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Governo Federal quer mudanças no setor 
e um novo mercado será construído em 202004

Resolução 
ANP 41

Em janeiro, a ANP promoveu um workshop 
para debater cinco pontos da Resolução 
41/2013. Quatro deles são medidas que estão 
relacionadas ao dia a dia dos postos e uma 
quinta é sobre a fiscalização da ANP aos con-
tratos comerciais entre companhias e postos. 
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O consultor em Formação do Custo e do Preço 
de Venda de Combustíveis, Elias Motta, disse a 
Postos & Serviços que não é possível concluir 
que haverá redução de preço no combustível 
para o consumidor mesmo após a reforma 
tributária. 
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José Camargo Hernandes

Presidente do Resan

"A mudança será gigantesca.
Precisamos nos planejar!"

Editorial
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Acordo das Conveniências tem benefícios extras

A Petrobras vai vender inicialmente quatro das oito 
refinarias que fazem parte do seu programa de desin-
vestimento. Em paralelo, o Governo Federal vem colo-
cando em prática mudanças para abrir o mercado em 
busca do conceito de livre economia. As medidas vão 
mexer profundamente com o setor, incluindo distribui-
doras, TRR e os 40 mil postos de serviços brasileiros. 

A revenda tem batido forte na tecla de que ANP e o 
Ministério de Minas e Energia (MME) deveriam definir 
as regras de como funcionará o refino e a consequen-
te distribuição depois da privatização antes de alterar 
resoluções que afetam diretamente o varejo. 

Hoje, quando ocorre um problema em uma refinaria, a 
Petrobras mobiliza todo o parque de refino para fazer 
compensações necessárias e evitar o desabasteci-
mento ou mesmo distorções de preços para apenas 
uma região do País. A estatal rearranja o mercado sem 
que haja aumento de custo do produto para um único 
mercado consumidor. 

Como ficará o fornecimento para as distribuidoras em 
casos como o ocorrido em Minas Gerais que no final 
do ano passado teve que suspender a produção de 
S10 na Refinaria Gabriel Passos por um determinado 
período? Neste caso, a Petrobras determinou qual se-
ria a refinaria responsável por suprir Minas Gerais com 
o diesel. E se a Gabriel Passos estivesse privatizada? 
O que aconteceria? 

Essas regras são importantíssimas para a revenda.

Uma outra situação é sobre o que deve fazer um re-
vendedor que está com seu contrato de venda mercan-
til com a distribuidora prestes a vencer... O mercado 
precisa ter regras claras para que o empresário avalie 
os prós e contras de um contrato e decida pela renova-
ção ou não. 

Como faremos o planejamento estratégico das nossas 
empresas sem saber qual será a regra de fornecimento 
entre refinarias e distribuidoras?  A mudança será gigan-
te. Se hoje a Petrobras é obrigada a vender para todas 
as distribuidoras, sem distinção, como ficará quando a 
iniciativa privada operar as refinarias?

Não podemos correr o risco de passar de um monopólio 
estatal para privado. A importação de derivados não po-
derá ser resposta para esta pergunta porque a estrutura 
nacional de terminais portuários e de dutos é precária.

Só um exemplo de quão complicado é esse tema. No 
mês passado, a capital do Espírito Santo passou por 
um desabastecimento parcial porque o navio da Petro-
bras não conseguiu descarregar o produto. Tudo porque 
o terminal portuário utilizado é cedido pela Vale do rio 
Doce, que estava com uma grande operação de em-
barque de minérios. Por isso, dizemos que não pode-
mos nos apoiar na importação justamente pela falta de 
infraestrutura portuária.

Novamente, repetimos. Não somos contra as mudan-
ças. Somos a favor de um mercado aberto com inteli-
gência e segurança. Há que se lembrar do ocorrido pe-
los idos de 1995 quando o setor foi desregulamentado 
e passamos de dez para 400 distribuidoras. O resultado 
foi um índice de adulteração inimaginável. Até muito re-
centemente, a ANP e órgãos como o Ipem trabalhavam 
para controlar a baderna.

Também é preciso considerar o real risco de apa-
gões de fornecimento de combustíveis em deter-
minadas regiões por deficiência na logística de 
transporte. Daí insistirmos sobre a importância de 
o governo definir as regras de comercialização das 
refinarias, mesmo para aquelas que irão ficar nas 
mãos da Petrobras. 

Até o mês que vem!
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Um novo 
mercado será 
construído em 

2020

Usando uma analogia clara, o Governo Federal quer passar a 
limpo o setor de combustíveis chamado downstream, que envol-
ve toda a cadeia logística formada por refinarias, importadores 

e formuladores de combustíveis, chegando aos distribuidores 
de combustíveis ou Transportadores-Revendedores-Retalhistas 
(TRRs) e fechando o ciclo nos postos de combustíveis. O novo 

cenário afeta diretamente os 40 mil estabelecimentos revende-
dores espalhados pelos quatro cantos do Brasil.



O

POSTOS & SERVIÇOS  |  05

Mudanças

Governo Federal quer mudanças
O revendedor terá que dedicar o ano de 2020 a acom-
panhar atentamente as mudanças que ocorrerão no 
mercado. O Governo Federal está decidido a baixar 
os preços dos combustíveis para o consumidor final e, 
para isso, fará mudanças radicais tanto na tributação 
quanto no marco regulatório que rege o setor.

No dia 2 de fevereiro, o presidente Jair Bolsonaro 
reclamou publicamente da “sanha arrecadatória dos go-
vernadores”, numa crítica expressão ao ICMS cobrado 
pelos estados sobre os combustíveis. Ele culpou os go-
vernadores pelo preço nas bombas não baixar mesmo 
com as medidas adotadas pela União para reduzir o 
preço dos combustíveis nas refinarias.

“Pela terceira vez consecutiva, baixamos os 
preços da gasolina e diesel nas refinarias, mas 
os preços não diminuem nos postos por quê?”
Assim, Bolsonaro prometeu encaminhar ao Congresso 
um projeto de lei para que o ICMS dos combustíveis 
tenha um valor fixo por litro. No Twitter, o presidente 
criticou os Estados por cobrarem até 30% de ICMS so-
bre o chamado preço médio ponderado ao consumidor 
final (PMPF), que é atualizado apenas a cada 15 dias. 
“Como regra”, eles não admitem perder receita, mesmo 
que o preço refinarias caia para R$ 0,50 o litro”. 

