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Margem média de revenda é achatada no 1º semestre de 2019
Levantamento da ANP mostra como preços das distribuidoras e revendedores se comportaram em Santos e região
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Margem média da revenda cai no 
primeiro semestre na Baixada Santista04

Formação
de preços

Apesar da publicação da Resolução 795 pela 
ANP obrigando produtores e importadores 
de derivados de petróleo a publicar preços 
praticados no mercado, revendedores e con-
sumidores continuam sem ter acesso total à 
formação de preços dos combustíveis.
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Com as mudanças na lei da aprendizagem 
implantadas há um ano, escolas de capacitação 
de jovens aprendizes tiveram que formatar cur-
sos teóricos para garantir que os alunos sejam 
enviados às empresas apenas depois de cumprir 
10% da carga teórica de frentista, por exemplo.
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"Onde passa um boi, 
passa uma boiada" 

Editorial
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A economia brasileira está "andando de lado". Li esta 
expressão em uma reportagem sobre o marasmo eco-
nômico vivido pelo País. Não dá para dizer que supe-
ramos a grave crise e nem que colocamos o trem no 
trilho. As notícias da retomada da atividade industrial, 
geração de empregos ou aumento do consumo das 
famílias ainda são negativas. O primeiro semestre pas-
sou sem grandes transformações para os brasileiros 
que fazem parte dos 12,3% da população economica-
mente ativa que estão sem emprego, segundo última 
avaliação do IBGE.

Em compensação, são tantas as notícias vindas de 
Brasília com projetos para ‘modernizar’ o mercado de 
combustíveis que já não conseguimos imaginar como 
será o futuro da revenda e qual será nosso papel 
nesse modelo de downstream que vem sendo propos-
to com resoluções, estudos e ideias não muito claras, 
sem contar o excesso de achismo.

Mais uma vez repito que nem eu e nem meus parcei-
ros que representam entidades ligadas à revenda so-
mos contra à modernização do mercado. Mas o difícil é 
ser bombardeado por propostas e até medidas vindas 
do Governo e seus órgãos diretos e indiretos e ter a 
certeza de que estamos sendo atropelados.

Tudo o que mais tem sido dito é que na revenda de 
combustíveis há concorrência. Mesmo na distribuição 
é possível dizer que existe uma concorrência 'imper-
feita', uma vez que existe mais de uma centena de 
distribuidoras atuando regionalmente, embora apenas 
três delas detenham cerca de 60% do mercado.

Se é na produção que não há concorrência, então preci-
samos criar mecanismos que atraiam mais agentes para 
concorrer nesse nicho. Isso tem sido feito, ok. Mas não é 
um processo de curtíssimo prazo. Precisamos mudar as 
regras e fazer com que investidores estrangeiros confiem 
no nosso governo, nas regras da paridade do preço do 
produto nacional com o mercado internacional... 

É duro ler na imprensa que o ministro da economia 
quer acabar com as restrições regulatórias na cadeia 
de comercialização de combustível em curto prazo 
sem avaliar os impactos das mudanças que deveriam 
ser feitas aos poucos.

Há uma instabilidade generalizada. A ideia de que tudo 
será permitido neste setor faz surgir projetos mirabolan-
jtes como o do delivery de combustíveis. Imagine ter um 
caminhão com mil ou dois mil litros de gasolina parado 
na garagem de um prédio para abastecer um carro. 

Em poucas palavras, a lição que temos recebido dos 
nossos governantes é de que  por onde passa um boi, 
passa também uma boiada. Daí o receio de que seja-
mos submetidos a mudanças decorrentes de teorias. 
Porque a prática de quem vive na revenda é muito 
diferente do que estão dizendo por aí.

Basta ver a matéria principal desta edição quando nos 
baseamos nos números do Levantamento de Preços 
da ANP do primeiro semestre de 2019 para mostrar o 
quanto a margem média de revenda está achatada. 

Os donos de postos de combustíveis estão diretamen-
te ligados aos consumidores. Somos nós que estamos 
na pista de abastecimento e temos que responder 
sobre o motivo de um reajuste dado pela Petrobras 
para reduzir os preços não ter chegado às bombas no 
dia seguinte e na mesma proporção.

A verdade é que a formação de preços dos derivados 
de petróleo só é pública nas duas pontas da cadeia, na 
produção e no varejo. E não adianta dizer o contrário: 
nenhuma medida tomada desde a greve dos caminho-
neiros no ano passado serviu, até agora, para baixar o 
preço do combustível nas bombas. 

Se o produto não subiu ainda mais é porque, nós, revende-
dores, estamos sobrevivendo com margens mínimas, insu-
ficientes para quitar todas as despesas, mas necessárias 
para manter o cliente no posto. Esse é só um exemplo de 
onde tem vindo o maior esforço em busca da concorrência!
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Varejo

AA pressão do mercado por preços 
mais baixos dos derivados de petró-
leo nas bombas tem feito o revende-
dor da Baixada Santista e Vale do 
Ribeira reduzir sua margem dras-
ticamente. Na ponta inversa está a  
produção e distribuição, cujo preço 
médio tem subido bem acima do que 
o custo dos combustíveis estampa-
do nas bombas. 

Na refinaria, segundo dados da Pe-
trobras, a gasolina A no Brasil custava 
em 1º de janeiro R$ 1,5087 e, em 30 
de junho, R$ 1,7174 (em Cubatão). A 
diferença no preço é de 13,83%. Já a 
cotação do etanol anidro pela Esalq 
caiu menos de 1% no mesmo período.

Em análise feita por Postos & Servi-
ços com base no levantamento ofi-
cial da ANP, percebe-se que, entre 

janeiro e junho deste ano, invariavel-
mente, o preço médio de distribuição 
da gasolina comum, por exemplo, 
subiu acima disto nas seis maiores 
cidades da Baixada Santista. A mé-
dia das seis cidades é de 18%. 

Em Guarujá, os preços médios pra-
ticados pelas distribuidoras entre o 
primeiro e último mês do primeiro se-
mestre de 2019 aumentaram R$ 0,21 
na gasolina comum. Já o preço de 
bomba caiu R$ 0,01. Por outro lado, a 
margem média de revenda foi acha-
tada em 35,7%. 

Lá, o preço médio das companhias 
passou de R$ 3,57, em janeiro, para 
R$ 3,789 (+6%) em junho, enquan-
to o preço médio nas bombas pas-
sou de R$ R$ 4,458 para R$ 4,440 
(-0,5%) no mesmo período.

