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4 A força feminina nos 
postos de combustíveis

NESTA EDIÇÃO

9 Mistura mínima de biodiesel no diesel      
comercializado no País sobe para 12% 

16 Vendas de combustível aumentaram 2,89% 
no ano passado, diz ANP% 

10 Dia Mundial da Água: sistema de reúso é 
bom para a natureza e para as finanças
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José Camargo Hernandes
Presidente do Resan

Melhora na economia não chega 
até a revenda de combustíveis
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A leve melhora registrada pelo Governo 
Federal na economia e a reação do 
mercado de combustíveis anotada pela 
ANP ainda não chegaram ao setor da 

revenda da nossa região. Pelo menos, esse é 
o sentimento dos associados com quem temos 
conversado.  

Segundo dados divulgados recentemente por 
essas entidades, em 2019, o PIB paulista obteve 
crescimento de 2,75% e a venda de combustí-
veis aumentou 2,89%. Apesar de boas, essas 
notícias não trouxeram otimismo aos segmentos 
do Resan, que, no dia a dia, não conseguem 
enxergar essa recuperação. Para os revendedo-
res, por exemplo, pelo contrário, o cenário está 
piorando.

O consumo de diesel, por exemplo, aumentou 
quase 3%, mas o que eles não dizem é que 
esse combustível foi vendido diretamente para o 
grande consumidor, ou seja, empresas com frota 
própria de veículos e que usam Pontos de Abas-
tecimento (PA) instalados dentro de suas gara-
gens. No final das contas, elas acabam sendo 
grandes "concorrentes", reduzindo a demanda 
daqueles postos que vendem diesel.

A verdade é que a situação não é boa e os 
empresários vêm se adaptando ao mercado. 
Segundo dados da ANP, dos 40.990 postos re-
vendedores hoje no Brasil, 17.862 são bandeira 
branca, uma alternativa que conquista cada vez 
mais espaço, já que permite  barganhar preço, 
consequentemente tornando a empresa mais 

EDITORIAL

competitiva num mercado que ainda tem fraudes e 
concorrência desleal.

A maioria, no entanto, ainda prefere aguardar as 
decisões do Governo Federal, que quer passar a 
limpo o setor de downstream, que envolve toda a 
cadeia de logística formada por refinarias, impor-
tadores e TRRs, fechando o ciclo nos postos de 
combustíveis.

No entanto, enquanto as incertezas do mercado 
não acabam, muitos revendedores têm buscado 
inovações em seus estabelecimentos, como por 
exemplo a oferta de um atendimento personaliza-
do e diferenciado para os clientes. Esses atribu-
tos, aliás, têm levado muitas mulheres a se desta-
carem à frente de suas empresas. Esta edição de 
Postos & Serviços fala um pouco dos diferenciais 
que um olhar feminino podem levar à pista.

No mais, esta edição traz, também, uma matéria 
importante sobre o Mapa de Risco, uma ferramen-
ta que colabora para a segurança de funcionários 
e clientes em caso de emergências.

Por fim, numa menção ao Dia Mundial da Água 
que é celebrado em 22 de março, a edição deste 
mês traz um texto interessante sobre os benefí-
cios do sistema de reúso de água nos postos de 
combustíveis, principalmente para aqueles que 
utilizam grandes quantidades do líquido em lava-
-rápidos. Sabia que, além das vantagens financei-
ras, a implantação desse sistema ajuda na hora 
de obter uma Licença de Operação mais longa 
para o seu estabelecimento?

Boa leitura e até o mês que vem!
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Mês da Mulher

A força feminina nos postos

Lugar de mulher é na co-
zinha! Afirmações como 
essa já caíram por terra, 
derrubando uma cultura 

de décadas a fio na qual se fala 
que o homem é quem tem que 
sair para trabalhar e prover a 
família. Atualmente, o universo 
empresarial foi invadido pelas 
mulheres, que ganham desta-
que trabalhando em áreas onde 
a predominância é totalmente 
masculina, como é o caso dos 
postos de combustíveis.

Uma pesquisa recente divulgada 
pela Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) afirma que 
empresas com mulheres em 

postos de liderança têm melhor 
desempenho nos negócios, e 
isso acontece também no Brasil. 
Publicado em 2019, o relatório 
“Mulheres na gestão empresa-
rial: argumentos para uma mu-
dança” ouviu 13 mil empresas 
de 70 países.

Mais de 75% das companhias 
entrevistadas afirmam que seus 
resultados são 20% melhores 
com mulheres em posições de 
chefia. A organização ainda 
alertou que a maior parte das 
empresas expressa a ideia de 
igualdade de gênero apenas em 
reuniões, sem concretizá-las.

A OIT afirmou que, globalmen-

te, em torno de seis a cada dez 
organizações privadas concor-
daram que a diversidade de 
gênero melhorou os negócios. 
Entre os ganhos citados pelos 
entrevistados estão criatividade, 
inovação e reputação. 

Em termos de lucros, quase três 
quartos das companhias que 
monitoraram a diversidade de 
gênero em posições de gestão 
relataram aumentos entre 5 e 
20%. A maioria teve crescimento 
de 10 a 15%.

A empresária Monica Fonseca 
Lopes, do Auto Posto Veraneio, 
concorda. “Comunicação e 
criatividade são os diferenciais 

Frentistas e gerente do Auto Posto Espumas, em Santos
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na mulher. A mulher é mais 
comunicativa e simpática, temos 
uma ligação mais forte com os 
clientes. Os homens são mais 
objetivos. Aqui fazemos um aten-
dimento personalizado”, afirma 
ela, que assumiu o posto ao lado 
da mãe após o falecimento do 
pai, há cerca de 30 anos. “Meu 
pai não gostava muito (que as 
mulheres da família ficassem na 
pista), mas quando ele faleceu, 
eu e minha mãe assumimos o 
negócio. Foi difícil, pois naquela 
época havia muito machismo não 
tinha tanta mulher, hoje está bem 
melhor.”

