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A Resolução 12, do Conselho Nacional de Polí-
tica Energética (CNPE), publicada no dia 11 de 
junho, é o carro-chefe para o que vem sendo 
chamado de modernização do setor de abaste-
cimento de combustíveis. No entanto, uma ex-
pressão, em especial, torna o futuro dos setores 
envolvidos nesse processo ainda mais incerto. O 
que são "novos modelos de negócios e os arran-
jos societários"?

Na resolução, o CNPE recomenda que o Ministé-
rio de Minas e Energia, no prazo de até 180 dias, 
em conjunto com a Casa Civil da Presidência da 
República, com os ministérios da Economia e da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a 
ANP, com a Empresa de Pesquisa Energética - 
EPE e com o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica - CADE, faça estudos que subsidiem 
a formulação de medidas voltadas para a promo-
ção da livre concorrência. E taxativamente cita 
que os estudos englobem "modelos de negócios 
e os arranjos societários".

Até este momento, com exceção de declarações 
anteriores feitas pelo diretor-geral da ANP e no 
estudo do CADE divulgado logo após a greve dos 
caminhoneiros do ano passado, o Governo Fede-
ral não falou explicitamente em verticalizar o setor 
varejista de combustíveis.

Ou seja, não há nenhuma proposta oficial para 
que as distribuidoras sejam autorizadas a operar 
no varejo. No entanto, quando se fala em reorga-
nização de "arranjos societários" entende-se que 
pode haver mudança em peças com autorização 
para que agentes atuem em posições diversas 
das atuais.

Enquanto presidente do Resan, eu participei dire-
tamente da luta contra a verticalização na década 
de 2000, quando fomos à Brasília e conseguimos 
convencer deputados e senadores dos prejuízos 

que o País teria com a liberação para que com-
panhias operassem diretamente seus postos de 
combustíveis.

Foi um processo cansativo, dispendioso, mas que 
surtiu efeitos positivos uma vez que conseguimos 
fazer com que as autoridades entendessem como 
é a divisão de papeis no chamado downstream. 
Saímos todos fortalecidos e com ânimo revigora-
do para lutar contra a adulteração que, naquele 
momento, castigava a revenda.

Hoje, além de o Congresso estar envolvido em 
enormes debates políticos para as reformas da 
Previdência e Tributária, não contamos com a pre-
visibilidade das cartas que fazem parte do jogo.

Eu acredito que a verticalização será apresentada 
ao setor como o ponto de partida de uma imensa 
transformação comercial. Ela virá como decorrên-
cia de mudanças de papéis, como consequência 
da total abertura de mercado defendida pelo 
ministro da Economia, Paulo Guedes. 

O difícil será manter a 'promessa' de que toda 
essa mudança terá como objetivo baixar o preço 
do combustível para o consumidor. Essa justifi-
cativa não se concretizará enquanto a sonega-
ção não for combatida com rigor ou até que a 
tributação dos combustíveis deixe de representar 
praticamente a metade do custo de um litro do 
produto que sai das bombas.

Como empresário do setor e líder de uma catego-
ria que vem sofrendo muito nos últimos anos, eu 
torço para que os estudos encomendados pelo 
CNPE e que devem ser concluídos até o final 
deste ano não crucifiquem o revendedor e nem 
nos deixem alijados do processo. Estamos todos 
dispostos a colaborar. Não somos contra a mo-
dernização. Queremos apenas ter a certeza de 
que continuaremos vivos e competitivos!
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Concorrência

Erros de outros países devem servir de exemplo
 

“Precisamos ter muita cautela e planejamento para não 
perdermos os avanços conquistados nos últimos anos”, 
vem alertando o presidente da Fecombustíveis, Paulo 
Miranda, ao falar sobre as medidas que vêm sendo es-
tudadas pela ANP e demais órgãos do Governo Federal 
em nome de uma modernização do setor de abasteci-
mento de combustíveis.

A Federação tem apontado exemplos do que ocor-
reu com o mercado revendedor em países consi-
derados de primeiro mundo que já passaram pelo 
mesmo processo. Somente nos Estados Unidos, por 
exemplo, cerca de 100 mil pequenos empresários 
perderam seus negócios.

“Hoje, no Chile, La Fiscalia Nacional Econômica (FNE), 
órgão antitruste do governo, uma vez mais abre um 
processo para investigar condutas anticompetitivas no 
mercado que, ao que parece, voltou a ser um oligopólio 
na distribuição e revenda, após o processo de vertica-
lização sem o planejamento necessário! O consumidor 
está pagando mais caro do que antes. É o chamado 
abuso de posição dominante”, diz uma carta aberta 
publicada pela Fecombustíveis.

A preocupação é que situações como essa se repitam 
no Brasil, onde o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE) demora, em média, 10 anos para 
julgar um processo de cartel, e a Justiça comum leva 
até 15 anos para chegar a uma sentença. 

“Nós temos centenas de processos no judiciário para 
discutir preços discriminatórios, preços predatórios, 
abusos de posição dominante, que já têm, no mínimo, 
12 anos. Quando sai a sentença, o empresário já que-
brou há muito tempo e já perdeu o seu negócio”.

 

 

 

“Quando tivermos competição no 
refino e nas importações de com-
bustíveis acabados, aí teremos uma 
noção do impacto deste novo dese-
nho nos preços na ponta final. 
Se ainda assim, o governo 
avaliar que não atingiu seu 
objetivo, aí, sim, continu-
aria o processo de aber-
tura de todo o setor”, 

Paulo Miranda,
presidente da 
Fecombustíveis
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Lideranças da revenda de todo o Brasil estão empe-
nhadas em mostrar para as autoridades que o País 
ainda não está preparado para uma abertura completa 
e tão radical do setor de combustíveis. Na Baixada 
Santista, o presidente do Sindicombustíveis Resan, 
José Camargo Hernandes, se reuniu com a deputada 
federal Rosana Valle (PSB).

