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A queda no consumo de combustíveis 
provocada pelo novo coronavírus foi 
realmente um balde de água fria para 

os empresários que estavam otimistas à 
espera da retomada da nossa economia.
Levantamento recente feito pela Ministério 
de Minas e Energia revelou que a deman-
da por etanol despencou em abril, sendo 
49% menor na comparação anual. Já a 
demanda por diesel, o combustível mais 
utilizado do Brasil, fechou o mês passado 
com queda de 20%, enquanto na gasolina 
houve recuo de 35% ante abril de 2019.
Hoje, diante desse cenário, mais do que 
nunca é imprescindível a presença (prefe-
rencialmente virtual) dos próprios empre-
sários no planejamento e na gestão dos 
seus negócios.  Não é hora de deixar com-
pras, controle de estoque e decisões por 
reduções de gastos nas mãos de terceiros. 
Você, melhor que ninguém, sabe onde o 
calo aperta. Precisamos de racionalidade, 
cabeça fria para entender o que está acon-
tecendo e nos preparamos para o mundo 
que viveremos no período pós-pandemia.
É preciso ter disciplina na compra, não 
adianta querer aproveitar preços bons do 
fornecedor se o produto ficar parado no 
seu estabelecimento. É importante en-
tender como a queda na demanda está 
se comportando: quem está consumindo, 

como está minha estrutura de instalações 
e funcionários, como está o aluguel, qual o 
combustível está saindo mais, como está o 
estoque. É necessário, mais do que nun-
ca, analisar o todo para tomar as melhoras 
decisões para o seu negócio.
Pensando nisso, esta edição de Postos & 
Serviços traz uma matéria sobre como a 
tecnologia pode te auxiliar neste momen-
to de gerenciar sua empresa a distância. 
Hoje há ferramentas que permitem o aces-
so remoto e seguro da sua rede.
Você irá conferir também uma matéria 
especial com as exigências do Procon-SP. 
Além das preocupações que chegam com 
a pandemia, não podemos nos esquecer 
que os órgãos fiscalizadores continuam 
na ativa e a maior parte das obrigações 
que cumprimos para o funcionamento dos 
nossos negócios não mudaram.
As próximas páginas também trazem um 
resumo com as últimas notícias sobre o im-
pacto do novo coronavírus nas empresas. 
Hoje, mais do que nunca, gostaríamos de 
agradecer a parceria de vocês, empre-
sários, que entenderam a importância de 
estarmos unidos e continuam confiando no 
Resan para lutar por seus interesses nesta 
guerra. Mesmo distantes fisicamente, con-
tinuamos juntos. Contem sempre conosco!
Boa leitura e até mês que vem!

EDITORIAL
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Com multas cada vez 
mais elevadas, a 
Fundação Procon-

-SP, vinculada à Secretaria 
da Justiça e Cidadania do 
Estado, tem endurecido 
a fiscalização nos postos 
revendedores de combustí-
veis e nas empresas liga-
das ao setor automotivo. 
Para evitar autuações, os 
empresários precisam ficar 
atentos às exigências da 
lei, lembrando que o órgão 
realiza função essencial e 
está atuando em meio à 
quarentena provocada pelo 

novo coronavírus.
Para se ter uma ideia, em 
2019 o Procon-SP realizou 
27 mil atos fiscalizatórios, 
que resultaram em 6,7 mil 
autos de infração, totali-
zando R$ 331 milhões em 
multas aplicadas. O setor 
de postos de combustíveis 
foi o primeiro colocado 
nesse tipo de penalidade, 
somando R$ 12,9 milhões 
em multas.
“Os revendedores vêm 
sendo autuado pelo Pro-
con-SP por uma série de 

fatores: desde a ausên-
cia do Código de Defesa 
do Consumidor (CDC) 
no estabelecimento até 
a presença de produtos 
vencidos expostos no 
estabelecimento”, explica 
a advogada Carolina Du-
tra, que no início de mar-
ço participou de reunião 
com o diretor-executivo 
do Procon-SP, Fernando 
Capez, representando o 
Sindicombustíveis Resan, 
juntamente com o Sinco-
petro, o Recap e o Regran. 

