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4 A Reforma Tributária está em discussão no 
Congresso. O que podemos esperar?

NESTA EDIÇÃO

19 Fique ligado nas notícias do nosso mural.

10 Em entrevista exclusiva, o economista George Vidor faz 
uma análise do cenário econômico atual.

14 Apesar de melhora, postos ainda sentem impacto no 
faturamento.

15 Um bom controle do estoque pode fazer toda diferença no 
seu negócio..
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Agosto tem sido um mês de novida-
des e, consequentemente, muita 
expectativa. Logo em seus pri-

meiros dias, a entrada em vigor da nova 
gasolina trouxe dúvidas e incertezas. 
O fato é que, conforme anunciou a Pe-
trobras em julho, o combustível já vem 
sendo produzido pelas refinarias da 
companhia há algum tempo. A estatal, 
afirmou, inclusive, que já está produzin-
do a gasolina com octanagem RON 93, 
que será obrigatória no Brasil apenas em 
2022, de acordo com a regulamentação 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP).
Com essa notícia, todavia, mais do que 
nunca se faz necessário lembrar sobre 
a importância da realização dos testes 
do combustível na hora do recebimento 
e o armazenamento das amostras-tes-
temunhas. Agora é preciso verificar se 
a densidade da gasolina está acima de 
715 kg/m³ e guardar as amostras como 
prova da qualidade do produto que você 
comercializa.
Além da gasolina, o mercado de diesel 
também sofre reveses. Alguns analis-
tas afirmam que o Brasil não terá oferta 
suficiente de biodiesel para atender a 
mistura obrigatória de 12% no diesel nos 

próximos meses. Para enfrentar esse 
problema, o MME e a ANP autorizaram a 
redução temporária do percentual mistu-
rado para 10%.
Hoje, 70% do biodiesel no Brasil é produ-
zido a partir do óleo de soja, que apesar 
de ter tido uma safra recorde, é exportada 
em grandes volumes, especialmente para 
a China. Durante o leilão realizado neste 
mês, foi possível verificar o desbalanço da 
oferta de biocombustíveis frente à de-
manda prevista para o próximo bimestre. 
Então, a fim de evitar a falta e o encareci-
mento do diesel no mercado, foi necessá-
rio esse afrouxamento temporário.
Vale destacar ainda que todas essas 
mudanças acontecem em meio à discus-
são sobre a Reforma Tributária, que é o 
assunto do momento em Brasília. Mais 
do que nunca, precisamos estar unidos 
e fortalecidos para evitar que mudanças 
prejudiquem ainda mais o nosso setor, já 
tão cansado de pagar impostos.
Nesta edição de Postos & Serviços, uma 
matéria especial sobre esse assunto 
esclarece as principais propostas da re-
forma em debate no Congresso e antevê 
algumas possibilidades para as nossas 
categorias. 
Boa leitura e até mês que vem! 

EDITORIAL
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IMPOSTOS

A PEC nº 110/219, do Senado Federal, prevê estão a extin-
ção de alguns tributos e a criação de dois novos impostos: 
IBS (Imposto sobre bens e serviços) e Imposto seletivo sobre 
bens e serviços. Nessa proposta, esses dois impostos terão 
a base de incidência todos os bens e serviços, incluindo a 
exploração de bens e direitos. Na proposta da PEC 110/2019 
algumas operações que hoje escapam da tributação do 
ICMS e ISS como locação de bens, serão tributadas. A PEC 
110/2019, no entanto, prevê que o tributo será estadual, e 
será instituído por intermédio do Congresso Nacional. 

Depois de décadas 
sendo uma pro-
messa, a Reforma 

Tributária é hoje pauta de 
discussão no Congres-
so Nacional. Além das 
propostas de emenda 
constitucional da Câma-
ra dos Deputados (PEC 
45/2019) e do Senado 
(PEC 110/2019), o Gover-
no Federal também en-
tregou a primeira parte da 
sua proposta para análise 
dos parlamentares. Mas 
quais mudanças estão 
por vir e como elas po-
dem impactar o dia a dia 
dos seus negócios?
“A reforma tributária é ne-
cessária pois o Brasil tem 
o sistema tributário mais 
complexo do planeta. É 
certamente o país onde 
mais hora se gasta para 