Hernandes explicou à parlamentar que as medidas 
que estão sendo estudadas pela ANP e diversos 
ministérios a pedido do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) devem ser precedidas de uma 
reestruturação do setor de refino, com maior oferta 
de produtos e competitividade de preços, já que este 
é o elo da cadeia de combustíveis onde há a maior 
concentração nas mãos de um único agente, ou seja, 
a Petrobras como dono de 99% das refinarias.

Hernandes explicou que uma das propostas que é 
a venda direta de etanol das usinas para os postos 
surgiu de um lobby de usineiros do Nordeste que 
culminou em um projeto aprovado a toque de 
caixa pelo Senado e hoje está na Câmara 
dos Deputados aguardando análise. 

“O discurso é de que, com a eliminação da 
distribuidora, o preço do etanol cairia em R$ 
0,20. Isso é um terço de verdade. Há toda 
uma logística para levar ou trazer o álcool das 
regiões produtoras. Imagine eu mandar buscar 
um caminhão de etanol em Piracicaba? Qual 
a vantagem? Além disso, no Nordeste, a safra 
de cana ocorre seis meses no ano. Nos outros 
seis meses, quem fornece etanol para os 
postos daqueles estados são as usinas de São 
Paulo”, explicou ele. 

Consumidor e tributos
O outro ponto discutido é o quanto se está fa-
lando em benefício para o consumidor final sem 

situação do mercado. Hoje um dos maiores problemas 
do setor é a tributação: 48% do preço da gasolina na 
bomba se referem a impostos federais e estaduais. Se 
você transfere a responsabilidade para a usina recolher 
os tributos que incidem no etanol, como quer o projeto 
em discussão, haverá um risco imenso de aumentar a 
sonegação”. 

Empregos
A deputada Rosana Valle se mostrou preocupada 
com o futuro dos trabalhadores. Apenas em postos 
de combustíveis são em torno de 500 mil no Brasil. 
“Querem implantar leis americanas aqui que podem 
criar um caos social”, disse ela ao saber do risco de 
toda a “modernização” defendida pelo CNPE, ANP 
e Governo Federal culminar com a implantação da 
verticalização (distribuidoras operando postos) e do 
self-service.

Revenda mobiliza parlamentares 

A deputada federal Rosana 
Valle (PSB) conhece bem a 
revenda desde as entrevistas 
que fazia com o presidente do 
Resan enquanto jornalista  

que haja qualquer garantia de que os preços 
vão cair nas bombas se for aprovada a venda 
direta de etanol entre usinas e revendas, dada 
autorização para TRR´s fornecerem produtos 
para postos ou permitida a entrada das compa-
nhias distribuidoras no varejo.

“Em nome dessa pseudodefesa do consumidor 
e da modernização do setor de abastecimento, 
vão criar um elefante branco que vai piorar a 



A

06  |  POSTOS & SERVIÇOS

“Não venho aqui como 
uma liderança que é con-
trária à modernização. 

Queremos apenas que es-
sas mudanças não matem 

o dono de posto de 
combustíveis”,

José Hernandes, 
em declaração à deputada 

federal Rosana Valle

1Não somos contrários à venda 
direta de etanol pelas usinas. 

Basta elas montarem uma distribui-
dora vinculada à usina ou então o 
governo alterar a regra tributária e 
elas recolherem todos os impostos 
na fonte. O que não podemos é 
turbinar a grande sonegação que já 
existe no etanol, inclusive a venda 
direta da usina sem nota fiscal, como 
se vê todo dia na mídia!

2O governo quer que o empresário 
honesto concorra, por exemplo, 

com o crime organizado que já tem 
mais de 300 postos em São Paulo? 
Impossível, é uma concorrência absur-
damente desleal! As autoridades têm 
que resolver primeiro muitas irregulari-
dades flagrantes que temos no merca-
do antes de abri-lo completamente!

3Atualmente, são conhecidos pela 
ANP apenas 19.140 pontos de 

abastecimentos (PAs), mas estima-se 
que este número seja muito superior. 
Muitos destes PAs estão em situação 
irregular e cometem transgressões 

ambientais, ou são sediados em 
locais precários, colocando em risco a 
segurança da população. O mercado 
poderia se transformar em bagunça 
generalizada!

4A sugestão da Fecombustíveis 
é que o governo promova a 

abertura do mercado paulatinamen-
te, começando pelo refino. No Brasil 
temos 19 refinarias. Só para compa-
rar, nos Estados Unidos atualmente 
são mais de 140.

Outras medidas sugeridas
- Abrir o mercado de refino

- Completar a infraestrutura dos por-
tos para possibilitar as importações

- Regulamentar o compartilhamento 
das instalações e dutos de transporte

- Melhorar o ambiente de negócios 
para atrair mais investidores

- Simplificar o emaranhado tributário com 
impostos diferentes em cada estado.
Fonte: Fecombustíveis

Entenda posicionamento da revenda nacional

“Nós temos centenas de 
processos no judiciário 

para discutir preços discri-
minatórios, preços preda-
tórios, abusos de posição 

dominante, que já têm, no 
mínimo, 12 anos. Quando 
sai a sentença, o empre-
sário já quebrou há muito 
tempo e já perdeu o seu 

negócio”,

Paulo Miranda, 
presidente da Fecombustíveis

Até 100 usinas poderão fechar no 
Brasil caso a venda direta de etanol 
para postos seja aprovada e, com ela, 
ocorra a monofasia tributária, com a 
transferência total do pagamento de 
impostos para o produtor. A afirmação 
foi feita pelo presidente da União da 
Indústria da Cana-de-Açúcar (Unica), 
Evandro Gucci, durante a edição 
2019 do Ethanol Summit, realizada 
em junho, em São Paulo. 