FISCALIZAÇÃO

Prevenção é o caminho 
para evitar autuações

A
s im

agens desta m
atéria foram

 registradas antes da pandem
ia de covid-19
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“Nessa reunião, os Sin-
dicatos solicitaram que o 
cálculo das multas leve em 
consideração a capacidade 
econômica das empresas, 
bem como seja criado 
mecanismo semelhante 
à medida reparadora de 
conduta definida pela ANP, 
aplicável para infrações de 
menor gravidade”.
Atualmente, além de veri-
ficar a eventual ocorrência 
de preços abusivos – como 
na questão do GLP (veja 
na p. 09) –, os fiscais estão 
especialmente atentos à 
rotulagem, checando tanto 
a validade dos produtos 
em geral, como as infor-
mações nutricionais de 
bebidas e alimentos (nome 
e endereço do fabricante, 
quantidade, composição, 
inclusive se possuem ou 
não açúcar, lactose e glú-
ten). Há forte preocupação 
quanto a itens que possam 
gerar risco à saúde ou à 
segurança do consumidor, 
portanto além de bebidas e 
alimentos (industrializados 
ou preparados, conforme 
restritos padrões de quali-
dade), mercadorias como 
óleo de motor ou de freio e 
aditivos são também inspe-
cionados.
Outra preocupação do 
órgão é garantir o direito 

de informação do consu-
midor. Por isso há especial 
atenção quanto à exibição 
de preços de todos os 
produtos. Os postos devem 
atentar-se aos preços dos 
combustíveis indicados nas 
placas, faixas e nas bom-
bas. Outros produtos co-
mumente vendidos na pista 
também devem ser alvo de 
atenção quanto à validade 
e à indicação de preços, 
assim como os expostos 
nas lojas de conveniência. 
Valores de serviços como 
estacionamento, lava-rápi-
do e troca de óleo também 
devem ser claros.
A advogada alerta que “é 
importante que o empresá-
rio se coloque na posição 
de consumidor e entenda 

que a informação precisa 
estar disponível de forma 
clara e de fácil associação. 
É preciso olhar para o pro-
duto e já identificar o preço 
correspondente”, orienta 
Carolina. “O mesmo rigor 
deve existir na gestão do 
estoque, que serve como 
ferramenta para evitar 
multas, pois a infração se 
caracteriza pela exposição 
à venda de produto fora da 
validade definida pelo fabri-
cante”. Ela ainda observa 
que além do Procon-SP, os 
Procons municipais podem 
também autuar. E quando 
o problema é flagrado por 
um consumidor, a lei prevê 
a ele o direito de receber, 
gratuitamente, um produto 
idêntico ou similar, à sua 
escolha.

Cícero, gerente do Pos-
to de Serviços Indaiá: 
exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor 
sempre disponível
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Nos postos, a prin-
cipal exigência 
do Procon-SP diz 

respeito ao painel de pre-
ços, que precisa estar bem 
localizado (na entrada ou 
na saída do posto) e ser 
visível à distância, durante 
o dia e a noite. Trata-se de 
uma regra da ANP (Resolu-
ção nº 41/13), que o órgão 
estadual está autorizado a 
fiscalizar.
“É comum o uso de outros 
mecanismos de publicida-
de como faixas e painéis 
eletrônicos, cujas informa-
ções devem coincidir com 
as apresentadas na placa 
principal, deixando claras 
as regras de promoções ou 
da prática de preços dife-
renciados segundo a forma 
de pagamento”. Além dis-
so, é importante verificar os 
preços e prazo de validade 
dos produtos expostos na 
pista. “No posto, alguns 
itens não giram muito, en-
tão é importante ter aten-
ção. “Perfumes automoti-

Postos revendedores 
de combustíveis

vos, palhetas de parabrisa, 
aditivos diversos... é pre-
ciso cuidado redobrado”, 
orienta a advogada.
Sócio-administrador do Auto 
Posto Portal do Gonzaga, 
Roberto Antunes afirma 
que orienta os funcionários 
quanto às exigências do 
Procon. “A preocupação 
principal de um posto seria 
a precificação e a data de 
validade dos produtos. A 
orientação é que os funcio-
nários façam uma verifica-
ção diária dos produtos e 
anotem aqueles que ven-
cerão em sete dias. Então, 
um dia antes, caso não seja 
vendido, esse produto é re-
tirado, sinalizado e guarda-
mos para fazer o descarte 
correto posteriormente”.

Além dos cuidados com 
mercadorias, todos os 
estabelecimentos comer-
ciais precisam ter também 
um exemplar do Código de 
Defesa do Consumidor atu-
alizado à disposição para 
consulta do cliente.
“Mantemos o Código (de 
Defesa) do Consumidor ex-
posto no balcão do caixa. 
Nos preocupamos também 
com o vencimento dos 
produtos e por isso, pelo 
menos uma vez por sema-
na, verificamos a validade 
das mercadorias, que estão 
todas etiquetadas com os 
preços”, diz o gerente do 
Posto de Serviços Indaiá, 
José Cícero Oliveira.

Painel de preços deve estar bem localizado
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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

Nas lojas de conve-
niência, o empre-
sário pode expor 

os produtos e disponibi-
lizar os preços através 
de uma placa única na 
parede, na geladeira, 
etiquetado ou com o valor 
individualizado nas prate-
leiras.