Vale do Ribeira
Sócia-proprietária do Auto Posto 
Búfalo do Vale, Fabiana Tasca 
deixou a carreira em Direito para 
assumir a negócio da família há 
cerca de cinco anos.

“O início não foi fácil, mas sem-
pre tive o suporte e apoio do 
meu irmão, que já trabalhava no 
posto e conhecia bem o funcio-
namento operacional e admi-
nistrativo do ramo. Também fui 
buscar ajuda nos cursos e trei-
namentos oferecidos pela Shell 
S/A aos revendedores e aprendi 
as particularidades dos diversos 
setores que comportam a gestão 
de um posto de combustível”, 
conta Fabiana. 

Segundo a empresária do Vale 
do Ribeira, durante esse perío-
do, ela testemunhou o aumen-
to significativo do número de 
mulheres trabalhando  no ramo, 
desde frentistas, operadoras 
de caixa, gerentes e gestoras. 
“Tanto nos cursos e treinamen-
tos quanto nas convenções de 
revendedores, e  principalmente 
no dia a dia, a presença  femini-
na é notada desempenhando as 
mais diversas funções.” 

24 
milhões

de mulheres empreendem no 
Brasil, contra 28 milhões de 
homens. Os dados são do Se-
brae e, segundo o levantamen-
to, as mulheres empreendem 
por necessidade e a maioria 
não têm sócios.

dos lares brasileiros são 
chefiados por mulheres.

Destas, 41% são donas de negócios próprios (Dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD 
2015)

40 por cento

Empreendedorismo feminino

As empreendedoras brasileiras possuem escolaridade 

16
por cento

superior aos homens, mas 
ganham 22% menos do 
que os empresários (Dados 
Sebrae)
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“O posto foi inaugurado em agosto de 1966 
por meu pai, Paulo, quando eu tinha seis 
anos. Então eu cresci no posto. Sempre 
ajudei meu pai, desde os 14 anos. Ele não 

gostava muito, mas quando faleceu, há mais de 30 
anos, eu e minha mãe assumimos. Daí foi difícil, 
naquela época havia muito machismo e não tinha 
tanta mulher trabalhando no setor, hoje está bem 
melhor. A maioria dos homens respeita”, conta a 
proprietária do Auto Posto Veraneio, localizado em 
Santos.

Até hoje ela e a mãe, dona Regina, estão à fren-
te do negócio. “Mais tarde, minha mãe adquiriu 
o Auto Posto Continental, em São Vicente. “A 
vida da minha mãe é o posto, ela sempre gostou. 
Quando meu pai faleceu, tínhamos certeza que 
era isso que queríamos”, conta Monica, que hoje 
fica de olho na pista e nos relatórios, sem esque-
cer de sugerir ações de marketing para trazer 
inovação ao posto.

O amor pelo segmento, que está no sangue da 
família, pode indicar também o futuro dos negó-

cios. Mãe de duas meninas, Monica sempre levou 
as filhas para a loja. “Sempre trouxe minhas filhas 
para o posto também, afinal aqui é minha casa, 
fico mais aqui do que em casa”.

Aos 20 anos, Bárbara, a filha mais velha de Moni-
ca, trabalha como modelo no Japão, mas diz ter 
consciência que se trata de uma carreira curta. 
“Um dia pretendo vir para cá também. Aqui no pos-
to eu passei a minha infância, ajudando na loja, no 
controle de mercadoria e também nos sistemas”, 
lembra a filha.

Como um marco na história do posto, Monica lem-
bra da greve dos caminhoneiros em 2018. “Aquele 
fato mudou o comportamento dos clientes. Quan-
do chegava combustível, todos os clientes faziam 
festa e a fila ia longe.”

Antenada, a empresária já pensa também nos 
desafios do futuro. “Todos falam sobre (o fim da 
comercialização) dos combustíveis fósseis, então 
devíamos estimular o etanol e o gás, tentando 
sempre nos renovar”, completa Monica.

Monica Lopes Fonseca
Auto Posto Veraneio - Santos/SP

Monica e a filha Bárbara

revista_resan_marco2020_v2.indd   6 06/03/2020   16:18:07



POSTOS & SERVIÇOS  |  07

“Apesar de estar trabalhando no Posto há ape-
nas 5 anos, venho de uma família que trabalha 
no negócio de postos e restaurantes há mais 
de 30 anos, então trabalhar no mesmo ramo e 

seguir os passos dos meus pais sempre me pare-
ceu algo natural. Tive a oportunidade de estudar em 
Curitiba, onde cursei a faculdade de Direito e iniciei 
a vida profissional. Em 2005, diante de uma série 
de mudanças, escolhi retornar para trabalhar no 
restaurante da família, local onde as mulheres tra-
balhavam. E foi assim até o ano de 2014, quando, 
diante de uma nova realidade, fui trabalhar junta-
mente com meu irmão e minha cunhada no posto”, 
conta Fabiana, sócia-proprietária do Auto Posto 
Búfalo do Vale. 

“O início não foi fácil, mas sempre tive o suporte e 
apoio do meu irmão Fernando Tasca que já traba-
lhava no posto e conhecia bem o funcionamento 
operacional e administrativo do ramo. Não obs-

tante, fui buscar ajuda nos cursos e treinamentos 
oferecidos pela Shell S/A aos revendedores, onde 
tive o privilégio de conhecer o consultor Marcelo 
Borja, com quem pude aprender as particularidades 
dos diversos setores que comportam a gestão de 
um posto de combustível”, lembra a empresária. 

