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O PIX  
chegou, 

e agora? 
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4 Como deixar sua empresa preparada para o 
PIX. Período de adaptação já começou.

NESTA EDIÇÃO

17 Fique ligado nas notícias do nosso mural.

10 Em entrevista, vice-presidente do IDV acredita que 
novo sistema trará competitividade ao mercado.

13 Santos tem nova orientação para preenchimento de 
tickets em estacionamentos.

15 Celebrada CCT 2020-2021 para categoria Postos de  
Serviços
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Pesquisa de preços está de volta,  
mas não se anime
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Demorou, mas finalmente a ANP 
voltou a publicar o Levanta-
mento de Preços e Margens 

de Comercialização de Combustíveis 
(LPMCC). Após dois meses interrom-
pida, a pesquisa, que é uma referência 
para a revenda, no entanto ainda está 
incompleta. No caso do Estado de São 
Paulo, por exemplo, até 20 de novem-
bro, o resultado do levantamento ainda 
não trazia os dados da Baixada Santis-
ta e Vale do Ribeira. Lamantável.
Além disso, como já havíamos mencio-
nado em artigo publicado em setembro, 
não estão mais expostos os preços 
pagos pelos postos às distribuidoras 
(que passaram a ser divulgados sepa-
radamente no site da agência). 
Por isso, a Fecombustíveis e os sin-
dicatos filiados continuam atuando 
diretamente junto à ANP para tentar 
reverter essa modificação. Além de 
ofícios enviados nos meses de agosto 
e setembro e de uma reunião realizada 
às vésperas de outubro, uma nova reu-
nião foi realizada na primeira quinzena 
de novembro entre a agência, a Fe-
combustíveis e o Sincopetro, ocasião 
em que as entidades sindicais solicita-

ram à ANP a participação no processo 
de tomada de decisão.
Ademais, ao conhecer os preços pra-
ticados pelas distribuidoras, os reven-
dedores poderão negociar com as 
companhias melhores condições de 
compra, barateando o preço dos com-
bustíveis ao consumidor final.  
Outra grande novidade que novembro 
traz é implementação do PIX como 
forma de pagamento para todos os bra-
sileiros. Acredito que até o final do ano 
viveremos um período de testes, adap-
tando nossos negócios (se assim dese-
jarmos) para o recebimento de valores 
neste sistema.
A Revista Postos & Serviços deste mês 
traz uma matéria especial sobre o as-
sunto. Ao longo dos próximos meses, 
veremos que o PIX poderá ser utilizado 
também como uma forma de aumentar 
o fluxo de clientes. 
Enquanto isso, nós empresários de-
vemos pesquisar com os bancos as 
melhores taxas e também a forma mais 
segura de checar a compensação do 
recebível no nosso extrato bancário. 
Ficaremos de olho. Boa leitura e até 
mês que vem.

EDITORIAL
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VAREJO

A chegada do PIX 
no varejo pro-
mete modificar, 

ao longo dos próximos 
meses, a forma como 
empresas e consumi-
dores se relacionam 
na hora do pagamen-
to. Autorizado para 

uso desde o dia 16 de 
novembro, o novo sis-
tema de transferência 
bancária, no entanto, 
ainda traz muitas dú-
vidas e tem deixado 
empresários em com-
passo de espera.
” A sugestão é que 

todos se preparem, 
porque como já foi 
visto em outros países 
há alguns anos, o PIX 
vem para ficar e ten-
de efetivamente a ser 
muito utilizado pelos 
clientes. Pelo que está 
desenhado, o PIX será 

