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Mudanças propostas para o mercado podem fechar centenas de postos brasileiros
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 Quem de nós não cresceu ouvindo que o Brasil 
era o país do futuro? Pior, quem de nós não fez 
reverberar na cabeça de nossos filhos que eles 
eram os responsáveis por construir um futuro 
melhor para os brasileiros? 

Essa retórica foi desenrolada pelo jornalista 
Alexandre Garcia durante o Fórum Internacio-
nal de Postos de Serviços, Equipamentos, Lo-
jas de Conveniência e Food Service, realizado 
na ExpoPostos deste ano. "Estou com quase 
80 anos e continuo ouvindo a mesma frase”. 
Como exemplo adverso, ele citou Cingapura, 
que de ilha pobre passou à posição de quarto 
país mais rico do mundo, e a miserável Coréia 
do Sul de 50 anos atrás que se tornou uma 
potência.

Será que estamos mesmo sendo tão pessimis-
tas ou fazendo o jogo do quanto melhor, pior? 
Na minha opinião, o julgamento, com certeza, 
não recai sobre a revenda de combustíveis. 

O que há meses temos falado é que queremos 
crescer com o País, não somos contra a moder-
nização, mas que os avanços não podem signifi-
car a morte de centenas de postos de serviços.

O Alexandre Garcia comentou que há muita 
torcida contra, com os 76 deputados fede-
rais que votaram contra a Medida Provisó-
ria da Liberdade Econômica. Concordamos 
que a economia precisa de gatilhos para 
alavancar a geração de renda e empregos 
e que a Reforma da Previdência foi um 
grande gol de placa do Congresso e do 
Governo Bolsonaro.

Da mesma forma, queremos acreditar que a Re-
forma Tributária será viabilizada em breve. Mas 

o que nos assusta é saber que há funcionários 
do Governo Federal responsáveis por estudos 
do nosso setor que defendem a desregulamen-
tação total do mercado, ou seja, de buscar a 
concorrência a qualquer custo. E isso foi dito 
com todas as letras ao presidente da Fecombus-
tíveis, Paulo Miranda, por um economista ligado 
ao ministro Paulo Guedes. 

Ora, a concorrência pode ser leal ou predatória. 
Não temos medo quando podemos concorrer 
com as mesmas regras. Mas quando a discre-
pância entre forças é muito desigual, não há 
como competir.

Isso sem falar que durante todas as pales-
tras de especialistas no seminário internacio-
nal da Expopostos ficou claro que o consu-
midor não será beneficiado com preços mais 
baixos com esse modelo defendido pela ANP 
e pelo Conselho Nacional de Políticas Ener-
géticas (CNPE).

Por isso, revendedor, é muito importante que 
todos tenhamos informações sobre este mo-
mento que vivemos. A Fecombustíveis e todos 
os sindicatos afiliados estão unidos para evitar 
o mal maior. Uma vitória recente foi conquis-
tada no dia 28 de agosto quando foi criada a 
Câmara Brasileira do Comércio de Combustí-
veis pela Confederação Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Nossa defesa é que a abertura do mercado 
comece pelo refino de combustíveis e, após aná-
lise dos impactos e efeitos, chegue à distribuição 
e à revenda. Até lá, o caminho é longo e servirá 
para que todo o setor se modernize como conse-
quência de uma concorrência sadia.



O que o futuro nos reserva?
Um setor que movimenta R$ 150 bilhões em tributos por ano não pode 

passar por uma transformação tão radical quanto a que vem sendo 
desenhada pelo Governo Federal sem considerar efeitos e impactos 

das mudanças. Qualquer ajuste no arcabouço regulatório terá impacto 
sobre o futuro de 40.500 postos de combustíveis e 150 distribuidoras.
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Expopostos

Durante três dias do 14° Fórum Internacional de Postos 
de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveniência 
e Food Service, evento realizado em paralelo com a 

ExpoPostos & Conveniência 2019, entre 13 e 15 de agosto, em 
São Paulo, representantes dos segmentos de revenda e distri-
buição mostraram toda a apreensão com o futuro do mercado.

O alvo dos debates foram os riscos que medidas como a libera-
ção de TRRs para vender combustíveis para postos, inclusive 
gasolina e etanol, venda direta de etanol pelas usinas, entre ou-
tras determinações do Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE) trarão para centenas de empresas.

“Esse é um segmento extremamente sensível. A gente cons-
truiu o que existe hoje nos últimos 20 anos. Antes disso não 
existia lei no setor, era liminar todo dia... Todo mundo vendia 
para todo mundo e se perdeu o rumo justamente porque foi 
feita uma abertura sem critérios”, disse o presidente executivo 
da Plural, Leonardo Gadotti, relembrando o período conturba-
do do final da década de 1990. 

Refino
A decisão da Petrobras em vender parte do seu parque de refino 
trará um novo cenário no suprimento de derivados de petróleo. 
No entanto, os desafios estão em manter o investidor estran-
geiro interessado no Brasil. Para isso, há um consenso de que 
deve haver garantia de alinhamento dos preços do petróleo com 
o mercado internacional para permitir que importadores sejam 
competitivos e, com isso, o consumidor final seja beneficiado.

