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4 As tendências de consumo no pós-
pandemia afetarão todo o varejo
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16 Entrega do RAPP acontece até o próximo dia 29.  
Cuidado para não perder o prazo.

8 Qualificação de funcionários traz bons resultados em 
qualquer negócio.

10 Consumo de combustíveis nas classes C e D cai até 
37% durante a quarentena.

15 Empresas associadas ao Resan terão redução na taxa da 
Cetesb.
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O relaxamento do isolamento so-
cial e a leve recuperação nas 
vendas indicam que o setor 

de combustíveis caminha de volta aos 
números pré-pandemia. Segundo a 
Petrobras, o consumo de diesel, que 
chegou a cair 50% no início de abril, 
é hoje 30% menor do que a média de 
antes da pandemia. Já no caso da 
gasolina, a perda de vendas recuou de 
65% para algo entre 40% e 45%.
As notícias do setor são otimistas 
(considerando o caos financeiro que 
atingia os nossos negócios há cerca 
de dois meses) e os sindicatos conti-
nuam atuando para minimizar ainda 
mais as perdas. A Convenção Coletiva 
de Trabalho Emergencial que agiliza a 
adesão à MP 936 foi renovada e conti-
nua valendo. Além disso, conseguimos 
a redução da taxa paga pelos associa-
dos à Cetesb.
Esses resultados são provas de que 
a nossa união, principalmente neste 
momento, é fundamental. Graças à 
confiança de cada um de vocês, o Sin-
dicombustíveis Resan continua na luta 
pelos legítimos interesses das nossas 

categorias. E assim seguiremos.
Nesta edição da Revista Postos & Ser-
viços, você vai conferir as tendências 
de consumo no mundo pós-pandemia. 
Segundo especialistas, este é o mo-
mento de prepararmos nossos negó-
cios para as mudanças de comporta-
mento do consumidor.
O fato é que o impacto provocado pelo 
novo coronavírus no setor varejista vai 
muito além dos balcões de lojas sem 
clientes e das pistas vazias nos pos-
tos de combustíveis. A pandemia, que 
num primeiro momento levou o comér-
cio a olhar com cuidado para os seus 
parceiros e renegociar prazos e preços 
com fornecedores e distribuidores, 
agora obriga o empresário a mapear 
as mudanças de comportamento do 
consumidor, algo que influenciará mui-
to os negócios a partir de agora.
Sabemos que o mercado levará um 
tempo para voltar aos eixos, mas 
quando lutamos juntos, a força para 
continuar é maior. Contamos com 
você!
Boa leitura e até mês que vem!

EDITORIAL
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VAREJO

Em pouco tempo, a 
crise causada pela 
pandemia do novo 

coronavírus mudou a 
maneira como as pesso-
as vivem, se relacionam 
e consomem. Mais do 
que uma transformação 
imediata na rotina da po-
pulação, a covid-19 deve 
provocar impactos de 
longo prazo no comporta-
mento das pessoas. Com 
esse cenário, as empre-

sas começam a enfrentar 
o desafio de entender es-
sas mudanças e se repo-
sicionar para um mundo 
pós-pandemia.
Enquanto autoridades 
trabalham para conter 
o crescente número de 
vítimas da doença, os 
consumidores em todo 
o mundo estão sentin-
do seus efeitos eco-
nômicos e reduzindo 
gastos drasticamente. 

Por isso, o novo con-
sumidor mudou hábitos 
e introduziu novos ca-
nais digitais, produtos 
e serviços em todas as 
categorias.
Pesquisa realizada re-
centemente pela PMA 
(Produce Marketing As-
sociation), associação 
global que representa 
mais de 2.800 empresas 
ao redor do mundo, reve-
la que os consumidores 