Para Fabiana, não há segredos para uma boa ges-
tão. “Apesar de atuar no setor administrativo, sem-
pre compreendi que é muito importante para um 
gestor (homem ou mulher) conhecer toda a cadeia 
operacional de uma revenda de combustível para 
que possa atuar ativamente de forma construtiva, 
colaborativa e cobrando resultados quando neces-
sário. Assim, nunca enfrentei nenhuma dificuldade 
associada ao fato de ser uma mulher dentro de um 
posto, porque quando você tem o conhecimento 
aliado à humildade para sempre aprender, você terá 
o respeito de sua equipe e seus clientes”, conclui 
Fabiana.

Fabiana Tasca
Auto Posto Búfalo do Vale - Pariquera-Açu/SP

Fabiana e as colaboradoras do Auto Posto Búfalo do Vale
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Valdirene Portela Galdino
Gerente do Auto Posto Espumas - Santos/SP

“Comecei na loja de conveniência, depois virei frentista e, 
mais tarde, fui conhecendo um pouco sobre o escritório. Hoje 
sou gerente, mas faço de tudo. No dia a dia, a gente coloca 
a mão na massa”, conta a gerente do Auto Posto Espumas, 

Valdirene Portela Galdino, que trabalha no local há 16 anos.

“No começo era mais difícil, os homens não se sentiam 
confortáveis em receber ordens de uma mulher. Mas com o 
passar do tempo, a gente viu que todos formamos uma só 
equipe, então todos se ajudam. Eu falo que sou igual a eles. 
Estou aqui para ajudar”, afirma a Valdirene, que comanda 
uma equipe com 16 funcionários, sendo seis mulheres. “Aqui 
no posto as mulheres trabalham como frentistas, pois têm um 
atendimento mais cortês, são mais delicadas e simpáticas. Os 
homens são mais objetivos. Além disso, os clientes, em sua 
maioria, gostam também de ser atendidos por mulheres”.

Sergipana, Valdirene chegou a Santos aos 12 anos e já traba-
lhou em casa de família e em loja de shopping. “Tudo que eu 
sei aprendi no posto. Mulher pode entender de carro e com-
bustível sim. Mulher quando quer aprender, presta muito mais 
atenção e aprende rápido”, garante ela, que fez faculdade de 
Processos Gerenciais. “Amo trabalhar em posto e gosto desse 
contato com o público. Aqui eu passo dia todo feliz”.

Há 11 meses, a jovem Júlia come-
çou a trabalhar como frentista no 
Auto Posto Fórmula 3 e é a única 

mulher entre os 15 funcionários que ficam 
na pista. “Minha família toda trabalha em 
posto: meu pai, meus irmãos, tio e tia. 
Já convivo com isso há muito tempo, e 
sempre quis atuar em posto. Estou aqui 
há pouco tempo, mas já gosto muito”, 
comemora ela, que antes trabalhava como 
vendedora em uma loja de moda praia e 
fitness no shopping.

“Gosto de atender as pessoas. Além de 
abastecer, eu fico no caixa, calibro pneu, 
limpo os vidros... tudo o que eu aprendi foi 
aqui. Alguns ainda acham que é coisa de 
homem, mas isso é machismo. As mulhe-
res podem fazer o que quiserem, dá muito 
bem para trabalhar aqui”, garante a jovem, 
que completa: “A mulher tem mais simpatia, 
deixa o posto mais alegre”.

Júlia Gomes de Moraes
Frentista do Auto Posto Fórmula 3 - Santos/SP
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Desde 1º de março, a mistura de 
biodiesel no diesel comercializa-
do no Brasil passou a ser de, no 
mínimo, 12%. Aprovada no final 
de 2018 pelo Conselho Nacional 
de Política Energética (CNPE), a 
Resolução nº 16/2018 já previa 
a entrada em vigor do B12 neste 
mês, elevando-se a mistura gra-
dativamente até o B15 em 2023. 
 
Produzido a partir de óleos 
vegetais, gorduras e resíduos 
como o óleo de cozinha usado, o 
biodiesel é vendido aos distribui-
dores de combustíveis em leilões 
bimestrais, o que faz com que 
seu preço fique estável por pelo 
menos dois meses. Desta forma, 
antes mesmo de chegar às bom-

Mudanças

bas, já é possível saber qual será 
o preço do biocombustível, pois os 
leilões são públicos e os resultados 
divulgados pela Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP). 

Amostra-testemunha 
Considerando a possibilidade de 
variação do teor de biodiesel (no 
mínimo, 12%), o presidente do Sindi-
combustíveis Resan, José Camargo 
Hernandes, alerta para a necessi-
dade de coleta e guarda da amostra 
testemunha de todas as cargas ad-
quiridas desse produto (assim como 
dos demais combustíveis), seja no 
sistema CIF ou FOB. 
"Como não existe teste de qualidade 
quanto a esse item que possa ser 

executado pelo posto antes do arma-
zenamento, a amostra testemunha 
constitui a única prova acerca das 
características do produto recebido", 
orienta Hernandes.

Mistura mínima de biodiesel no diesel  
comercializado no País sobe para 12% 

Não abra mão do seu direito! 
Em caso de recusa ou 
dificuldade imposta pela dis-
tribuidora para tanto, exerça 
a obrigação de comunicar 
o fato para a ANP (amos-
tra_sfi@anp.gov.br), em até 
72 horas.

Atenção, 
revendedor!
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Reúso da água: pense nessa ideia!

Meio Ambiente

CONSUMO DE ÁGUA

Estudos indicam que esses 
estabelecimentos conseguem 
economizar até 60% no consu-
mo mensal do gasto com água. 
Uma redução significativa não 
só na conta do fim do mês, 
mas que também beneficia o 
planeta. Outro fator que merece 
destaque: existem sistemas 
que, além de filtrar a água 
usada para a lavagem de veícu-
los, incluem uma cisterna para 
a captação de águas pluviais 
(chuva). Eles conseguem uma 
redução ainda mais significati-
va no consumo de água, valor 
esse que pode chegar a 80%. 
O valor investido na instalação 
do sistema pode ser recupera-
do, justamente, por conta desse 
gasto reduzido mês a mês. 
Com o valor poupado, é pos-
sível investir em melhorias no 

ambiente de trabalho. 