A hora do PIX
Novo sistema ainda traz dúvidas e tem deixado empresá-

rios em compasso de espera.
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simples, então pode se 
tornar popular”, afir-
ma o vice-presidente e 
conselheiro do Instituto 
para Desenvolvimento 
do Varejo (IDV).
“Além de reduzir o di-
nheiro (em espécie) 
que hoje temos em 
circulação no Brasil,  
o PIX vai permitir, em 
alguns meses, também 
o pagamento de contas 
de consumo. Então as 
lojas que  quiserem po-
derão oferecer saque, 
por exemplo, levando 
um público maior às lo-
jas, o que naturalmen-
te aumenta o fluxo de 
clientes e de vendas.
Gonçalves explica que 
as empresas de maior 
porte, que têm uma 
área de tecnologia 
própria, devem sair na 
frente para fazer esse 
link de pagamento com 
o Banco Central. “Já os 
estabelecimentos me-
nores precisam conver-
sar com as empresas 
de tecnologia que cui-
dam da frente de caixa 
das lojas (aquelas que 
trabalham com a parte Fonte: Banco Central do Brasil
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eletrônica no ponto de venda, 
como a Linx, por exemplo). 
Essas empresas de tecnolo-
gia farão o link com o Banco 
Central”, explica Gonçalves.
O pagamento utilizando o 
novo meio será muito similar 
a como hoje o consumidor 
já faz a leitura do código de 
barras de um boleto pela câ-
mera do celular no aplicativo 
do banco. O código de bar-
ras será pelo formato de QR 
code.
Mas a adaptação será cres-
cente. O que foi observado 
em outros países é que, em 
alguns anos, o PIX passou 
a significar 20% do total de 
transações em débito e di-
nheiro viraram PIX.
“É simples, não existe com-
plexidade, e as empresas do 
setor já estão prontas para 
fazer essa adaptação nos 
pontos de varejo. Milhões de 
pessoas já se cadastraram 
no PIX, então isso levará o 
varejista a ser mais rápido na 
sua adaptação, pois se um 
consumidor chegar ao esta-
belecimento e só tiver o PIX 
como meio de pagamento, ele 
vai perder a venda. É claro 
que agora estamos no final 
de ano, há outras prioridades, 



POSTOS & SERVIÇOS  |  07

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
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mas para 2021 acre-
ditamos que haverá 
um crescimento muito 
grande”, acredita ele.
Gerente da Rede Du-
tra, com postos loca-
lizados em Mongaguá 
e Itanhaém, no Litoral 

Sul de São Paulo,  
Bruno Bayardo, pre-
tende investir na im-
plementação do PIX 
nos postos após a 
temporada de fim de 
ano.   “Estamos ainda 
em compasso de es-
pera. Com a chegada 

da temporada de fim 
de ano, o movimento 
tende a aumentar e 
começar a testar algo 
novo pode nos atrapa-
lhar. Então provavel-
mente veremos como 
funciona mais para 
frente”.

PIX vai reduzir  
uso de cartões
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Daniel Laureu Mo-
rais, proprietário do 
Auto Posto Oceano 
Atlântico, em Santos, 
também está em com-
passo de espera. “Es-
tamos só aguardando 
a empresa de sistemas 
elaborar um campo 
para esse tipo de pa-
gamento”.
Já o caso de Bruno 
Diogo, sócio proprie-
tário do Auto Posto 
DiMonaco, em Praia 
Grande é diferente. “Já 

fizemos o cadastro da 
chave da PIX, mas ain-
da não utilizamos, pois 
não houve interesse 
por parte de cliente até 
agora”.
Taxas e custos
Para o varejista, uma 
grande vantagem do 
PIX é a questão das 
taxas (que irão con-
correr com as taxas 
do cartão), que poderá 
ser fixa por transação. 
Hoje, o varejista paga 