Pandemia antecipa tendências do varejo 
e transforma empresas e consumidores

Especialista dá dicas de como preparar os negócios para o "novo normal"
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estão observando pro-
dutos e marcas com um 
novo olhar, exigindo mais 
qualidade e segurança. 
Os consumidores estão 
profundamente preocu-
pados com o impacto da 
covid-19, tanto do ponto 
de vista da saúde quanto 
do econômico. Pessoas 
de todo o mundo se es-
forçam para se adaptar a 
um “novo normal”.
“Hoje as pessoas estão 
atentas ao modo como 
a empresa se relaciona 
com a sociedade e com 
seus funcionários, seus 
clientes e meio ambiente. 
Existe uma conscientiza-
ção da sociedade de que 
as práticas que existiam 
tempos atrás não funcio-
narão mais”, alerta o es-
pecialista em varejo Mar-
celo Ermini, professor de 
Trade Marketing e Canais 
de Marketing na Escola 
Superior de Propaganda 
e Marketing (ESPM) e na 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV).
“Houve um choque. As 
pessoas ficaram assus-
tadas e isso vai perma-
necer por um tempo. 
Estamos num momento 
pós-traumático e cada 

Lojas de conveniência com 
corredores mais espaçosos, 
banheiros limpos, funcioná-
rios atendendo de acordo 

com orientações sanitárias e 
decoração em tons pasteis 
deixarão o cliente mais à 
vontade no período pós-

-pandemia. Marcações no 
chão também demostram 
preocupação com a saúde 

do consumidor.
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um reage de um jeito. 
Agora, cabe ao empre-
sário entender como 
o seu cliente está se 
comportando”, orienta o 
especialista.
Para Ermini, no entanto, 
a velocidade de adap-
tação das empresas no 
Brasil é que fará com que 
o varejo brasileiro seja 
um caso de sucesso.  
“Nessa pandemia, as 
pessoas (tanto consumi-
dores como empresários) 
quebraram paradigmas. 
Por exemplo a compra e 
venda por Whatsapp ou 
por aplicativos. Este é um 
caminho sem volta e as 
empresas que mais rapi-

damente se adaptarem, 
são aquelas que terão um 
futuro melhor”.

Lições do passado
Ele lembra outras cri-
ses pelas quais o país já 
passou e que afetaram o 
comércio. 
Em 2001, por exemplo, 
a crise energética forçou 
os brasileiros a economi-
zar energia, desligando 
freezers e levando me-
nos tempo com o chuvei-
ro ligado. “Muita gente 
não voltou a ligar o free-
zer em casa”, exemplifica 
Ermini. 
O mesmo aconteceu 

com a crise hídrica em 
São Paulo (2014-2016), 
quando as pessoas 
aprenderam a economi-
zar água e o mesmo irá 
acontecer agora com a 
pandemia do novo coro-
navírus.
“Muitos aprendizados ob-
tidos durante a pandemia 
permanecerão. Muita gen-
te não tinha, por exemplo, 
o hábito saudável de lavar 
as mãos e agora tenho 
certeza que uma boa par-
te das pessoas continuará 
lavando as mãos e se pre-
ocupando com a limpeza 
dos estabelecimentos 
que frequenta”, acredita o 
especialista.

A lavagem de carros com sanitizante 
pode ser um diferencial agora na sua 
empresa e, com uma faixa de divul-
gação, isso certamente chamará a 

atenção dos motoristas que passam na 
frente do estabelecimento. É um sinal 
que vocês se preocupam com a saúde 

do cliente. 
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REVENDA DE GLP
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ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 
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LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

Empresas locais e  
venda on-line
O incentivo à compra de 
produtos essenciais em 
empresas locais foi um 
dos destaques durante a 
pandemia e essa prefe-
rência deve permanecer.

“As empresas precisam 
reenxergar sua posição 

e estudar seu microam-
biente, seus quarteirões, 
oferecendo serviços 
complementares. O ideal 
é que o dono da empre-
sa converse com seus 
clientes e conheça suas 
necessidades”, orienta 
Marcelo Ermini.
A oferta de produtos pe-
las redes sociais também 

deve permanecer, mos-
trando-se um caminho 
sem volta. Entretanto, é 
recomendável que o es-
tabelecimento esteja pre-
parado antes de anunciar 
nas plataformas digitais 
e aplicativos de entrega. 
“Estamos no momento de 
preparar a casa, organi-
zar os negócios”.