Advogado especializado em Direito Constitucional e Tribu-
tário, Adelmo Emerenciano explica que a PEC 45 tem um 
IBS federal, instituído por lei federal, e depois em lei ordi-
nária cada estado e cada município coloca a sua parcela 
de quanto é a parte do imposto que ele deseja ter e tam-
bém o município fará o mesmo. Então as alíquotas federal, 
estadual e municipal serão somadas e será distribuído 
para cada ente tributante o que ele definiu como sendo a 
parcela dele. Cada ente federativo fixa uma parcela na alí-
quota total. Quanto maior a participação do Estado, maior 
será a alíquota.

A vez da Reforma Tributária 
Muitas mudanças estão por vir e elas podem 

impactar o dia a dia dos seus negócios. 

PEC 45/2019

PEC 110/2019
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recolher tributos, para 
administrá-los com mul-
tas elevadas e de difícil 
compreensão, pois exis-
tem milhares de alíquo-
tas, milhares de produtos 
tributados de maneiras 
diferentes, estados e mu-
nicípios com alíquotas e 
sistemas de arrecadação 
diferentes, então o contri-
buinte vive um pesadelo 
permanente, ele nunca 
está com as suas obriga-
ções em dia, sempre há 
uma insegurança jurídica 
enorme pela dificuldade 
de interpretação da leis 
ou de interpretação dife-
rente entre contribuintes 
e o Fisco, além de uma 
quantidade elevadíssima 
de disputadas judiciais 
que a todo momento 
modificam a interpretação 
das leis, então ninguém 
fica tranquilo”, afirma o 

advogado Adelmo Eme-
renciano, especialista em 
Direito Constitucional e 
Tributário.
Ele explica que, para 
alterar o sistema tributário 
brasileiro, necessaria-
mente tem que mexer na 
Constituição, por isso a 
necessidade das PECs. 
Antes de tudo, é preciso 
modificar as competên-
cias de cada ente tribu-
tante (União, Estados 
e Municípios) e depois 
aprovar uma lei federal 
que regulamentará essas 
mudanças na Constitui-
ção Federal.

Para o advogado, hoje 
o cenário ainda é bem 
indefinido, mas já é 
bom preparar o bolso. 
“A reforma (tributária) 
vai depender da combi-
nação de tudo isso (das 
três propostas). Hoje nós 
podemos acompanhar o 
andamento de tudo isso, 
mas a única certeza que 
temos até o momento é 
que haverá aumento de 
carga tributária”.
A reforma foi dividida em 
fases e essa primeira 
etapa é focada na simpli-



06   |  POSTOS & SERVIÇOS

ficação dos tributos rela-
cionados a bens e servi-
ços, unificando impostos 
(veja o quadro abaixo) e 
criando um tributo único: 
o Imposto sobre Bens e 
Serviços, como propõem 
Câmara e Senado, ou a 
Contribuição sobre Bens 
e Serviços, como quer o 
Governo Federal. A alí-
quota padrão para esse 
novo tributo poderá pas-
sar dos atuais 3,65% para 
até 12%.
No caso dos postos de 
combustíveis, a maior 
parte do faturamento é 
claro, vem das vendas de 
combustíveis, que para 
fins de PIS e Cofins tem 
incidência monofásica 
(aliquota zero na venda), 
ou seja, são pagos pela 
distribuidora.
 “O impacto maior será 
para os postos optantes 
pelo Lucro Presumido, 
que hoje possuem uma 