uma taxa de aproxi-
madamente 1% para 
os pagamentos feitos 
no débito. Então, por 
exemplo, se ele faz 
uma venda no débito 
de R$ 100 reais, ele 
vai pagar à operação 
do cartão R$ 1,00. 
Com o PIX, espera-
mos que cada transa-
ção saia ao custo de 
R$ 0,20. 
"É novidade fazer 
transação com taxa 
fixa no Brasil, mas na 
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Europa e nos Esta-
dos Unidos isso é 
bem antigo. Para 
nós será uma mu-
dança forte, mas é 
comum e normal no 
resto do mundo”, 
afirma o vice-presi-
dente do IDV, Jorge 
Gonçalves.
Para a implantação, 
Gonçalves afirma 
que haverá um cus-
to de adaptação 
aos estabelecimen-
tos. “É importante 
a empresa entre 
em contato com os 
bancos e financei-
ras com que tem 
relacionamento para 
ver como isso pode 
ser compensado. 
Por que o ganho 
na redução da taxa 
será grande e com-
pensará fortemente. 
E a transação será 
muito simples. Esse 
gasto será compen-
sado ao longo do 
tempo com a re-
dução de despesa 
financeiras.”
O PIX, que vai fun-
cionar sete dias da 

semana, 24 horas por 
dia, terá ainda a vanta-
gem de compensação 
instantânea. “O dinhei-
ro cairá na conta ime-
diatamente (a promes-
sa é que entre na conta 
em 10 segundos)”, afir-
ma o vice-presidente 
do IDV, que completa: 
“Numa segunda fase 

(no final de 2021), o 
PIX virá também com 
a opção de agenda-
mento e parcelamento, 
substituindo também 
o cartão de crédito. 
Daí o ganho será ain-
da maior, pois a taxa 
do cartão de crédito é 
maior. É preciso estar 
preparado.”
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Vice-presidente 
do Instituto para 
o Desenvolvi-

mento do Varejo, Jorge 
Gonçalves acredita que 
o PIX vai, em poucos 
anos, mudar a forma 
como consumidores e 
varejistas se relacionam 
no dia a dia. O exemplo 
vem de países desen-
volvidos, onde o siste-
ma já existe há alguns 
anos.
Postos & Serviços - O 
que podemos esperar 
de mudanças com o 
PIX?
Jorge Gonçalves - O 
PIX vai trazer uma mu-
dança significativa nos 
meios de pagamento.  
Nós entendemos que te-
remos vários benefícios, 
que serão crescentes 
ao longo do tempo. Por 

"Em médio e longo prazo, PIX vai se traduzir  
em competitividade", diz Jorge Gonçalves,  
vice-presidente do IDV

ENTREVISTA
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exemplo, a redução do 
dinheiro em circulação. 
Hoje, segundo o Banco 
Central, 60% das com-
pras e transações feitas 
no Brasil são pagas no 
dinheiro, porque é cultu-
ral pagar em dinheiro e, 
além disso, há uma parte 
da população que não é 
bancarizada.
Postos & Serviços - O 
que essas mudanças sig-
nificarão na prática?
Jorge Gonçalves - 
Como a adesão ao PIX 
e a operação são muito 
fáceis, nós acreditamos 
que pode ocorrer uma 
boa mudança nesse 
costume, reduzindo o 
dinheiro em circulação. 
Ao reduzir o dinheiro em 
circulação, olhando pelo 
lado do varejo, nós ve-
mos redução de riscos 
com o dinheiro que fica 
ali no caixa da loja e tam-
bém com as empresas 
que precisam contratar 
transporte de valores. 
Menor risco, menor ma-
nipulação de dinheiro e 
isso ainda pode significar 
redução de despesas.
Postos & Serviços – E 
os custos?

Jorge Gonçalves - O 
PIX, pelo que foi anun-
ciado, sai para o Banco 
Central ao custo de R$ 
0,01 cada dez tran-
sações. Estamos em 
contato com bancos e 
instituições financeiras 
e acreditamos que es-
sas instituições cobrem, 
em média R$ 0,20 por 
transação.  Em médio e 
longo prazo, isso vai se 
traduzir para o consumi-
dor, porque o varejo é 
competitivo, e toda redu-
ção que ele consegue fa-
zer, ele deixa seu preço 
mais competitivo. Além 
disso, o PIX vai permitir 
também o pagamento 
de contas de consumo, 
se as lojas quiserem, 
poderão oferecer saque, 
o que pode levar um 
público maior às lojas, 
aumentando naturalmen-
te o fluxo de clientes e 
de vendas. Pelo que está 
desenhado, o PIX será 
simples, então pode se 
tornar popular.
Postos & Serviços – O 
sistema tem pontos fra-
cos?
Jorge Gonçalves - O 
BC e as fintechs garan-