Lojas de conveniência

“Cada funcionário é res-
ponsável por uma parte 
da loja, gôndolas e gela-
deiras. Cada um fica res-
ponsável pela sua área e 
quando, um produto fica 
próximo ao vencimento, 
eles informam para co-
locarmos em promoção 
ou disponibilizarmos em 

uma posição de destaque 
na loja, para que a gente 
consiga vender antes que 
vença”, explica Joelma 
de Souza Araújo, gerente 
da loja de conveniência 
Portal do Gonzaga.
O cuidado, no entanto, 
começa no gerencia-
mento do estoque. “Toda 
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mercadoria que chega 
tem o prazo de vencimento 
checado e é organizada no 
estoque. Para isso, deso-
cupamos o espaço com as 
mercadorias compradas 
há mais tempo e coloca-
mos à disposição na loja. 
Mesmo assim, precisamos 
tomar cuidado com a data 
de vencimento dos produ-
tos que chegam, pois há 
fornecedores que mandam 
produtos próximo ao venci-

mento”, conta a gerente. Já 
os alimentos e sanduíches 
produzidos na loja tam-
bém precisam ter data de 
validade, de acordo com 
a fabricação. “Tudo que 
temos refrigerado no nosso 
balcão tem a etiqueta da 
própria loja”.
Quanto à precificação, ela 
conta que, semanalmente, 
os funcionários anotam os 
códigos de barra faltantes 
para que sejam repostos 

nas gôndolas, direcionados 
aos respectivos itens.
“Quando há fiscalização, 
o Procon geralmente olha 
data de validade, precifica-
ção e depois olham proble-
mas nos rótulos: produtos 
com data de validade 
apagada, com informações 
nutricionais erradas. Todo 
produto que recebemos, 
temos que olhar no rótu-
lo do fornecedor”, alerta 
Joelma.

Estacionamentos e lava-rápidos tam-
bém precisam disponibilizar uma 
cópia do CDC para consulta dos 

clientes.
“Se a empresa exercer mais de uma ativi-
dade comercial, é suficiente disponibilizar 
um exemplar, embora seja desejável pos-
suir outro(s). Porém se no mesmo espaço 
houver o exercício de mais de uma em-
presa, cada uma deverá apresentar o seu 
exemplar do CDC”, explica a advogada do 
Sindicombustíveis Resan, Carolina Dutra.
O estacionamento precisa ter logo na en-
trada uma placa com os preços praticados 
e eventuais promoções, sendo interessan-
te apresentar tais informações na área do 
caixa.
Os lava-rápidos também precisam espe-
cificar os tipos de lavagens disponíveis 
(lavagem simples, especial ou ducha) e 
apontar os respectivos preços em uma 
placa visível.

Estacionamentos e lava-rápidos
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A advogada Carolina 
Dutra explica que 
há reclamações de 

consumidores quanto à 
precificação da troca de 
óleo. Essas reclamações 
dão conta de que postos de 
combustíveis e empresas 
especializadas se limitariam 
a informar o valor do litro de 
óleo, deixando de indicar o 
valor da mão-de-obra e de 
produtos adicionais, como 
filtros. Por isso ela recomen-
da que além do valor do 
produto, o preço do servi-
ço (que pode ser gratuito) 
também seja previamente 
apresentado com clareza. 
Antes da execução do servi-
ço, é recomendável realizar 
um orçamento ao consumi-
dor, indicando quantitativa e 
qualitativamente os produ-
tos necessários para o ser-
viço, que varia do simples 
ato de completar o óleo no 
nível até a troca completa, 
que requer cuidados extras.
“O sistema que usamos 
já faz um orçamento que 
contém todos os produtos 
usados na troca de óleo, 
quantidade de litros e o total 
do serviço. Antes de fazer o 

Trocas de óleo

serviço, o cliente já sabe o 
que será usado e qual o va-
lor final”, conta o proprietá-
rio do Auto Posto Portal do 
Gonzaga, Roberto Antunes.
Já o proprietário da Pantera 
Troca de óleo, Nelson Ri-
cardo Ferreira Silva, afirma 
que o estabelecimento, 
além da troca de óleo, pos-
sui mais de mil itens e que é 
preciso verificar diariamente 
as mercadorias.
“Fazemos uma vistoria 
entre os produtos que aca-
bam e aqueles que estão 
chegando. Além disso, 
verificamos se os preços 
estão na posição correta, 
validade e a impressão cor-
reta no cupom fiscal para 
não termos problemas. Já o 
estoque é verificado sema-
nalmente, principalmente os 
produtos de limpeza auto-
motiva”, conclui Nelson.