A privatização de refinarias de nada adiantará sem investi-
mentos em distribuição e logística. E isso significa construir 
dutos, mais ferrovias e até reestruturar portos para reduzir a 
dependência do transporte de petróleo e derivados por meio 
de caminhões-tanques.

“Essa é uma das maiores transformações estruturais pelo 
qual o mercado de combustíveis brasileiro deve passar e 
isso deve ocorrer em um ambiente de previsibilidade e que 
nada coloque em risco a segurança do abastecimento”, 
ressaltou Gadotti.



Paulo Miranda também falou da 
sua contrariedade às alterações 
regulatórias que mexam no varejo 
sem antes avaliar os impactos da 
entrada de novos agentes no refino. 
Mais uma vez ele destacou que os 
preços altos dos combustíveis não 
podem ser atribuídos ao modelo 
atual de distribuição e revenda.

“Apesar de alguma concentração 
entre as distribuidoras, temos 
opções. Se eu não quero assinar 
contrato com uma companhia, eu 
não assino e viro bandeira branca. 
Temos 50 distribuidoras regionais 
operando no mercado, o que me dá 
liberdade de escolha”, argumentou.

O modelo regulatório dos Estados 
Unidos tem sido citado nesse pro-
cesso de transição vivido pelo Brasil. 
Mas é preciso ver o lado dos mais 
fracos. “Os Estados Unidos tinham 
250 mil postos e quando o presiden-
te George Bush abriu o mercado na 
década de 90, 100 mil deles fecha-
ram”, comentou Miranda.

O que deveria ser 
prioridade?
Ao lado das mudanças estruturais 
e tributárias é preciso combater as 
práticas criminosas, sobretudo, a 
sonegação de impostos e a adulte-
ração de produtos. 

Segundo Leonardo Gadotti, a 
sonegação somente em combustí-
veis atingiu R$ 7,2 bilhões ao ano 
(dados da FGV de julho). “Acre-

ditamos que a reforma tributária, 
que já começa a ser discutida no 
Congresso, é oportunidade de ouro 
para corrigir boa parte desses pro-
blemas. É fundamental concentrar 
tributos na produção e importação 
de combustíveis, cobrar em reais 
por litro e uniformizar alíquotas de 
ICMS em todos os estados”. 

Por outro lado, Gadotti afirma que 
“tão importante quanto a simplifica-
ção tributária é a identificação e puni-
ção do devedor contumaz de tributos. 
Somente no Estado de SP a dívida 
ativa desses devedores já ultrapassa 
R$ 25 bilhões”. Há um projeto de lei 
no Senado considerado preponde-
rante para solucionar esse caos.

ANP
O diretor da Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis, Felipe Kury, defendeu a 
ANP ao afirmar que com o repo-
sicionamento da Petrobras no 
mercado, com a venda de refina-
rias, o mercado tem uma grande 
oportunidade de se organizar e isso 
inclui desde a distribuição, logística, 
abastecimento, questões tributárias 
e concorrenciais. Kury reconhe-
ceu a importância de se manter a 
competitividade com a importação 
e garantir avanços estruturais para 
garantir o abastecimento, hoje nas 
mãos da Petrobras. No entanto, ele 
não citou detalhes do novo modelo 
pensado pela Agência e nem quais 
os papeis dos velhos e novos “ato-

res” deste setor.

O diretor reforçou que a ANP está 
focada em “simplificar esse estoque 
regulatório” com objetivo de bus-
car competitividade e posicionar o 
Brasil “como um player na liga dos 
países desenvolvidos”. 

Alerta mundial
Apesar das pequenas variações 
de preços dos combustíveis nas 
bombas, para cima ou para baixo, o 
mercado internacional de petróleo 
vive uma estabilidade. No entan-
to, há uma tensão no entorno do 
Golfo Pérsico e relações comerciais 
tumultuadas entre os países ricos 
e também envolvendo os grandes 
produtores de petróleo.  “Por uma 
sorte, vivemos certa estabilidade. 
A qualquer momento uma crise na 
área do petróleo pode chegar. Ele 
pode sair dos US$ 56 e voltar aos 
US$ 70. E como ficará o preço de 
bomba no dia seguinte”?, questio-
nou Leonardo Gadotti 

Com o chamado Preço de Paridade 
de Importação (PPI), a flutuação de 
câmbio ou uma valorização muito 
forte do barril de petróleo causa um 
impacto imediato nos preços inter-
nos.  “Infelizmente temos o costume 
de esquecer dos problemas depois 
da crise. Mas esse, infelizmente, não 
está resolvido. A Plural vem discutindo 
essa questão e tem planos e propos-
tas. Fica aqui o alerta. É nos  momen-
tos de paz que nos preparamos para 
a guerra. E esse é o momento”.
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“Não dá para 
abrir o mercado 
e ver o que 
acontece. 
Poderá ser 
tarde 
demais”

Paulo Miranda

“Eu sou revendedor há 
41 anos e confesso que em 
todo esse período eu nun-

ca presenciei um momento 
tão grave e preocupante em 
toda a indústria do petróleo 

no Brasil. Em 1988, quan-
do houve a Constituição, a 
reforma tributária acabou 
com o imposto único que 

impedia muitas companhias 
de sonegar impostos. Depois, 

tivemos a abertura do mer-
cado em 1992, seguida pela 
criação da ANP com a tenta-

tiva de abrir parte do merca-
do, surgiu o posto-escola e o 

posto bandeira branca..."