Pela estimativa de formação de pre-
ços do etanol hidratado, atualmente, 
as usinas paulistas pagam R$ 0,13 
de Pis/Cofins, enquanto as distribui-
doras recolhem R$ 0,11.

“Em um ambiente de concorrência 
perfeita, tudo bem. Se o preço do 
etanol sobe muito, a distribuidora 
consegue repassar esses R$ 0,11 
devido à sua cesta de produtos ofer-
tados, enquanto o produtor não tem 
a mesma facilidade, pois sua oferta 
é inelástica. Então, hoje, a nossa 
dificuldade de transferência de 
custos é de R$ 0,13. Se passar para 
R$ 0,24, veremos cerca de 80 a 100 
usinas sendo fechadas”, advertiu. 
A Unica defente que mudanças no 
setor ocorram apenas após uma 
ampla reforma tributária. 

(Com informações da Revista Combustíveis & Conveniência)

Uma centena de usinas poderá ser 
fechada, diz presidente da Unica 
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523 
MILHÕES 

de toneladas de CO2 deixaram de 
ser lançadas na atmosfera desde 
o lançamento dos veículos flex até  

dezembro de 2018

4 
BILHÕES 

de árvores teriam de ser 
plantadas ao longo de 20 

anos para atingir a mesma 
economia de CO2

Primeiro motor 100% etanol completa 40 anos
O primeiro modelo de veículo com motor mo-
vido 100% a etanol completa 40 anos desde 
seu lançamento. Em julho de 1979, a Fiat re-
volucionou o mercado com seu modelo 147, 
que permaneceu no mercado brasileiro entre 
até 1987 e teve aproximadamente 120,5 mil 
unidades vendidas. Naquela época, o etanol 
custava metade do litro da gasolina.

Quatro décadas depois, a Fiat trabalha no 
desenvolvimento de um motor Firefly Turbo 
movido 100% a etanol. O desafio é eliminar 
o degrau de 30% que há na eficiência com-
parada com um motor movido à gasolina, 
garantindo uma alta eficiência energética e 
baixo impacto ambiental. Ainda sem cilindra-
da definida, o motor será baseado no T4.

História
As primeiras bombas de etanol surgiram nos 

postos BR no início de maio de 1979. Além 
dos pouquíssimos Fiat 147 em circulação 
naquele ano, o abastecimento com etanol se 
estendeu aos carros com motores converti-
dos em pequenas oficinas e também satisfez 
a curiosidade de motoristas que misturavam 
um pouco de álcool à gasolina em busca de 
economia.

Depois do 147, vieram os modelos a álco-
ol do Volkswagen Fusca, Ford Corcel II e 
Chevrolet Opala. A partir de 1985, 96% dos 
carros nacionais que saíam das fábricas ti-
nham motor movido a álcool. Daí veio a crise 
das usinas, falta de crédito e a decadência 
do Proálcool. 

O combustível voltou a ser uma opção à ga-
solina em 2003, com a chegada do Volkswa-
gen Gol 1.6 flex ao mercado. 
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A transferência da propriedade de um posto 
de combustível está no topo da lista de 
problemas que tiram o sono do revendedor. 
Imagine levar até um ano para tirar seu 
nome da sociedade e efetivar a transfe-
rência para o novo dono? Para encontrar 
alternativa à essa situação é que o Sindi-
combustíveis Resan vem participando de 
uma frente de trabalho junto com outras 
lideranças da revenda no Estado para que 
a Secretaria da Fazenda (Sefaz) de São 
Paulo altere a Portaria CAT 02.

O risco para quem vende o posto é ter que 
ficar no contrato social por todo esse tem-
po, respondendo civil e criminalmente por 
uma empresa que não mais lhe pertence. 

“Posto de combustível é um negócio muito 
específico. Muitas vezes um empresário 
sem experiência no setor, o que chama-
mos de calça branca, entra no mercado, 
mas não consegue se adaptar. Daí vende 
o posto antes mesmo de ele estar no seu 
nome. Temos exemplos de um revendedor 
‘A’ que vendeu para ‘B’, que vendeu para o 

‘C’, que, por fim, vendeu para o ‘D’. Nesse 
tempo, o posto já fechou duas vezes, mas 
foi o nome do ‘A’ que foi para a lama e está 
respondendo a um inquérito civil, ação civil 
pública... Ou seja, enquanto a Sefaz não 
dá o OK, toda a responsabilidade jurídica 
e administrativa é de quem está vendendo 
o posto. A conta é toda do ‘A’”, explica o 
diretor do Resan, Ricardo Eugênio Meire-
les de Araújo. 

Outro ponto desfavorável na negociação é 
que a própria distribuidora não suspende as 
garantias dadas pelo revendedor enquanto 
o contrato não estiver aprovado pela Sefaz. 

Passo a passo
Segundo a advogada do Resan, Carolina 
Dutra, a venda de um posto engloba duas 
etapas simultâneas. A primeira envolve 
o Direito Civil com o contrato de venda e 
compra do fundo de comércio e a cessão 
das quotas sociais. “Esse contrato tem os 
riscos normais (do comprador não pagar 
pelo acordado após receber a posse da 
empresa)”.