Que tal oferecer um serviço de troca 
de óleo programada? Faça um ca-
dastro dos seus clientes e avise-os 
quando estiver na hora da próxima 
troca (de acordo com a frequência 
média) ou quando houver produtos 

em promoção. 



08  |  POSTOS & SERVIÇOS

Dicas para os frentistas
Cordialidade: O frentista deve fazer um treinamento voltado para 
a forma de tratamento com o cliente e para a execução do próprio 
serviço. Evitando-se, assim, comportamentos inapropriados que 
possam irritar os consumidores. O ideal é orientar o funcionário 
a ser sempre cordial e atencioso com o cliente e cuidadoso com 
o veículo. Além disso, deve estar com o uniforme limpo. Usar 
máscara e disponibilizar álcool em gel. 

Abastecimento: O frentista deve estar atento à solicitação do 
cliente, valor ou tipo de combustível, e confirmar o pedido. Além 
disso, é interessante ele orientar o motorista quanto aos cui-
dados de segurança, como a necessidade de desligar o motor, 
não fumar e não falar ao celular durante o abastecimento. Essa 
atenção demonstra cuidado com o cliente e com a segurança de 
todos que estão naquele local. O frentista pode aproveitar para 
oferecer algum serviço de cortesia, como a limpeza do para-
-brisa, dos faróis e do retrovisor, a revisão do nível de óleo e a 
necessidade de colocar água no radiador.

Finalização do atendimento: Ao finalizar o atendimento, é in-
teressante que o frentista aponte para a bomba de combustível 
para demonstrar o valor da compra e tenha a máquina de cartão 
por perto e limpe-a com álcool em gel na frente do cliente. Para 
o frentista encantar o cliente, o principal é ser educado e aten-
cioso, demonstrar cuidado e respeito com o motorista e com o 
veículo. Por isso, seguindo essas dicas, seus clientes sempre 
terão um bom motivo para voltar ao seu posto de combustíveis.

Nem sempre a 
remodelação do 
seu negócio signi-

fica investimento de alto 
custo. O especialista em 
varejo aposta na qualifi-
cação dos funcionários 
e na formação de lide-
ranças dentro da equipe 
para conquistar (ou fideli-
zar) os clientes, trazendo 
resultados positivos para 
a empresa.
Segundo Ermini, um 
funcionário cuidadoso, 
que atende os clientes 
usando máscara e luvas 
e disponibiliza álcool em 
gel, irá passar segurança 
ao cliente e esses cui-
dados serão levados em 
conta na hora da escolha 
do consumidor. “Preparar 
o seu funcionário com 
programas de capacita-
ção e liderança trarão 
resultados e, além disso, 
um empregado bem pre-
parado vale mais do que 
dois despreparados que 
podem levar você a per-
deu seu cliente”, conclui o 
especialista

Qualificação de funcionários traz bons resultados
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De acordo com uma pesquisa 
realizada pela iZettle, entre 
janeiro e março de 2020, os pa-

gamentos por aproximação cresceram 
36% no Brasil, considerando a base de 
clientes da companhia. A iZettle, uma 
empresa sueca que fornece serviços de 
pagamentos para pequenas empresas 
na Europa e América Latina, registrou 
um aumento de 16% nesse tipo de 
pagamento, somente analisando o pe-

ríodo entre o primeiro caso de infecção 
por coronavírus no Brasil (26 de feve-
reiro), até o final de março.
Com o isolamento social, as pessoas 
começaram a questionar se as formas 
de pagamentos não deveriam se ade-
quar à medidas recomendadas pelos 
órgãos de saúde para evitar o contágio, 
que incluem manter o distanciamento 
social e tocar o mínimo possível em 
objetos compartilhados.