EEstudo de impacto regulatório 
para definir danos e benefícios. 
Esse é o caminho apontado pela 
revenda nacional de combustí-
veis para que o Governo Fede-
ral não anule as conquistas do 
mercado alcançadas nos últimos 
20 anos e siga no processo 
de modernização do setor de 
abastecimento sem potenciali-
zar crimes como sonegação e 
adulteração. 

Durante seu discurso de aber-
tura na Expo Postos, o presi-
dente da Fecombustíveis, Paulo 
Miranda, usou o exemplo do 
Chile, que acaba de passar por 
um processo de abertura do 
mercado de combustíveis, hoje 
dominado por três empresas, 
mas que não trouxe qualquer 

vantagem para o consumidor.

“É imprescindível que esse 
processo de desregulamentação 
seja feito com muita cautela. 
Na minha visão mais simplista, 
abre primeiro o refino e analisa 
todos os impactos, os erros e 
dificuldades... Vamos ver se os 
portos terão condição de suprir a 
demanda, por exemplo”.

O receio de Miranda é que 
o País saia do monopólio da 
Petrobras e caia num monopólio 
regional. 

“Eu vejo muito importador re-
clamando que a Petrobras não 
está cumprindo o PPI (Preço de 
Paridade Internacional), apesar 
de ter assinado compromisso 
com o CADE. Imagine na hora 
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que o diesel está chegando no porto 
e a Petrobras baixa R$ 0,10 por litro. 
O importador  ficará com um navio 
de óleo diesel parado”.

Quebradeira
Miranda condena, ainda, a afirma-
ção de economistas do Governo 
Federal de que o mercado é dinâ-
mico e que se adaptará às mudan-
ças, sejam elas quais forem. “Vai 
quebrar todo mundo”.

As margens brutas de revenda atin-
giram níveis muito baixos devido 
à alta competitividade entre os 41 
mil postos brasileiros, muitos deles 
beneficiados pela sonegação e 
adulteração.  “Quando eu demoro 
um dia para baixar o meu preço, 
porque meu vizinho baixou, eu 
percebo na hora que minha venda 
começa a cair”.

Entretanto, “não é promovendo a 
concorrência a qualquer custo” que 

o mercado encontrará a redenção. 
O líder dos revendedores defende 
que a liberdade total de mercado 
também seja regulada e que a ANP 
esteja preparada para controlar o 
abuso de poder econômico dos 
agentes envolvidos. 

Mas, acima de tudo, a reforma tri-
butária será imprescindível para dar 
uma resposta ao consumidor. “Há 
três projetos sobre a reforma tributá-
ria no Congresso, mas eles não con-
seguem adequar a questão tributária 
ao setor de combustíveis. Por isso, a 
Fecombustíveis vai levar uma suges-
tão de emenda à PEC 45(*)”.

* O QUE PREVÊ A PEC 45?
A base é a simplificação dos impostos 
sobre consumo, com a junção da Cofins, 
PIS, IPI, nacionais, e ICMS e ISS, esta-
dual e municipal, respectivamente, no 
Imposto sobre Bens e Serviço (IBS).

“As pretensões da 
ANP para a abertura do 

mercado vão turbinar 
todas as irregularidades 

que estamos comba-
tendo há anos. Quando 

o Conselho Nacional 
de Políticas Energéti-

cas fala em liberar TRR 
para vender gasolina e 
etanol, inclusive, para 
postos, a ANP não tem 
nem ideia de quantos 

PA´s existem no Brasil. 
Falava em 19 mil, mas 
nós da Fecombustíveis 

acreditamos que são 
mais de 80 mil".



A
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Entrevista

O resultado para a sociedade será muito pequeno, diz Adriano Pires
"Não vai reduzir preço"
A segurança do abastecimento 
nacional deve ser a grande preocu-
pação nesse processo de abertura 
do mercado de abastecimento que 
vem sendo liderado pelos minis-
térios de Minas e Energia e de 
Economia e pela ANP. A opinião 
é do economista Adriano Pires, 
um dos principais nomes entre os 
especialistas em energia e petróleo 
do País. Em entrevista a Postos & 
Serviços, Pires falou sobre os riscos 
da privatização de refinarias criar 

monopólios regionais, a importância 
de se manter a política de paridade 
internacional da cotação do petróleo 
e, sobretudo, investir em infraestru-
tura para estabelecer novos modais 
de distribuição. 
Pires critica severamente a propos-
ta de liberar os TRRs para vender 
combustíveis para postos e tam-
bém outros pontos que vêm sendo 
estudados pelas autoridades desde 
a publicação da resolução 12 do 
Conselho Nacional de Política Ener-
gética (CNPE). 
“Se essas propostas virarem resolu-
ção e lei, tenho certeza que a gente 

vai estar aqui, no ano que vem, 
mostrando que as mudanças 

não trouxeram concorrência 
e que, ao invés de baixar, 

o preço subiu. E o pior, 
teremos um setor com 

maior sonegação e 
adulteração”.

Confira a entre-
vista a seguir:

Postos & Serviços – Se as me-
didas propostas pelo CNPE forem 
adotadas, o que poderá acontecer 
com o mercado?  