Fonte: Sescon/SP

Bases da proposta de reforma tributária 
feita pelo Governo Federal

 A reforma tributária proposta pelo Governo Federal gira 
em torno de quatro eixos a seguir:
• IVA Federal: encaminhada pelo PL 3.887/2020 cujo 
conteúdo será apresentado ao longo deste artigo.
• Reforma do IRPJ e IRPF: reduzirá a tributação sobre 
as empresas introduzindo a tributação sobre dividen-
dos. Essa proposta terá efeito fiscal positivo reduzindo 
a pejotização porque elevará a carga para as empresas 
do lucro presumido, mas outras questões estão surgindo 
com conteúdo ainda desconhecido. Em princípio, pode 
ser feito por lei ordinária.
• IPI: simplificação e alinhamento ao excise tax (imposto 
com características equivalentes à CIDE) e que incide, 
preponderantemente, sobre bens que fazem mal à saúde 
(como fumo, bebidas alcoólicas, etc) e que são poluentes 
como os combustíveis fósseis. O IPI teria caráter regula-
tório.
• Tributação sobre a folha: cuja proposta de desonera-
ção e forma de compensação fiscal não é conhecida.
 As propostas que foram apresentadas no anúncio são 
positivas e indicam uma convergência com o que vários 
especialistas entendem que deveria ser o novo sistema 
tributário brasileiro. 
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alíquota de 0,65 % para PIS 
e de 3,00% para o COFINS 
sobre as vendas de GNV – 
Gás Veicular Natural, óleos 
lubrificantes, aditivos, fluídos 
de freio, filtro de ar condicio-
nado, bebidas alcoólicas (des-
tiladas), salgadinhos e etc, e 
passarão para uma alíquota 
de 12%”, explica a gerente 
comercial da Plumas Contábil, 
Daniela de Paula.
“Já os Postos optantes pelo 
Lucro Real, hoje, embora 
tenham alíquotas 1,65% para 
PIS e 7,60% para COFINS,  
podem se apropriar de crédi-
tos apurados com base em 
custos, despesas e encargos 
da pessoa jurídica diminuindo 
assim o valor a pagar de im-
postos, mas de acordo com 
a proposta apresentada pelo 
Ministro Paulo Guedes, igual-
mente terão o aumento da 
alíquota para 12%”, continua 
Daniela.
 A gerente da Plumas Con-
tábil acredita que, caso esse 
cenário seja confirmado após 
as negociações e votações no 
Congresso, muitas  empresas 
hoje no regime tributário do 
lucro presumido irão migrar 
para lucro real, pois essas 
alterações exigirão maior con-
trole das empresas nas áreas  
fiscal e contábil. 
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“O lucro presumido pode 
se  tornar inviável para 
muitas empresas, que 
passarão a tributar a 
CBS com uma carga 
efetiva maior, reduzin-
do sua lucratividade, e 
terão que operar exa-
tamente igual ao lucro 
real, lançando e conta-
bilizando todas as suas 
aquisições mês a mês. 
Muitas empresas estão 
no lucro presumido por 
comodidade apenas, e 
por não conhecerem de 
fato seus resultados, o 
que mudará em absolu-
to com a CBS, porque, 
sem controle, a empre-
sa tributará 12% a mais 
de tudo aquilo que não 
tiver documento fiscal 
lançado corretamente”, 
orienta ela.

 Hoje, PIS e Cofins têm 
alíquotas totais de 
3,65% para lucro 
presumido, sem 
créditos tributá-
rios, e de 9,25% 
para lucro real, 
com créditos. A 
nova CBS terá alí-
quota de 12% de 
crédito nas aquisi-
ções e de 12% de 

débito na saída sobre 
receita bruta.

“É importante que o 
setor de combustíveis 
acompanhe e compre-
enda a evolução dessas 
propostas. É preciso 
ficar atento nesta fase 
de definição de emen-
das constitucionais e 
mais ainda quando for 
a vez das leis comple-
mentares, quando serão 
definidas as alíquotas 
e a forma como serão 
cobradas as alíquotas 
especiais”, alerta o tri-
butarista Adelmo Eme-
renciano.

A gerente comercial da 
Plumas Contábil, Danie-
la de Paula, concorda. 
“Desde já é importante 
que empresários e con-
tadores fiquem atentos 

às propostas do Gover-
no, para garantir que 
as empresas tenham a 
menor tributação possí-
vel, de forma segura, já 
que a apuração da CBS 
e forma de contabilizar 
será exatamente igual 
para o lucro real e para 
o lucro presumido. Se 
aprovada a proposta da 
reforma tributária como 
deseja o Governo, não 
haverá  grandes prazos 
para sua adaptação, a 
previsão é de 6 meses, 
igualmente o seu cum-
primento não será uma 
tarefa fácil para a maio-
ria das empresas”, com-
pleta ela, lembrando 
que ainda haverá muita 
discussão e mudanças 
sobre o assunto nos 
próximos meses. 
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ENTREVISTA