Pagamento por 
aproximação 
cresce e deve 

virar tendência
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Uma pesquisa feita 
pelo Grupo San-
tander e divul-

gada no início de junho 
apontou que a quarente-
na reduziu em 12% em 
média o consumo nas 
classes C e D. O levanta-
mento também mostrou 
mudanças do padrão dos 
gastos nessa população.
Os dados mostram que 
nos primeiros dias da 
quarentena, comparando 
o 1º e o 2º período, os 
clientes das classes C e 
D gastaram 33% menos 
em restaurantes, 37% 
menos com transporte, 
28% menos com com-
bustível; e 74% menos 
com hospedagem. Já os 

gastos em estabeleci-
mentos online cresceram 
60%; enquanto em su-
permercados aumenta-
ram 40%.
No segundo mês da qua-
rentena o comportamento 
foi parecido. Os gastos 
com restaurante caíram 
31%; 47% com transporte; 
37% com combustível e 
74% com hospedagem. 
Enquanto os gastos em 
estabelecimentos online 
subiram e em supermerca-
dos subiram de novo, 62% 
e 29%, respectivamente.
A composição do gasto 
médio mensal também 
revela mudanças de 
comportamento: o gasto 
mensal com supermerca-

dos subiu de R$ 142 para 
R$ 170, enquanto no on-
line o volume aumentou 
de R$ 113 para R$ 130. 
As quedas mais significa-
tivas ficam por conta dos 
setores de transportes 
(de R$ 86 para R$ 55) e 
combustíveis (de R$143 
para R$ 96), quedas de 
36% e 33%, respectiva-
mente.
O levantamento dividiu 
as compras em três pe-
ríodos: 15 de fevereiro a 
15 de março (30 dias an-
tes da quarentena); 16 de 
março a 15 de abril (30 
primeiros dias da quaren-
tena); e 16 de abril a 15 
de maio (segundo mês 
de quarentena).

Consumo de 
combustíveis nas 
classes C e D cai 

até 37% na 
quarentena
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CORONAVÍRUS

O 
Sindicombustíveis 
Resan está reali-
zando uma pes-

quisa para saber como 
as empresas associadas 
estão enfrentando a crise 
provocada pelo novo co-
ronavírus. O prazo para 
preenchimento foi prorro-
gado até 26 de junho.
Para o presidente do Re-

san, José Camargo Her-
nandes, a participação dos 
associados é fundamental. 
"Precisamos entender e 
dimensionar os impactos 
reais desta grave crise 
enfrentada pelos empre-
sários devido às restrições 
de mobilidade social im-
postas pela pandemia do 
novo coronavírus".

Resan faz pesquisa sobre 
impactos da pandemia 

No último dia 18 de maio, 
foi celebrado entre aos 
sindicatos laborais e 
patronais da revenda de 
combustíveis do Estado 
de São Paulo (Resan, 
Sincopetro, Recap e 
Regran) o Termo Aditivo 
à Convenção Coletiva de 
Trabalho (CCT) Emer-
gencial, com a finalidade 
de minimizar os efeitos 
econômicos e sociais 
decorrentes da pandemia 

do novo coronavírus.
O Termo Aditivo prorroga 
na íntegra as cláusulas 
previstas na Convenção 
Coletiva Emergencial 
assinada no dia 09 de 
abril e valerá por 30 (trin-
ta) dias a contar de 21 de 
maio de 2020.
"Uma maior vigência da 
Convenência Coletiva de 
Trabalho Emergencial 
concede mais segurança 

jurírica aos revendedo-
res associados", afirma o 
presidente do Sindicom-
bustíveis Resan, José 
Camargo Hernandes.
A CCT prevê medidas 
como a implementação 
da jornada de trabalho 
12x36, redução propor-
cional de jornada de 
trabalho e salário e a 
suspensão temporária 
do contrato de trabalho.

"As respostas enviadas 
pelos nossos associados 
ajudarão o sindicato na 
tomada de decisões e no 
encaminhamento de de-
mandas ao Poder Públi-
co", completa o presidente. 
Para participar, acesse 
o link enviado por e-mail 
e responda à pesquisa. 
Contamos com vocês.