Adriano Pires - O governo tem que 
ter serenidade para entender que 
não pode colocar em risco questões 
conquistadas ao longo do tempo. 
Um ponto que tem que ser preser-
vado é segurança no abastecimento 
nacional. Nunca faltou combustível 
em lugar nenhum do Brasil: nem 
no interior do Norte e do Nordeste. 
A gente defende que se deve fazer 
transições. Por exemplo:  primei-
ro é preciso esperar privatizar as 
refinarias para ver as consequên-
cias disso. A privatização não pode 
criar monopólios regionais, preços 
discriminatórios... O Governo tem 
que se certificar que as refinarias 
vão praticar preços com paridade 
internacional para que haja concor-
rência com os importadores. 
É preciso combater a sonegação, di-
minuir a assimetria de impostos (im-
postos diferenciados por estados), 
incentivar investimentos em grandes 
modais de transporte com dutos, fer-
rovias, navios... Tem que ter regula-
ção para que essas questões sejam 
desenvolvidas no sentido de baixar 
preço e defender o consumidor.

P&S – Quais os riscos de uma 
mudança radical?
Pires - Tenho brincado que a ANP 
adotou a Lei Tim Maia, do ‘vale 
tudo’... Isso é perigoso pois pode 
trazer bagunça regulatória. Para se 
ter uma ideia, se o TRR for autori-
zado a vender para posto, da noite 
para o dia poderão ser criadas 200 
distribuidoras. Se autorizarmos o 
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enchimento fracionado de GLP e 
acabarmos com as marcas de boti-
jão, passaremos de 20 distribuidoras 
de gás para mais de 300. 

P&S – O resultado valerá o risco? 
Pires - Mesmo que esse ativismo 
regulatório vá em frente, o que eu 
espero que não vá, o resultado para 
a sociedade será muito pequeno. 
Não vai reduzir preço. Na minha opi-
nião vai aumentar o preço e, o pior, 
vai ser um aumento de preço com 
insegurança de abastecimento, com 
mais sonegação e mais adulteração. 

P&S – Estamos seguindo um mo-
delo do mercado americano?
Pires - Acho que não estamos 
seguindo modelo nenhum. O pes-
soal tem confundindo jobber (figura 
presente no modelo de regulação 
americana) com TRR. Jobber, nos 
Estados Unidos, significa distribui-
ção. Mas aqui, os estudos e notas 

técnicas que têm sido apresentados 
pela ANP, pelo Ministério da Econo-
mia e pelo Cade não têm números. 
São estudos opinativos. Eles dizem 
que teremos jobber no Brasil, mas 
eles não dizem o que é esse agente. 
O jobber é muito mais parecido com 
distribuidora do que com TRR. Aqui, 
o que vem sendo tratado, é o mode-
lo da bagunça regulatória. 
P&S – O que o sr faria diferente?
Pires - Há um descompasso en-
tre as teses macroeconômicas do 
Governo, como as reformas da 
Previdência e Tributária, a MP da 
Liberdade Econômica, privatiza-
ções, e as teses microeconômicas, 
principalmente do downstream de 
petróleo e gás. Parece que temos 
dois governos. Acredito que esteja 
faltando levar mais informação do 
setor ao presidente Bolsonaro e ao 
ministro Paulo Guedes... 
Quando fazemos algo açodadamen-

te, mesmo cheio de boas intenções, 
não dá certo. Quer uma discussão 
séria para baixar preços? Vamos 
discutir tributos. O problema não é 
do posto, é do imposto. 

P&S - A retirada da ANP como 
órgão fiscalizador do contrato 
comercial entre distribuidoras e 
postos revendedores (fim da tute-
la obrigatória) é algo necessário?
Pires - Essa discussão é secun-
dária. Não é isso que vai mudar a 
situação atual do mercado de com-
bustíveis. O principal hoje é discutir 
o futuro das refinarias, garantir que 
a política da Paridade de Preços 
Internacionais (PPI) seja obedecida, 
combater a sonegação, diminuir 
a assimetria tributária e incentivar 
investimentos em grades modais. 

P&S - Também não é o momento de 
se falar em venda direta de etanol?
Pires - Lógico que não. 

Três pontos prioritários para o mercado
1 Privatização de refinarias
“Que efeito a abertura do refino 
vai trazer ao mercado de downs-
tream no Brasil? Contratos com 
as distribuidoras vão mudar? 
Vamos promover um monopólio 
regional? As regras tributárias se-
rão mantidas? Vai poder verticali-
zar refino com distribuição? Será 
mantido o a paridade de preço 
internacional?

“Existe uma métrica que diz que 
o consumo de combustível pode 
crescer de 1,5% a 2% a cada 1% 
do aumento do PIB do Brasil. Se 
isso acontecer e não tivermos  
estrutura, o País ficará exposto 
a uma falta de combustível ou a 
um delay (atraso) na entrega nos 
lugares mais remotos, no inte-

rior... Teremos que importar mais. 
Então, se não dermos o sinal eco-
nômico correto para o importador, 
não vamos estimular a construção 
de novos terminais, novas tanca-
gens e isso pode gerar um possí-
vel monopólio regional de refino”.