Contrato Social

A 'difícil arte' de vender um posto
Sindicatos da revenda de São Paulo, entre eles o Sindicombustíveis Resan, formaram 
grupo de trabalho para buscar uma solução junto à Secretaria da Fazenda do Estado
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A segunda etapa é a que envolve 
a Portaria CAT 02, que além de 
uma ampla documentação, exige 
também entrevista pessoal com 
o comprador. “No fundo, essa 
legislação foi criada até a pedi-
do de revendedores honestos 
como uma proteção à entrada de 
laranjas no mercado. Mas aca-
bou não nos protegendo porque 
os maus empresários continuam 
colocando postos em nome de 
laranjas, enquanto nós acabamos 
sendo vítimas da burocracia. O 
problema maior está na demora 
da análise do processo”, diz José 
Camargo Hernandes, presidente 
do sindicato.

Pela regra, a fiscalização in loco 
funciona como uma entrevista 
pessoal. Mas, antes disso, é 
preciso enviar à Sefaz as cinco 
últimas declarações de Imposto 
de Renda e apresentar o compro-

vante da transferência bancária 
ou o contrato de parcelamento da 
concretização da venda. O risco 
em aguardar a troca da titularida-
de no contrato social por meses 
está em toda a responsabilidade 
jurídica e administrativa mantida 
sob os ombros de quem está ven-
dendo o negócio. 

“Há o caso de um revendedor que 
vendeu posto com imóvel e tudo 
para um grupo que seria ligado 
ao crime organizado. Só que 
o posto está no nome dele até 
hoje. E como os novos donos não 
pagaram a distribuidora, a dívida 
também é do revendedor”, explica 
outro empresário do setor,  que 
prefere não se identificar. 

O que fazer?
O primeiro passo é nunca efetuar 
uma transação sem assessoria 
jurídica e contábil. O grupo de 

trabalho formado por sindicatos 
de São Paulo que pede mudan-
ças à Sefaz apresentou, no dia 
30 de maio, algumas propostas 
ao coordenador da Administração 
Tributária de SP e ao secretário 
de Fazenda, Henrique Meirelles.

“Entre outras coisas, pedimos 
que a CAT 02 tenha prazos pré-
-definidos para cada uma de 
suas etapas. Eles alegam que 
os revendedores não entregam a 
documentação completa. Então, 
sugerimos que após receber a 
documentação, a Sefaz informe, 
em 48 horas, se está faltando 
algo ou não. Se estiver tudo OK, 
pedimos que seja determinado 60 
dias para termos uma resposta”, 
explicou Hernandes.

Há quem pense que o melhor 
caminho até a empresa passar 
para o nome do novo dono seja 
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se manter dentro do posto. A 
advogada Carolina Dutra explica 
que, juridicamente, essa opção 
não é prudente uma vez que 
pode ficar implícito que a par-
te que está saindo do negócio 
tomou decisões conjuntas com o 
novo dono. 

“Se houver uma decisão errada, 
você será corresponsável por 
ela. Se o vendedor estiver de 
fora, ele até pode responder pe-
los atos num primeiro momento, 
mas depois há como cobrar da 
outra parte”, explica Carolina. 

Por outro lado, José Hernan-
des lembra que enquanto esse 
processo não for finalizado, é o 
CPF do revendedor que estará 
bloqueado. "Serão cinco anos de 
briga com seu nome no Serasa. 
Se o novo dono se envolver em 
alguma irregularidade e perder 
a inscrição estadual do posto, 
as outras empresas que estão 
no nome do vendedor estarão 
comprometidas. Nós chegamos 
a pleitear uma inscrição estadual 
transitória, mas nos disseram 
que não há essa possibilidade. 
Então pedimos para que os pra-
zos de tramitação sejam reduzi-
dos”, relata Hernandes.

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

Marcelo Yasuda, diretor de Atendimento, Gestão e 
Conformidade da Sefaz SP

Sefaz promete agilizar 
a análise de processos

MMarcelo Henrique Yasuda Ke-
telhuth, diretor de Atendimen-
to, Gestão e Conformidade da 
Secretaria de Fazenda de São 
Paulo, garantiu durante entrevista 
a Postos & Serviços, no dia 28 de 
junho, que algumas das suges-
tões feitas pela revenda serão 
acatadas pela pasta. A principal 
delas é a simplificação das exi-
gências para casos mais simples 
de mudança do contrato social, 
como aumento de capital, altera-
ção de endereço ou inclusão de 
atividade extra como uma loja de 
conveniência.

“São mudanças que não en-
volvem grandes alterações no 
contrato social e que poderão ser 
feitas no âmbito do próprio posto 
fiscal, sem necessidade de visita 
do fiscal ao posto revendedor”, 
explica Yasuda.

Já as situações que necessitem 
de “melhor análise”, como abrir, 
vender ou mudar o quadro societá-
rio de um posto, a pretensão é que 

o processo continue a ser feito nas 
delegacias tributárias, mas com 
controle direto da Secretaria de Fa-
zenda do Estado sobre os prazos. 

“Ainda vamos avaliar uma forma 
de conseguir ter uma decisão 
mais rápida para autorizar a ven-
da, mesmo que essa autorização 
depois possa ser revista. Ou seja, 
mesmo após o processamento do 
cadastro, sempre haverá a pos-
sibilidade de o posto ser cassado 
se a análise posterior (e mais 
minuciosa) for negativa”. 
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O grupo Ultra anunciou uma re-
estruturação de suas cinco em-
presas, entre elas a Distribuidora 
Ipiranga, que hoje detém mais de 
80% da receita líquida do con-
glomerado, que no ano passado 
atingiu faturamento de R$ 90,7 
bilhões. Segundo matéria publica-
da no jornal Valor Econômico no 
dia 17 de junho, a reorganização 
tem como objetivo melhorar o 
desempenho dos negócios para-
lelos à venda de combustíveis, 
como a rede de franquias am / pm, 
o programa ‘Km de Vantagens’ e o 
aplicativo ‘Abastece Aí’. 