Sindicatos celebram aditivo e CCT vale até dia 20
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EMPRÉSTIMO

O acesso a crédi-
to em bancos 
públicos está 

mais fácil. Recentemen-
te, o Governo Federal 
editou a Medida Provi-
sória 958, que facilita o 
acesso ao crédito junto 
a bancos públicos du-
rante a pandemia de 
coronavírus. A MP libe-
ra, até 30 de setembro 
de 2020, empresas e 
pessoas físicas de uma 
série de documentos e 
obrigações.
Na lista de documentos 

dispensados, estão o 
comprovante de regula-
ridade eleitoral, o com-
provante de pagamento 
de Imposto Territorial 
Rural, certidão negativa 
de inscrição na Dívida 
Ativa da União, entre 
outros. 
As regras, no entanto, não 
se aplicam às operações 
de crédito realizadas com 
recursos do FGTS.
Os bancos deverão 
enviar trimestralmente 
para a Receita Federal 
e para a Procuradoria 

Geral da Fazenda Na-
cional a relação de to-
dos os empréstimos e 
renegociações realiza-
dos no período.
A advogada do Sindicom-
bustíveis Resan, Caroli-
na Dutra, lembra que se 
trata de um empréstimo, 
mas que é uma oportu-
nidade para os empre-
sários com dificuldades 
financeiras. “As regras 
já estão em vigor, pois 
medidas provisórias têm 
força de lei desde o mo-
mento de sua publicação. 
Elas são válidas por 60

dias (ou seja, até 
27 de junho), pror-
rogáveis por mais 
60. Caso não te-
nham aprovação 
do Congresso até 
o fim desse perío-
do, expiram, sendo 
preservados os 
atos praticados 
sob sua vigência”.

Crédito em bancos públicos está mais fácil
Medida Provisória 958 libera empresas de uma série de documentos. 

Adesão pode ser feita até 30/09
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MP 975 destrava apoio às pequenas 
e médias empresas

No início deste mês, 
o governo federal 
editou a Medida 

Provisória 975/2020, que 
institui o Programa Emer-
gencial de Acesso a Cré-
dito e faz alterações em 
duas leis na tentativa de 
destravar o crédito para as 
pequenas e médias em-
presas do País durante a 
pandemia do novo corona-
vírus.
Dentre os vários pontos, 
o texto autoriza a União a 
aumentar em até R$ 20 
bilhões a sua participação 
no Fundo Garantidor para 
Investimentos (FGI), geri-
do pelo BNDES, exclusi-
vamente para a cobertura 

das operações contratadas 
no âmbito do programa 
instituído pela MP.
Trata-se de mais uma 
iniciativa voltada para o 
segmento, que enfrenta 
dificuldades para se finan-
ciar e cumprir obrigações 
como o pagamento da 
folha de salários. 
Desde o início da turbulên-
cia econômica deflagrada 
pelo novo coronavírus, os 
bancos já emprestaram 
mais de R$ 900 bilhões 
em recursos novos, reno-
vações e suspensão de 
parcelas de empréstimos, 
conforme balanço da 
Federação Brasileira de 
Bancos.

A linha criada pela MP vai 
atender empresas com 
faturamento anual entre 
R$ 360 mil e R$ 300 mi-
lhões. Após a publicação 
da MP, a modalidade ainda 
deve levar algumas sema-
nas até estar pronta. Isso 
porque há todo um trâmite 
de aprovação necessário 
e questões operacionais. 
O orçamento de R$ 20 
bilhões a ser injetado no 
FGI já está aprovado, mas 
a liberação do recurso vai 
ocorrer por meio da subs-
crição de quatro parcelas 
de até R$ 5 bilhões se-
quenciais cada. Segundo a 
MP, o aporte global deverá 
ser concluído até 31 de 
dezembro de 2020.
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A Federação Nacio-
nal do Comércio de 
Combustíveis e de 

Lubrificantes (Fecombus-
tíveis) firmou uma parceria 
com a Cielo para toda a re-
venda nacional, que pode 
favorecer, principalmente, 
os postos bandeira branca, 
que não têm condições 

diferenciadas de custos.
Por meio da parceria, o re-
vendedor poderá receber 
o crédito das operações 
realizadas pela Cielo em 
dois dias úteis, além de 
obter redução nas taxas 
pelas operações de An-
tecipação de Recebíveis 
(ARV) e Receba Rápido 

(RR), que é o reembolso 
automático das opera-
ções de vendas a crédito 
com D+2.
O revendedor interessado 
já pode ligar para o canal 
de atendimento da Cielo 
pelo telefone: 3003-8472 
e solicitar Parceria Fe-
combustíveis.