Atos regulatórios
Em paralelo à discussão dos preços, a modernização 
das resoluções e portarias que regem a atividade é o 
alvo das autoridades do setor. Figuras jurídicas até en-
tão desconhecidas no mercado poderão fazer parte dos 

novos modelos de negócios e arranjos societários. Tudo 
em nome da livre economia.

Após a crise decorrente da greve dos caminhoneiros em 
2018, o governo federal iniciou um processo de revisão 
da legislação aplicável ao downstream. Ainda em 2018, 
a ANP realizou três tomadas públicas de contribuição 
a respeito (verticalização, venda direta de etanol das 
usinas aos postos e fim da tutela da marca comercial). 
Em 2019, o MME passou a controlar esse processo, 
editando a Resolução CNPE nº 12/2019. Essa norma 
determinou a realização de estudos de impacto regula-
tório, que ainda não foram concluídos. Ainda assim, os 
debates seguem em ritmo acelerado. 

Uma das novidades pode vir com a chegada do jobber 
ao Brasil. Muito conhecido nos Estados Unidos, esse 
agente é uma espécie de TRR aprimorado, ou seja, um 
atacadista que fará a entrega dos combustíveis à reven-
da, como se fosse uma distribuidora volante.

Revenda está em risco
O grande X da questão é saber se ele será usado para 
permitir a verticalização no Brasil. No dia 23 de janeiro, 
a revenda nacional participou de um workshop promo-
vido pela ANP para discutir as mudanças na Resolução 
41/2013, que trata da atividade da revenda varejista. 
Estavam presentes também o presidente do Resan, 
José Camargo Hernandes e a advogada Carolina Dutra.

Ela faz um alerta: “Por enquanto, há clara decisão 
quanto à promoção da abertura do refino para concre-
tizar o que há anos está juridicamente definido, criando 
as condições necessárias para que a distribuidoras 
possam operar refinarias em paralelo à importação. A 
questão que se coloca é como isso será viabilizado, o 
que tende a afetar o downstream. O pleito da revenda 
ao governo é que outras questões em pauta, princi-
palmente a verticalização, sejam definidas após a 

acomodação do mercado frente à abertura do refino. 
Nesse contexto, a embrionária proposta de inser-

ção do jobber no País deve ser amadurecida". 

Carolina Dutra continua: "Resta saber se as 
restrições aplicadas ao TRR serão alteradas, 

permitindo que eles possam revender no 
atacado todos os combustíveis e/ou adqui-

rir produtos das refinarias/importadores, 
concorrendo com as distribuidoras".



Por ora, do modo como foi superficial-
mente apresentada, não é possível 
precisar quais efeitos essa novidade 
acarretará ao varejo. "O receio é que 
as distribuidoras possam operar um 
jobber. Nessa hipótese, teríamos 
mais uma porta aberta à verticaliza-
ção”, argumenta a advogada. Caso 
essa ideia se confirme, o impacto ao 
varejo tende a ser gravíssimo, espe-

cialmente se combinado com a pro-
posta de verticalização entre distribui-
doras e a própria revenda varejista. 
Pior ainda se nada for feito diante de 
outros fatores agravantes: tributação, 
oligopólio do mercado de distribui-
ção, precariedade da infraestrutura 
nacional (ponto esse sequer consi-
derado pelo governo nos debates até 
então realizados). O resultado de um 

erro regulatório pode ser desastroso 
para o país, suscitando tanto o risco 
de elevação dos preços ao consu-
midor final como o pior cenário, o 
desabastecimento de combustíveis, 
o que pode vir a afetar inclusive o 
setor elétrico. Em resumo, a ansie-
dade governamental pode frustrar 
o objetivo central da política, que é 
propiciar segurança energética”.

Gasolina Diesel Etanol

43% 23% 25%

ICMS 
(varia de acordo 
com o estado)

PIS/Cofins 
(imposto federal)

CIDE 
(imposto federal)

25% a 34% do 
preço de pauta 
ao consumidor 

(PMPF)

12% a 25% 
do PMPF

12% a 32% 
do PMPF

R$ 0,7925/
litro

R$ 0,1000/
litro

R$ 0,3515/
litro

R$ 0,1309/litro 
para o produtor e 
R$ 0,1109 para o 

distribuidor

R$ 0,0000/
litro

Não incide 
sobre o 
etanol 

Valores referentes à 1ª quinzena de Janeiro/2020 - Média Brasil / Fonte: Fecombustíveis

TRIBUTOS SOBRE 
OS COMBUSTÍVEIS

Governadores querem que União reduza imposto

Vinte e três governadores 
reagiram à ameaça do presi-
dente Bolsonaro de alterar a 
cobrança do ICMS sobre os 
combustíveis. Em uma carta, 
eles disseram ter "enorme 
interesse" em viabilizar a 
diminuição do preço dos 
produtos, mas querem que 
o debate ocorra "nos fóruns 
institucionais adequados e 
com os estudos técnicos apropriados".

As autoridades estaduais aponta-
ram os seguintes tópicos:

1 O ICMS está previsto na Constituição 
Federal como a principal receita dos 

Estados para a manutenção de serviços es-
senciais como segurança, saúde e educação.

2 O ICMS sobre combustíveis deriva da 
autonomia dos Estados na definição de 

alíquotas e responde por, em média, 20% 
do total da arrecadação deste imposto nas 
unidades da Federação. Lembramos que 25% 
do ICMS é repassado aos municípios.

3 Segundo o pacto federativo constante da 
Constituição, não cabe à esfera federal 

estabelecer tributação sobre consumo. Diante 
do impacto de cerca de 15% no preço final do 
combustível ao consumidor, consideramos que 
o governo federal pode e deve imediatamente 
abrir mão das receitas de PIS, COFINS e CIDE, 
advindas de operações com combustíveis.

4 O governo federal controla os preços nas 
refinarias e obtém dividendos com sua 

participação indireta no mercado de petróleo 
– motivo pelo qual se faz necessário que o 
governo federal explique e reveja a política de 
preços praticada pela Petrobras.

5 Os Estados defendem a realização de uma 
reforma tributária que beneficie a sociedade 

e respeite o pacto federativo. No âmbito da 

reforma tributária, o ICMS pode e deve ser 
debatido, a exemplo dos demais tributos.