Hoje, as lojas am/pm geram ven-
das de R$ 2 bilhões por ano sob o 
comando, desde o início de 2019, 
do ex-diretor-geral da Brazil Fast 
Food Corp (BFFC), da rede Bob's, 
Marcello Farrel. 

A diretoria da rede de distribuição 
de combustíveis, com cerca de 2,5 
mil postos, está sob o comando de 
Miguel Lacerda, ligado ao diretor-
-superintendente da Ipiranga, 
Marcelo Araújo. Em entrevista ao 
Valor, o presidente da Ultrapar, 
Frederico Curado, disse que em-
bora o combustível ainda seja o 
negócio central, os demais seg-
mentos estavam na “sombra”. 

A distribuidora está empenhada 
em dar continuidade “à migração 
da rede para um novo modelo de 

bonificação (atrelado ao resulta-
do da venda de combustíveis) e 
aos investimentos em infraestru-
tura logística, reforçados com a 
participação no consórcio com as 
rivais BR e Raízen que venceu 
leilões de terminais portuários em 
Vitória (ES) e Cabedelo (PB)”. 
São projetos que, juntos com o 
investimento da Ultracargo para 
arrematar o terminal de Vila do 
Conde (PA), somam R$ 1 bilhão.

Economia
O grande desafio da holding é 
vencer os obstáculos da economia 
brasileira e fazer suas ações volta-
rem ao patamar de fevereiro do ano 
passado, quando eram vendidas a 
R$ 38,95. A cotação hoje chega a 
R$ 21. A companhia planeja investir 
R$ 1,8 bilhão neste ano.

(Com informações do jornal Valor Econômico)

O revendedor de combustíveis 
pode continuar a usar os termô-
metros antigos para a medição 
da temperatura dos combustíveis. 
A Fecombustíveis fez uma con-
sulta oficial ao Inmetro acerca da 

substituição dos medidores com 
mercúrio pelos novos modelos 
sem o metal líquido. 

De acordo com o órgão, a regra 
atual (Portaria 523/2018) descarta  
a necessidade de aquisição, por 

ora, de novo termômetro, mes-
mo com a atualização da Portaria 
424/2018 pela de número 523/2018. 
A definição quanto aos novos 
equipamentos dependerá de Nota 
Técnica ainda não publicada.

Postos podem continuar a usar termômetros de mercúrio

Grupo Ultra anuncia mudanças 
na Ipiranga e nas lojas am/pm 

Notas
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As mudanças de hábito de consumo 
do brasileiro estão transformando o 
modo de interação entre os consu-
midores e as lojas de conveniência. 
A grande diferença do passado - não 
tão distante - é que, agora, os clien-
tes também chegam às lojas a pé. 

As conveniências deixaram de ser 
uma loja de compra por impulso 
e passaram a ter clientes fiéis. O 
grande avanço veio com a quebra do 
paradigma de que essas lojas são 
necessariamente mais caras do que 
o mercado ou a padaria tradicional. 

Com isso, segue em ascensão a 
tendência de que mais conveniências 
sejam instaladas em postos de servi-
ços. O Brasil tem uma penetração de 
20% de lojas em postos, enquanto os 
Estados Unidos chegam a 88%.

Postos & Serviços entrevistou o 
gerente de mercado, comunicação 
e conveniência, Eduardo Serpa, da 
Plural, associação que reúne as três 
principais marcas de conveniências 
ligadas às distribuidoras: am / pm, 
BR Mania e Shell Select, para falar 
da mudança de formato que vem se 
consolidando no segmento. 

“Temos lojas com metragens maiores 

e mais diversidade de produtos para 
atender ainda mais a necessidade 
do consumidor e tirar a ideia de que 
conveniência é um ponto de passa-
gem. A conveniência, hoje, é uma 
loja de destino”, diz Serpa.

Segundo ele, o consumidor já reconhe-
ce os pontos positivos deste tipo de loja 
e não discorda em pagar um pouco 
mais por estar sendo servido em um 
estabelecimento que geralmente ocupa 
os melhores e mais nobres metros 
quadrados das cidades. "Ele também 
já entende que o preço mais alto não 
é uma regra para todos os produtos 
e percebe o investimento que marcas 
próprias vêm fazendo no food service".

Outra tendência, de acordo com Ser-
pa, é a dissociação entre lojas e pos-
tos, tornando-se um atrativo próprio. 
No entanto, a importância delas para 
o faturamento do negócio continua 
grande. "Elas agregam volume de 
venda de combustível em 20%. Isso 
é constatação, não é achismo. O con-
sumidor se sente mais seguro ao ver 
o movimento, a estrutura, o fluxo de 
veículos...”, continua o especialista. 

Tendência permanece
A alimentação não é o único foco de 

uma conveniência. O segredo é de-
senvolver um projeto que permita ao 
consumidor abastecer, ir à loja para 
um cafezinho, à farmácia, tudo numa 
única parada. Essa tendência de 
ter um complexo onde consumidor 
resolve sua vida é o modelo ideal.

“Nos Estados Unidos, a retaguarda 
do posto tem muito mais fluxo de 
pessoas do que a própria pista de 
abastecimento”. 

Aqui, o desafio está no fato de o ca-
nal de conveniência não ter uma re-
gulamentação clara. “Qual o conceito 
de conveniência para o consumidor 
e para a indústria?"

Serpa explica que, enquanto para o 
consumidor, uma conveniência pode 
funcionar tanto em um posto como 
em um mercadinho de bairro, para a 
indústria a definição está atrelada ao 
segmento de combustíveis e ao mo-
delo tradicional de loja. Isso implica 
em negociações e preços diferencia-
dos para ambos os segmentos.

Novos modelos
Nos grandes centros, as lojas ane-
xas aos postos de abastecimento 
já oferecem novos formatos, como 
as mercearias que vendem frutas, 

Lojas ganham 'vida' própria
Conveniência



C

verduras e legumes, casas de 
carnes nobres... A vantagem é o 
aumento do ticket médio de com-
pras. "A grande sacada é aumentar 
o sortimento". 