tem que o sistema está 
bem protegido contra 
fraudes. E caso aconteça 
algo, a capacidade de 
reação do BC e dessas 
empresas é muito boa.  
Precisamos lembrar 
que o PIX já foi implan-
tado em vários países 
do mundo, como Índia, 
Inglaterra... Está bem 
desenhado, acreditamos 
que será seguro. Agora 
deverá haver um acul-
turamento, as lojas do 
varejo deverão treinar os 
funcionários para receber 
através do PIX etc.

Postos & Serviços – 
Quanto tempo deve levar 
a adaptação do PIX no 
Brasil?

Jorge Gonçalves - O 
que foi observado em 
outros países é que, 
em poucos anos, o PIX 
passou a significar 20% 
do total de transações 
em débito e dinheiro. 
No Brasil, as projeções 
apontam que, até 2025, 
as vendas pelo PIX che-
guem a 25% dos paga-
mentos feitos à vista, 
incluindo débito e dinhei-
ro.
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ESTACIONAMENTO

Estacionamentos loca-
lizados na cidade de 
Santos devem ficar 

atentos a uma mudança no 
regramento que estebelece 
normas para o setor.
Em setembro, foi aprovada 
na Câmara Municipal a Lei 
3.701/2020, que altera a 
Lei 3.284/2016 e permite 
que o ticket de estaciona-
mento contenha apenas a 
marca do veículo e a pla-
ca, não precisando mais 
ter o modelo.

A medida, no entanto, pode 
exigir adaptações em al-
guns estabelecimentos. 
"Se deixarmos de informar 
qual o modelo no ticket, 
será mais dificil para loca-
lizar o veículo em dias de 
pátio lotado. Voltaremos 
a usar o prisma em cima 
dos carros", afirma Sanny 
Royas de Aguiar, proprietá-
rio do estacionamento Cali-
fórnia, localizado no Centro 
de Santos. Além disso, o 
preço pode variar de acordo 

com o modelo do veículo, 
mesmo sendo eles da mes-
ma marca".
Para a advogada do Sindi-
combustíveis Resan, Caroli-
na Dutra, além de eventuais 
adaptações no dia a dia 
da empresa, os proprietá-
rios devem estar atentos a 
possíveis efeitos no seguro 
contratado. "A mudança 
teve a intenção de facilitar 
os estacionamentos que 
usam máquinas para emis-
são do ticket e que, por sua 
vez, podem não ter todos 
os modelos de veículos. 
Mas nada impede que você 
continue colocando as três 
informações (placa, marca 
e modelo do veículo). No 
entanto, se a rotina do esta-
cionamento for alterada, é 
importante comunicar a se-
guradora, mesmo que isso 
não acarrete em elevação 
de custos. Assim a empre-
sa evita qualquer problema 
posterior."

Santos tem nova orientação para 
preenchimento de tickets
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A renvenda da Baixada Santista perdeu, no início de novembro, 
o empresário José Roberto Gonçalves, proprietário do Posto e 
Pousada São Jonas, localizado às margens da Rodovia Padre 

Manoel da Nóbrega, em São Vicente.
Gonçalves era associado ao Resan desde 1998 e deixou um legado 
na história da revenda da região. "Estamos muito tristes com a partida 
deste companheiro de longa data e que realizou um profícuo trabalho, 
dignificando nossa categoria", lamentou o presidente do Sindicombus-
tíveis Resan, José Camargo Hernandes.

LUTO

Revenda perde 
sr. Gonçalves, do 
Posto e Pousada 
Sao Jonas
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Ações Resan/outubro

01 Reunião Ordinária do 
Conselho de Representan-
tes da Fecombustíveis, por 
videoconferência;

01 Reunião entre os sin-
dicatos patronais do estado 
de São Paulo para tratar da 
negociação da Convenção 
Coletiva de Trabalho da ca-
tegoria “Postos de Serviços, 
por videoconferência.