6  Nos últimos anos, a União vem amplian-
do sua participação frente aos Estados no 

total da arrecadação nacional de impostos e 
impondo novas despesas, comprimindo qual-
quer margem fiscal nos entes federativos.
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OO consultor em Formação do Custo e do Preço de Venda 
de Combustíveis, Elias Motta, diretor da Mota Assessoria 
Empresarial, disse a Postos & Serviços que não é pos-
sível concluir que haveria redução de preço no combus-
tível para o consumidor mesmo após a reforma tributária. 
“Pelo contrário. Em todas as propostas apresentadas até 
o momento o objetivo tem sido a tentativa de unificação e 
simplificação da forma de tributação e não propriamente a 
diminuição do imposto visto que nenhuma unidade federa-
da aceita a redução de receita”.

"Preço não cai"
O presidente Jair Bolsonaro reclamou de o preço da ga-
solina nas bombas não cair mesmo quando a Petrobras 
baixa o custo na refinaria. “Estamos querendo mostrar 
que a responsabilidade final do preço não é do gover-
no federal. Temos PIS, Cofins, mas temos que ter uma 
parcela de responsabilidade dos governadores no preço 
final do combustível”, completou.

Análise
O consultor Mota aponta obstáculos para que a proposta 
avance. “O ICMS é um tributo de competência estadual. 
Logo, cada estado possui regras próprias em relação 
a definição dos percentuais de alíquotas e da base de 
cálculo na qual será aplicada a alíquota de ICMS para 
se chegar no valor cobrado por litro a título de ICMS por 
cada Unidade da Federação”.

Atualmente, a maioria dos estados estabelece como base 
de cálculo o Preço Médio Ponderado Final (PMPF) que 
tem o nome popular de preço final de bomba e sobre este 
valor presumido aplica-se a alíquota de ICMS para obter o 
valor do imposto a ser arrecadado por litro.

“A cobrança do tributo na gasolina e no óleo diesel é 
realizada de forma centralizada pelos produtores e im-
portadores através da chamada Substituição Tributária”, 
continua o consultor. 

Este é o modelo em que a cobrança antecipada do 
imposto ocorre ainda nas refinarias sobre um preço de 
referência definido pelos estados. O objetivo é facilitar a 
fiscalização diante de um setor que tem 40 mil postos de 
serviços em todo o País.

Assim, a cobrança de ICMS permanece dividida entre 
o produtor e o distribuidor apenas no caso do etanol, 
sendo a tributação repassada para o preço final da 
mesma forma, independente de quem seja o respon-
sável pelo recolhimento. 

Postos & Serviços - Qual a razão dos pre-
ços altos dos combustíveis no Brasil?

 
Elias Mota - São diversos fatores que 

podem interferir no preço final além dos 
impostos, como por exemplo a precifica-
ção atrelada ao mercado internacional, 

os custos de produção, logística, armaze-
namento, equipamentos sofisticados para 

evitar fraudes e garantir a qualidade do 
produto para o consumidor, alto risco de 

roubo de carga que demandam a contrata-
ção de seguros em valores elevados, além 
das diversas exigências impostas ao setor 

que demandam grandes investimentos para 
manutenção e atuação na atividade, fazen-

do com que o seguimento se torne dema-
siadamente caro para o empresário e todos 
estes custos acabem sendo repassados para 

o preço de venda do produto.

ICMS é tributo de competência estadual

PINGUE-PONGUE

Mota acha difícil que alteração do ICMS saia do papel
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Experiências internacionais sobre a 
verticalização evidenciam que em 
mercados mais maduros existem 
menores barreiras entre os elos e 
maior pluralidade de agentes. As 
restrições nas relações de comércio 
entre os agentes limitam o merca-
do, dificultam a eficiência e criam 
obstáculos à competição. O avan-
ço do progresso tecnológico tem 
propiciado mudanças na cadeia de 
combustíveis, desaparecimento de 
alguns processos produtivos com 
características de monopólio natu-
ral, reduzindo barreiras à entrada 
oriundas da tecnologia e amparando 
a possibilidade de atuação eficiente 
de mais empresas no mercado. 
Com aumento da concorrência, uma 
das estratégias adotada pelos agen-
tes para ganhar escala e participação 
de mercado foi a aquisição de outras 
empresas. Desde 2005, percebe-se 
no setor de distribuição de combus-
tíveis líquidos consistente processo 
de concentração, expresso em 
movimentações de fusões e aquisi-
ções entre as maiores empresas do 
setor e na aquisição de distribuidoras 
locais e regionais. Mais recentemen-
te, observa-se a entrada de agentes 
estrangeiros no setor de distribuição 

nacional de combustíveis com a 
compra de redes de distribuição de 
combustíveis, demonstrando um 
ambiente institucional mais favorável 
à entrada de novos agentes.
Assim, entre os itens abordados 
pelo programa Abastece Brasil 
(grupo de trabalho do Ministério de 
Minas e Energia) e que estão rela-
cionados à mudança do papel das 
distribuidoras, dos TRRs e postos 
de serviços estão:
1) Manter a vedação de o im-
portador comercializar combustível 
com o posto revendedor. 
2) Eliminar vedação ao com-
partilhamento de infraestrutura de 
armazenagem de gasolina, etanol 
hidratado, GAV e QAV, por TRR 
(Resolução ANP nº 8/2007); 
3) Eliminar reserva de merca-
do do TRR – consumidor de até 15 
m3 (Resolução ANP nº 34/2007). 
4) Atualização dos requisitos 
para produção de combustíveis em 
Centrais Petroquímicas (Portarias 
ANP nº 317/2011 e nº 84/2001); 
5) Permitir integração vertical 
entre distribuidor e revendedor (Reso-
luções ANP nº 58/2014 e nº 41/2013); 
ou entre refinador e distribuidor; ou 
entre qualquer agente da cadeia.

Verticalização
O maior fantasma da revenda é a concorrência predatória que será criada 

caso as companhias passem a operar no varejo.

O que quer o governo? 
O que diz a 
revenda?

A regra que proíbe a verticali-
zação da distribuição é ne-
cessária para preservar a livre 
concorrência no varejo frente à 
alta concentração de poder nas 
mãos de poucas empresas na 
produção, refino e distribuição. 
Mesmo as mudanças em curso 
com a venda de ativos da Pe-
trobras poderão ensejar nova 
onda de concentração do setor, 
por exemplo, por refinarias que 
constituam a própria distribui-
dora. Se permitida a verticali-
zação, a mesma companhia 
que já opera uma refinaria 
poderá ter, ainda, sua própria 
rede de postos. O risco final é 
a concentração no varejo, com 
impacto nos preços. 