Já nas lojas tradicionais, o poten-
cial de crescimento está nas linhas 
de fast food e nas refeições como 
almoço e café da manhã.  

“Lá fora já está consolidado e 
começa a surgir agora no Brasil os 
produtos prontos para consumo, 
como as saladas preparadas para 

o consumidor pegar na geladeira 
e ir embora. É um modelo muito 
forte nas redes americanas CVS, 
Walgreen... Mas isso independe do 
tamanho da loja".

Uma boa dica é investir nas gôn-
dolas de 'pegue e leve' na hora e 
incluir essa categoria de alimento 
pronto para consumo como as sala-
das de frutas, iogurtes com cereais. 
"É algo que o cliente passa, pega e 
já paga rapidamente no caixa para 
consumir fora da loja”.

Definição de cliente
O consumidor de hoje busca por 
serviços personalizados, aten-
dimento de qualidade e bom 
relacionamento com a empresa 
escolhida. 

Além disso, não são mais indiví-
duos isolados: eles estão conec-
tados uns aos outros e se mos-
tram bastante ativos aos oferecer 
feedback – tanto positivo quanto 
negativo - às empresas ou marcas 
acerca da experiência de compra.
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De cervejas especiais a churrasco: 
conveniências se reinventam

Charles Monteiro, gerente comercial 
da agHora Conveniência - modelo 
de licenciamento de loja de conve-
niência dentro dos conceitos mais 
modernos do varejo – comenta que 
estar preparado para atender a este 
novo tipo de consumidor é a peça 
chave para a empresa se firmar no 
mercado. 

“Sempre tivemos nosso layout 
preparado para atender os diversos 
tipos de consumo. Junto de nos-
sos licenciados, percebemos essa 
mudança no perfil dos clientes, que 
passaram a buscar por serviços até 
então não presentes ou em poucas 

quantidades em nosso mix padrão”. 

Foi aí que a rede passou a criar 
áreas mais definidas para atender 
esse público, com foco na padaria, 
churrasco e até mesmo cervejas 
especiais. “Preço alto não fideliza 
cliente. Como nunca fez parte da 
política de relacionamento da nos-
sa rede definir os valores finais dos 
produtos - apenas orientamos em 
terem uma precificação condizente 
com a realidade do microuniverso 
inserido – o empresário consegue 
oferecer aquilo que o cliente quer 
com um preço que não iniba o 
consumo”.   

No início do ano, foram criados e 
disponibilizados os módulos volta-
dos para oferecer esses serviços. 

"Inicialmente não são padrões 
obrigatórios em todas as lojas. 
Apenas inserimos de acordo com 
as demandas locais e isso traz 
mais assertividade no serviço 
oferecido. Incorporar essas áreas 
voltadas para padaria, churrasco 
e cervejas especiais, além de au-
mentar os itens de cada categoria 
e ampliar a oferta, é uma manei-
ra de fidelizar os clientes e criar 
oportunidades de consumo para 
os novos”.   
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Campanha

Com o objetivo de oferecer um 
espaço cultural e educativo para 
crianças e adolescentes que vivem 
no entorno do Mercado Municipal 
de Santos, área considerada de 
alto risco social, é que foi fundada 
em 2001 a Associação Esculpir. A 
entidade sem fins lucrativos foi a 
escolhida para receber a doação 
de R$ 3.500,00 da Campanha 
Abasteça o Natal de Quem Precisa 
2018; projeto de responsabilidade 
socioambiental promovido pelo 
Sindicombustíveis Resan há 22 
anos e que conta com o intenso 
apoio do quadro associativo.

Roberto Jurandir Andreazza Filho, 
presidente da Associação, con-
ta que o projeto começou com a 
Polícia Militar. “Como eles sempre 
tiveram muitos problemas nesta 

região, a polícia criou o projeto 
para tentar tirar as crianças da rua, 
que, provavelmente, seriam poten-
ciais traficantes de amanhã. Duas 
policiais tomavam conta, mas, em 
2006, houve uma mudança do co-
mando e eles saíram do projeto”. 

Roberto, que já era voluntário na 
época, resolveu assumir a enti-
dade junto com outros amigos. 
“O que mais nos preocupava era 
perder o imóvel (que era da PM). 
Após divulgarmos que o Esculpir 
poderia fechar, uma senhora nos 
procurou e cedeu este espaço, 
que está emprestado até hoje”. 

Karina Nishi, voluntária há 16 
anos, se dedica integralmente ao 
projeto, pois vê os frutos colhidos 
ao longo dos anos com as crian-
ças que permaneceram lá dentro. 

“Quando vejo homens e mulheres 
que passaram por nossas mãos 
e hoje estão com seus 30 e pou-
cos anos, com família constituída 
e encaminhados na vida, me dá 
uma alegria imensa. Digo que das 
nossas crianças nós damos conta. 
Mas o crime, na maioria das vezes, 
está dentro de casa. É complica-
do, pois quem está solto não tem 
outro caminho senão a droga e o 
tráfico. Quando não é a família, as 
próprias amizades os levam para 
o mal caminho. Já perdemos cinco  
alunos para o tráfico. Inclusive, três 
estavam num nível avançado de 
violão, mas a pressão familiar foi 
tanta que eles abandonaram. Hoje 
estão por aí”. 

Mas, enquanto estão no projeto, 
Karina exige postura, esforço e, 
principalmente, respeito. “Não es-

Resan colabora com Projeto Esculpir
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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

tamos aqui para tratá-los como coitadinhos, mas 
para que descubram seus potenciais e o quanto 
são capazes”. 