08 Reunião Ordinária da Dire-
toria do Resan, em Santos/SP;

05 Entrevista para o telejornal 
Caderno Regional, da Santa 
Cecília TV;

02 Reunião entre os sindica-
tos patronais e o SindTRR, para 
tratar de assuntos de interesse da 
categoria, por videoconferência;

13 Entrevista para o programa 
AutoGP, da Santa Cecília TV;

19 Reunião entre os sin-
dicatos patronais do estado 
de São Paulo para tratar da 
negociação da Convenção 
Coletiva de Trabalho da cate-
goria “Postos de Serviços, por 
videoconferência

23 Reunião dos Avaliadores 
do SEGS – Sistema de Excelên-
cia em Gestão Sindical para ex-
por as medidas adotadas pelos 
sindicatos filiados à Fecombustí-
veis durante a pandemia, assim 
como os impactos gerados no 
setor, por videoconferência.

Foi celebrada, no 
final de outubro, 
a Convenção 

Coletiva de Trabalho 
2020-2021 entre o Sindi-
combustíveis Resan e o 
Sindicato dos Emprega-
dos de Postos de Servi-
ços de Santos e Região.
Em virtude do estado de 
calamidade pública re-
conhecido pelo Decreto 
Legislativo nº 6 de 2020, 

o piso salarial será reajus-
tado em 1º de janeiro de 
2021 e terá correção de 
3,92%, passando para o 
valor de R$ 1.319,00. 
"Foram mantidas as de-
mais cláusulas  ocorrendo 
reajuste apenas a partir de 
janeiro 2021, no piso sala-
rial e vale refeição , sendo 
certo que o reajuste não 
é retroativo", esclarece o 
advogado Rodrigo Julião, 

do Jurídico Trabalhista do 
Resan. 
Ainda segundo Julião, as 
cláusulas sociais estão 
mantidas até 28 de feve-
reiro de 2022 e cláusulas 
econômicas até 28 de 
fevereiro de 2021, sendo 
certo que eventuais feria-
dos concedidos na pan-
demia "estes e somente 
estes poderão ser com-
pensados".

SINDICAL Celebrada CCT 2020-2021 
para categoria Postos
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Um brinde a você!

16Adelino da Concei-
ção Padeiro 

AP Glicério Santista - Santos

16Nilo Sérgio Ribeiro 
Ferreira da Silva

Bomba Campo Grande - 
Santos

18 Josué Leite de Paula 
Júnior  

AP Filadélfia de Peruíbe

19 Márcia Mendes Gava-
zzoni  

Auto Posto Lambari - Miracatu
Morada do Sol Auto Posto - 
Miracatu 
Posto de Abastecimento Cen-
to e Trinta e Sete - Miracatu

22Filipe Ongaratto 
Camargo 

AP de Serviços Ilse - Cajati

22 Maria Odete Cecília 
Gonçalves Pinto 

AP Ponto de Encontro -Iguape
Auto Posto Postal de Iguape 

24 Rosa Maria Dutra de 
Almeida 

AP Agenor de Campos - 
Mongaguá 
AP Flórida Mirim - Mongaguá 
AP Reobote - Itanhaém