Nesses termos, o Resan consi-
dera que a preservação da não 
verticalização é essencial para 
a manutenção de uma dinâmi-
ca pró-competição nos merca-
dos de revenda e da própria 
distribuição. 
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Postos & Serviços traz para o revendedor um resumo 
comentado dos principais temas tratados no estudo do 
Ministério de Minas e Energia (MME) e que vem ser-
vindo de norte para a agenda regulatória da ANP para 
os anos de 2020-2021. Para ficar bastante claro o po-

sicionamento da Fecombustíveis e de seus associados 
como o Resan frente às propostas em curso, vamos 
elencar cada um dos temas com a descrição do que 
as autoridades pretendem e os argumentos da reven-
da que apontam os prós e contras das mudanças.
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Fidelidade à bandeira

 O que quer o Governo?
Hoje a ANP fiscaliza se a manifestação visual do posto 
está de acordo com a informação do cadastro a fim de 
manter o mercado revendedor organizado e facilitar a 

identificação dos serviços pelo consumidor. A proposta 
da ANP é deixar de fiscalizar esse quesito por enten-
der que não lhe cabe acompanhar o cumprimento de 
contratos privados.

A proposta de tirar da ANP a obrigatoriedade de fiscalizar os contratos comerciais entre 
distribuidoras e postos revendedores veio do Conselho Administrativo de Defesa Econômi-

ca (Cade) e ainda está em análise.

O que diz a revenda?
Na relação entre postos e distribuidoras, a regra geral é de que 
as partes têm liberdade para definir seus preços. Porém, essa 
liberdade encontra limites jurídicos. Ambos os contratantes 
devem ter autonomia para rescindir o contrato quando o seu 
cumprimento não for viável economicamente.

Os contratos precisam ser remodelados a fim de equilibrar o poder 
econômico entre postos e distribuidoras, de modo a evitar condutas 
ilegais como a imposição de preços não competitivos e a prática de 
preços discriminatórios.

O assunto é polêmico e causa discussões acaloradas. O Resan 
entende que a ANP não deve fiscalizar os contratos entre distribui-
doras e revendedores. Tal fiscalização, na prática, tem reforçado o 
poder econômico das distribuidoras.

Multimarca
Ao longo dos últimos meses, o Resan sugeriu, inclusive à ANP, 
que seja estudada a possibilidade de se criar a figura do posto 
multimarcas, isto é, de também se flexibilizar a exclusividade 
do fornecimento, permitindo que um posto que ostenta a marca 
de certa distribuidora venda produtos padronizados de outra 
marca – o que o diferenciaria de um posto bandeira branca. 
Essa permissão valeria para produtos como gasolina, etanol e 
diesel comum, cujas especificações são as mesmas para todas 
as distribuidoras, sem traço distintivo para marcas comerciais, 
diferentemente dos combustíveis aditivados e especiais.

O Mercado
Em dezembro de 2019, o 

volume total de vendas de 
gasolina C foi de 3,6 mi-

lhões de m³. Esse volume 
corresponde a uma alta de 
3,09% nas vendas do com-

bustível fóssil, na compara-
ção com o mês de dezem-
bro de 2018 (3,5 milhões 
de m³). Como as vendas 
de etanol hidratado au-

mentaram 4,01% no mesmo 
período, a participação da 

gasolina no Ciclo Otto apre-
sentou pequena redução ao 

longo do ano, alcançando 
55,53% frente a 55,68% no 

final de 2018. Em relação a 
nov/2019 (3,2 milhões de 
m³), as vendas variaram 

positivamente em 10,66%.
Fonte: Síntese Mensal de Comerciali-

zação de Combustíveis – Dez / 2019



Refinarias

A baixa complexidade das refina-
rias nacionais traz resultados de 
baixa eficiência e elevados esto-
ques de óleo combustível nas fases 
posteriores de refino que têm maior 
valor agregado, que é justamente a 
transformação desta matéria-prima 
em gasolina A, diesel, etc. Se o 
óleo não é processado, as refina-
rias acumulam estoque.

Contudo, Governo tem como 
desafio evitar possíveis formações 
de monopólios regionais após a 
privatização das refinarias, caso os 
adquirentes possuam participação 
relevante nos terminais portuários. 

O acordo firmado entre o Cade 
e a Petrobras para o refino não 
impôs nenhuma restrição à ven-
da de refinarias a agentes que 
tenham participação relevante de 
terminais portuários, mas o Cade 
terá papel fundamental para evitar 
a concentração do setor.

Em fase final de estudo, se as 
propostas forem aprovadas, o 
setor de produção poderá:

1Realizar a mistura de Gasolina 
A com etanol anidro nas 

plantas de refino; 

2Vender combustível para 
posto revendedor e, caso opte 

por isso, tenha em contrapartida 
obrigações similares a do 
distribuidor para formação de 
estoques e preservação de 
qualidade;

3Prestar serviços para outros 
segmentos; 

4Alugar estrutura para outros 
agentes interessados em 

operar a unidade de refino.

O estudo também destaca o que 
será permitido ou não aos impor-
tadores de combustíveis:

1Remover a obrigatoriedade do 
importador de comprovação 

de estoque para o etanol anidro; 

2Eliminar a vedação de o im-
portador comercializar produ-

tos com outros importadores; 

3Extinguir a proibição de o 
importador poder importar 

correntes de hidrocarbonetos;

4Acabar com a proibição de o 
importador importar produto 

(combustível líquido) já misturado, 
ou fazer a mistura.

O Brasil tem 17 refinarias com capacidade de refino de aproxima-
dos 2,4 milhões de barris por dia. Além disso, participam desse 

sistema 51 plantas de biodiesel, com capacidade total de produ-
ção de 140 mil barris por dia e 382 usinas de etanol com capaci-

dade total de produção de 570 mil barris por dia (ANP, 2018). 

Logo depois da greve dos caminhoneiros de 2018, Cade e Petro-
bras celebraram um termo de compromisso de desinvestimento 

das refinarias, as quais representam 50% da capacidade de refino 
da empresa, para cessar um inquérito administrativo de conduta 

ilícita contra a estatal.

O que quer o Governo?