Em abril, o Procon-SP pas-
sou a fiscalizar preços abu-
sivos na revenda de GLP 
em todo o Estado de São 
Paulo, fazendo referência a 
suposto tabelamento do pre-
ço em R$ 70,00. O assunto 
levou a ANP e o CADE a 
reprovarem essa iniciativa, 
reafirmando que os preços 
são livres no setor. 
Apesar da oposição ao 
tabelamento também mani-
festada por entidades como 
a Abragás e o Sindigás, 
em 13 de abril o Governo 
de São Paulo anunciou um 
acordo entre o Procon-SP 
e o Sergás, sindicato que 
representa revendedores de 
GLP na Capital e Grande 
São Paulo, limitando o preço 
de venda do botijão de gás 
de cozinha de 13 kg a R$ 
70,00. 
O Sindicombustíveis Resan 
condena o nefasto abuso de 
preços na revenda de GLP, 
mas se opõe ao contraditório 
tabelamento, que vale ressal-
tar não é válido nas cidades 
da Baixada Santista e Vale 
do Ribeira. Revendedores, 
caso se deparem com fiscali-
zação nesse sentido, entrem 
em contato com o nosso 
Departamento Jurídico.

Preços 
do GLP



Em novembro do ano 
passado, o Procon-
-SP reeditou a sua 

regulamentação sobre a 
tramitação dos processos 
administrativos e sobre o 
cálculo das multas. 
A nova Portaria 57/19 
alterou a fórmula matemá-
tica prevista na Portaria 
45/2015 sobre a definição 
da receita bruta, que pas-
sou a corresponder ao va-
lor integral do faturamento. 
Com essa mudança, mes-
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mo limitadas ao teto pre-
visto no CDC, as multas 
aplicadas pela Fundação 
Procon-SP serão muito 
maiores do que as aplica-
das conforme regramento 
anterior.
Outra novidade é que o 
órgão criou súmulas vin-
culantes, que uniformizam 
o entendimento sobre a 
aplicação do Código de 
Defesa do Consumidor. 
“Com as súmulas vincu-
lantes, os fornecedores 

têm conhecimento sobre 
o entendimento do Pro-
con-SP, o que traz mais 
segurança jurídica, previ-
sibilidade ao mercado e, 
consequentemente, maior 
proteção ao consumidor. 
Por outro lado, a questão é 
que incidirá agravante no 
cálculo da multa em caso 
de infração que contrarie 
tais súmulas”, afirma a 
advogada do Resan Caro-
lina Dutra, o que particular-
mente é considerado ilegal 
por especialistas.

Nova regulamentação do Procon 
permite valores mais altos
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O Supremo Tri-
bunal Federal 
(STF) definiu, 

no final de abril, que os 
casos de contaminação 
de trabalhadores por 
covid-19 podem ser en-
quadrados como doença 
ocupacional. 
O Tribunal suspendeu a 
eficácia de dois artigos 
da MP 927/2020, que au-
toriza medidas excepcio-
nais para manter o vín-
culo entre empregadores 
e funcionários durante a 
pandemia do novo coro-
navírus.
Assim, perderam a vali-
dade os artigos 29, que 

não enquadrava a doen-
ça como ocupacional, e 
30, que limitava a atua-
ção de auditores e impe-
dia autuações.
Ao reconhecer a covid-19 
como doença ocupacio-
nal, o Supremo permite 
que trabalhadores de 
setores essenciais que 
forem contaminados pos-
sam ter acesso a benefí-
cios como auxílio-doença, 
protegidos pelo INSS. 
Segundo Rodrigo Julião, 
advogado trabalhista do 
Sindicombustíveis Re-
san, é importante ressal-
tar que para se carac-
terizar a covid-19 como 

doença ocupacional, 
deverá ser comprovado 
que o empregado adqui-
riu a doença no trabalho 
e em decorrência deste, 
como pode acontecer 
com os profissionais de 
saúde.
"Para os demais estabe-
lecimentos, é importante 
checar a aplicação das 
medidas de segurança, 
como as normas da em-
presa e entrega de EPIs. 
E o mais importante, a 
fiscalização pelo empre-
gador da eficácia e cum-
primento desta normas 
de segurança e regular 
utilização dos EPIs", afir-
ma Julião.

doença 
ocupacional?

CORONAVÍRUS

COVID-19



A crise causada pelo 
avanço do corona-
vírus tem promovido 

mudanças na gestão de 
empresas e negócios. Com 
o Sindicombustíveis Resan 
não seria diferente. 
A fim de reduzir custos e, 
mesmo assim, continuar 
oferecendo aos associados 
todos os nossos serviços, 
a Revista Postos & Ser-
viços, editada e publicada 
há cerca de 25 anos pelo 
sindicato, será, temporaria-
mente, veiculada em for-
mato apenas digital a partir 
deste mês.
“Esta é uma transformação 
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necessária em função da 
nova realidade econômica. 
Não deixaremos de dar 
notícias e muito menos de 
preparar matérias específi-
cas para o leitor, mas va-
mos reduzir os custos com 
gráfica e correio”, explica 
o presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, José 
Camargo Hernandes. 
Como ler
Nossa revista poderá ser 
lida pelo computador ou 
smartphone. A publicação 
será  enviada por e-mail, 
WhatsApp e também estará 
disponível no portal do Re-
san (www.resan.com.br). 