Santos
Na mesma pesquisa da ANP, a 
segunda maior queda nas mar-
gens de revenda ocorreu entre 
os postos santistas, onde os pre-
ços médios praticados pelas dis-
tribuidoras aumentaram quase 
R$ 0,20 na gasolina, enquanto o 
preço de bomba subiu menos de 
R$ 0,04. Nesse mesmo período, 
a margem média de revenda caiu 
R$ 0,15 na Cidade.

A margem aplicada pela revenda 
de Santos era de R$ 0,658 em ja-
neiro e passou para R$ 0,499 em 
junho (-32%). Neste mesmo inter-
valo, o preço médio de distribuição 
foi de R$ R$ 3,621 para R$ 3,817 
(+5,5%), com pico de R$ 3,944 em 
maio (+9%). 

Margem média de revenda cai enquanto 
o preço médio das distribuidoras sobe

A Margem Média de Re-
venda da gasolina nas seis 
cidades da Baixada Santis-
ta onde há Levantamen-
to de Preços da ANP foi 
reduzida em até 35% na 
comparação entre janeiro 
e junho deste ano. 

O resultado mostra a 
tentativa do revendedor 
de combustível de evitar 
que as vendas caiam ainda 
mais nos postos
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Praia Grande 
Nos postos de Praia Grande, a 
margem da revenda partiu de 
R$ 0,588, em janeiro, para R$ 
0,490 (-20%) no último mês do 
primeiro semestre. Na contra-
partida estão as distribuidoras 
com preços médios praticados 
em 5,8% a mais (de R$ 3,549 
para R$ 3,756). No mesmo perí-
odo, o preço final para o consu-
midor (varejo) subiu 2,6%.

São Vicente
Em São Vicente, a margem mé-
dia de revenda na gasolina saiu 
de R$ 0,624 em janeiro para R$ 
0,565, em junho, uma diferença 
de 10% para menos. Já o preço 
médio praticado pelas compa-
nhias foi de R$ 3,532 para R$ 
3,767, um acréscimo de 6,5%. 
Nas bombas, a gasolina subiu 
4,2% no semestre, passando de 
R$ 4,155 para R$ 4,332.

Cubatão e 
Itanhaém
As margens médias dos postos 
cubatenses tiveram variação 
negativa de 6,3%, passando de 
R$ 0,732 para R$ 0,689 sobre 
o l itro da gasolina comum. Já 
no município do Litoral Sul, a 
margem passou de R$ 0,748 
em janeiro para R$ 0,713 em 
junho (-5%). 

Já o preço médio das distribui-
doras cresceu, em Cubatão, de 
R$ 3,731 para R$ 3,883 (+4%) 
e de R$ 4,463 para R$ 4,571 
(2,4%) no posto. Em Itanhaém, 
as companhias venderam a ga-
solina a R$ 3,590 em janeiro 
e R$ 3,812, em junho (+6%), 
enquanto o preço médio de re-
venda variou de R$ 4,338 até 
R$ 4,525 nos seis primeiros 
meses de 2019.



AA Margem Média de Revenda (MMR) 
no diesel S500 e S10 também caiu, 
mês a mês, no primeiro semestre de 
2019. 

Neste período, a variação na refina-
ria a partir do preço médio do diesel 
divulgado em janeiro foi de 9,4% para 
o S500, enquanto que para o S10 
chegou a 11,8%. Vale destacar que, 
em abril, a Petrobras passou a divul-
gar a cotação do diesel por tipo e por 
unidade de produção. 

A maior queda na margem d revenda 
aconteceu em São Vicente, no S10. 
Lá, os postos tiveram que baixar a 
margem bruta em 27% para continua-
rem competitivos e fazer girar o produ-
to que estava nos tanques. Enquanto 
isso, as companhias subiram seu 
preço médio de distribuição em 11,5% 
e os postos, reajustaram o produto na 
bomba em 6%.

Os números estão na pesquisa de 
preços da ANP.

Em Guarujá, em janeiro deste ano, 
a MMR era de R$ 0,325, valor 
13,2% maior do que os R$ 0,287 
aplicados sobre o óleo em junho. No 

S10, a média passou de R$ 0,542 
para R$ 0,487 (-11,5%). Já o preço 
médio de distribuição subiu 5% no 
diesel comum e 4,5% no S10. Na 
revenda, em seis meses, o óleo co-
mum subiu 1,6% e o S10 manteve o 
mesmo valor.

Em Praia Grande, segundo o Levan-
tamento de Preços da ANP no primei-
ro semestre deste ano, as compa-
nhias aumentaram o preço médio do 
diesel em 10,3% e 8,4%, respectiva-
mente. A MMR dos dois produtos caiu 
5%. Na bomba, o produto comum 
passou de R$ 3.149 em janeiro para 
R$ 3,747 em junho (+9,6%); e o S10, 
de R$ 3,467 para R$ 3,690 (+6,4%).

 Em Itanhaém, o diesel caiu entre 
10,5% e 13% na margem de revenda 
do diesel comum e do S10, respecti-
vamente, e subiu nas distribuidoras 
(preço médio) entre 8,5% e 10%. 
Cubatão foi a única cidade onde a 
margem de revenda subiu entre 17% 
e 24%, enquanto as distribuidoras 
ampliaram os preços de 5.5% a 6%. 
Na bomba, o produto subiu, em mé-
dia, 7,5% nos dois tipos.
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Os preços mínimo, médio e 
máximo praticados pelas com-

panhias, assim como a margem 
média de revenda  e os preços 

encontrados nas bombas, e 
que são citados nesta matéria, 
fazem parte do Levantamento 

de Preços da ANP e estão 
disponíveis no site da Agên-

cia, discriminados por cidade, 
semana, mês e ano. 

Os interessados em conhecer 
mais sobre a formação de preços 
podem consultar o site pelo link 
http://www.anp.gov.br/precos-e-
-defesa-da-concorrencia/precos/

levantamento-de-precos.

É preciso entender que o preço 
do combustível na bomba é 

formado pelo preço do litro do 
produto vendido ao posto pelas 
distribuidoras, já com impostos, 
somado ao frete e à margem de 
revenda. A parte que se refere ao 
posto depende de cada empresa, 
da sua estrutura e também das 
suas particularidades econômi-
cas, como aluguel, quantidade 
de funcionários, capital de giro, 
existência ou não de caminhão 

próprio e expectativa de vendas, 
dentre outras despesas.

Entenda mais 

Cai também a margem média 
no óleo diesel S500 e S10



BBasta a Petrobras Petróleo Bra-
sileiro anunciar redução ou au-
mento dos preços de venda dos 
combustíveis às distribuidoras que 
uma nova etapa se inicia para os 
revendedores: ter que explicar, 
cliente por cliente, como funciona 
o setor de combustíveis e que o 
valor anunciado não será o que ele 
encontrará nas bombas.