MAIS EFICIÊNCIA  
NO SERVIÇO

O tratamento de água para reúso 
ocorre de forma inteligente, o 
que faz com que tudo aconteça 
automaticamente conforme a 
pressão de água é liberada. A 
dinâmica em postos de gasoli-
nas e lava-rápidos se torna mais 
natural, rápida e, obviamente, 
o resultado final que chega ao 
consumidor é melhor. Esse é o 
tipo de prestação de serviço que 
chama a atenção.

MARKETING VERDE

Uma empresa que investe em 
sistema de reuso e tratamento de 
água consegue atrair olhares po-
sitivos por parte de seus clientes 
e servir de modelo e referência 
para a concorrência.

Dentre as principais vantagens e benefícios do 
tratamento de água em lava-rápidos e postos de 

gasolina, destacam-se:

Vantagens e benefícios 
do reúso de água Ferramentas como o sis-

tema de reúso da água 
podem ser boas não só 
para o ambiente, mas 

também para a operação e as 
finanças das empresas.

A consultora ambiental do Sin-
dicombustíveis Resan, Carolina 
Dutra, lembra que a implantação 
do reuso de água traz vantagens 
práticas: amplia o prazo da licença 
de operação (L.O.) e ainda pode 
melhorar seu perfil perante institui-
ções financeiras.

Segundo as legislações federal e 
estadual, o prazo de validade da 
L.O. levará em conta os planos de 
controle ambiental e será de, no 
mínimo, quatro anos e, no máxi-
mo, dez anos. 

“Esse benefício nem sempre é 
utilizado no licenciamento. Basta 
demonstrar ao órgão ambiental 
que a empresa possui um sistema 
diferenciado, mais protetivo em 
termos de controle dos riscos ine-
rentes à atividade potencialmente 
poluidora, que a autoridade am-
biental está autorizada a ampliar 
o prazo da licença. É importante 
ressaltar que a legislação estabe-
lece isso em caráter genérico, ou 
seja, se o órgão ambiental não for 
provocado, poderá não se atentar 
a isso”, afirma Carolina. 

Não há, no entanto, garantia 
quanto ao período de renovação. 
É preciso demonstrar, através de 
estudos ambientais de que forma 
aquilo tende a ser mais protetivo 
para o ambiente.

“Nada impede que as empresas 
que não estão obrigadas pela 
legislação a ter um sistema de 
reúso da água se utilizem desse 
mecanismo e ainda obtenham 
vantagens a partir disso”, conclui 
Carolina. 

22 
de Março

é o Dia Mundial da Água. A 
data foi sugerida pela ONU e  
passou a ser comemorada 

em 1993.
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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

Justiça

Liminar suspende cobrança por aposentadoria especial

Em 22 de janeiro de 2020, foi deferi-
da liminar em ação civil de anulação 
de ato fiscal e abstenção de novas 
notificações fiscais proposta pelo 
Sindicombustíveis Resan, visando a 
determinação de suspensão das co-
branças pela União do adicional das 
contribuições SAT, referentes ao perí-
odo de janeiro a dezembro de 2016, 
em favor das empresas associadas 
ao sindicato (veja decisão ao lado).

"Cabe ressaltar que se trata de 
decisão liminar, sendo válida até 
nova determinação judicial", explica o 
advogado Dr. Rodrigo Julião. "Rei-
teramos que a decisão quanto ao 
atendimento ou não da cobrança da 
Receita Federal cabe exclusivamente 
ao revendedor, que deverá avaliar 
junto ao seu contador e/ou departa-
mento jurídico a melhor opção a ser 
tomada", acrescenta ele.

Vale lembrar que, em 08 de janeiro 
de 2020, a Fecombustíveis também 
obteve medida liminar suspendendo 
a eficácia do ato declaratório interpre-
tativo RFB nº 2/2019, utilizado pela 
Receita como base para a cobrança.

Decisão beneficia empresas associadas ao Sindicombustíveis Resan
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Segurança

De janeiro a outubro de 2019, foram realizadas 610 visitas nas empresas  
associadas ao Sindicombustíveis Resan. 

Item obrigatório previsto na 
NR-5, o mapa de risco é uma 
ferramenta importante para a se-

gurança de trabalhadores em todo 
posto de combustíveis.  

“A existência do mapa de risco per-
mite que os funcionários e demais 
pessoas que transitam no estabe-
lecimento tenham acesso a quais 
perigos estão sujeitos e consequen-
temente possam se prevenir. Isso 
estimula a conscientização, fazen-
do com que após o conhecimento 
dos riscos os trabalhadores passem 

a ser mais zelosos pela própria 
segurança”, afirma o engenheiro de 
Segurança do Trabalho Aquinaldo 
Vaz, responsável pelo setor técnico 
da Labormed Saúde Ocupacional.

Além disso, o mapa de risco 
propicia informações necessárias 
para estabelecer o diagnósti-
co da situação de segurança e 
saúde no trabalho na empresa. 
Com base nos apontamentos que 
constam no documento, a empre-
sa pode definir e adotar medidas 
corretivas para as situações que 

podem provocar acidentes de 
trabalho.

Aguinaldo explica que o mapa 
de risco deve ser elaborado pela 
Comissão Interna de Prevenção 
de Acidentes (Cipa) e apresentar 
através de representações gráfi-
cas as informações relativas aos 
riscos presentes no ambiente de 
trabalho, sejam eles relaciona-
dos a agentes químicos, bioló-
gicos, físicos, ergonômicos e de 
acidentes. 