No primeiro mês de medidas 
de restrição à circulação de 
pessoas, como estratégia de 
enfrentamento à pandemia 
da covid-19 no Brasil, o con-
sumo de combustíveis caiu 
5,3% em março, na com-
paração com igual período 
do ano passado. Segundo 
dados da Agência Nacional 
do Petróleo (ANP), foram 
vendidos 10,645 bilhões de 
litros no mês retrasado, o 
pior março desde 2011. A 
perspectiva, no mercado, é 
que abril, cujos dados ainda 
não foram consolidados, 
tenha sido ainda pior.
Desde maio de 2018, perío-
do marcado pela greve dos 
caminhoneiros, as vendas 
não eram tão baixas. Com 
a queda das vendas em 
março, o mercado brasileiro 
fechou o primeiro trimestre 
com um recuo de 0,6%.
Já o consumo de gás li-
quefeito do petróleo (GLP), 
muito usado nas residências, 
tem se beneficiado pelas 
políticas de isolamento so-
cial, enquanto o diesel, muito 
demandado pelo agronegó-
cio, segue em alta.

Revista Postos & Serviços 
será temporariamente digital

Consumo de 
combustível caiu 
5,3% em março
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Em tempo de pande-
mia pelo novo co-
ronavírus, a tecno-

logia tem sido uma grande 
aliada do home office. Do 
ponto de vista de gestão, 
menos idas ao posto não 
quer dizer distanciamento 
dos negócios.

Hoje, ferramentas já per-
mitem gerenciar, pratica-

mente, todos os proces-
sos de uma empresa, do 
controle do estoque, ao 
monitoramento ambiental. 
É possível ter acesso a 
relatórios financeiros, tudo 
na tela do computador, ou 
na palma da mão, pelo 
smartphone.

“Tudo o que um adminis-
trador faria em sua mesa 

de trabalho no posto ele 
poderá fazer, por exem-
plo, em sua casa: pagar 
e receber contas, analisar 
relatórios, ter acesso aos 
seus recursos de opera-
ção como níveis de tan-
que, acesso ao sistema 
de imagem, ao sistema de 
ponto etc”, explica o en-
genheiro da computação 
Ricardo Luiz Marques, da 

Alie-se à tecnologia
Em época de quarentena, uso de ferramentas tecnológicas são 
uma saída para continuar gerenciando seu negócio a distância

GESTÃO
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AVRX Tech.
Segundo ele, uma das 
principais ferramentas 
tecnológicas hoje para o 
setor da revenda é o aces-
so remoto através   da 
VPN, que significa  Virtual 
Private Network, ou Rede 
Virtual Privada. 
“A melhor maneira de 
efetuar um acesso remoto 
é através da VPN, por toda 
a segurança que um am-
biente delicado necessita 
e que exige uma alta dis-
ponibilidade em sua opera-
ção”, recomenda Ricardo. 
“Ela é formada por um gru-
po de computadores que 
se conectam usando uma 
rede pública: a internet. 
A VPN pode ser utilizada 
para interligar uma rede 
de dois ou mais postos, 
como se todos estivesse 
em uma única rede, em 

um único local ou interligar 
usuários que necessitam 
ter acesso a operação do 
estabelecimento e que 
estejam em suas casas”, 
explica o especialista. Gra-
ças a essa tecnologia, é 
possível o acesso remoto 
à rede de computadores 
do posto de forma simultâ-
nea, com vários acessos 
ao mesmo tempo.

Apesar da resistência de 
alguns empresários, Ricar-
do garante que o uso da 
tecnologia é seguro. “Todo 
o tráfego de dado é crip-
tografado para que a co-
nexão tenha o máximo de 
segurança”, afirma o es-
pecialista, lembrando que 
o investimento em uma 
ferramenta segura não é 
tão caro quanto pensam. 
“Muitas pessoas não 
conseguem enxergar o 
valor que o recurso pode 
proporcionar e, quando 
necessário, utilizam ferra-
mentas gratuitas de aces-
so remoto que, além de 
terem um período relativa-
mente pequeno de acesso 
contínuo, que bloqueia o 
acesso e obriga o usuário 
adquirir a licença, muitas 
delas são maliciosas, e po-
dem causar um dano mui-
to grande para o usuário, 

como sequestro de 
banco de dados”, 
alerta ele. 
O custo de imple-
mentação de um 
ambiente VPN 
custa em média R$ 
600,00 com uma 
mensalidade de 
R$200,00 para até 
15 usuários.