Bastante afetado 
pela queda na 
atividade econô-

mica, o setor de com-
bustíveis observa hoje 
sinais de recuperação, 
mas ainda insuficientes 
para alcançar o nível 
das vendas registra-
do no ano passado. A 
opinião é do jornalista 
e economista George 
Vidor. Em  entrevista 
para a Revista Postos 
& Serviços, o comuni-
cador, especializado em 
Economia e Política, faz 
uma análise do cenário 
econômico brasileiro 
para o momento pós-
-pandemia e como a 
Reforma Tributária pode 
impactar o setor de bens 
e serviços.
Postos & Serviços - As 

empresas devem demo-
rar a sentir a retomada 
da economia? 

George Vidor - Ainda 
é difícil prever como a 
economia se comportará 

"Devemos todos nos preparar para tempos 
duros e levar a vida convivendo com isso"

Especialista na área de Petróleo e Gás, o jornalista e economista 
George Vidor faz uma análise do cenário econômico brasileiro
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daqui para frente. A pan-
demia fez com que as 
empresas revissem suas 
rotinas. Há mais gente 
trabalhando em casa. 
Menos pessoas se des-
locando durante o dia. 
E enquanto não houver 
vacinação em massa 
contra o Covid 19, va-
mos sair menos às ruas. 
Algumas atividades eco-
nômicas estão sofrendo 
muito com isso, espe-
cialmente as voltadas 
para o entretenimento, o 
lazer. Segmentos ligados 
à cultura, a viagens (ho-
téis, companhias aére-
as, empresas de ônibus 
rodoviários, agências de 
viagens, transportes) e 
ao divertimento (bares, 
restaurantes) estão so-
frendo muito. Por outro 
lado, aumentou a de-
manda para serviços 
de entrega, o chamado 
delivery. Cresceu a de-
manda para o lazer em 
casa (streaming, TV por 
assinatura etc). 

Postos & Serviços - 
Como isso se reflete no 
mercado de combustí-
veis? Quais cuidados o 
empresário do setor deve 

observar?
George Vidor - No pri-
meiro momento, houve 
quase um desastre. Pos-
tos de serviço chegaram 
a ter uma redução de 
85% nas vendas. Refi-
narias tiveram de operar 
no limite mínimo possível 
de capacidade por falta 
de espaço de estoca-
gem. Navios carregados 
de óleo bruto e deriva-
dos não podiam atracar. 
Porém, em dia algum o 
setor de distribuição e re-
venda deixou de atender 
ao consumidor. A de-
manda por combustíveis 
não voltou aos níveis de 
2019, mesmo com a que-

da de preços. Mas, nesta 
altura do campeonato, 
quem está conseguindo 
vender 80%, 90% do que 
vendia antes, deve soltar 
fogos. Os revendedores 
que estão na rota do 
agronegócio estão so-
frendo menos. O agrone-
gócio em 2020 vai bater 
mais um recorde de 
produção, com aumento 
de renda também.

Postos & Serviços – E 
a indústria de um modo 
geral?
George Vidor - A in-
dústria em geral não vai 
bem, a não ser a que 

"A economia  
brasileira terá  
neste segundo  
semestre um  
desempenho razoável, 
mas não suficiente  
para compensar  
a enorme perda  
do primeiro  
semestre." 
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está ligada ao atendimen-
to doméstico (alimentos, 
bebidas, material de lim-
peza etc.) ou de materiais 
de construção, porque as 
pessoas estão investindo 
mais em suas próprias 
casas. Por isso está tão 
difícil prever o que acon-
tecerá. 

Postos & Serviços – 
Qual o seu palpite?
George Vidor - Meu 
palpite é que a economia 
brasileira terá neste se-
gundo semestre um de-
sempenho razoável, mas 
não suficiente para com-
pensar a enorme perda do 
primeiro semestre. O con-
sumo de energia elétrica 
em julho cresceu 0,5% em 
comparação ao mesmo 
mês de 2019 (depois de 
ter caído 3,5% em junho). 
A produção e a venda de 
cimento serão maiores 
que as do ano passado. 

