outro evento importante 

do SST é a Tabela 29, que trata 
dos treinamentos, capacitações 
e exercícios simulados previstos 
nas normas regulamentadoras. A 
tabela está dividida em três grandes 
grupos: o primeiro dos treinamen-
tos com registros obrigatórios no 
Livro de Registro de Empregados; o 
segundo com cursos em que não há 
necessidade de anotação no livro; e 
o terceiro que contém duas anota-
ções que também são obrigatórias 
no Livro de Registro de Emprega-
dos, como trabalhador autorizado a 
realizar intervenções em máquinas 
e equipamentos e trabalhador au-
torizado a realizar intervenções em 
instalações elétricas. 

As empresas precisam estar aler-
tas para o fato de que a capaci-
tação é obrigatória, mas, o seu 
registro, não necessariamente. 
Quem optar por substituir esses 
livros pelo eSocial precisa estar 
atentas a esse ponto. 
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17 Maria A. Nuñez Enriquez 
Rede Clean Car - Santos

   

19 Adriano Gomes de  
Barros

AP Barros Tupy - PG
AP Miranda Caiçara - PG
AP Zenith Guilhermina - PG

23 Evandro L. Lima Tóme
AP Bertioga - Bertioga

   

23 Grazielle Ferreira  
Felicio

AP São José de Santos - Santos

23 Thiago Ferreira dos 
Santos

Posto Avenida - Santos
R & L Conveniência - Santos
Thiago Ferreira dos Santos 
Lanchonete - Santos
   

24 Archides Giovanella
Comércio de Combustí-

veis Giovanella - Barra do Turvo
   

25 Karim Ibrahim Hejazi 
Auto Posto Savoy - Juquiá

Um brinde à você!

01 Alberto de Carvalho Neto
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá

01 José Camargo Hernandes 
Auto Posto Arrastão - Santos

Auto Posto Jardim Anchieta - Santos

01 Marcos Martins Manssini 
Auto Posto Porto Guarujá - 

Guarujá
   

02 Vitória Alves Nunes 
Centro Automotivo Mar Azul - 

Guarujá

Ações de representatividade - maio
02Reunião na Sefaz/SP para 

tratar da revisão da Portaria 
CAT 02/11, em São Paulo/SP.

09 Reunião com Sindminérios/
Santos para tratar da renova-

ção da CCT da categoria Troca de 
Óleo, em Santos/SP.

27 Reunião na Prefeitura de 
Guarujá para tratar de assun-

tos de interesse da categoria, no 

Guarujá/SP.

29 Reunião com o Secretário Mu-
nicipal de Gestão de Santos, 

Carlos Teixeira Filho, para tratar de 
assuntos de interesse da categoria, 
em Santos/SP.

30 Reunião na Sefaz/SP, na 
Coord. Adm. Tributária, para 

tratar da revisão da Portaria CAT 
02/11, em São Paulo/SP.

JUNHO
2ª QUINZENA

26 José Carlos da Silva 
Super Posto 200 Milhas - 

Santos

26 Luiz Roberto Favoretto 
Auto Posto Iberá - Itanhaém

Auto Posto Ipê de Itanhaém
Auto Posto Pinheiro do Caiçara - PG
   

28 Maria de Fátima Carvalho
Auto Posto Guará Vermelho 

- Cubatão

JULHO
1ª QUINZENA

03 Artur Schor
Auto Posto Vila Nova - Cubatão

   

09 Dulce Antunes Amado Auto 
Posto Ferreira Amado - SV

09 Vilmar Gavazzoni
Auto Posto Lambari - Miracatu

Morada do Sol Auto Posto - Miracatu
Posto de Abastecimento Cento e Trinta 
e Sete - Miracatu
   

10 Josué Leite de Paula
Auto Posto Filadélfia de Peruíbe

10 Mônica Fente Diaz Garcia
Posto Santo Antônio - Santos

10 Ronald da Silva Diogo Filho
Auto Posto Di Mônaco - PG 

  

11 Gabriele Benedetti Alves
Auto Posto Jatiúca da Avenida 

Santos Dumont - Guarujá
   

12 Maria Esther Eiras Rodriguez 
Auto Posto Itanhaém

12 Rafael Guariglia Silveira
Serval Serviços Automotivos - 

Registro
   

15 Armando Augusto Ribeiro
Super Posto 200 Milhas - Santos
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Um brinde à você!

GLP 1

5 
ANP apreendeu 908.947 litros 
de combustíveis líquidos e 
1.025 botijões de GLP, entre 
cheios e vazios, nos primeiros 

quatro meses deste ano, durante as 
ações de fiscalização. Em 2018, no 
mesmo período, foram apreendidos 
245.674 litros de combustíveis e 2.465 
botijões.

6 Para fazer parte 
da lista de trans-
missão do What-
sapp do Resan, o 

associado deve adicionar 
o telefone do sindicato 
na agenda de contatos do 
celular e nos enviar uma 
mensagem! O número é o 
(13) 99730-8048.

7
Segundo 
pesquisa 
Focus, a 
estimativa de 

crescimento do PIB 
passou a 1,24%, na 
12ª semana seguida 
de redução, com as 
contas para a indús-
tria caindo 0,23 ponto 
percentual, a 1,47%.

3 A União Brasileira 
do Biodiesel e Bio-
querosene (Ubrabio) 
afirmou, em nota, que 

a mistura obrigatória do bio-
combustível na composição 
do diesel precisa aumentar 
para evitar uma “crise iminen-
te” na indústria. O aumento 
da mistura do biodiesel ao 
diesel para 11% estava pre-
visto para junho, mas foi 
adiado após as indústrias re-
latarem problemas nos testes 
em automóveis. Atualmente, 
a percentual de biodiesel no 
diesel é de 10%.

BIODIESEL
Fique Atento!

  

1
Bolsonaro dis-
se que a venda 
direta de etanol 
aos postos pode 

diminuir o preço do litro em 
R$ 0,20, aumentando a 
competitividade em relação 
à gasolina. Quem é contrá-
rio à liberação diz que hoje 
há cerca de 80 usinas em 
recuperação judicial. Assim, 
as produtoras podem se 
esquivar do pagamento de 
impostos que são cobrados 
de quem faz a distribuição.

VENDA DIRETA

4
As Normas Regulamentadoras 
(NRs) de segurança e saúde no 
trabalho vão passar por um longo 
processo de modernização. Segun-

do o secretário de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia, Rogério Mari-
nho, grande parte das normas estão sendo 
revistas, com foco na desregulamentação e 
na simplificação. 

NRs

GRÁVIDAS

WHATSAPP PIB

2 
O Supremo Tribu-
nal Federal (STF) 
decidiu em 29/05 
que grávidas e lac-

tantes não podem exercer 
atividades consideradas 
insalubres. A ação julgada 
foi apresentada em abril de 
2018 pela Confederação 
Nacional dos Trabalhado-
res Metalúrgicos. A entida-
de questionou um trecho da 
nova lei trabalhista que per-
mita o trabalho, exceto em 
caso de atestado médico.

8 
As apreensões de combus-
tíveis líquidos ocorrem por 
irregularidades documentais 
(falta de cobertura fiscal 

dos produtos comercializados),falta 
de autorização para funcionar e 
produtos fora da especificação. A 
maior parte das apreensões está 
relacionada à falta de condições 
operacionais das instalações onde 
os vasilhames estão armazenados. 

GLP 2 