"Todo o tráfe-
go de dados 
é criptografa-
do para que a   
conexão tenha 
o máximo de 
segurança"

Ricardo Marques
Engenheiro da computação
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1. Economia de tempo
A tecnologia, por meio de seus hardwares e softwares, quando utilizada de 
forma correta, economizará o tempo dedicado para as atividades, tanto dos 
gestores quanto dos demais colaboradores. Isso porque a velocidade de 
processamento das informações e a precisão dos resultados são as princi-
pais características dessa ferramenta.
2. Aumento da produtividade
Quando você economiza tempo adotando a tecnologia em seu posto de 
combustível, saiba que ocorrerá, de maneira diretamente proporcional, o 
aumento da produtividade em todos os setores do seu empreendimento. 
Isso ocorre pela interligação dos diferentes departamentos, ou seja, a efici-
ência de um colabora com a produção do outro, como se fosse uma engre-
nagem.
3. Integração das informações
Integrar as informações, por meio da tecnologia, dentro de um posto de 
combustível é uma ação fundamental para a organização e o sucesso do 
empreendimento. A integração possibilita aos gestores perceberem possí-
veis falhas ou gargalos de comunicação e serviços nos diversos ambientes. 
Essa ferramenta proporciona as correções de maneira ampla ou localizada.
4. Diminuição de custos
Com uso da tecnologia é possível reduzir custos, como o da mão de obra, 
por meio da automatização dos processos e otimização das tarefas dos 
colaboradores.
5. Segurança dos dados
Assim como a segurança física e patrimonial do seu posto de combustível, 
os dados gerados no seu negócio e as informações dos seus clientes pre-
cisam ser armazenados e protegidos. Para isso, existem os softwares de 
gestão que fazem esse trabalho com eficiência no seu empreendimento. 
Atualmente, os dados são armazenados em ambientes virtuais conheci-
dos como nuvem. As informações são divididas em diversos servidores e 
utilizam recursos como a criptografia, que possibilita o acesso apenas por 
meio de senhas.

Veja 5 razões para usar tecnologia no posto de combustível

*Com informações do Minaspetro
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MercadoPerda

A revenda de combus-
tíveis perdeu, no úl-
timo dia 21 de abril, 

o empresário Napoleão 
Fernandes Morais, socio-
-fundador do Sindicombus-
tíveis Resan e membro do 
conselho fiscal do sindica-
to. Referência no segmen-
to de combustíveis, era 
proprietário do Auto Posto 
Oceano Atlântico e partiu 
aos 64 anos.
Nascido na cidade de Cha-
ves, em Portugal, Napo-
leão chegou a Santos com 
sete anos de idade e atua-
va na revenda há 35 anos, 
primeiro com um posto em 
Peruíbe, depois em São 
Vicente, e há 24 anos no 
posto localizado no Canal 
3, em Santos.
“Trabalhar com ele era bom 
demais. Sempre foi um 
homem divertido, honesto 
e que, independente das 
dificuldades na revenda, 
ensinou que devíamos ser 
pontuais com nossos forne-
cedores e, principalmente, 
com nossos colaboradores, 

respeitando a palavra dada 
e os contratos assinados”, 
lembra o filho Daniel Lareu 
Morais, que comandava ao 
lado do pai o posto com dez 
funcionários.
Apaixonado por sinuca e 
futebol, Napoleão tinha 
como hobby reunir os ami-
gos para uma partida de 
snooker e ir até o estádio 
Ulrico Mursa, onde assistia 
aos jogos da Briosa. 
Em junho de 2014, ele de-
corou o posto para a Copa 
do Mundo que estava sen-
do realizada no Brasil. “O 
futebol é mesmo uma pai-
xão nacional”, disse à época 
Napoleão, também torcedor 
do Sport Club Corinthians.

“Ele vinha ao posto todos 
os dias. Ele chegou a ser 
taxista e dono de mercea-
ria, mas a revenda foi onde 
ele mais gostou de atuar”, 
conta o filho.
Além de Daniel, Napoleão 
deixou a esposa Maria 
Conceição, as filhas Lucie-
ne e Maria del Carmem, 
além dos seis netos.

Napoleão era referência na revenda de Santos
Sócio-fundador do Resan, empresário partiu no final de abril

Auto Posto Oceano Atlantico na Copa 

de 2014: futebol era uma paixão

Napoleão atuava na revenda há 35 anos
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Quando bate a desesperança

Luiz Marins   
Empresário e professor, 

autor da coluna Motivação 
& Sucessos

ARTIGO

Muitas vezes na vida de 
todos nós, como em-
presários e como pes-

soas, sentimos a desesperança 
bater à nossa porta, chegar à 
nossa mente. Parece que não 
temos mais saída. Os motivos 
podem ser os mais variados - 
clientes que desaparecem ou 
não nos pagam; fornecedores 
que não entregam; funcionários 
desmotivados; problemas na 
produção ou mesmo uma pan-
demia com esta que estamos a 
viver. 