BENEFÍCIO

Fecombustíveis e Cielo fecham parceria para 
postos bandeira branca
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MEIO AMBIENTE

As empresas asso-
ciadas ao Resan 
não precisão pagar 

a taxa de licenciamento 
ambiental imposta pela 
Cetesb com valores reajus-
tados. No final de maio, a 
2ª Vara de Fazenda Públi-
ca de São Paulo concedeu 
sentença favorável ao pe-
dido feito pelos sindicatos 
representantes da revenda 
varejista de combustíveis 
do Estado de São Paulo, 
em relação ao decreto 
aplicado pela Cetesb que 
aumentava exorbitante-
mente as taxas para o 
licenciamento ambiental.
A sentença reconheceu 
a ilegalidade na forma 
do cálculo da taxa para 
emissão de parecer e/
ou licenças de opera-
ção/instalação, taxa 
CADRI e outros servi-
ços que levem em con-
sideração a área total 
do empreendimento 

nos termos do Decreto 
Estadual nº 64.512/2019, 
impedindo assim a Ce-
tesb de utilizá-la, deven-
do efetuar novo cálculo 
de acordo com a sistemá-
tica anterior à vigência do 
decreto estadual referido. 
Além disso, a senten-
ça também exige que a 
Cetesb devolva os va-
lores cobrados a maior. 
Segundo a advogada e 
consultora ambiental do 

Resan, Carolina Dutra, a 
decisão é exclusiva para 
empresas associadas ao 
Resan, Sincopetro, Re-
cap, Regran e Sinditrr. 
No caso do Resan, os 
interessados devem en-
trar em contato pelo e-
-mail juridico@resan.com.
br, a fim de receber o 
documento de comprova-
ção de regularidade com 
o sindicato e todas as 
orientações necessárias.

Associados terão redução de 
taxas da Cetesb
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Em virtude da pandemia do novo 
coronavírus, o Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) divulgou 
no Diário Oficial da União (DOU) do dia 
26 de março a Instrução Normativa nº 
12/2020, prorrogando o prazo para a 
entrega do Relatório Anual de Atividades 
Potencialmente Poluidoras (RAPP) para 
29 de junho de 2020. O preenchimento 
do relatório deve declarar as informações 
sobre a venda de combustíveis e resí-
duos gerados no ano anterior, ou seja, 
utilizam-se os dados de 2019.
Para a atividade de Comércio e Trans-
porte de combustíveis e derivados de 
petróleo, são obrigatórios o preenchimen-
to eletrônico dos seguintes formulários: 
Resíduos Gerados (Quantidade anu-
al total) – separado por resíduo, qual a 
destinação de tais resíduos e quem foi o 
técnico responsável pelo gerenciamento 
deste material);
Produtos Perigosos Comercializados 
ou Transportados (Quantidade anual 
total, por litro, por produto - gasolina, eta-
nol, diesel e lubrificantes);

As empresas participantes do nosso convê-
nio com a Supply Service podem solicitar ao 
Resan, pelo e-mail secretaria@resan.com.
br, o relatório de resíduos coletados em 2019 
emitido pela Supply.
Os postos revendedores que utilizam outras 
empresas para a coleta e destinação desses 
resíduos devem solicitar esse relatório direta-
mente na empresa contratada.
A não entrega ou preenchimento errado do 
RAPP pode gerar uma multa de até R$ 9 mil. 
Além disso, a regularidade no RAPP é condi-
ção para pleitear licença ambiental ou autori-
zação ambiental de funcionamento.
Qualquer dúvida sobre o preenchimento do 
RAPP pode ser esclarecida pela Dra. Carolina 
Dutra, consultora jurídica em meio ambiente, 
através do e-mail jurídico@resan.com.br