 

2 Combate à  sonegação
A sonegação, hoje, talvez seja 
o ponto que mais fere a concor-
rência. Um país que tem tributos 
sobre gasolina e diesel na di-
mensão dos nossos – com 50% 
e 40%, incentiva a sonegação. 
Não queremos voltar ao período 
Collor e pós-Collor, com a sone-
gação absurda que levou grandes 
empresas estrangeiras a irem 
embora do Brasil.

3 Investimento em novos modais
Se queremos baratear o custo do 
produto ao consumidor, vamos redu-
zir o custo que representa o trans-
porte do produto por caminhão. Criar 
incentivo regulatório para investimen-
to em duto, em cabotagem, ferrovia... 
Mas para isso precisamos de políti-
cas públicas. Veja só: se as refinarias 
de Pernambuco e da Bahia forem 
privatizadas, elas não vão concorrer 
entre si porque a concorrência entre 
elas se dá por caminhão. Mas aí vem 
o frete e mata essa concorrência. 
Quem vai ser o concorrente deles? 
A importação moderna, com inves-
timento em novos modais. Nosso 
desafio é fazer novos investimentos. 
Não temos dutos de nada, nem de 
gás, de milho... É tudo precário. Nem 
ferrovia suficiente temos.
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Nos últimos 20 anos, o lucro dos postos de serviços 
com combustíveis caiu pela metade, passando dos 75% 
para 37%. A informação foi apresentada ao mercado 
por Michael Davis, vice-presidente de serviços da NACS 
(National Association of Convenience Stores, dos Esta-
dos Unidos) ao defender as lojas de conveniência como 
necessárias na composição de receitas da revenda.

Em uma palestra durante o 14º Fórum Internacional de 
Postos de Serviços, Equipamentos, Lojas de Conveni-
ência e Food Service, Davis realçou a importância das 
lojas na vida dos consumidores. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, as conveniências vendem 61% dos bilhe-
tes de loteria do País, 60% dos packs de cerveja e 46% 
de todas as garrafas de água comercializadas no país. 

Além disso, os postos com conveniência atraem mais o 
consumidor que quer abastecer o veículo. Juntos, eles 
vendem 84% dos combustíveis que saem das bombas 
varejistas.

O executivo elogiou as lojas de conveniência brasilei-
ras e garantiu que aquelas que visitou em São Paulo 
podem concorrer com qualquer outra do mundo.

Caminhos a seguir
As dicas de Davis são muitas, mas os destaques 
vão para o food service com foco em produtos mais 
saudáveis, em oferecer conforto para o cliente 
sempre pensar na loja como primeira opção, em 
atender às regulamentações da indústria do tabaco 
(que continua levando cliente para dentro da loja) e 

também em reduzir o que ele chama de “atrito”.

Tecnologia
Atritos são os mecanismos que atrasam a intenção do 
cliente em buscar agilidade ao entrar numa conveniên-
cia, encontrar o que procura e pagar rapidamente pelas 
suas compras. Embora muitos estabelecimentos ame-
ricanos ainda usem cartões de débito ou crédito com 
chip, a tecnologia de pagamento por meio de aproxima-
ção do celular e leitura de QR Code vem crescendo. 

Uma das vertentes da experiência sem atrito é o 
Grubhub, um serviço de pedidos e entrega de alimentos, 
on-line e móvel, que conecta os clientes a restaurantes 
locais para viagem. É o clique e retire muito usado pela 
Amazon e até por redes como o Starbucks, em que o 
consumidor compra antecipadamente créditos da loja 
para se beneficiar do pagamento instantâneo, sem pas-
sar pelo caixa. O mais comum é o touch and go onde o 
celular faz a vez de um cartão de débito ou crédito. 

O fato é que o mundo da conveniência vem trabalhando 
contra o atrito. Davis mostrou experiências chinesas em 
que o consumidor coloca sua compra sobre uma peque-
na plataforma digital que, em segundos, identifica todos 
os itens e o preço a ser pago por eles.

Apesar das experiências mais arrojadas e com tecno-
logia ainda impensável para o Brasil, os pagamentos 
via celular já são realidade em várias partes do mundo, 
inclusive aqui. Afinal, seu posto já aceita pagamento 
com celular? Pense nisso.

Conveniência: 
posto não viverá sem ela



POSTOS & SERVIÇOS  |  11

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?
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Desde que a repressão ao 
crime de adulteração de com-
bustíveis se intensificou, as 
fraudes envolvendo bombas 
de abastecimento se multipli-
caram. Vulnerável à ação de 
criminosos, o equipamento tem 
sido alvo de diversos tipos de 
fraudes por meio da instalação 
de componentes eletrônicos 
que reduzem a quantidade de 
combustível abastecido.

Para aumentar a confiabilidade 
das bombas de combustíveis 
e impedir a violação por frau-
dadores, o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e 
Tecnologia (Inmetro) aprovou 
um Regulamento Técnico 
Metrológico (RTM) por meio 
da Portaria 559/2016, que 
prevê a substituição de todas 
as bombas de combustíveis 
fabricadas até 2019 por novos 
modelos dotados de tecnologia 
que incorporam princípios de 
criptografia assimétrica.