Recebo, semanalmente, deze-
nas de mensagens relatando 
situações de desesperança 
empresarial e pessoal. São 
situações duras, reais, concre-
tas. Cada um de nós tem um 
lista enorme de problemas que 
muitas vezes se acumulam de 
tal forma que entramos em ver-
dadeiro desespero que significa 
desesperança ou seja, parece 
que perdemos a esperança de 
conseguir sair daquela situação. 
Perdemos a motivação para 
continuar lutando. Perdemos 
os “motivos” para prosseguir; 
ficamos descrentes. Perdemos 
a coragem que nos trouxe até 

aqui. Temos a impressão de que 
o mundo se voltou contra nós 
e que erramos em tudo o que 
fizemos – das decisões empre-
sariais às escolhas pessoais. 
Temos vontade de jogar a toalha 
e desistir. 

Nestes momentos é preciso ter 
muita calma. Muita sabedoria. 
Muita paciência para que não 
destruamos com nossa real e até 
justa desesperança tudo o que 
construímos até aqui – tanto na 
vida profissional e empresarial 
como na vida pessoal. É hora de 
enfrentar a realidade. 

Enfrentar significa olhar de 
frente, com grande senso de re-
alidade. Nas crises – e é impor-
tante que saibamos que todos 
teremos nossas crises – o mais 
importante é a calma, a análise 
fria, a busca de lições e oportuni-
dades que ainda possam existir.

Para enfrentá-las é preciso saber 
que temos que mudar nossa 
forma de pensar e de agir, mui-
tas vezes fazendo opções nem 
sempre fáceis e agradáveis. Mas 
temos que fazê-las. 

Vejo decisões empresariais 
tomadas no desespero de uma 

crise que destruíram anos de um 
grande sucesso. Pensar com 
vistas ao longo prazo, e não no 
desespero do momento, poderá 
nos levar de volta ao equilíbrio. 
As consequências de uma de-
cisão emocional, desesperada 
e apressada podem ser muito 
danosas para o resto de nossa 
vida empresarial ou pessoal. 

E muitas vezes as decisões 
emocionais e desesperadas que 
tomamos não têm volta. Resta-
rá apenas um arrependimento 
muito forte e um sentimento de 
culpa que podem ser piores do 
que as sensações de abando-
no e desespero que tínhamos 
durante a crise. 

Nesta semana, pense nisso. 
Tenha calma. Enfrente com 
sabedoria, razão e fé esta e 
outras crises que possa viver. 
Lembre-se que por certo esta 
e as outras sempre passarão, 
desde que você decida enfrentá-
-las com serenidade, sabedoria 
e calma, buscando a ajuda certa, 
de pessoas certas, com humilda-
de e fé. Agindo assim, você sairá 
desta ainda mais fortalecido e 
pronto para a próxima.... 

Pense nisso. Sucesso!
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Um brinde a você!

Moacir Starosta  
Rede Maxx - PG/SV

   
Alfredo Manini Filho 
Posto Village - SV

João Molina Cervantes Filho 
AP Pôr do Sol e AP Praias do 
Sul - Itanhaém

Ricardo de Castro Martins 
Portal 500 Anos Serviços Auto-
motivos - São Vicente
   

Antonio F. Ribeiro Júnior
Posto de Serviços Alba-
troz - Bertioga

   
Ester Fonseca Barbosa 
AP Montana de Cajati
AP Montana de Registro

Posto Triângulo de Cajati
   

Maria de Lourdes da 
Silva 
Auto Posto Juruá Bertioga

Maria Elvira V. Villar Schor
Auto Posto Vila Nova - Cubatão
   

Hugo Menezes de Sousa 
AP Nova Itanhaém
   
Caroline Castanheira 
Diniz 
Auto Posto Super 1000 de 

Peruíbe
AP Vila Antártica - Praia Grande
   
Katia C. Fernandes Albino 
Auto Posto Bertioga - Bertioga

 Isabel Cristina 
Safenraider
Posto Eldorado - Eldorado 

Jaime da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv 
Glicério Santista - Santos

MAIO
2ª QUINZENA

JUNHO
1ª QUINZENA

18

19

31

17

22

16

27

23

01

05

02

25

03

José da Conceição Padeiro 
Auto Posto e Centro de Conv 
Glicério Santista - Santos

Lélio Cássio de Paiva 
Auto Posto Avalanche - SV
Auto Posto Cidade Náutica - SV
AP Náutica Frei Gaspar - São Vicente

Soraya Vidotti Zanetti
Auto Posto Mundial de Peruíbe  
Centro Automotivo Viamar - Cubatão
   