“No mapa de risco deve constar 

A importância do mapa de risco

Veja o modelo
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o layout de todos os ambientes 
da empresa, com indicação do 
tipo e grau de risco existente em 
cada um dos setores de traba-
lho. A indicação dos riscos é feita 
por meio de círculos coloridos”.

O empregador também tem a 
opção de contratar o serviço de 
um profissional capacitado ou 
uma consultoria de Segurança 
do Trabalho para elaboração do 
documento.

“É importante que os funcioná-
rios de todos os setores e áreas 
de trabalho participem da elabo-
ração do mapa de riscos ambien-
tais, sempre tendo o cuidado de 
considerar e registrar apenas as 
informações que de fato dizem 
respeito às condições ambientais 
de trabalho. Além disso, sempre 
que forem suscitadas dúvidas a 
respeito do tipo e grau de risco 
a ser registrado, deve se buscar 
auxílio de pessoas especializa-
das no assunto”.

Diferenças
Diferente do que acontece nas 
empresas comuns, o principal 
aspecto que se observa no 
mapa de risco ambiental 
das revendas de combustí-
veis diz respeito à indicação 
significativa de riscos envol-
vendo agentes químicos e de 
acidentes.

Isso ocorre em função das 
características físico-quími-
cas dos combustíveis soma-
da à elevada quantidade e 
frequência de uso, principal-
mente gasolina e álcool, que 
além se serem voláteis são 
classificados como inflamá-
veis. Além desse aspecto, 
deve-se considerar a cons-
tante circulação de veículos 
pelas áreas de trabalho que 
oferecem riscos de aciden-
tes.

Para iniciar o desenvolvimento do mapa 
de riscos do seu posto, você deve seguir 
os três passos seguintes:

Passo 1

 Elabore o layout do local que será 
avaliado quanto aos riscos. Para isso, 
você pode usar a planta baixa do setor. 
Também é essencial conhecer os pro-
cessos de trabalho no local em relação 
ao número de trabalhadores, ao tipo e à 
quantidade de equipamentos, à atividade 
exercida ali e às características próprias 
daquele ambiente.

Passo 2 

Identifique os riscos existentes, esta-
belecendo seu tipo e sua intensidade. 
Além de pensar também no número de 
trabalhadores expostos aos riscos mape-
ados. Transcreva tudo isso para a planta 
do local usando a legenda de mapa de 
riscos: círculos de 3 tamanhos, de acordo 
com sua intensidade.

Passo 3 

Defina a intensidade dos riscos. Por fim, 
defina as intensidades dos riscos que 
podem ser classificadas em cincogrupos 
distintos:

 Riscos físicos, de cor verde, 
representam vibração, radiações ionizan-
te e não ionizante, frio, calor, pressões 
anormais e umidade;

 Riscos químicos, de cor ver-
melha, indicam poeiras, fumos, neblinas, 
gases, vapores, substâncias compostas 
ou produtos químicos em geral;

 Riscos biológicos, de cor 
marrom, são vírus, bactérias, fungos, 
parasitas e bacilos;

 Riscos ergonômicos, de cor 
laranja, apontam para esforço físico in-
tenso, levantamento e transporte manual 
de peso, controle rígido de produtividade, 
imposição de ritmos excessivos, trabalho 
em turno noturno, jornadas prolongadas, 
monotonia e repetitividade, além de ou-
tras situações provocadoras de estresse;

 Riscos de acidente, de cor azul, 
representam arranjo físico inadequado, 
máquinas e equipamentos sem proteção, 
iluminação inapropriada, probabilidade 
de incêndios ou explosões, animais 
peçonhentos, armazenamento indevido e 
outras situações que podem acabar em 
acidente.

Como montar o mapa da sua empresa
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Tecnologia

De olho no
 metanol

Um novo equipamento para 
detectar a presença de 
metanol na gasolina e no 

etanol foi reconhecido pelo Centro 
de Pesquisas e Análises Tecnoló-
gicas (CPT) da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP). Esta nova 
tecnologia atende à demanda das 
distribuidoras de combustíveis por 
um equipamento portátil, de fácil 
manuseio e com confiabilidade ana-
lítica, tornando-se uma nova opção 
para as distribuidoras detectarem a 
presença de metanol, somado ao 
kit colorimétrico, que já era utiliza-
do. A verificação é uma exigência 
da Resolução ANP nº 696/2017.

O equipamento foi desenvolvido 
pela empresa Digimed Analítica 
a partir de metodologia que rece-
beu o aval da ANP em 2018 para 
análise indicativa de adulteração 
de gasolina e etanol por metanol, 

em campo. A tecnologia apresenta-
da já havia sido testada por alguns 
potenciais usuários e consiste em 
um medidor colorimétrico que utili-
za as mesmas reações prescritas 
na ISO 1388-8, com detecção por 
fotometria. 

Amostra-testemunha
Em 2016, Postos & Serviços publi-
cou uma matéria sobre a detecção 
desta substância no etanol hidrata-
do comercializado em postos BR, 
Ipiranga e Shell do Rio de Janeiro. 
Na ocasião, a amostra-testemunha 
foi o único instrumento de defesa 
das empresas quando detectado a 
desconformidade. 

Sem a amostra, é impossível 
comprovar que o posto recebeu 
o combustível com determinada 
característica fora de especifica-
ção, especialmente quanto àquelas 

ANP aprova novo  
equipamento para 

detecção de 
substância tóxica

Coleta da amostra-testemunha
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que não podem ser avaliadas pelos 
postos nos testes de qualidade, 
mas são cobradas pelos órgãos de 
fiscalização, como teor de biodie-
sel, ponto de fulgor, pH, condutivi-
dade elétrica, entre outras.