Postos & Serviços conversou 
com diversos revendedores da 
Baixada Santista e Vale do Ribeira 
para saber como eles lidam com 
essa situação. Todos concordam 
que os clientes de hoje estão muito 
mais atentos às mudanças no 
mercado e que cobram um posi-
cionamento da empresa sobre as 
notícias veiculadas na imprensa.

“É só sair no Jornal Nacional que, 
no dia seguinte, eles já questionam 

se a queda está valendo. Hoje a 
informação é muito mais acessível 
do que antes. Sempre explicamos 
que, não é porque a refinaria baixou 
‘x’ centavos que eu vou baixar o 
mesmo na bomba até porque há 
uma distribuidora no meio desse 
processo que nem sempre faz o 
repasse de imediato e na mesma 
proporção”, comenta Rui Márcio 
Leal, proprietário do Auto Posto 
Delta Mar (Praia Grande).

Rui ressalta que o trabalho mais 
árduo está em explicar que, na 
maioria das vezes, a distribuidora 
recupera um pouco de margem 
quando há anúncio de redução de 
preços nas refinarias. “Mas, quando 
acontece o contrário, ou seja, tem 
aumento, nem sempre eu subo os 
preços, porque tentamos ser mais 
competitivos. Trabalho com preço 
de bandeirado e concorro com mui-
tos postos bandeira branca”.

Osnivaldo da Costa Ribeiro, pro-
prietário do Alvorada de Registro, 
também passa pela mesma situa-
ção. Segundo ele, muitos clientes 
exigem comprar combustível com o 
desconto do valor que foi anunciado 
pela Petrobras. “É complicado por-
que não sabemos quanto será re-
passado pelas companhias. Então, 
sempre tenho que parar e explicar 
como funciona”.

“A divulgação precisa 
ser mais clara e com 

responsabilidade"

Adriano Barros, proprietário da 
Rede Zenith,  de Praia Grande, 
afirma que o desgaste é enorme 
tanto para os revendedores quanto 
para os clientes. “A gente até tenta 
explicar, mas é complicado. Só 
consigo falar com menos de 10% 
da minha clientela. Essa divulga-
ção dos preços na mídia precisa 
ser mais clara e com responsabi-
lidade. Sinto que há sempre uma 
segunda intenção por trás, e isso 
só atrapalha”.

"É só sair no Jornal 
Nacional que as 

cobranças por preço 
menor começam"

Osnivaldo Ribeiro, proprietário 
do Alvorada de Registro

Rui Márcio Leal, 
revendedor do Auto 
Posto Delta Mar

POSTOS & SERVIÇOS  |  07



08  |  POSTOS & SERVIÇOS

Adriano Barros, proprietário da Rede Zenith, de PG

O O revendedor Adriano Barros diz que o tumul-
to na pista de abastecimento começa desde o 
momento que os jornais anunciam que, dos ‘x’ 
centavos que a Petrobras baixou, ‘y’ refletirá nas 
bombas. “Eles não têm esse poder de calcular 
quanto os postos vão baixar os preços. E aí o 
cliente questiona a informação divulgada nos jor-
nais, sites e telejornais”. 

Adriano releva o desconhecimento do cliente 
sobre o funcionamento da cadeia, inclusive da 
participação da distribuidora na formação de 
preços, mas lamenta a pressão apenas sobre o 
revendedor. “Quando a companhia aplica aumen-
tos diários de R$ 0,01 a R$ 0,02, eu não repasso 
na bomba. Absorvo esses pequenos aumentos e, 
em determinado momento, recalculo a margem. 
Aí eles questionam o motivo do aumento uma vez 
que não saiu nenhum anúncio nos jornais de que 
o combustível ia aumentar”. 

Dificuldades
Se não bastasse esse sobe e desce de preços, 
Fabiana Tasca, proprietária do posto Búfalo do Vale 
(Pariquera-Açu), ressalta que os postos localizados 
nas divisas dos estados sofrem com a diferença dos 
valores praticados pelas companhias.

“A primeira grande dificuldade está no esclareci-
mento quanto à formação do preço final, que inicia 
na refinaria, passa pela distribuidora até chegar no 
revendedor. É difícil fazer o cliente entender a ca-
deia. Para piorar, de uns tempos para cá, enfrenta-
mos diversos questionamentos devido às diferenças 

estaduais. Estamos localizados a menos de 100 
quilômetros da divisa com o Paraná, onde é pratica-
do um preço diferente pelas distribuidoras”, explica.

Anúncios da Petrobras
Em meio à retomada do debate nacional sobre os pre-
ços praticados pela estatal e frente às novas ameaças 
de uma segunda greve dos caminhonei-
ros, a Petrobras passou a divulgar, em 
junho, em seu site preços praticados 
pela empresa nos 37 pontos de 
suprimento do mercado brasi-
leiro. Desde que passou a 
acompanhar o mercado 
internacional para preci-
ficação dos derivados 
de petróleo no Bra-
sil, em 2017, o 
preço pratica-
do pela Pe-
trobras nas 
refinarias 
acumula 
alta de 
25,79% 
na gaso-
lina e de  
48,93%, 
no diesel.

Consumidor exige desconto nas bombas logo 
após a veiculação das primeiras notícias
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Além de passar grande parte 
do tempo na pista explicando 
para os cientes como funcio-
na a formação dos preços, 
Vilmar Gavazzoni, proprie-
tário do Auto Posto Morada 
do Sol (Miracatu), sofre com 
a concorrência no diesel. 
Também localizado na Régis 
Bittencourt, ele é testemunha 
de que, para o motorista que 
abastece todo dia, R$ 0,01 
acaba fazendo a diferença no 
final do mês.

“Quando que vai baixar? É todo 
dia essa conversa. Por causa de 
um ou dois centavos, eu seguro 
para não perder o cliente. E, 
muitas vezes, a concorrência 
reduz o preço e você tem que 
acompanhar também para se 
manter vivo no mercado. Daí, 
quando o cliente acostuma com 
o preço, vem uma nova redução, 
depois outro aumento... Fica 

“Faço ginástica para pagar as contas”

Vilmar Gavazzoni, do Auto Posto Morada do 
Sol (Miracatu), é sempre cobrado por clientes 
por conta de anúncios de redução de preços 

que não chegam aos postos

nesse sobe e desce e é aí que 
começa o estresse”. 

Vilmar já perdeu as contas das 
vezes em que acaba nego-
ciando com o consumidor ali 
na pista. “Alguns clientes che-
gam com a nota de compra de 
outro posto e eu acabo ceden-
do para não perdê-lo. Ganho 
menos para segurá-lo comigo. 
Faço ginástica para pagar as 
contas, como o aluguel, luz, 
mão de obra...”.