O modelo logístico do 
sistema Petrobras foi 
formatado para ter um 
único fornecedor em todo 
o País, de modo a acionar 
outras bases para garantir 
o abastecimento em even-
tuais crises ou problemas. 
O principal receio da Fe-
combustíveis e sindicatos 
afiliados é de que a venda 
das refinarias para empre-
sas privadas cause uma 
crise no abastecimento 
por falta de infraestrutura.

“Não somos contra a mo-
dernidade, mas é neces-
sário ter cautela com a 
venda das refinarias. En-
tendemos que a ANP tem 
que prestar muita atenção 
neste processo para que 
o monopólio público não 
se transforme em mo-
nopólio privado. Poderia 
haver uma fase de tran-
sição para ter tempo de 
consertar o que não der 
certo”, diz o presidente 
da Fecombustíveis, Paulo 
Miranda.

O Resan também não é 
contrário à abertura do 
mercado de refino, mas 
está apreensivo sobre a 
possibilidade de distribui-
doras poderem assumir o 
upstream ao mesmo tem-
po que poderiam estender 
seu braço sobre o varejo. 

O que diz 
a revenda?
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Venda direta de etanol
O presidente Jair Bolsonaro tem dito que a venda direta de etanol entre usinas e postos 

revendedores poderá baixar o valor do produto nas bombas em R$ 0,20 

O que quer o 
Governo?
No dia 23 de janeiro, a 
secretária de Petróleo, 
Gás Natural e Biocom-
bustíveis do Ministério de 
Minas e Energia (MME), 
Renata Becker Isfer, disse 
em reunião realizada 
em Brasília que a venda 
direta de etanol entre 
usinas e postos ocorrerá 
por meio do agente de 
comercialização de etanol 
hidratado, que será uma 
espécie de distribuidor 
de biocombustível criado 
pelas usinas.

Como será a formatação 
dessa nova figura ainda 
está em fase de definição 
pela ANP. Da mesma for-
ma, a equipe econômica 
ainda não definiu como 
será tratada a monofa-
sia tributária, ou seja, a 
cobrança integral de PIS/
Cofins concentrada no 
produtor. A outra possi-
bilidade era a de cobrar 
o imposto no final da 
cadeia, ou seja, nos pos-
tos. Mas como são 41 mil 
estabelecimentos, há a 
preferência pelas usinas.

O que diz a revenda?
O Resan entende que, apesar da justa motivação, a proposta es-
barra na atual produção de etanol que é insuficiente para atender 
à demanda nacional. A maior parte das usinas está localizada na 
Região Sudeste, sujeita às condições climáticas e às flutuações do 
mercado sucroenergético, bem como à variação cambial no que 
tange às importações desse combustível.

Se implantada, a medida envolve mais do que a monofasia tribu-
tária, com a cobrança do PIS/Cofins no produtor. Há a questão do 
ICMS na venda interestadual e a fiscalização para o combate à 
sonegação.

O Resan alerta ainda para a situação dos postos bandeirados com 
contrato comercial. No caso do etanol hidratado, eles poderiam dei-
xar de comprar das distribuidoras e passar a comprar das usinas?

O setor sucroalcooleiro não é unânime quanto à proposta. As usinas do 
Nordeste são favoráveis à venda direta, mas não querem a monofasia 
tributária.



TRRs e jobbers
A venda de combustíveis líquidos por Transportadores-Revendedores-Retalhistas (TRRs) para 
revenda varejista e ponto de abastecimento foi tema da Tomada Pública de Contribuições 

03 da ANP, que tratou também da verticalização.

O que quer 
o Governo?
Os TRRs poderão comercializar 
outros combustíveis que não só o 
óleo diesel, podendo comprar dire-
tamente das refinarias (e não mais 
exclusivamente das distribuidoras). 
A grande mudança será a ampliação 
do mercado consumidor dos TRR´s, 
que passaria a ser incluir, além dos 
pontos de abastecimento, os postos 
de serviços. Com o TRR autorizado 
a atuar como atacadista sobre todo 
o varejo de combustíveis, estaria 
criada a figura do jobber.

O que diz a revenda?
Se a ideia proposta é ampliar o poder do TRR para propiciar 
que ele possa fazer frente às distribuidoras, resta aprofundar 
o debate sobre a possibilidade de que eles possam adquirir 
produtos dos importadores, das refinarias e, no caso do eta-
nol, das usinas via venda direta. Do contrário, eles permane-
cerão cativos às distribuidoras – que, com o fim da restrição 
à verticalização, poderão vir a ser titulares de postos ou 
mesmo de TRR/jobber. Outro ponto a ser enfrentado é se o 
jobber poderia ter sua própria rede de postos (super jobber). 

Ou seja, ao que tudo indica a ideia do “jobber brasileiro” seria 
fomentar a competitividade no segmento varejista, e não 
no elo da distribuição. Sem contar que, em termos práticos, 
essa medida poderia estimular a entrega de combustível 
“delivery” para abastecimento direto de veículos sem crité-
rio, ou mesmo a pulverização de pontos de abastecimento, 
cujos processos de autorização e de fiscalização carecem de 
aperfeiçoamento por parte da ANP, de modo que não se tem 
dados públicos consistentes acerca do universo de pontos de 
abastecimento no país, não havendo interação com órgãos 
estaduais e municipais fazendários e ambientais. Seria, as-
sim, mais uma porta para a concorrência desleal com postos 
revendedores. 
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Regulação

NNo dia 22 de janeiro, a ANP pro-
moveu um workshop que teve a 
participação da revenda para de-
bater cinco pontos a serem altera-
dos na Resolução 41/2013. Quatro 
deles são medidas executivas que 
estão relacionadas ao dia a dia 
dos postos e uma quinta é sobre a 
fiscalização da ANP aos contratos 
comerciais entre companhias e 
postos. 

Delivery de combustíveis

A ANP estuda estender para a re-
venda a possibilidade de permitir a 
venda de combustível fora do pos-
to. A proposta surgiu com o pedido 
da Refit (Refinaria de Manguinhos) 
para implantar o delivery por meio 
do aplicativo Gofit (em avaliação);

Terceiro dígito 

A ANP estuda a eliminação do ter-
ceiro dígito dos preços comerciali-

zados dos combustíveis, deixando 
o preço nas bombas com apenas 
dois dígitos. 

Lacres de bombas

A ANP quer a suspensão da auto-
rização de funcionamento do posto 
que violar o lacre da bomba de 
abastecimento, quando o equipa-
mento foi interditado pela fiscali-
zação da ANP, até que a situação 
seja regularizada.