Sobre o novo equipamento, a ANP 
informou, por meio de sua assesso-
ria, que os postos e demais agen-
tes economômicos não são obriga-
dos a determinar o teor de metanol, 
mas que "poderão utilizá-lo, se 
assim o desejarem. O equipamento 
é apenas mais uma opção de teste, 
assim como o kit colorimétrico ou o 
procedimento literal da norma ISO 
1388-8".

Como fazer?
No caso do FOB, o teste de quali-
dade e a coleta da amostra devem 
ocorrer na base da distribuidora, 
após o carregamento, em cada 
compartimento do veículo e na 
presença do revendedor ou de seu 
preposto, devendo todos os en-
volvidos no procedimento assinar 
o formulário na parte externa do 
envelope de segurança da amostra-
-testemunha.

Já no CIF, a responsabilidade pela 
coleta continua sendo do reven-
dedor, mas com uso do frasco e 
envelope entregues pela distribui-
dora, ainda que seja o posto não 
bandeirado.

Descarte
Despeje o combustível que está no 
frasco no respectivo tanque de ar-
mazenamento. Em seguida, tampe 
o frasco novamente com batoque, 
a fim de se evitar respingos. A em-
balagem usada deve ser destinada 
à empresa que faz a remoção de 
resíduos do posto que, por sua vez, 
deve fornecer o certificado de co-
leta, discriminando inclusive dados 
sobre a quantitativos de frascos re-
cebidos. Oriente os colaboradores 
sobre o uso de EPI, em especial a 
luva de proteção.

1 Deve ser coletada de todos os 
compartimentos que contenham os 

produtos a serem recebidos;

2 Devem ser armazenadas em frasco de 
vidro escuro ou de polietileno de alta 

densidade (fornecido pela distribuidora), 
com volume de 1 litro, fechadas com 
batoque e tampa plástica, e armazenada 
em local arejado;

3 Os frascos devem ser guardados 
dentro do envelope fornecido pela dis-

tribuidora, que deve ser preenchido com 
as informações solicitadas, sendo impres-
cindíveis as assinaturas dos responsáveis 
(distribuidora e revendedor); 

4 A Resolução 9/07 diz que o reven-
dedor deve apresentar amostras  

referentes aos três últimos recebimentos, 
mas é recomendável guardar pelo menos 
amostras das últimas quatro ou cinco 
descargas, pois existem contaminações 
ou não-conformidades que podem ser 
identificadas mesmo depois de várias 
cargas;

5 Os lacres dos compartimentos superio-
res e inferiores devem ser guardados 

dentro do envelope de segurança, junto 
com a amostra. Em caso de retirada, os 
lacres também devem ser guardados em 
um saco plástico do lado de fora, pois o 
envelope de segurança já estará lacrado e 
não pode ser aberto em hipótese alguma, 
nem analisado por laboratório privado, so-
mente nos estaduais e federais credencia-
dos à ANP, e com sua anuência. Observe 
se os lacres dos bocais correspondem aos 
registrados na documentação fiscal.

6O código do envelope de segurança 
deverá ser anotado no canhoto da 

nota fiscal pelo representante do distribui-
dor e conferido no ato da coleta. Caso o 
revendedor perceba que o distribuidor não 
fez a anotação, faça por conta. Se for feita 
retirada, o motorista deve estar orientado 
a fazê-lo ainda na base de carregamento.

7  Se você for fiscalizado, não descarte 
as amostras. Deixe as últimas guarda-

das por tempo indeterminado. 

Cuidados com a Amostra-testemunha

Fonte: Recap
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Mercado

As vendas de combustíveis no 
mercado brasileiro em 2019 
apresentaram aumento se 
comparadas ao ano anterior, 

totalizando 140 bilhões de litros (au-
mento de 2,89 % em relação aos 136 
bilhões de litros registrados em 2018). 
Os dados foram divulgados em feverei-
ro pela ANP.

Segundo a agência, o mercado de 
combustíveis em 2019 traz indícios sig-
nificativos da retomada do crescimento 
econômico.

Houve aumento de 2,97% na comercia-
lização de óleo diesel B na comparação 
entre 2019 e 2018, de 55,642 bilhões 
de litros para 57,293 bilhões de litros. A 
elevação é um indício de recuperação 
econômica, tendo tido como principal 
motivo o aumento no licenciamento de 
veículos novos (ônibus e caminhões) e 

aquecimento da economia.

A alta nas vendas de biodiesel foi de 
8,61%, de 5,38 bilhões de litros em 
2018 para 5,84 bilhões de litros em 
2019, como resultado do aumento 
da mistura obrigatória ao diesel em 
setembro de 2019 para 11% (B11).

O consumo de etanol hidratado com-
bustível, que havia sido de 19,398 
bilhões de litros em 2018, subiu para 
22,544 bilhões de litros em 2019, 

uma elevação de 16,2%. O cresci-
mento foi motivado, em grande parte, 
pelo ganho de competitividade em 
relação à gasolina C nos estados com 
maior consumo e produção de etanol. 

A gasolina C, por sua vez, teve 
ligeira redução de 0,56% em relação 
a 2018, passando de 38,377 bilhões 
de litros para 38,163 bilhões de litros. 
O etanol anidro (misturado à gasoli-
na) acompanhou a ligeira queda no 
desempenho verificado na gasolina 
(0,56%). O etanol total (soma de 
anidro e hidratado) teve aumento de 
10,38% em 2019 frente a 2018, de 
29,760 bilhões de litros para 32,848 
bilhões de litros.

Ainda segundo os dados divulgados 
pela ANP, as vendas de gás liquefei-
to de petróleo (GLP) caíram 0,3%, de 
13,259 bilhões de litros (7,31 milhões 
de toneladas) para 13,219 bilhões 
de litros (7,29 milhões de toneladas). 
A queda ocorreu devido ao aumento 
dos preços médios ao longo do ano.