Para Vilmar, a solução está em 
contar com outros serviços para 
agregar valor ao combustível. 
A loja de conveniência ajuda a 
segurar essa diferença. “Tenho 
postos com lojas, outros em que 
estou avaliando a possibilidade 
de alugar o espaço para tercei-
ros ou ampliar a oferta de ser-
viços com loja de acessórios... 
Enfim, não dá para ficar só com 
o combustível”.

Saiu na imprensa...
Dia 25/7 (www.epbr.com.br) - O Ministério da Eco-
nomia está propondo o fim de restrições regulatórias na cadeia 
de comercialização de combustível. Além da venda direta do 

etanol, a equipe econômica entende que é possível acabar com 
a proibição hoje imposta aos transportadores-revendedores-reta-

lhistas (TRR), para eliminar barreiras à concorrência no setor.
— A análise faz parte dos estudos sendo tocados pela ANP, Eco-
nomia e Cade desde o ano passada, mas que ganharam força 
com a resolução CNPE 12/19, do mercado de combustíveis.

— Na Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competiti-
vidade, os estudos estão indicando o fim da vedação de comercia-
lização de gasolina comum, diesel B e etanol hidratado pelos TRR 
para os postos varejistas e eliminar a proibição da venda direta do 

produtor de etanol hidratado para os varejistas e TRR.
Quando à fidelidade às bandeiras dos postos, hoje regulada pela 
ANP, a equipe econômica concorda que não deve existir uma tu-
tela regulatória desses contratos entre distribuidoras e varejistas 
e que a ANP não deve ser obrigada a fiscalizar esses acordos, 

firmados entre empresas privadas.

Dia 27/7 (Artigo do Adriano Pires/Estadão) 
"O setor de combustíveis e de gás natural tem sido alvo do 
governo pela sua capacidade de investimento e geração de 
empregos. No Brasil, sucessivos anos de intervenção, baixo 

investimento e monopólio da Petrobrás criaram gargalos e retar-
daram o desenvolvimento do setor. Na tentativa de recuperar o 
tempo perdido, o governo está mexendo em todas as peças do 
tabuleiro de uma só vez, confundindo os participantes do jogo". 
Leia mais no https://cbie.com.br/espaco-do-adriano/a-ordem-

-dos-fatores-altera-o-produto/. 
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AApesar de a ANP publicar uma 
nova resolução para dar trans-
parência aos preços relativos à 
comercialização de derivados de 
petróleo e biocombustíveis nos 
produtores e importadores, o 
mercado revendedor continuará 
sem a mínima noção da matemá-
tica aplicada pelas distribuidoras 
sempre que o litro do combustí-
vel cair nas refinarias. A opinião é 
do consultor Elias Mota, da Mota 
Assessoria Empresarial.

Na prática, a Resolução 795, 
de 5/7/19, em nada contribuirá 
para dar publicidade à formação 
final de preços, ou seja, aquele 
que é praticado nas bombas. O 
revendedor de combustíveis e, 
consequentemente, o consu-

midor vão continuar sem saber 
quais fatores e qual peso cada 
item tem sobre os cálculos das 
companhias para definir o preço 
dos produtos para o varejo.

Elias Mota é consultor e analista 
da formação de preços dos deri-
vados de petróleo de acordo com 
a divulgação do custo nas refi-
narias da Petrobras. Ele explica 
que a Resolução 795 não afeta o 
relacionamento entre revendedo-
res e distribuidoras. 

“A revenda já conhece o preço 
final das distribuidoras e dos 
produtores (refinarias). O que 
não sabemos são os demais 
fatores que compõem o preço da 
gasolina e do diesel A que saem 

“Nesse momento de crise, 
qualquer centavo é consi-
derado economia ou gas-
to. E como o revendedor 
é quem está na ponta da 

cadeia, é a ele que o con-
sumidor acaba pressionando 
e culpando pelo preço dos 

combustíveis”, 
Elias Mota, consultor

Preços x ANP

Resolução da ANP não trará 
transparência à formação de 
preços que chega ao consumidor
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da refinaria e, nas companhias, 
recebem a mistura do etanol e bio-
diesel, dos custos de frete, logísti-
ca, entre outros”, comenta Mota.

Na lista dos impactos desconhe-
cidos está, por exemplo o gasto 
com a manutenção de estoque 
regulador de segurança. 

“Nós entendemos e considera-
mos justo que cada distribuido-
ra tenha condições comerciais 
distintas para negociar com seus 
clientes. Mas não são apenas 
fatores como volume ou prazo 
de pagamento que impactam no 
custo final do produto. 

O ‘X’ da questão é a ausência to-
tal de informação sobre a forma-
ção de preços das companhias. 
Até agora a ANP não conseguiu 
dar transparência total ao mer-
cado”, analisa José Camargo 
Hernandes, presidente do Sindi-
combustíveis Resan.

Objetivo frustrado

Para Mota, nenhuma das medi-
das adotadas desde a greve dos 
caminhoneiros de 2018 refletiu 
no objetivo final do Governo que 
é baixar o preço dos combustí-
veis para o consumidor. “Ainda 
vivemos um monopólio de fato 
do refino. Os únicos agentes que 
poderiam ser concorrentes da 
Petrobras são os importadores, 
que têm uma participação insig-
nificante. Para que as mudanças 
tivessem um resultado no preço 
das bombas precisaríamos ter 
mais agentes fornecendo deriva-
dos de petróleo no País”.

O consultor acredita que no 
atual cenário, os preços finais só 
teriam redução significativa com 
aumento de produtores e com 

a “flexibilidade” de compra pelo 
varejo. “A revenda está demons-
trando que ela não é culpada 
pelos preços praticados no País. 
Concordamos que é complicado 
criar uma fórmula de precificação 
porque isso poderia afetar a li-
berdade de preço. Mas é preciso 
ter uma melhor especificação do 
que compõe o preço das dis-
tribuidoras. Não queremos que 
sejam definidos percentuais para 
cada item, mas que sejam claras 
as diretrizes sobre como o preço 
final é formado”, concluiu Mota.

Exemplo
Hernandes usou como exemplo 
o anúncio da redução de preços 
em 18 de julho, quando a gasoli-
na A caiu de R$ 1,6396 para R$ 
1,6036 (-2,19%). Como a gasoli-
na C é formada por 73% do pro-
duto tipo "A", a redução deveria 
ser ainda maior para o posto. No 
entanto, não há no mercado divul-
gação do quanto a distribuidora 
paga pelo álcool anidro. "Há a 
referência da Esalq, mas a distri-
buidora tem poder de negociação 
na usina. Com isso num dia a 
companhia baixa 2 ou 3 centavos, 
mas no outro aumenta 1..."