Cadastro 

Revisão do processo de permissão 
para o funcionamento dos postos, 
exigindo comprovação da identida-
de e idoneidade dos sócios.

Fim da tutela regulatória de fide-
lidade à bandeira 

Esse tema vem sendo discutido no 
estudo determinado pela Reso-
lução 12 do Conselho Nacional 

de Políticas Energéticas (CNPE). 
Mas, Cézar Issa, superintenden-
te de Distribuição e Logística da 
ANP, disse que a ANP avaliou três 
modelos, entre eles o que repre-
senta uma sugestão intermediária, 
com a flexibilização da atual regra. 
Ou seja, manteria a obrigatorie-
dade da fidelidade à bandeira 
pelo revendedor ao comprar da 
distribuidora detentora da marca, 
porém seria permitido disponibili-
zar uma bomba para comercializar 
combustíveis de outro fornecedor 
no modelo independente, dentro 
do mesmo espaço.

Tramitação
O processo de discussão regulató-
ria destes temas prosseguirá com 
a apresentação dos estudos técni-
cos regulatórios pela ANP, consul-
ta e audiência públicas, previstas 
para ocorrer nos próximos meses.

ANP inicia debate para mudar Resolução 41

Presidente do Resan esteve no workshop da ANP onde defendeu a revenda
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A partir de 28 de março, 
galão deve seguir rígida 
especificação do Inmetro

Novas regras

AA partir de 28 de março, os postos que atenderem 
consumidores em situação de pane seca e, para isso, 
comercializarem combustíveis fora dos galões certifi-
cados pelo Inmetro poderão ser punidos pela ANP. 
A Portaria nº 141, publicada pelo Instituto Nacional 
de Metrologia (Inmetro) no ano passado, acabou 
com a espera de seis anos por uma definição quan-
to à certificação das embalagens, uma vez que a 
Resolução ANP 41/2013 definia que a venda do 
combustível fora do tanque só poderia ser realizada 
em vasilhames certificados, mas não estipulava as 
regras e início de inspeção. 
Durante esse período, alguns revendedores deixaram 
de efetuar o abastecimento, seja pela falta de clareza 
de como funcionaria a venda, ou pela dificuldade em 
encontrar fornecedores para os galões certificados. 
Para que os postos não corram o risco de serem 
autuados, é fundamental que os galões atendam aos 
requisitos estabelecidos pela portaria.
 

Confira os principais itens abaixo:

1Os recipientes de combustíveis devem ser rígi-
dos, metálicos ou não-metálicos, certificados e 

fabricados para esta finalidade;

2No caso de recipientes não metálicos, a capa-
cidade máxima deve ser de 50 litros e possuir 

alça. Os vasilhames devem atender aos regulamen-
tos municipais, estaduais ou federais aplicáveis. 
Acima desse volume, os recipientes devem ser 
metálicos;

3A embalagem deve ser provida de tampa 
rosqueada ao seu corpo ou outro mecanismo 

de fechamento que permita a sua reutilização e 
perfeita vedação;

4Os vasilhames devem conter um Selo de Identi-
ficação da conformidade do produto, concedido 

pelo Inmetro. 
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Além das especificações técni-
cas citadas na página anterior, 
as embalagens reutilizáveis para 
transporte de combustíveis devem 
apresentar as seguintes marca-
ções e identificações obrigatórias: 

 Símbolo de risco do trans-
porte para inflamáveis e 

símbolo de manuseio “setas para 
cima”, ambos conforme a ABNT 
NBR 7500;

Inclusão da palavra REUTILIZÁ-
VEL: em relevo para embalagens 

plásticas e impressa de forma 
inapagável. No caso de embala-
gens metálicas, na face oposta as 
marcações dos símbolos;

Inclusão da frase “USO EXCLU-
SIVO PARA COMBUSTÍVEIS 

AUTOMOTIVOS”: em relevo para 
embalagens plásticas e impressa 
de forma inapagável nas metá-
licas, na face oposta às marca-
ções dos símbolos;

Inscrição contendo a frase “PE-
RIGO! PRODUTO CLASSIFI-

CADO COMO PERIGOSO PARA 
A SAÚDE HUMANA”;

Instrução de uso da embala-
gem, contendo a informação de 

que após a utilização, deve ser 
armazenada vazia e tampada;

Indicação do nível máximo de en-
chimento (correspondente a 95% 

da capacidade máxima) em relevo; 

Para embalagens plásticas, em 
relevo, a data da fabricação 

no formato mês/ano e o prazo 
ou data de validade limitado ao 
máximo de cinco anos contados 
da data de fabricação. Nas emba-
lagens metálicas, data de fabrica-
ção no formato mês/ano e valida-
de determinada pelo fabricante. 

Fique atento 
aos detalhes 
da embalagem

A partir de agosto deste ano, a gasolina vendida no Brasil terá 
nova especificação técnica em busca de mais desempenho 
para os motores. A Resolução 807, da ANP, que estabelece 
as alterações e obrigações quanto ao controle da qualidade, 
entrou em vigor em 23 de janeiro. A principal mudança é quan-
to à massa específica da gasolina com objetivo de gerar mais 
energia e menos consumo de combustível. 

O segundo ponto está relacionado aos parâmetros de desti-
lação (especificamente sobre a temperatura de destilação no 
ponto 50% evaporado, ou T50), que afetam questões como 
desempenho do motor, dirigibilidade e aquecimento do motor.

O terceiro é a fixação de limites para a octanagem RON, já 
presente nas especificações da gasolina de outros países, e 
importante para as novas tecnologias de motores, resultado em 
uma gasolina com maior desempenho. Existem dois parâme-
tros de octanagem – MON e RON. No Brasil, só era especifica-
da a octanagem MON e o índice de octanagem (IAD), que é a 
média entre MON e RON.

Durante o prazo de transição previsto na nova resolução, 
permanecem os valores de massa específica, destilação 
50% e IAD que constavam da Resolução 40/2013, sendo 
este último substituído pelo RON a partir do fim prazo de 
transição.

A mudança atende aos atuais requisitos de consumo de com-
bustível dos veículos e está em dia com os níveis de emissões 
progressivamente mais rigorosos, considerando cenário futuro 
das fases L-7 e L-8 do Programa de Controle de Emissões Vei-
culares (Proconve – Ibama), e do Programa Rota 2030 – Mobili-
dade e Logística (Governo Federal).