NOVEMBRO
2ª QUINZENA

DEZEMBRO
1ª QUINZENA

01 Manuel Enriquez Casal 
Rede Clean Car - Santos

03 Aurélio Lopes Rodrigues 
Super Posto 200 Milhas - 

Santos 

03 Mariana Martins Rodri-
guez 

Portal de Santos Serviços e Trans-
portes - Santos

04 Bruno Domingues Rodri-
guez 

Rede Portal de Santos - Santos

07 Fernando Luiz Tasca 
AP Búfalo do Vale - Pari-

quera-açu

11Antônio Samartins 
AP Vale do Itariri - Itariri

12 Alexandre Ribeiro Gol-
doni 

Comércio e Serviços Automotivos 
Tropical - Santos 
Conveniência Tropical Santos

27Fabiana Tasca 
Auto Posto Búfalo do Vale 

- Pariquera-açu 

30 Mauro Sérgio Gonzalez 
Auto Posto Rede Perso-

nalytte - Praia Grande

15Cristiane Chinelli Ignato-
vitch 

Auto Posto Mathias - Cubatão

15 Renato Monteiro Diogo 
Auto Posto Di Mônaco Praia 

Grande 

16 Reinaldo Kensuke Monma 
Auto Posto Cajati - Ca-

jati

20 Vinícius Castanheira Diniz  
Auto Posto Super 1000 de 

Peruíbe - Peruíbe 
Auto Posto Vila Antartica - Praia 
Grande

21 Carlos Wagner Cabral Dias 
dos Santos 

ARW Cabral Serviços Automotivos - 
Santos

22 Fábio Enriquez Domin-
guez 

Mafadi Comércio de Produtos Auto-
motivos - Santos 

22 Oriente Minella 
Renascer de Peruibe Posto 

de Abastecimento e Serviço - Peru-
íbe

23Luciana Vilela de Carvalho 
Fase Quattro Comércio de 

Combustíveis - Juquiá

24Antônio Carlos Quintas de 
Pinho 

Conveniências Guarujá - Guarujá
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1 A Agência Nacional de Petróleo, 
Gás e Biocombustíveis (ANP) tem 
um novo portal: www.gov.br/anp. 

A página da agência passa a integrar o 
portal único gov.br, que reúne os canais 
digitais do governo federal para facilitar o 
acesso aos diferentes serviços oferecidos 
pelas instituições públicas. O processo de 
migração começou no final de outubro e, 
quando estiver concluído, quem tentar ac-
essar o endereço antigo será direcionado 
para o portal da ANP no gov.br.

GASOLINA

DIESEL 4 O Projeto de Lei 4826/20 torna 
obrigatória a instalação de caixas 
de retenção de esgoto em prédios 

e construções utilizados para atividades 
que geram resíduos poluentes. Se aprova-
da, a medida valerá para pequenas empre-
sas, como oficinas mecânicas e postos de 
gasolina. A proposta foi apresentada pelo 
deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) à 
Câmara dos Deputados. “Os efluentes de 
lava-rápidos, oficinas mecânicas e postos 
de combustível apresentam água, sólidos, 
areia, terra, óleos e graxas. Estas substân-
cias são passíveis de separação da água 
através de diversas alternativas tecnoló-
gicas disponíveis no mercado. Portanto, 
qualquer ação que possa minimizar os 
impactos no meio ambiente é salutar a toda 
a sociedade”, defende o parlamentar.

3 As vendas de diesel e gasolina pe-
las distribuidoras de combustíveis do 
Brasil avançaram em setembro na 

comparação com mesmo mês do ano ante-
rior, de acordo com dados publicados pela 
ANP, que sugerem uma retomada em meio 
à flexibilização das medidas de isolamento 
pela pandemia de coronavírus no País. De 
acordo com os números da ANP, a comercia-
lização de diesel atingiu 5,24 bilhões de litros 
no mês, alta de 7% frente a setembro de 
2019 e maior resultado mensal desde outu-
bro do ano passado. Na comparação com 
o mês imediatamente anterior, a cifra apura 
alta de 1,4%.
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2 
Depois de subir 0,93% em 
outubro, o preço médio da 
gasolina comum no Brasil 

acumulou alta de 14,69% em rela-
ção a maio, segundo um levanta-
mento feito pela ValeCard, empre-
sa especializada em soluções de 
gestão de frotas. O valor registrado 
em outubro foi de R$ 4,599, e é 
praticamente o mesmo de março, 
primeiro mês da pandemia, quando 
o combustível custava em média R$ 
4,5980.
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