RAPP precisa 
ser entregue até 
29 de junho
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Deixe-se contaminar pelo 
vírus da excelência

Luiz Marins   
Empresário e professor, 

autor da coluna Motivação 
& Sucessos

ARTIGO

Um grande líder, ao ter-
minar uma visita a uma 
empresa, pediu para reunir 
todos os funcionários e lhes 
disse: Parabéns! Vocês 
foram contaminados pelo 
vírus da excelência!
Acompanhei essa visita e 
posso dizer que, de fato, 
tudo naquela empresa 
exalava excelência! Os 
produtos eram de impecá-
vel qualidade. A limpeza 
era primorosa. As pessoas 
sabiam o que fazer e ti-
nham foco. Os relatos dos 
clientes eram carregados 
de elogios. Aquela empre-
sa tinha sido contaminada 
pelo vírus da excelência!
É impressionante como há 
empresas e pessoas que 
parecem ter sido contamina-
das por esse vírus. Fazem 
tudo com sentimento de 
perfeição, com comprome-
timento, atenção aos deta-
lhes, terminam os projetos 
que começam, fazendo 
“follow up” imediato de tudo.

A palavra excelência vem 
de excellere (latim) ex = 
além, acima, + cellere = 
alto, torre. Uma pessoa 
excelente é aquela que é 
ou está acima e além dos 
limites comuns.
E o vírus da excelência é 
benigno. Ele dá força em 
vez de tirar; atrai ao invés 
de repelir; ele soma e multi-
plica ao invés de subtrair e 
dividir. 
Procure prestar atenção em 
empresas, marcas, pessoas 
que foram contaminadas 
pelo vírus da excelência. 
Você as reconhecerá logo 
no primeiro contato. São 
diferentes! Elas nos dão 
segurança, elas nos atraem 
pela qualidade, pela simpa-
tia, pela leveza, pela simpli-
cidade, pela humildade.
Aquela marca de automó-
vel, aquele médico, aquele 
hospital, aquele dentista, 
aquele professor, aquela 
escola, aquele militar, aque-

le restaurante – tudo o que 
fazem, fazem bem feito, 
com excelência. Elas vão 
além, estão acima de suas 
concorrentes, como nos 
mostra a origem da palavra 
excelência.
E a verdade é que essas 
pessoas contaminadas por 
esse vírus contaminam as 
outras. E, rapidamente, o 
vírus se espalha por toda 
a empresa ou organização 
em que trabalham e todos 
ficam contaminados, felizes 
e orgulhosos pelo que são 
e pelo que fazem. Tornam-
-se “doentes” de satisfação 
e alegria por esse vírus que 
eleva a autoestima criando 
o círculo virtuoso do suces-
so.
O vírus da excelência, dife-
rentemente dos malignos 
que nos abatem e nos ado-
ecem, é único vírus que em 
vez de nos matar nos salva. 
Deixe-se contaminar!
Pense nisso. Sucesso!
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Um brinde a você!

Ações Resan/maio
19 Reunião entre comerciantes 
e representantes da Prefeitura de 
Santos, por videoconferência.

17 Maria A. Nuñez  
Enriquez 

Rede Clean Car - Santos
   

19 Adriano Gomes de 
Barros

AP Barros Tupy - PG
AP Miranda Caiçara -PG
AP Zenith Guilhermina -PG

22 Armando M. Dias
AP Guaricana -Pariquera-açu

23 Evandro Luís Tóme
AP Bertioga

23 Thiago Ferreira dos 
Santos

Posto Avenida - Santos
R & L Conveniência - Santos
MFR Conveniência - Santos 
Thiago Ferreira dos Santos 
Lanchonete - Santos
 

24 Archides Giovanella
Comércio de Com-

bustíveis Giovanella - Barra 
do Turvo

01 Alberto de Carvalho 
Neto

Fase Quattro Comércio de Com-
bustíveis - Juquiá

01 José Camargo  
Hernandes  

Auto Posto Arrastão - Santos
Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos

JUNHO
2ª QUINZENA 25 Karim Ibrahim Hejazi 

AP Savoy - Juquiá

26 José Carlos da Silva 
Super Posto 200 Milhas - 

Santos

26 Luiz Roberto Favoretto 
AP Iberá - Itanhaém

AP Ipê de Itanhaém
AP Pinheiro do Caiçara - PG
   

28 Maria de Fátima Carva-
lho

AP Guará Vermelho - Cubatão

JULHO
1ª QUINZENA

01 Marcos Martins Manssini 
AP Porto Guarujá - Guarujá

   

03 Artur Schor
AP Vila Nova - Cubatão

08 Vanessa P. Rocha Miyata 
AP São José de Santos

  

09 Dulce Antunes Amado 
AP Ferreira Amado - SV

09 Vilmar Gavazzoni
AP Lambari - Miracatu

Morada do Sol AP - Miracatu
Posto de Abastecimento Cento e 
Trinta e Sete - Miracatu
   

10 Josué Leite de Paula
AP Filadélfia de Peruíbe

10 Ronald da Silva Diogo 
Filho

Auto Posto Di Mônaco - PG  
 

12 Maria Esther Eiras Rodri-
guez 

Auto Posto Itanhaém

15 Armando Augusto Ribeiro
Super Posto 200 Milhas - 

Santos

28 Reunião de direto-
ria, feita por videoconfe-
rência.

13 Reunião do Conselho de 
Representantes da Fecombus-
tíveis, por videoconferência.



EXCLUSIVIDADE

  

1
O Senado aprovou medida pro-
visória (MP) que garante a elevação 
do salário mínimo para R$ 1.045 

em 2020. A proposta estava parada no 
Congresso desde o início da pandemia, 
mas voltou à pauta porque iria perder a 
validade no dia 2 de junho. Os deputa-
dos e senadores fizeram um esforço, nos 
últimos dias, de evitar mudanças no texto 
para que as alterações não acabassem 
por atrasar a aprovação da MP, o que 
poderia fazer com que o novo valor cadu-
casse. 

GASOLINA

BIODIESEL 4 A Justiça tem negado limi-
nares a postos de gasolina 
que querem renegociar ou 

mesmo cancelar contratos com a 
BR Distribuidora. Eles tentam que-
brar a exclusividade para poder 
adquirir combustíveis de outras 
distribuidoras, por preços meno-
res, e reduzir os prejuízos gerados 
com a queda no consumo devido à 
pandemia. Nas decisões, os juízes 
entenderam que a crise atinge toda 
a cadeia e pedem provas dos su-
postos prejuízos. Também levaram 
em consideração as alegações da 
companhia de que negocia com os 
postos e que os pedidos de quebra 
de exclusividade podem ludibriar o 
consumidor.

3 
O Ministério de Minas e Energia 
não aceitou a proposta de ante-
cipar para 1º de julho a mistura 

do biodiesel ao diesel dos atuais 12% 
para 13%. O pedido foi liderado pela 
União do Biodiesel e Bioquerosene e 
visava ajudar a indústria do biocombus-
tível durante a crise da pandemia, que 
reduziu a demanda por diesel e, conse-
quentemente a venda dos produtores 
de biodiesel. A pasta argumentou que o 
edital do próximo leilão já está publica-
do e que o cronograma do CNPE prevê 
o B13 para março de 2021 e, portanto, 
iriam seguir o cronograma.

FIQUE LIGADO

SALÁRIO MÍNIMO
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2 
O STF julgou inconstitucio-
nal a lei estadual fluminense 
que proibia estabelecimentos 

comerciais ou industriais de obri-
garem seus funcionários a usarem 
uniformes que coloquem em evidên-
cia seus corpos. A regra estava em 
vigor desde 2009 e era questionada 
pela Confederação Nacional do 
Comércio (CNC). Virou lei muito em 
função da exposição das frentistas. 
O ministro Barroso, relator do caso, 
considerou ser de competência da 
União tratar do tema.

UNIFORMES