Mudança na gasolina 
por mais desempenho



Endereços
Loja 1 (Sede e Escritório):  Av. Dr. Epitácio Pessoa, 193, Embaré, Santos
Loja 2: Rua Pernambuco, 480, Boqueirão, Praia Grande
Loja 3: Av. Dino Bueno, 11, Ponta da Praia, Santos
Loja 4: Av. Leomil, 746, Centro, Guarujá
Loja 5: Av. Azevedo Sodré, 162, Gonzaga, Santos
Loja 6: Av. Airton Senna da Silva, 1511, loja SS 9/10, Litoral P. Shopping, Praia Grande
Loja 7: Av. Messi Assú, 493, Itararé, São Vicente
Loja 8: Av. Dr Bernardino de Campos, 558, Pompeia, Santos.

Independente da loja, o telefone de contato é o (13) 2191-0459, ramal 9 ou 3273-3181. 
E-mail: dp@grupolavsec.com.br. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 19 horas e aos sábados, 
das 9 às 13 horas.

Convênio

Mais opção para lavagem de uniformes
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OO Sindicombustíveis Resan aca-
ba de firmar acordo de parceria 
comercial com a Lavanderia 
5àsec Litoral, para lavagem 
de uniformes dos frentistas. 
Conforme  determina a Porta-
ria 1.109/16 do Ministério do 
Trabalho e Emprego, os donos 
dos postos de combustíveis são 
obrigados a providenciar a higie-
nização dos uniformes de seus 
funcionários de pista, no mínimo, 
uma vez por semana, devido a 
eventual exposição de benzeno.

A empresa atenderá os postos 
localizados em Santos, São 
Vicente, Praia Grande, Guarujá e 
Cubatão, seja por meio de suas 
lojas físicas ou pelo sistema de 
coleta/delivery. Caso a empresa 
solicite o delivery, há cobrança 
de uma taxa que hoje varia de 
R$ 5 a R$ 15, de acordo com 
a localização dos postos. Nos 
serviços acima de R$ 80, a taxa 
fica isenta. 

Segundo José Daniel de Freitas 
Abreu, proprietário da franquia no 
Litoral, as lojas tem maquinário para 
atender a demanda. “Temos condi-
ções de lavar até 100 peças ao dia. 
Todos os associados serão atendi-
dos prontamente”. 

Atenção, pois os itens são lavados, 
secos, embalados e não serão pas-
sados. Já os preços citados acima 
seguem a ordem de reajuste da 

franqueadora. Caso haja mudança, 
as empresas serão comunicadas 
com 30 dias de antecedência.

Mais convênios
A empresa Lavanderia da Cidade 
mantém acordo de parceria comer-
cial com o Resan desde setembro 
de 2018. O contato é o (13) 3464-
1886 / 99714-6564, e-mail: conta-
to@lavanderiadacidade.com.br.
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Acesso ao RAPP
Para chegar ao RAPP, 
acesse o link Serviços 
no site do Ibama. Dentro 
do sistema, passe a seta 
do mouse no menu "Re-
latórios" submenu "Ativi-
dades - Lei 10.165/00".

Meio Ambiente

Postos têm até o 
final de março para  

entregar o Relatório 
Anual de Atividades 

Potencialmente 
Poluidoras

A hora do
RAPP

OOs estabelecimentos de venda de 
combustíveis têm até dia 31 de março 
para entregar ao Ibama o Relatório 
Anual de Atividades Potencialmente 
Poluidoras (RAPP).  O prazo para 
preenchimento teve início em 1º de 
fevereiro e os dados a serem envia-
dos são referentes ao exercício da 
atividade no período de 1° de janeiro 
a 31 de dezembro de 2019. Em caso 
de dúvida, não perca tempo e marque 
uma consulta com a consultora am-
biental do Resan, Carolina Dutra.

De acordo com o órgão ambiental, 
são obrigados ao preenchimento e 
entrega do RAPP as pessoas físicas e 
jurídicas que se dediquem, isolada ou 
cumulativamente, a atividades poten-
cialmente poluidoras e utilizadoras de 
recursos ambientais, conforme artigo 
12 da Instrução Normativa nº 6, de 24 
de março de 2014.

A falta de entrega do RAPP (ou a 
entrega com informações total ou par-

cialmente falsas) está sujeita à multa 
de natureza tributária, de acordo com 
o artigo 17 da norma.

Fique ligado: para a atividade de co-
mércio e transporte de combustíveis 
e derivados de petróleo, serão obriga-
tórios o preenchimento eletrônico dos 
seguintes formulários: 

 Resíduos Gerados: quantidade anu-
al total (separada por resíduo), qual a 
destinação de tais resíduos e quem foi 
o técnico responsável pelo gerencia-
mento deste material;

 Produtos Perigosos comercializado-
sou Transportados: quantidade anual 
total, por litro, por produto;

 Para o preenchimento de dados e 
informações no RAPP, será exigida 
a indicação de técnico responsável 
pelo gerenciamento dos resíduos, que 
tenha registro no IBAMA, para com-
provação de capacidade ou responsa-
bilidade técnica (Art. 12 IN nº 6, 24 de 

março de 2014, § 3º).

Diante desta necessidade, para o 
preenchimento de tais formulários 
eletrônicos, serão necessárias as 
informações fornecidas diretamen-
te pela empresa responsável pelo 
Gerenciamento de Resíduos de 
seu posto, sendo assim, tais for-
mulários poderão ser preenchidos 
por empresa contratada especiali-
zada neste seguimento, tendo em 
vista a responsabilidade envolvida 
perante o órgão.



Dorival Franco da Silva 
Auto Posto Avalanche - SV
Auto Posto Cidade Náutica - 

São Vicente
Auto Posto Náutica Frei Gaspar - São 
Vicente
   

Carolina Ongarato Pontes 
Abastecedora de Combustível 
Turismo - Jacupiranga

 
Clayton José Rigo Júnior 
Auto Posto São Vitor - Santos
   

Eduardo Pimentel Ramos 
Auto Posto Ferry Boat do 
Guarujá - Guarujá

   
Carlos Celso Carrico 
AP Pôr do Sol - Itanhaém
AP Porto Seguro - Itanhaém

Auto Posto Praias do Sul - Itanhaém

FEVEREIRO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!
MARÇO
1ª QUINZENA

05

27

18

Ações Resan / janeiro

22Participação no workshop “Revisão 
da Resolução ANP nº 41/2013 

realizado na ANP, no Rio de Janeiro.