Indicação

O Projeto Esculpir foi indicado pelo diretor do 
Resan, Renato Goldoni. Ele conhece o presidente 
da entidade há anos e acompanhou o engajamen-
to dele nos projetos sociais. “Eu já fiz doações ao 
Esculpir, pois vejo que o trabalho é realizado com 
seriedade. Quando surgiu a indicação de algumas 
entidades, nós do sindicato sempre prepondera-
mos a seriedade. Não tem como não se comover 
quando vemos que o próximo larga sua vida para 
viver em prol de outra pessoa, como é o caso des-
ses voluntários. Isso não é para qualquer um”, diz. 

Goldoni, por possuir loja de conveniência, sempre 
doa os produtos que estão para entrar na fase de 
próximo ao vencimento à entidade. "Muita gente quer 
ajudar e não sabe como. Essa é uma boa opção".

"Graças as pessoas que nos ajudam, como o 
vocês do Resan e tantos outros ‘Renatos’ que 
existem por aí, é que o projeto está de pé", finali-
za Roberto. 

Sobre a entidade

O projeto Esculpir completou 18 anos em 14 de 
abril de 2019. Se mantém exclusivamente com 
doação e trabalho voluntário. Atendem crianças de 
cinco a 14 anos, podendo estender até 16, em con-
tra turno com as escolas. Oferece aulas de violão, 
costura, xadrez, ioga, dança contemporânea, Jiu 
Jitsu e reforço escolar, além de quatro refeições di-
árias. Atualmente, 70 crianças frequentam o projeto 
de segunda a sexta, das 7h30 às 17h e aos sába-
dos no período da tarde. Quer ajudar também? A 
entidade fica na Rua Sete de Setembro, 104, Vila 
Nova, Santos. O telefone é o (13) 3221-5809.

Alunas mostram as mochilas produzidas no curso de costura Aulas de violão são ministradas aos sábados; há apresentações externas

Diretor do Resan, Renato Goldoni (à direita), entrega a doação de  
R$ 3.500,00 dos associados ao presidente e voluntária do projeto
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JJoão trabalhava em uma empresa há muitos anos. Funcionário sério, dedicado, 
cumpridor de suas obrigações e, por isso mesmo, já com seus 20 anos de casa. 
Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação: 
-- Patrão, tenho trabalhado durante estes 20 anos em sua empresa com toda a 
dedicação, só que me sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há 
somente três anos, está ganhando mais do que eu. 
O patrão escutou atentamente e disse: 
-- João, foi muito bom você vir aqui. Antes de tocarmos nesse assunto, tenho 
um problema para resolver e gostaria da sua ajuda. Estou querendo dar frutas 
como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma 
quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi.
João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em cinco minutos 
estava de volta.
-- E aí, João?
-- Verifiquei como o senhor mandou. O moço tem abacaxi.
-- E quanto custa?
-- Isso eu não perguntei, não.
-- Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários?
-- Também não perguntei isso, não.
-- Há alguma outra fruta que possa substituir o abacaxi?
-- Não sei, não...
-- Muito bem, João. Sente-se ali naquela cadeira e me aguarde. 
O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma  
orientação que dera a João:
-- Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o 
almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá até lá e verifique se eles têm 
abacaxi, por favor. Em oito minutos o Juca voltou.
-- E então? - indagou o patrão.
-- Eles têm abacaxi, sim, e em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. 
Se o senhor preferir, tem também laranja, banana e mamão. O abacaxi é ven-
dido a R$ 1,50 cada; a banana e o mamão a R$ 1,00 o quilo; o melão R$ 1,20 
a unidade e a laranja a R$ 20,00 o cento, já descascado. Mas como eu disse 
que a compra seria em grande quantidade, eles darão um desconto de 15%. Aí 
aproveitei e já deixei reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo - 
explicou Juca.
Agradecendo as informações, o patrão dispensou-o. Voltou-se para o João, que 
permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe:
-- João, o que foi mesmo que você estava me dizendo?
-- Nada sério, não, patrão. Esqueça. Com licença. E o João deixou a sala...

Moral da história...
Tem muita gente assim. Acomodada, que não faz absolutamente nada além do que foi estri-
tamente pedido ou solicitado. São pessoas que acham "que já fazem demais" e sentem-se 
os eternos injustiçados. Num mercado competitivo como o do mundo atual, quem for melhor, 
quem se esforçar mais, quem se interessar realmente pelo que faz, é óbvio, que vai galgar 
postos no ambiente de trabalho. Não se restrinja, não se limite, amplie seus horizontes. Só 
assim você vai se destacar e ter sucesso na sua vida profissional.

O abacaxi...
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TROCA DE ÓLEO

4 
Prezados associados (as), 
já encontra-se disponível 
em nosso portal o Termo 
Aditivo da Categoria Tro-

ca de Óleo - referente ao período 
2019/2020. Para conferir o texto no 
íntegra, acesse o site: http://www.
resan.com.br/convencoes-coletivas/

5 Para fazer parte 
da lista de trans-
missão do What-
sapp e receber as 

notícias do setor de forma 
rápida, o associado deve 
adicionar o telefone do Re-
san na agenda de contatos e 
nos enviar uma mensagem! 
Anote: (13) 99730-8048.

6O Governo Federal trabalha para que uma versão 
muito mais simplificada do e-Social seja colocada em 
prática. Um grupo de trabalho foi criado para isso e o 
objetivo é reduzir fortemente o número de obrigações e 

exigências impostas aos empregadores. Há um amplo consenso 
entre os ministros do presidente Jair Bolsonaro (PSL) que, do jei-
to que está, o e-Social precisaria ser extinto. Entretanto, há uma 
visão majoritária de que não é possível o País ficar sem nenhum 
instrumento. Por isso, a tendência é que os ministérios e a Presi-
dência apresentem em poucos meses o futuro do programa. 