De acordo com Bruno Rosas, di-
retor da Gilbarco Veeder-Root, 
desde que foi lançado este RTM 
todos os fabricantes de bombas 
têm se reunido com o Inmetro 
e a Abimaq para entender qual 
é a tecnologia que deve ser 
utilizada. “Essa tecnologia já foi 
alinhada e já existe uma certifi-
cação pronta, mas esse proces-
so de implantação que era para 
acontecer em 31 de dezembro 
foi adiado para o ano que vem”.

O motivo, segundo ele, é que o 
Inmetro está testando qual o tipo 
de criptografia que será utiliza-
do. “Só falta definir a tecnologia 
da criptografia, pois todo o res-

tante está pronto. Assim que sair 
o regulamento com o chip a ser 
utilizado, todos os fornecedores 
estarão aptos a testar e, poste-
riormente, colocar no mercado”.

O diretor da Gilbarco ressalta, 
ainda, que este modelo será 
totalmente inviolável. “A tec-
nologia não permite que seja 
alterado qualquer componente 
da bomba. Cada pulser que 
vai sobre os blocos medidores 
(onde faz a medida do volume 
vendido) são protegidos e não 
podem ser retirados. Se even-
tualmente o medidor quebrar 
e precisar ser retirado, será 
necessário comunicar o órgão 
certificador, que liberará um 
novo para ser colocado”. 

Em termos de tecnologia, 
Rosas afirma que esta é a mais 
avançada que existe no mundo 
com relação à proteção de frau-
de. “Após o lançamento, a troca 
será escalonada e em 15 anos 
todo o parque de bombas será 
renovado”, finaliza. 

Saiba mais
A portaria 559 do Inmetro, pu-
blicada em dezembro de 2016, 
estabelece que as bombas em 
uso nos postos de combustí-
veis deverão ser retiradas do 
mercado no prazo de 6 a 15 
anos, de acordo com o ano de 
fabricação. Para bombas fabri-
cadas em 2004, por exemplo, 
o prazo para substituição é de 
72 meses. Já para os equipa-
mentos fabricados até 2019, o 
prazo é de 180 meses, após a 
data de publicação da portaria 
(dezembro/2016).

Novo sistema irá combater a bomba-baixa

Novas tecnologias já estão à venda no mercado
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Novos postos deverão instalar bombas com 
recuperação de vapores a partir de setembro

Bico de abastecimento com furos que recuperam o vapor do combustível

Desde o início de setembro 
deste ano, todos os postos de 
combustíveis que iniciaram 
as suas operações já devem 
contar com um novo modelo de 
bomba com sistema de recupe-
ração de vapores. O objetivo é 
proteger frentistas e consumi-
dores em geral da exposição 
ao benzeno. A obrigatoriedade 
consta na Portaria 1.109/2016, 
do Ministério do Trabalho, e 
também nas portarias 559/2016 
e 294/2018, do Inmetro. 

A novidade foi apresentada 
pela Gilbarco Veeder-Root 
durante a Expostos & Conveni-
ência. Segundo o diretor Bruno 
Rosas, todos os postos em 
processo de licenciamento pre-
cisam adquirir o novo modelo. 

“O modelo que desenvolvemos 
beneficia não apenas quem 
está abrindo um posto novo 
agora, mas os que se enqua-

dram no cronograma de troca. Ou 
seja, é possível comprar, a partir 
de agora, um novo equipamento 
sem o sistema de recuperação de 
vapores e adicioná-lo depois”. No 
entanto, nos modelos antigos não 

é possível fazer a adaptação.

A segurança do novo sistema já 
foi pensada para que o abaste-
cimento seja feito por consumi-
dores, caso um dia o self-service 
venha a ser liberado no País.

Cronograma 
De acordo com a 
Portaria 1109/2016, 
as bombas fabricadas 
antes de 2016 devem 
ser substituídas até 
2027. Já os modelos 
anteriores a 2011 de-
vem ser trocadas até 
2026. As que foram 
produzidas antes de 
2007 devem ser troca-
das até setembro de 
2024. As bombas de 
2004 para trás devem 
ser substituídas até 
setembro de 2022.
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Diesel 
Limpo
Especialista 
em purifi-
cação de 
fluídos, a 
empresa 
apresentou 
diversos 
filtros trans-
parentes de 
prensa e de 
linha, que 
mostram 
o produ-
to para 

o cliente. Segundo Sérgio Cintra, 
da Diesel Limpo, este modelo será 
implantado, em breve, no Auto Posto 
Náutica Frei Gaspar, do proprietário 
Lelio Cassio de Paiva. “Os filtros são 
excelentes e é sempre bom mostrar 
aos nossos consumidores o que eles 
estão colocando nos seus veículos”, 
disse o associado.    
Contato: (11) 3227-8688 
sac@diesellimpo.com.br

Serviço

Fique por dentro das novidades para o setor!