26

17 01

14

02

Ronaldo Miranda 
Auto Posto Barros Tupy - PG
AP Miranda Caiçara  - PG

Acordo Coletivo das Conveniências tem benefícios extras para empregador

06

07

08

Auto Posto Zenith Guilhermina - PG

Simone Rozinelli 
Auto Posto Redentor - Guarujá
   

Ricardo Rodriguez Lopez 
Auto Posto Lunar - Santos
Auto Posto Santour - Santos

Posto Gaivota - Santos
   

Maria de Lourdes Masiero 
Ribeiro
Auto Posto Pedro Lessa - Santos

 
Rosa Maria Fernandes 
Lanches e Conveniência Xixová - PG
   

Maria Alves de Oliveira
Auto Posto Montana de Registro
   

Aldo Locatelli
Posto Aldo Cubatão 
   
Cristiane M. de Oliveira Rosendo
 Auto Posto Pedro de Toledo

Mateus Ferreira Amado Neto 
Auto Posto Ferreira Amado - SV
   

Maria Amélia da S.Fantin 
GF Comércio Varejista de Combustí-
veis - Sete Barras

   
Roseli de Fátima Ongarato 
Abastecedora de Combustível Turis-
mo - Jacupiranga

   
Lilian Lucia de Gouveia Hamamoto
Carvalho & Hamamoto - Santos
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AA Convenção Coletiva de Trabalho 
das categorias profissionais ligadas 
às lojas de conveniência, assinada 
em dezembro de 2019, estabeleceu 
o salário de R$ 1.408,24, permitindo 
um piso de acesso a novos empre-
gados de 85% do valor, válido ape-
nas nos 150 primeiros dias de con-
tratação e desde que o trabalhador 
nunca tenha sido registrado por em-
presas do segmento. 

Uma novidade neste acordo é o 
estabelecimento de compensa-
ções para o empregador que ofe-
recer vale alimentação no valor de 
R$ 160,00 ou um plano de saúde 
no mesmo valor ou superior.

As compensações são o pagamento 
de hora extra a 50% (o normal é de 
75% para as duas primeiras horas 
extras e de 80% para as demais), 
permissão para praticar horário de 
intervalo intrajornada de 30 minutos 
e regime de trabalho ininterrupto de 
12x36 horas.

Confira outros pontos:

1) Folgas trabalhadas serão pagas 
em dobro. Já o trabalho em feria-
dos pode ser compensado por folga 
até uma semana anterior ou poste-
rior ao dia trabalhado.

2) Adicional noturno de 35% no pe-
ríodo entre 22 e 5 horas.

3) Para empregados com jornada 
a partir de 6 horas oferecimento de 
alimentação gratuita ou vale refei-
ção diário de R$ 20,26.

4) Todas as empresas pagarão 
R$ 23,00 por empregado para o 
sindicato dos trabalhadores para 
custeio do convênio social/odon-
tológico.

5) Gratificação de 10% para função 
de caixa.

6) Seguro de vida com prêmio de R$ 
7,00 por empregado para assegurar, 
entre outras, garantia de R$ 14.040,00 
por morte natural ou acidental.
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ANP NO POSTO

Fique Atento!

  

1 A União da Agroindústria 
da Cana-de-açúcar (Unica) 
compilou dados da Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) 
que indicam um recorde histórico no 
consumo de etanol no Brasil em 2019. 
Foram consumidos 32,8 bilhões de 
litros, volume 10,5% superior a 2018, 
ou 3,1 bilhões de litros.

ETANOL

3 O governo revisou 12 e revogou uma 
das 35 normas regulamentadoras 
(NRs) que devem ser cumpridas pelas 
empresas para garantir a segurança 

e saúde dos trabalhadores. Uma das principais 
mudanças, segundo especialistas, decorre da 
revisão da NR 12, que trata da compra e uso de 
máquinas pelas indústrias.

SEGURANÇA

VENDA POR APLICATIVO

2 A ANP formalizou, em janeiro, 
um auto de infração pela venda 
de combustíveis por aplicativo de 
entregas – a infração é atribuída 

ao Posto Vânia (Rio de Janeiro), que co-
mercializou etanol e gasolina por meio do 
aplicativo GOfit, da Fit Combustíveis, em-
presa da Refit (Refinaria de Manguinhos). 
A infração é a venda de combustível fora 
do posto, prática proibida pela regulação 
da ANP. 
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4 O aplicativo “ANP no posto” já 
está disponível para baixar gra-
tuitamente nas lojas Play Store 
e App Store. Lançado em cará-

ter experimental, o aplicativo mostra os 
preços de combustíveis comercializados 
pelos postos. De início, o aplicativo funcio-
nará apenas no estado de Goiás.

6Locais de espera, repouso e descanso 
para motoristas de transporte rodoviário 
têm nova regulamentação e devem ter, no 
mínimo, um gabinete sanitário, um chuveiro 

e um lavatório, separados por sexo. Deve ser dispo-
nibilizada, gratuitamente, água potável, por meio de 
copos individuais ou bebedouro de jato inclinado.

POSTOS DE RODOVIAPRÉ-SAL

5 A Petrobras encontrou novos indícios 
de petróleo nas concessões de Marlim 
Leste, na Bacia de Campos, e S-M-623 
(Sagitário), no pré-sal da Bacia de San-

tos. A estatal notificou a ANP sobre os indícios, 
o que não significa que as reservas encontra-
das são viáveis, técnica e economicamente.

7O SINHORES comunica a nova agenda 
de treinamento para os meses de fevereiro 
e março de 2020. Esta é uma importante 
parceria do Resan para que as empresas 

associadas que possuem Lojas de Conveniência 
e/ou Restaurantes possam dar cumprimento à le-
gislação. Associados Resan têm valores especiais 
nas taxas de inscrição, que podem ser feitas pelo 

e-mail atendimento@resan.com.br ou pelo telefone 
(13) 3229-3535.  
HIGIENE E MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS: Valor Asso-
ciado Resan: R$ 80,00 (por funcionário). Datas: 17, 
18 e 19 de fevereiro de 2020,  das 14h30 às 18h; e 
23, 24 e 25 de março de 2020, das 14h30 às 18h. 
Os cursos serão realizados na sede do SINHO-
RES – Av. Conselheiro Nebias nº 365 – Santos/SP.

CURSOS SINHORES



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?