O fato é que no posto não tem 
como estimar o percentual que o 

produto deve baixar na distribuido-
ra sempre que a Petrobras reduz 
os preços. "E eu tenho um elo que 
me pressiona diretamente que é o 
consumidor. A distribuidora faz as 
contas dela e repassa o produto 
com o preço que acha justo. Como 
ela tem um mercado cativo uma 
vez que nos postos embandeirados 
só comprar dela, o revendedor fica 
pressionado em repassar ao con-
sumidor o desconto da Petrobras 
e, dependendo da política individu-
al de cada empresa, pode ou não 
reduzir sua margem". 

Esse é o nó. O cliente escuta no 
rádio ou na TV que o combustível 
baixou e quer pagar menos na 
hora de abastecer. 

"Por isso dizemos que, 
aparentemente, as mu-
danças implantadas até 
agora pela ANP repre-
sentam transparência 
apenas nos extremos 

da cadeia, ou seja, nos 
fornecedores (refinarias 

e importadores) e no 
varejo", 

José Camargo Hernandes
presidente do Resan.
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Lei

Se no passado, o treinamento de um frentista era feito na 
pista, depois da contratação, hoje, é possível contratar 
um jovem que nunca abasteceu um carro na prática, mas 
que tem conhecimento teórico sobre combustíveis, troca 
de óleo, lavagem de veículo, calibração de pneus. São 
os jovens aprendizes que, desde agosto do ano passado, 
por exigência do Ministério do Trabalho e Emprego, têm 
de passar pela sala de aula antes de chegar aos postos. 
O novo funcionário já chega ao trabalho com noções 
reais do que é ser um frentista.

Não é novidade que toda empresa com mais de sete em-
pregados é obrigada a contratar um Jovem Aprendiz. No 

entanto, a modificação na lei trazida pela Portaria 643, 
publicada em agosto do ano passado, determinou que o 
aprendiz só pode iniciar o trabalho prático após cumprir 
10% da carga horária do curso teórico. 

Adriana Cyrieco, diretora executiva do Centro de Apren-
dizagem, Formação e Convivência Metropolitana (CA-
FCM), explica que aluno do curso de frentista recebe 
noções de troca de óleo e filtros, atendimento ao cliente 
com foco no oferecimento dos demais produtos comer-
cializados em postos, limpeza do local de trabalho, lava-
gem de veículos e calibração.

Em um ano, o CAFCM formou 180 frentistas, dos quais 

Mudanças no programa criam 
um banco de mão de obra 
de frentistas já treinados
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Ponto a ponto

1 Empresas com pelo 
menos sete empregados 

são obrigadas a contratar 
jovens aprendizes. Estão 
dispensadas da exigência 
apenas as microempresas 
e as de pequeno porte. No 
entanto, os jovens só po-

dem iniciar o estágio prático 
após cursar 10% das aulas 

teóricas.

2 A cota de aprendiz por 
empresa está fixada en-

tre 5%, no mínimo, e 15%, 
no máximo, por estabele-

cimento, calculada sobre o 
total de empregados cujas 
funções demandem forma-

ção profissional. 

3 O que difere o aprendiz 
do trabalhador comum 

é que ele deve estar ma-
triculado em um curso de 
capacitação, que é feito 

em paralelo ao trabalho. O 
jovem pode trabalhar por 

até 6 horas diárias, quatro 
vezes na semana. No quinto 
dia útil ele tem que, obriga-
toriamente, estar na entida-
de formadora para aprender 

a parte teórica daquela 
profissão. 

80% foram efetivados nas empresas. "Temos uma rede de postos na 
Praia Grande que, com menos de um mês, efetivou o jovem aprendiz e 
nos solicitou outro".

Além do curso de frentista, outros dois módulos atendem às empresas 
associadas ao Resan: varejo e auxiliar administrativo. "No curso de 
varejo, os aprendizes têm aula de atendimento ao cliente, controle de 
estoque, entradas e saídas e arrumações de gôndolas. Já no curso de 
auxiliar administrativo, as aulas são focadas em matemática financeira, 
contábil, redação, noções de Word/Excel, comunicação/marketing e 
atendimento telefônico”. 

Contratação
Sempre que recebe solicitação de um jovem aprendiz, o CAFCM en-
via três ou quatro alunos que já passaram por uma capacitação prévia 
para a seleção no posto. Apenas desta forma que o início é imediato. 
Uma vez por semana, no entanto, o jovem precisa se ausentar para 
passar pelo treinamento teórico. O contrato é de 15 meses, podendo 
ser renovado por mais 8 meses, desde que não ultrapasse 24 meses de 
duração. 

O CAFCM está habilitado para atuar nas cidades de Santos, São 
Vicente e Praia Grande. A entidade aguarda liberação para trabalhar, 
também, nos demais municípios da Baixada Santista, de Bertioga até 
Peruíbe. "A única exigência da legislação é que a entidade formadora 
seja na mesma localidade da empregadora. Então eu preciso ter uma 
unidade do CAFCM em todas as cidades que atuar".

Contato CAFCM: (13) 3395-0246.

São duas as modalidades de  contratação

1Jovem contratado pela entidade: CAFCM é o responsável 
pelo registro profissional do jovem. Desta forma, além do 

salário de R$ 914,79 (já incluso a periculosidade), há também 
o pagamento de uma taxa administrativa referente a 50% deste 
valor (R$ 457,39). Nesta taxa, estão inclusos os encargos traba-
lhistas, fornecimento de uniforme, capacitação teórica, parte pe-
dagógica e o acompanhamento psicossocial. O CAFCM recebe 
o dinheiro e faz o pagamento do salário ao jovem.

2Jovem contratado pelo posto: CAFCM indica o Jovem 
Aprendiz, mas toda a contratação, recolhimento de impostos 

e pagamento de salário fica por conta do posto. Nessa modali-
dade, o CAFCM oferece um desconto de 30% na taxa adminis-
trativa para associados do Resan.

Obs.: A empresa deve oferecer os EPI´s obrigatórios e pagar 
diretamente ao jovem o vale transporte. Lembrando que, por 
conta do contrato de trabalho, não precisa oferecer vale ali-
mentação nem vale refeição. 