Fique Atento!

  

1O governo prepa-
ra a flexibilização 
de 14 normas de 
segurança e saú-

de do trabalho neste ano, 
das quais cinco serão alte-
radas em julho. Entre elas a 
chamada NR-12, que trata 
de regras para manuseio de 
máquinas e equipamentos, 
o que abrange desde pada-
rias a siderúrgicas. Juízes, 
procuradores e auditores 
fiscais do Trabalho são con-
trários à flexibilização.

NRs

3A diretoria executiva da Petrobras apro-
vou a revisão na periodicidade de reajus-
tes nos preços de óleo diesel e gasolina 
comercializados em suas refinarias. As 

alterações serão feitas sem periodicidade definida, 
de acordo com as condições de mercado e da análi-
se do ambiente externo, possibilitando à companhia 
competir de maneira mais eficiente e flexível. 

COMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO 44 

WHATSAPP e-SOCIAL

2 
A Fecombustíveis e o SindiTRR participaram de 
uma ação judicial promovida pelo Sindicom contra 
a ANP, visando a anulação da obrigação de for-
necer amostra testemunha à revenda no sistema 

FOB, imposta pela Resolução ANP 44/13, sob a alegação de 
dificuldades operacionais para tanto. Por meio de decisão 
proferida em 3 de junho,  o Superior Tribunal de Justiça ne-
gou o último recurso do Sindicom, deixando clara a respon-
sabilidade solidária de todos os agentes em zelar pela qua-
lidade dos combustíveis comercializados. Seja no sistema 
CIF ou FOB, havendo negativa ou embaraço por parte da(s) 
distribuidora(s) na coleta de amostra-testemunha (ou mesmo 
no fornecimento de envelope de segurança e de frasco para 
coleta), cabe ao posto denunciar o fato à ANP pelo endereço 
amostra_sfi@anp.gov.br em até 72 duas horas.
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Sigueco Hashimoto 
Auto Posto Ouro Verde Sete 
Barras - Sete Barras

   
Roberto Salgado Antunes
Auto Posto Portal do Gonzaga - 
Santos

   
Rodrigo Ferramenta  
Malta Ferrari
Ferrari & Ferramenta - Itariri

   
Daniel de Sousa e Vilhena 
AP Linda Iguape Eireli - Iguape
   
José Luiz Villamarim Gomez
Auto Posto Espumas - Santos
   
Raphael Araujo Amaral 
Auto Posto Tamburello - Santos
   
Edna Benissi Fernandes
Fase Quattro Comércio de Com-
bustíveis - Juquiá

   
Khalil Tuffyck Cezare Brunelli 
Santos Abdalla 
Comercial Alvorada Center - 

Santos; Klareando Loja de Conveniêni-
cia Eirelli - Santos

JULHO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

AGOSTO
1ª QUINZENA20

22

28

17

23

16

02

15

Maria Cristina Gonçalves
Auto Posto Ferry Boat - Santos

Marli Monteiro Diogo
Auto Posto Di Mônaco - Praia Grande

   
Amilcar Antônio do Rio
Rede Clean Car - Santos
 

Miguel Freitas de Pinho
Auto Posto Leãovip - Santos

   
Carlos Alberto Sansero 
C.C.R.S. Auto Posto - São Vicente
 

Luiz Francisco Albertin
Auto Posto Real de Cajati - Cajati
   

Diego Enriquez Dominguez 
Mafadi Comércio de Produtos Automoti-
vos - Santos

   
Ivone Soares Manssini
Auto Posto Porto Guarujá - Guarujá
   
Patrícia Paula de Oliveira
Auto Posto Portal do Gonzaga -  
Santos

   
Ilse Rita Pasini Ongarato
Auto Posto de Serviços Jacupiranga - 
Jacupiranga

   
Carlos Eduardo Caruso Costa Pinto
Auto Posto Rede Personalytte - Praia 
Grande

Rubens Albino Neto
Auto Posto Bertioga - Bertioga
   

Ana Paula de Vasconcelos Maia
Novo Portal do Guarujá Auto Posto  - 
Guarujá

Juan Alfredo Rodriguez
Marinas Nacionais Coml - Guarujá

Laurinda da Conceição dos Anjos Pereira 
Sorocotuba Auto Posto - Guarujá
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Sueli Rodriguez Lopez
AP Pariquera-açu - Pariquera-açu

Maria Fernanda Natali Estevez 
Estevez & Estevez Com. Serv. Automotivos 
- Santos
   

Keyla Lopes da Silva Lemos
Auto Posto Fórmula 3 - Santos

Maria Goretti Domingues Lopez
Auto Posto Lunar -  Santos
 Auto Posto Santour - Santos
Posto Gaivota - Santos
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Ações de representatividade
11Assembleia Geral Ordinária do Resan 

para aprovação do balanço de 2018, 
em Santos/SP; Reunião com associados 
para tratar de assuntos de interesse da 
categoria, em Santos/SP;

12 Participação no debate da FGV/SP, 
com o tema “Cenário de Abasteci-

mento na Área de Combustíveis”, em São 
Paulo/SP;

13Reunião Extraordinária do Conse-
lho de Representantes da Fecom-

bustíveis, em Porto Velho/RO;

13/14 Participação no XVI Encontro 
de Revendedores de Deriva-

dos de Petróleo e Lojas de Conveniência da 
Região Norte, em Porto Velho/RO;

24Reunião com a deputada federal 
Rosana Valle para tratar de assuntos 

de interesse da categoria, em Santos/SP;

25Reunião da Câmara Ambiental do 
Comércio de Derivados de Petróleo, 

em São Paulo/SP.
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