Renato Tadeu Goldoni 
Comércio e Serviços Automo-
tivos Tropical e Conveniência 

Tropical - Santos
   

Ayeda Alves de Oliveira
Posto Dom Pedro de Miracatu 
Rota Sul

Rede Dom Pedro de Postos - 
Miracatu

Eluize Cristhina Fonseca Mendes 
Posto de Serviços Albatroz - 
Bertioga
Posto de Serviço Padre Anchieta - 
Bertioga

Gabriela Gonçalves 
Auto Posto Ferry Boat -  Santos

Darci Mario Ongarato Neto
AP de Serviços Ilse - Cajati
AP de Serviços Jacupiran-

ga 

Mônica Rocha de Paula 
Auto Posto Filadélfia de Peruíbe 

Maria Conceição Lareu Morais
Auto Posto Oceano Atlântico - 
Santos

Reginaldo Ferreira da Silva Júnior
Bomba Campo Grande - Santos
   

Renato de Assis Bonfim 
Auto Posto Calunga - São Vicen-
te

Auto Posto Itararé de São Vicente
Auto Posto Linha Amarela - São Vicente
Auto Posto Paraíso de São Vicente
   

Thiago Felipe Ortiz
Comercial Alvorada Center - 
Santos

   
Luiz Alves Amorim
Sion Posto de Serviços - 
Guarujá

   
Alexsander Luís Gadanha 
AP Mar Pequeno de São Vicente

Aparecido de Souza 
AP Carga Pesada do Guarujá
AP Falcão do Terminal - Guarujá
   

Francisco Ferreira da 
Silva 
AP Juruá Bertioga - Bertioga
   
Ana Lúcia Monteiro
AP Valongo de Santos 

   
Enio Luís Giovanella 
Comércio de Combustíveis 
Giovanella - Barra do Turvo

Renata Cirineo Sacco
Auto Posto Beira Mar de 
Cananéia

Roberto Rúbia de Barros
Auto Posto Dolemar - Peruíbe

06

14

08

15

10

09

28

Ações Resan / abril

09 Reunião do Conselho de Represen-
tantes da Fecombustíveis, por videoconfe-
rência.;

28 Reunião com a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas e a Prefeitura de Santos, por 
videoconferência.04
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1
Foi sancionado sem vetos o texto da 
medida provisória que regulamenta 
a negociação de dívidas tributárias 

com a União (MP 899/2019), conhecida 
como MP do Contribuinte Legal. O objetivo 
com a medida é captar recursos por meio 
da regularização de débitos fiscais e ao 
mesmo tempo diminuir os conflitos judiciais 
entre contribuintes e a União. Aprovada por 
unanimidade pelo Senado em março, a Lei 
13.988/2020 foi publicada em 14 de abril 
no Diário Oficial da União. A norma regula-
menta a transação tributária (acordos para 
pagamento de dívidas mediante concessão 
de benefícios, se necessário) prevista no 
Código Tributário Nacional para os casos 
de cobrança da dívida ativa da União e do 
contencioso tributário. 

GASOLINA

PRODUÇÃO E VENDA

4 A distribuidora de combus-
tíveis ALE deu início, em 
abril, à série em podcast 

"Tanque Cheio", que está disponível, 
semanalmente, nas plataformas de 
streaming de áudio Spotify, Deezer e 
Soundcloud, entre outras. O conteúdo 
também poderá ser acessado pelo 
Clube ALE.  "Vamos tratar de assuntos 
relacionados ao dia a dia dos postos e 
trazer informações atuais para auxiliar 
os clientes a obter maior rentabilidade 
e sucesso com o negócio; esperamos 
propor reflexões e mudança na forma 
como o empresário enxerga o seu 
posto e abastecer os ouvintes com 
conteúdo relevante e de qualidade, 
em um tanque cheio de novas possi-
bilidades", declara o diretor de Marke-
ting e Varejo da ALE, Diego Pires.

3 
Diante da crise no coronavírus, 
a Petrobras viu sua produção de 
gasolina recuar 7,9% no primei-

ro trimestre de 2020 na comparação 
com igual período do ano anterior, para 
360 mil barris por dia. Ante o trimestre 
imediatamente anterior, a queda foi de 
5,3%. Já a venda caiu 14,3% e 13,8% 
na comparação com o primeiro e quarto 
trimestre de 2019, respectivamente, 
para 330 mil bpd.

FIQUE LIGADO

CONTRIBUINTE LEGAL
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2 
A BR Distribuidora anunciou 
uma parceria com a empresa 
de e-commerce B2W com o 

objetivo de oferecer uma nova forma 
de pagamento para clientes dos postos 
Petrobras: agora será possível pagar 
pelo combustível usando o app da Ame 
Digital, fintech e plataforma de negócios 
da Lojas Americanas. A nova opção vale 
para os postos participantes do progra-
ma de benefícios Petrobras Premmia. 
Os participantes efetuam o pagamento 
pelo app e pontuam no programa.

PAGAMENTO