Dúvidas sobre as regras 
do programa Jovem 

Aprendiz ou da legisla-
ção trabalhista podem  

ser esclarecidas no 
Departamento Jurídico 
Trabalhista do Resan 

pelo telefone: 
(13) 3326-2641.
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HHá outras entidades que oferecem cursos de frentistas, auxiliar de es-
critório e loja de conveniência na Baixada Santista. No entanto, o Resan 
orienta a todos os associados que confirmem na hora da contratação se 
a empresa continua integrante do Cadastro Nacional da Aprendizagem 
(http://trabalho.gov.br/aprendizagem), onde constam as instituições qua-
lificadoras autorizadas a atuar em cada município. 
Link: http://www.juventudeweb.mte.gov.br/indexPesquisaAprendizage-
mInternet.asp?TPConsulta=2

Settaport

Funções: jovens aprendizes para postos de combustíveis (frentistas e aten-
dimento dentro das lojas de conveniência), comércio varejista (atendimento 
ao público, reposição, auxiliar de caixa, estoquista), cumin (assistente de 
garçom) e área administrativa (recepcionista, agente de carga e descarga, 
logística e office-boy)
Custo: taxa mensal de R$ 200,00 por aprendiz contratado diretamente pela 
empresa e a taxa única de R$ 40 pelo material do aluno.
Contrato: O próprio posto pode contratar o aprendiz como funcionário ou, 
então, pode solicitar que a contratação seja feita pela fundação. Neste se-
gundo caso, a empresa repassa ao Settaport todos os custos (salário + vale 
transporte) + 70% do salário (encargos + administração).
Salário: De acordo com a lei, a remuneração é baseada no salário mínimo 
nacional ou o salário mínimo hora – R$ 4,34 a hora trabalhada. Os contratos 
são por 6 horas diárias de trabalho. O aprendiz deve receber, ainda, adicio-
nal por periculosidade e/ou insalubridade, caso exerça função que obrigue o 
pagamento aos demais funcionários.
Cidades de atuação: Santos e Guarujá
Contato: (13) 3213-4900 ramal 226

Mais entidades oferecem cursos 
para aprendizes na região

Isbet
Funções: aprendizes para auxiliar 
de frentista, de serviços administra-
tivos, de atendimento e comércio, 
de copa e cozinha, entre outros.
Custo: R$ 120,00 mensais por jo-
vem aprendiz + R$ 50,00 de taxa 
de material escolar.
Contrato: Empresa deve registrar 
o aprendiz com as mesmas obri-
gações trabalhistas de um funcio-
nário comum.
Cidade de atuação: Santos
Contato: (13) 3326-4562 ou (11) 
93802-4750 (Luiz Cordeiro)

Camps
Funções: aprendiz de Logística (as-
sistente administrativo, assistente de 
logística em transporte, conferente 
de carga e descarga, controlador de 
entrada e saída); aprendiz de auxiliar 
administrativo (almoxarife, arquivista/
arquivador, auxiliar de escritório/
administrativo, contínuo/office-boy/
office-girl); e aprendiz de comércio e 
varejo (agente de vendas de servi-
ços, assistente de vendas, designer 
de vitrines, vendedor em comércio 
varejista).
Custo: R$ 1.340,50 + vale transporte
Cidade de atuação: Santos
Contato: (13) 3226-6464

O contrato de aprendizagem é um 
contrato de trabalho especial, com 
duração máxima de dois anos, ano-
tação na Carteira de Trabalho e Pre-
vidência Social, salário mínimo/hora 
e todos os direitos trabalhistas e pre-
videnciários garantidos.

O aprendiz contratado tem direito a 
13º salário e a todos os benefícios 
concedidos aos demais empregados. 
Suas férias devem coincidir com o pe-
ríodo de férias escolares, sendo veda-
do o parcelamento.

Para um trabalhador normal, a empresa 
precisa depositar no FGTS 8% do salá-
rio pago a ele. No caso do jovem apren-
diz, esse valor cai para apenas 2%.

Quase um funcionário

M@RKETING
D I G I T @ L
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Presença digital é a maneira como a marca se 
posiciona e utiliza os meios digitais para se 
relacionar com os seus clientes

M@RKETING
D I G I T @ L

Você sabia que quase 90% das pessoas 
que têm acesso à internet fazem uso de 
alguma rede social, seja o Instagram, Fa-
cebook, WhatsApp ou Twitter? Os dados 
do IBGE mostram, ainda, que quase 130 

milhões de brasileiros utilizam a internet para buscar 
informações sobre as empresas que desejam interagir. 
Com um melhor custo-benefício do que a mídia tradicio-
nal, o marketing digital tornou-se uma ótima opção para 
as empresas que querem atrair mais clientes e fidelizar 
a sua marca no mercado.

Todo e qualquer tipo de atividade econômica pode se 
beneficiar da internet, afinal, a maioria dos seus clien-
tes já está conectado. 

Postos & Serviços conversou com Maurício Washing-
ton, proprietário da agência de propaganda Cliente 
FC, para saber como os postos de combustíveis, lojas 
de conveniência, trocas de óleo e demais empresas 
podem se aproveitar da tecnologia para cativar ainda 
mais consumidores. 

Segundo ele, há uma necessidade crescente de mudar 
da propaganda antiga para o marketing digital. O moti-
vo? O aparelho que está nas mãos de quase todas as 
pessoas. “Sempre que uma pessoa está com um celu-

lar na mão, ela está com a carteira aberta. Precisamos, 
então, oferecer conteúdo para criar uma relação com 
esses clientes”, diz. 

Posto de combustível, segundo Washington, não é um 
segmento que foge disso. Há diversas formas de apro-
veitar para divulgar a empresa e alcançar os objetivos 
previamente estipulados, como metas de vendas, por 
exemplo. “Imagina só: está próximo da hora do almoço, 
você abre o Instagram e aparece uma promoção de 
uma loja de conveniência com uma foto atrativa? Ou 
até mesmo promoções de combustíveis, lembrete de 
serviços de conservação de automóvel... enfim, são 
várias opções”. 

Mudança do tipo de propaganda
Washington comenta que, antigamente, a propaganda 
ficava restrita a um jornal ou revista. E, para comparti-
lhá-la, era necessário emprestar aquela página impres-
sa para que outra pessoa pudesse ler. “Hoje o acesso 
online tem essa força, você compartilha em um segun-
do. Vale destacar que cada estratégia tem o seu meio 
de divulgação. Tudo constrói marca, desde os anúncios 
nos métodos tradicionais até os on-line. O que a gente 
tem consciência é que, para criar uma campanha digi-
tal, necessita de um esforço constante”.