Em visita à Expopostos, Gabriela Oppermann, 
diretora da Supply Service, estava acompanha-
da do gerente comercial da Ecoluc, Ricardo 
Diegoli. A empresa é uma coletora de lubrifican-
tes usados autorizada pela ANP que recolhe 
em todo o território nacional, incluindo Baixada 
Santista e Vale do Ribeira. A Ecoluc trabalha 
em parceria com Supply, que retira o resíduo 
sólido na base do Resan.  
Contato: (19) 3854-4959 
coleta@ecoluc.com.br

 
Redesoft
O diretor comercial Juliano Nóbre-
ga apresenta o mais novo projeto 
de inovação da empresa: o apli-
cativo “Click and Go”, direcionado 
para postos que querem criar uma 

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

relação mais próxima com o seu 
cliente. No app, o motorista cadas-
tra o veículo e, ao entrar no posto, 
automaticamente é reconhecido 
pelo sistema e passa a participar 
automaticamente do programa de 
fidelização/promoções. Para o dono 
da empresa, é possível mensurar o 
público que frequenta e a regularida-
de dos abastecimentos.  
Contato: 0800 777 9911 
comercial@redesoft.com.br

Zeppini
A empresa trouxe o 
Sistema de Recu-
peração de Vapores 
(Keeper), utilizado 
para converter os 
vapores presentes 
na linha de respiro 
do combustível e 
conduzi-lo novamente 
ao tanque. 

O Keeper recupera 
até 90% dos vapores, proporcionando economia 
para o posto, além de reduzir a emissão de vapo-
res, de acordo com a NR9.   
Contato: (11) 4393-3600 
contato@zeppini.com.br
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Aghora Conveniência
É um modelo de loja padronizado, 
que oferece treinamento e asses-
soria aos licenciados, além de uma 
rede de benefícios com a indústria. 
Segundo o gerente comercial Char-
les Monteiro, ao adquirir uma fran-
quia da Aghora, o revendedor não 
precisa pagar royalties, apenas uma 
mensalidade fixa. Associados Resan 
pagam uma taxa de mensalidade de 
R$900,00, enquanto não associados 
pagam  R$1.500,00.  
Contato: (31) 98393-4020 / 2108-6500 
comercial@aghoraconveniencia.com.br

Brinks
A novidade que a Brinks trouxe para a Expo-
postos foi o Cofre de Alta Performance, feito 
para empresas que movimentam grande volu-
metria e precisa de velocidade no depósito. É 
um cofre para 10 mil cédulas – até R$ 300 mil, 
e a validadora lê até 16 cédulas por segundo. 
Luiz Henrique Bontempo é o novo represen-
tante da região da Baixada Santista. 
Contato: www.brinks.com.br

Plumas
Há 35 anos no mercado, a Plumas 
Assessoria Contábil é especializa-
da em contabilidade para postos 
de combustíveis. Segundo o dire-
tor Luiz Rinaldo, a empresa atua 
em mais de 10 Estados e mais 
uma filial foi inaugurada no Rio de 
Janeiro. Em breve, outra unida-
de será instalada no Tocantins. 
“Estamos abrindo mais mercados. 
Vamos começar os atendimentos 
com o pessoal do Espírito Santo e o 
trabalho está expandindo cada vez 
mais, graças aos esforços de todos 
os colaboradores para oferecer 
aquilo que o revendedor precisa”.  
Contato: (11) 2023-9999 
plumas@plumascontabil.com.br

MedTest
O diretor Ro-
gério Rainha 
apresen-
ta  o novo 
console do 
equipamento 
eletrônico 
de medição 
de moni-
toramento 

(Hibrida), com tecnologia/sonda 
pneumática inteligente para todos 
os tipos de combustíveis. Emite 
relatórios de inventário, de eventos 
em andamento e armazenamento 
em histórico, além da conectivida-
de em tempo real por meio do app 
SMR Med&Test.  

Contato: (11) 3681-0918 
sac@medetest.com.br

Leone
Segundo Vitorio Leone, a Leone apresentou produ-
tos que visam a lucratividade para os postos, como 
os ficheiros de calibradores de pneus e aspiração de 
carro, que tira a oneração de gratuidade do serviço e 
dá um valor agregado ao negócio. Além disso, trouxe 
os produtos obrigatórios para análise de combustível, 
como as provetas, densímetros, máscaras, manguei-
ras, bicos, dentre outros.  
Contato: (11) 3393-3636  
www.leone.equipamentos.com.br/fale-conosco
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EU 
PARTICIPEI!

Associados
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Gilmar Ferreira 
Centro Automotivo Governador 
Mário Covas - Santos

   
Vladimir G. Ignatovitch
Auto Posto Mathias -  Cubatão
   
José Maria Gonçalves 
Fernandes
Posto de Serviço Padre Anchieta 

- Bertioga
Posto de Serviços Albatroz - Bertioga
Posto de Serviços Jardim Indaiá - 
Bertioga
   

Elbert Jacinto Pedro 
Cervantes 
Auto Posto Pôr do Sol - 

Itanhaém
Auto Posto Porto Seguro - Itanhaém
Auto Posto Praias do Sul - Itanhaém
   

Laura Helena Lima de Morais 
N. Ferreira da Silva & Cia - 
Santos

SETEMBRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

OUTUBRO
1ª QUINZENA

20

28

17

23

16

30

Vanessa Maria da Conceição 
Batista Lopes
Auto Posto Leãovip - Santos
   

Ronaldo Freitas Dias 
Auto Posto Stop Car - Santos
   
Laerte Alves de Oliveira
Posto Dom Pedro de Miracatu Rota 
Sul - Miracatu

Rede Dom Pedro de Postos - Miracatu
   
Margarete Rocha de Paula Solino
Auto Posto Filadélfia de Peruíbe - 
Peruibe

   
Daniel Fernandes
Posto de Serviços DJF - Praia 
Grande

Eduardo Cesar Lima Tomé 
Auto Posto Bertioga - Bertioga

Enrique Hector Pagliettini
Marinas Nacionais Coml. - Guarujá

Ações de representatividade/agosto

12Reunião 
para apre-

sentação do texto 
de revisão da 

ABNT/NBR 15594-3 parte 3 – Proce-
dimento de Inspeção e Manutenção 
em Posto Revendedor de Combustí-
veis Automotivos, em São Paulo/SP.