Houve ainda redução de 2,57% na 
venda de querosene de aviação 
(QAV), de 7,164 bilhões de litros 
para 6,980 bilhões de litros devido ao 
aumento do aproveitamento dos voos 
de 2,3% e encerramento das opera-
ções da Avianca.

No óleo combustível, a queda foi de 
18,25%, de 2,312 bilhões de litros 
para 1,890 bilhões de litros em função 
da continuidade do processo de subs-
tituição tecnológica por combustíveis 
mais limpos.

As importações dos principais deriva-
dos de petróleo aumentaram 12,69% 
na comparação entre 2019 e 2018 
devido ao aquecimento das vendas e 
da manutenção dos níveis de produ-
ção nacional.

Venda de combustível cresceu 2,89%, diz ANP
Volume comercializado em 2019 foi de 140 bilhões de litros
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ARTIGO

Na última edição da revista 
Combustíves & Conve-
niência, neste mesmo 
espaço, tivemos uma 

posição pessoal contrária ao fim da 
tutela regulatória de fidelidade à ban-
deira, divergindo do posicionamento 
do Conselho de representantes da 
Fecombustíveis, que foi favorável ao 
fim da Tutela.

Diante disso, os subscritores deste 
artigo, por entenderem que este es-
paço não é adequado a críticas inter-
nas, tampouco a reações individuais 
contrárias às decisões tomadas pelo 
Conselho, resolveram voltar ao tema, 
deixando claro o posicionamento 
oficial da entidade.

Por decisão da maioria, o Conse-
lho da Fecombustíveis, em outubro 
de 2019,  posicionou-se pelo apoio 
integral à nota técnica nº 25/2019, 
emitida pelo Ministério da Justiça, 
que recomenda o fim da tutela regu-
latória de fidelidade à bandeira pela 
ANP, no âmbito da revisão do marco 
regulatório da revenda, tema também 
tratado pela Resolução 12, do Con-
selho Nacional de Política Energética 
(CNPE). 

Com base na nota técnica, um dos 
pontos que nortearam nosso apoio 
ao fim da tutela foi o crescente e 
nocivo processo discriminatório de 
preços que, há anos, assombra a 
revenda, que tem na regulamentação 

Quando o remédio mata o
 doente ao invés de curá-lo*

Mario Melo
Vice-presidente da 

Fecombustíveis

Emílio Martins   
Diretor-Secretário 
da Fecombustíveis

"Em qualquer segmento 
competitivo, o mercado 
é soberano, implacável 
e elimina os competido-
res incompetentes! Isso 
é mercado, competição! 
Porém, pagar bem mais 
caro para alguns poucos 
pagarem bem mais bara-
to pelo mesmo produto 
e dentro da mesma área 

de atuação, pode ser 
a distorção que define 

quem vive e quem 
morre."

do setor o cumprimento das cláusulas 
de exclusividade, um de seus pilares 
de sustentação, o que traz segrega-
ção à revenda em categorias,criando 
"grupos de postos privilegiados” com 
preços e condições muito mais vanta-
josos.  

Quem deu às companhias distribuido-
ras o poder de decidir sobre quem vai 
sobreviver (ou não) no mercado? Até 
onde sabemos, em qualquer segmen-
to competitivo, o mercado é soberano, 
implacável e elimina os competido-
res incompetentes! Isso é mercado, 
competição! Porém,  pagar bem mais 

caro para alguns poucos pagarem 
bem mais barato pelo mesmo produto 
e dentro da mesma área de atuação, 
pode ser a distorção que define quem 
vive e quem morre. Isso não é merca-
do competitivo, mas, sim, discrimina-
ção e manipulação de mercado. 

Outra distorção, potencializada 
pelo expediente da tutela, é a falta 
de competição entre as três maio-
res distribuidoras de combustíveis, 
que, juntas, detêm cerca de 65% do 
mercado nacional. Essas companhias 
praticam preços bem uniformes, com 
poucas diferenças, muito superiores às 
companhias que atendem aos postos 
bandeiras brancas, com diferenças 
que chegam a R$ 0,15, R$ 0,20 ou R$ 
0,30 sobre o mesmo produto, confor-
me pesquisa da ANP. 

Além da existência de grande dis-
tanciamento das forças de trabalho 
dessas distribuidoras em relação às 
demandas de seus contratados, não 
é missão da ANP fiscalizar quem está 
descumprindo uma relação contratu-
al entre empresas privadas, e sim o 
Judiciário.  

Finalizando, 2020 será repleto de de-
mandas importantes, vitais para nosso 
setor e vão exigir de todos os dirigen-
tes sindicais do Brasil, independência 
de atuação e muita união em torno 
dos assuntos de interesse, cabendo à 
revenda, participar das decisões, co-
brando transparência de seus líderes.

*Artigo publicado na edição nº 180 (janeiro) da Revista Combustíveis e Conveniência, da Fecombustíveis
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Aristides Reimão de Vascon-
celos Maia
Novo Portal do Guarujá Auto 

Posto - Guarujá
   

Edson Monico de Carvalho
Auto Posto Guará Vermelho - 
Cubatão

Carvalho & Hamamoto - Santos
   

Pablo Docampo Estevez 
Auto Posto Cidade Cubatão - 

Cubatão
Estevez & Estevez Com. Serv. Automoti-
vos - Santos
Rede Clean Car Santos
   

Cláudia Cirineo Sacco 
Auto Posto Beira Mar de Cana-

néia - Cananéia
 
Mônica Lopes Fonseca 
Auto Posto Continental de São Vicente - 
São Vicente

MARÇO
2ª QUINZENA

Um brinde a você!