Conecte-se
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Um exemplo desse esforço é o re-
sultado de um case da Cliente FC. O 
produto final foi a divulgação de um 
vídeo nas redes sociais de um posto 
de combustível. Mas, a execução, 
demorou em torno de seis meses e 
quase 10 meses de planejamento. 
“Era época da Copa do Mundo, lan-
çamos um personagem que vinha da 
Rússia e passeava por Santos. Nin-
guém entendia quem ele era, mas 
tiravam fotos, pois era uma situação 
curiosa. Tivemos o investimento na 
contratação do ator, todo o registro 
das visitas, desde o check-in no ae-
roporto, traslado ao hotel, ida à praia 
até que o russo encontrou numa loja 
de conveniência a sua ‘casa’, que 
era uma beer cave. Foram meses de 
desenvolvimento da imagem até que 
o público, enfim, pôde entender do 
que se tratava.  O vídeo de encerra-
mento mostra o personagem entran-
do no posto, sendo recebido pelo 
atendente, e se sentindo em casa ao 
tomar uma cerveja na beer cave. O 
investimento, em termos, pode ser 
considerado mais barato que uma 
mídia tradicional, mas gerou muito 
mais esforço”, ressalta.

Contrate um profissional
Washington chama a atenção para o 
resultado final de um trabalho profis-
sinal. Em resumo, é preciso ter ba-
gagem para entender o que funciona 
numa campanha digital. 

“Não adianta chamar um amigo, filho 
ou sobrinho para administrar as re-
des sociais da empresa. O trabalho 
acaba sendo um improviso diário. Já 
uma agência de comunicação é trei-
nada para isso, além do que, cruza-
mos os segmentos que trabalhamos 
para saber o que é eficiente e o que 
traz retorno ao cliente”.

Outro ponto é a resposta rápida 
e eficaz. “Há casos de clientes 
que afirmam que a capacidade do 
veículo é de 58 litros, mas foram 
abastecidos 60. Na hora, ele não 
vai falar nada. Mas assim que sair 
do posto, vai reclamar nas redes 
sociais que o posto colocou mais 
do que efetivamente cabe. Aí temos 
que intermediar essa reclamação, 
explicando que nem sempre o 
manual está correto. Tem que ter o 
cuidado na resposta”. 

O trabalho, por exemplo, não é 
mensurado pelos likes que as publi-
cações recebem ou pelos comparti-
lhamentos. “Até porquê, celular não 
abastece. Mensuramos o trabalho de 
acordo com os desafios da semana, 
como, por exemplo, venda de long 
neck, divulgar um produto novo da 
loja, enfim. E o resultado é percebido 
nas vendas”. 

Por onde começar?
O proprietário da Cliente FC expli-
ca que o start está na construção 
da marca, com a elaboração de 
um logotipo – uma comunicação 
visual básica e eficaz. “Não pode 
ser complicada, o cliente precisa 
entender o que é”.

Depois, ter um site, mesmo que bá-
sico, pois a maioria das campanhas 
que são patrocinadas na internet 
precisam de um link de referência. 
“Aí que entram os canais digitais. 
Após a criação do logo e do site, 
vêm em primeiro lugar o Instagram, 
seguido do Facebook e Twitter”.

Personagem Vitus foi criado numa campanha de marketing digital da rede Portal de Santos. No destaque, a interação do ator com santistas
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Dê o primeiro passo...
Rosa Santos, diretora de marketing 
digital da Original Mkt & Media, 
comenta que nunca é tarde para 
começar a investir na internet. Uma 
de suas clientes têm 80 anos e, 
após perder mercado nos últimos 
tempos, recorreu a algo até então 
desconhecido para alavancar as 
vendas novamente. "Muitas empre-
sas estão nos procurando, exata-
mente por conta do momento de in-
certeza que vivemos. Sabemos das 
dificuldades financeiras e é exata-
mente quando a situação aperta 
que a procura aumenta, porque eles 
não querem morrer. Essa senhora 
sempre trabalhou com doces finos 
para eventos da alta sociedade, 
mas sentiu as vendas caírem nos 
últimos tempos. Ela nunca existiu 
na internet. Foi, então, que resolveu 
se apresentar para o público de 
outra forma e obteve retorno". 

Segundo Rosa, toda e qualquer 
empresa precisa estar onde seus 
clientes estão. "Não há escapatória. 
As pessoas sabem que a forma de 
encontrar serviços mudou. De cinco 
anos para cá a internet transformou 
a comunicação entre empresa/clien-
te e as redes sociais foram ponten-
cializadas. O investimento na área 
digital é mais do que necessário". 

Contudo, não pense que apenas 

impulsionar uma publicação no 
Instagram trará o retorno que você 
espera em suas vendas. "Like/cur-
tida é apenas métrica de vaidade. 
O objetivo está em transformar o 
seu seguidor em cliente. Por isso, 
não adianta fazer de qualquer 
jeito. É preciso atingir exatamente 
o público que deseja trabalhar. No 
casos dos postos de combustíveis,  
vai depender do tipo de campanha, 
mas não adianta trabalhar com ado-
lescentes. E o marketing digital é a 
única ferramenta que te permitirá 
mensurar os resultados. Hoje com 
R$ 100 reais é possível criar um en-
gajamento online bem direcionado, 
enquanto que antes, com R$ 1.000 
reais numa mídia offiline (outdoor, 
busdoor, anúncio em jornal), você 
não sabia quem viu", finaliza. 

Gratuito, o Google Meu Negócio 
é uma ótima opção para o pri-
meiro passo na internet. Ele não 
necessita de atualização diária, 
mas requer que as informações 
estejam sempre atualizadas. As 
pessoas estão sempre busca de 
algum tipo de serviço e utilizam 
o Google para encontrar uma 
resposta. Por isso, a presença 
da sua empresa no Google Meu 
Negócio é essencial para que o 
seu endereço seja encontrado de 
forma rápida nesta pesquisa.
Crie o seu cadastro e mante-
nha sempre atualizado, com o 
endereço correto, fotos, horário 
de funcionamento e qualquer 
informação adicional que seja 
relevante para o seu cliente. 
Uma ação simples que pode 
gerar muitos resultados é fazer 
com o que o seu negócio receba 
avaliações pelo serviço prestado. 
Dessa forma, a empresa se torna 
mais atraente para quem está em 
busca do que você oferece.
O cadastro é feito no endereço: 
https://www.google.com/intl/pt-
-BR_br/business/
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4 A partir de janeiro de 2020, 
duas novas plataformas de 
informação serão criadas para 
reunir todas as informações 

trabalhistas, fiscais e previdenciárias do 
trabalhador brasileiro. A primeira será 
voltada para o Trabalho e Previdência. 
A segunda será voltada para a Receita 
Federal. 

5 A iniciativa substitui o Siste-
ma de Escrituração Digital 
das Obrigações Fiscais Pre-
videnciárias e Trabalhistas 

(eSocial) e foi aprovada por meio da 
medida provisória da liberdade econô-
mica pela Comissão do Congresso. O 
acesso ao novo sistema será diferen-
ciado conforme o porte da empresa, o 
que facilitará ainda mais para as micro 
e pequenas empresas. 