12 Participação no evento “De 
Revendedor para Revendedor” 

do ClubPetro, em São Paulo/SP.

13Reunião Extraordinária do 
Conselho de Representantes da 

Fecombustíveis, em São Paulo/SP.

13 a15Participação na 
Expopostos & 

Conveniência, em São Paulo/SP.

15 Reunião com Dr. Marcelo Yasu-
da, diretor da DIGES (Diretoria 

de Gestão, Atendimento e Conformida-
de), na Sefaz/SP.

21Reunião na FUNDACENTRO 
para tratar da proposta de alte-

ração da NR15 e do Anexo II da NR9, 
cuja preposição básica é do restabe-
lecimento do limite de tolerância para 
exposição ocupacional por benzeno, 
em São Paulo/SP.

27Reunião no SINDILUB para deba-
ter sobre a decisão da diretoria 

da CETESB nº 076/2018/C que exige a 
apresentação de um Plano de Logística 
Reversa da Oluc para obtenção do 
licenciamento ambiental ou renovação, 
em São Paulo/SP.

28 Lançamento da Câmara 
Brasileira do Comércio de 

Combustíveis – CBCC na Câmara dos 
Deputados, em Brasília/DF.

29Assembleia Geral no Resan 
para apresentação da pauta de 

reivindicações da categoria de lava-
-rápidos, em Santos/SP.

18

03

27

05

07

08

26

Maiara Benedetti Alves 
Auto Posto Jatiúca da Avenida Santos 
Dumont - Guarujá
   
Maria Alice Ferreira Ribeiro
Auto Posto Montana Vila Tupi  - 
Registro

Posto Triângulo de Cajati - Cajati
   

Nilcen Martins Dantas
Auto Posto Shalon da Nove de Abril - 
Cubatão

   
Katia Roberta Candelaria Fernandes
Lanches e Conveniência Xixová 2 Ltda - 
Praia Grande

Lanches e Conveniência Xixová - Praia Grande
   

Eduardo Zaninetti
Auto Posto Mundial de Peruíbe -  
Peruíbe

Centro Automotivo Viamar - Cubatão
   

Alessandra Martins Dantas 
Auto Posto Shalon da Nove de Abril - 
Cubatão

Auto Posto Viaduto - Cubatão

14

15



CONVENIÊNCIA

4 A companhia mexicana Femsa 
e a Raízen Combustível, anun-
ciaram uma joint venture para 
expandir seus negócios em lojas 

de conveniência. A nova companhia, avalia-
da em R$ 1,1 bilhão, vai acelerar a expan-
são de lojas de postos de combustíveis e 
criar uma rede de lojas de proximidade com 
a marca Oxxo fora dos postos.

Fique Atento!

  

1Desde 1º de se-
tembro, está em 
vigor o aumento 
da mistura do bio-

diesel de 10% para 11% no 
óleo diesel. A ANP aprovou 
após novos testes mostra-
rem-se satisfatórios a partir 
de estudos feitos pelo Insti-
tuto Nacional de Tecnologia 
(INT). Atualmente, cerca de 
80% do biodiesel no Brasil 
é produzido a partir do óleo 
de soja. A mistura para B15 
será elevada, gradativamen-
te, até 2023.

B11/ B15

3 Documentos circularam entre alguns 
TRR´s e PR´s visando isentar distribui-
doras do fornecimento de amostra-tes-
temunha nas entregas de combustíveis, 

contrariando a obrigação prevista na Resolução 
ANP 44/2013. Orientamos que essa proposta visa 
transferir para o revendedor todo e qualquer proble-
ma relativo à qualidade dos combustíveis, conforme 
prevê o artigo 8 da mesma resolução. 

AMOSTRA-TESTEMUNHA

VITÓRIA  AOS  ASSOCIADOS

2 Depois de árduo e longo trabalho desenvolvido em 
conjunto pelos cinco sindicatos da revenda, dentre 
eles o Sindicombustíveis Resan, houve, por parte 
da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), o atendimento 

da maioria dos pleitos com relação às questões que envolvem 
o cumprimento da CAT 02 e os problemas ocasionados aos re-
vendedores, especialmente quando vendiam seus estabeleci-
mentos ou quando abriam um novo posto, cujo prazo máximo 
de liberação pela SEFAZ caiu para 90 dias. A SEFAZ, sensível 
aos argumentos de que algumas exigências - principalmente a 
demora excessiva no desfecho das transferências ou abertura 
de postos estava prejudicando apenas o revendedor honesto - 
soltou uma série de orientações internas para suas regionais, 
cujo pode ser conferido no site do Resan. Acesse: http://www.
resan.com.br/noticias-integra/33925-associado-mais-uma-
-vitoria-da-categoria/

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