ABRIL
1ª QUINZENA

28

20

18

Ações Resan / fevereiro

19

   
Amanda Vanessa Gadanha 
Auto Posto Malibu - São Vicente

Rosângela Mármora 
Sorocotuba Auto Posto - Gua-
rujá

Luiz Carlos Eboli Villamarin 
Auto Posto Espumas - Santos

07

02

30

06

Marco Antônio Nunes Mendes 
Floripes da Conceição N. Mendes - 
Santos

   
Luiz Carlos Fernandes Ribeiro 
Posto de Serviço Padre Anchieta - 
Bertioga

   
Ildo Dutra de Almeida 
AP Agenor de Campos - Mongaguá
Auto Posto Flórida Mirim - Mongaguá

Auto Posto Reobote - Itanhaém
Posto Mont Mar - Mongaguá

23

31

Bruno Abrahão 
Auto Posto Brumar - Santos

Marta Tavares da Silveira 
Auto Posto Betmar - Bertioga
Auto Posto Farol - Bertioga

AP Riviera de São Lourenço - Bertioga
Posto de Serviço Badejo de Bertioga - 
Bertioga
   

André Cristiano Borges 
Atlântica Combustíveis - Santos

05

15

10

AGU defende liberação do delivery de combustível por app

A Procuradoria-Geral Federal 
entende que a Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) tem 

base técnica e legal para autorizar 
projetos-piloto de abastecimento de 
combustível via aplicativo. 
Subordinado à Advocacia-Geral da 
União (AGU), o órgão participa da 
defesa da agência em ação movida 
na Justiça Federal pela Fecombustí-
veis, que é contra o delivery. Atual-
mente, decisões liminares impedem 
a liberação do serviço. A discussão 
foi desencadeada quando o Gofit, 

serviço lançado pela Fit Combustí-
veis, da Refit, entrou em operação 
no fim do ano passado na região 
Sudeste do país, vendendo gasolina 
e etanol por meio de aplicativo. A 
comercialização foi suspensa poste-
riormente. 
Contudo, a área técnica da ANP, 
corroborada pelos procuradores da 
AGU, entende que, em benefício da 
inovação e potencial aumento da 
concorrência, a agência pode libe-
rar a execução de projetos-piloto. 
Se autorizado, o serviço não será 

restrito à Gofit.  

Para a federação, a autorização de 
delivery de combustíveis sem regula-
mentação, em caráter experimental, 
“viola os direitos dos associados da 
Fecombustíveis de que seja respei-
tado e aplicado uniformemente o re-
gime regulamentar vigente”, além de 
trazer riscos à segurança pública, 
ao meio ambiente e aos consumido-
res de combustíveis em geral, uma 
vez que não existem parâmetros de 
segurança a serem seguidos.

19 Assembleia Geral Extraordinária 
no Resan para apresentação e delibera-
ção sobre as cláusulas das convenções 
coletivas de trabalho das categorias de 
Postos de Serviços e Trocas de Óleo, em 
Santos/SP;

20 Reunião para discussão do tema 
“Venda Direta de Etanol Hidratado pelos 
Produtores” no Ministério de Minas e Ener-
gia em Brasília/DF.

revista_resan_marco2020_v2.indd   18 06/03/2020   16:18:12



CHUVAS

Fique Atento!

  

1 O volume de produção de 
gasolina pela Petrobras se 
manteve estável de 2018 
para 2019. “Houve queda 

das vendas em função das maiores 
participações de mercado dos impor-
tadores e do etanol hidratado. Essa 
queda foi compensada pelo aumento 
da exportação em 34 mil bpd”, infor-
mou a empresa em comunicado ao 
mercado. A produção do combustí-
vel no ano foi de 394 mil bpd, alta de 
0,3% frente ao ano anterior. No quarto 
trimestre, foi de 380 mil bpd, alta de 
0,3% ante igual período do ano ante-
rior e queda de 8,7% frente ao terceiro 
trimestre.Já a venda de gasolina no 
mercado interno, de 378 mil bpd no 
ano, caiu 6% ante 2018. No quarto 
trimestre, foi de 383 mil bpd, queda de 
5,5% comparado a igual período de 
2018 e alta de 1,7% ante o trimestre 
imediatamente anterior.

GASOLINA
RAPP

2 Termina no dia 31 de mar-
ço o prazo para entrega do 
RAPP (Relatório Anual de 
Atividades Potencialmente 

Poluidoras e Utilizados de Recursos 
Ambientais).  O seu preenchimento e 
entrega são obrigatórios para pessoas 
físicas e jurídicas que exercem ativi-
dades sujeitas à cobrança de TCFA 
(Taxa de Controle e Fiscalização Am-
biental). A entrega do RAPP é anual e 
nele constam as atividades realizadas 
no ano anterior. O modelo do relatório 
a ser entregue é definido pelo Ibama.

VENDA DIRETA

4  A Cielo fez um levan-
tamento sobre os im-
pactos no varejo das 
fortes enchentes que 

atingiram a cidade de São Paulo 
no início de fevereiro. A maio-
ria dos segmentos pesquisados 
registrou queda em relação à 
média de faturamento, mas o de 
Varejo Alimentícios Especializa-
do, que inclui padarias e lojas 
de conveniência, teve aumento 
de 79% nas vendas. No geral, o 
varejo teve queda de 18,7% no 
faturamento na comparação a 
janeiro. Os segmentos que mais 
sentiram foram os de autopeças 
e serviços automotivos (-59%), 
móveis, eletrodomésticos e de-
partamento (-43%) e materiais 
para construção (-39%). Bares 
e restaurantes tiveram recuo de 
35%.

3 O diretor da ANP Felipe Kury 
afirmou em fevereiro que 
a agência trabalha com a 
perspectiva de publicar em 

meados de julho a resolução que prevê 
a possibilidade de produtores de etanol 
atuarem como um agente comercializador 
e serem habilitados para a venda direta, 
sem que sejam submetidos a exigências 
feitas para distribuidores. 
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