6A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP) aprovou a revo-
gação de resoluções editadas pelo governo 
em 2016 e que proibiam a venda direta de 

botijões de GLP (gás de cozinha) por distribuidores de 
combustíveis. “É o fim da obrigatoriedade que o boti-
jão de gás de cozinha de 13 kg tenha que passar pelo 
revendedor de GLP antes de chegar ao consumidor. 
Assim estamos eliminando uma restrição regulatória 
que nunca se confirmou na prática”, disse o diretor-
-geral da ANP, Décio Oddone. 

Fique Atento!

  

1 A Agência Nacio-
nal de Energia 
Elétrica (Aneel) 
informou, que 

a bandeira tarifária para o 
mês de agosto será a ver-
melha, no patamar 1, onde 
há uma cobrança extra de 
R$ 4 para cada 100 qui-
lowatts-hora consumidos. 
Em julho, a cobrança foi da 
bandeira tarifária amarela, 
quando há um acréscimo 
de para R$ 1,50 a cada 
100 kWh consumidos.

ENERGIA

3Na última semana de julho, o INSS comple-
tou a disponibilização de todos os serviços 
que não precisam de atendimento presen-
cial. A novidade facilita a vida dos cidadãos 

que podem agora encontrar todos os serviços do INSS 
em um só local. Agora, 90 (de um total de 96) serviços 
podem ser feitos pelo cidadão por meio do telefone ou 
no Meu INSS (site e aplicativo para celular), que passa 
a ser a grande central de serviços do INSS.

MEU INSS

INFRAÇÃO

ESOCIAL 2 GLP

2 A Receita Federal iniciou a emissão dos autos de infra-
ção para as empresas que receberam a comunicação, 
por meio do sistema Alerta, de divergências encontra-
das entre o total da receita bruta informada no Progra-

ma Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional 
– Declaratório (PGDAS-D) e os valores das notas fiscais eletrôni-
cas (NFe) de vendas emitidas, e que não se autorregularizaram. 
Foi construída uma nova ferramenta tecnológica que identifica 
as divergências, automatiza procedimentos e permite a emissão 
de grande número de autos de infração de forma rápida e com 
baixo custo. Os contribuintes autuados estão sendo comunicados 
por meio do Domicílio Tributário Eletrônico no Portal do Simples 
Nacional. Enquanto não receber o auto de infração, o contribuinte 
ainda pode retificar suas declarações e pagar os valores devidos 
sem a aplicação da multa de ofício.



Larissa Pontes Ribeiro
Posto Laridany - Miracatu
   
Francisco Cinese Leone
Auto Posto Cinese - Guarujá

AGOSTO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

SETEMBRO
1ª QUINZENA

08

03

17

01

21 13

10

09

Ações de representatividade/julho

01 Audiência no TRT-2ªRegião 
para tratar do recolhimento da 

contribuição sindical dos empregados 
em postos, em São Paulo/SP.

02 Reunião, em conjunto com a 
Fecombustíveis, na CNC para 

instalação da Câmara Brasileira do 
Comércio de Combustíveis-CBCC, em 
Brasília/DF.

07

Arnaldo Rafael Siqueira
Auto Posto Intermares - Praia 
Grande

Rayner Patrick Pontes 
Imanobu 
Posto de Combustíveis Vale - 
Miracatu
   

Emir Michalichen 
AP Cubatão - Cubatão

   
Jair Antônio Ongarato
Posto 4 Irmãos JL - 
Jacupiranga

Posto Ongarato - Jacupiranga
   

Robson do Carmo Barros
Auto Posto Tio Beba - 
Registro

Auto Posto Vale do Ribeira de Mira-
catu - Miracatu
   

Luciana Fogarolli Costa
Auto Posto Flosi Eireli - São 
Vicente
   
Felippe Loubeh Camargo 
Hernandes
Auto Posto Jardim Anchieta - . 

Santos
Auto Posto Arrastão - Santos

Gisele Jordão Cavalheiro Rigo
Auto Posto São Vitor - Santos

Vinícius Loubeh Camargo 
Hernandes
Auto Posto Arrastão - Santos

Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos
Conveniência Arrastão - Santos
   

Fernando César de Castro 
Martins
Portal 500 Anos Serviços 

Automotivos - São Vicente

10 Mesa Redonda na Gerência 
Regional do Trabalho e Emprego 

de Santos para tratar da CCT de Lojas de 
Conveniência, em Santos/SP.

18Assembleia Geral no Resan para 
apresentação da pauta de reivindi-

cações 2019/2020 da categoria de lojas de 
conveniência, em Santos/SP.

19 Reunião com o sr. David de Oliveira 
do Programa Jogue Limpo, em 

Santos/SP.

23 Reunião, em conjunto com a Fecom-
bustíveis, sobre o abastecimento de 

combustíveis, demais derivados de petróleo 

e biocombustíveis “Abastece Brasil” da 
MME, em Brasília/DF.

24Reunião na Fecombustíveis com o 
Diretor Geral da ANP, Décio Oddo-

ne, o diretor Felipe Kury, representantes 
do Ministério da Economia César Mattos e 
Alexandre Manoel A. da Silva, para discutir 
aspectos operacionais da verticalização do 
setor de GLP e temas do setor de combus-
tíveis líquidos. 

25Reunião na ANP/SP, em conjunto 
com os sindicatos de São Paulo, 

para tratar de fiscalização e TPC (Tomada 
Pública de Consultas), em São Paulo/SP.

A Plural acaba de lançar um  
 projeto piloto de aplicativo 

para informar sobre roubo de 
carga. Ele é gratuito e está dis-
ponível, por enquanto, apenas 
na plataforma Android. O regis-
tro de uma ocorrência pode ser 
realizado por qualquer pessoa 
diretamente envolvida ou que 
apenas tenha testemunhado 
o fato, bastando para isso ter 
o aplicativo instalado em seu 
smartphone. Outra forma de co-
municar roubos é direto no site 
http://cargaroubada.com.

App denuncia 
roubo de carga
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Novidade! Temos a opção da contabilidade digital para 
atendimento a distância com a mesma qualidade de acompanhamento!

BA

PB

AL

Matriz
R. Buriti Alegre, 525
Vila Ré - São Paulo
tel: 11 2023-9999

Filial/GO
Décima Segunda Av, 321 A 
QD- 60 LT - 14 - Goiania 
tel: 62 3926-8100

Filial/RJ
Rua Gildásio Amado, 55 - 6º and sl 607 
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
tel: 21 3176-5950

Já pensou em 
uma contabilidade 
específica para o seu
posto de combustível?