Postos & Serviços – 
Deve haver mais facilida-
des para crédito?
George Vidor - A oferta 
de crédito tende a au-

mentar porque os bancos 
estão abarrotados de 
dinheiro e os juros estão 
mais baixos. Mas o em-
preendedor e o consu-
midor estão dispostos a 
se arriscar? Ao que tudo 
indica não chegamos ao 
fim do mundo, mas de-
vemos todos nos prepa-
rar para tempos duros e 
levar a vida convivendo 
com isso.

Postos & Serviços 
–   Três propostas de 
Reforma Tributária estão 
no Congresso Nacional 
atualmente, priorizando 
mudanças na tributação 
de bens e serviços. O 
que está em jogo para 
os donos de postos? O 
que deve mudar para os 
revendedores? Quais os 
pontos que deverão im-
pactar mais fortemente o 
dia a dia do empresário 
do setor?
George Vidor – Temos 
uma reforma tributária 
em período de queda 
de arrecadação... Não é 
por acaso que surgiu a 
proposta de recriação da 
CPMF, mesmo que me-

nos abrangente. Tomara 
que avancem também as 
propostas de simplifica-
ção tributária. Para o se-
tor de combustíveis, seria 
importante a unificação 
das alíquotas de ICMS, 
mesmo que inicialmente 
em caráter regional. O 
carnaval de alíquota abre 
espaço e cria brechas 
para a sonegação e para 
aqueles que se tornam 
devedores contumazes 
por estratégia de negócio. 
Se houver simplificação, 
creio que ganhará impul-
so os investimentos em 
minirrefinarias. E a ven-
da de refinarias grandes 
da Petrobras também 
aumentará os atores no 
mercado. Ao que tudo 
indica, em um horizonte 
de cinco anos teremos 
também uma grande ofer-
ta de gás natural, o que 
impactará positivamente 
os mercados de GNV e 
gás de cozinha (GLP). É 
torcer para que a refor-
ma tributária, se for na 
direção da simplificação, 
ajude, em vez de atrapa-
lhar, como pode ocorrer 
se for focada apenas na 
recriação de uma CPMF.
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Postos & Serviços –   A 
desoneração da folha 
de pagamento está em 
discussão também, mas 
com a expectativa de 
criação de tributos com-
pensatórios. 
George Vidor – A ideia 
de ‘Todos pagando um 
pouquinho de imposto 
beneficia a todos’ é duvi-
dosa em um país como o 
nosso, com grande desi-
gualdade social. A CPMF 
não distingue os contri-
buintes por nível de ren-
da. Uma alíquota de 0,2% 
vira 9% sobre o preço 
do produto final em uma 

cadeia produtiva extensa 
e de alto valor agregado. 
Se fosse o pulo do gato, 
países com estrutura 
tributária mais avançada 
já a teriam adotado. Por 
outro lado, não se pode 
continuar penalizando a 
folha de pagamento. Há 
uma proposta alternativa, 
sugerida por Bernardo 
Appy (economista e men-
tor da reforma tributária 
pela PEC 45), que me 
parece mais eficiente. 
Os lobbies no Congresso 
serão muito fortes duran-
te a discussão da reforma 
tributária. É preciso estar 

atento para que o resultado 
não seja um Frankenstein. 

Postos & Serviços –   
Afinal, os empresários 
sairão perdendo, ganhan-
do ou ficará na mesma?
George Vidor – O setor 
de combustíveis como um 
todo é o que, isoladamen-
te, mais contribui para 
os cofres dos estados e 
também é importante na 
arrecadação federal. Não 
acredito que o setor pú-
blico vá abrir mão dessa 
receita. Mesmo que seja 
um pedacinho dela.

"O setor de combustíveis 
como um todo é o  
que, isoladamente,  
mais contribui para  
os cofres dos estados  
e também é  
importante na  
arrecadação federal.  
Não acredito  
que o setor  
público vá  
abrir mão  
dessa receita."
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CORONAVÍRUS

Um levantamento 
realizado pela 
Cielo, empresa 

de serviços financeiros e 
de transações com car-
tões de crédito e débito, 
apontou que os postos 
de combustíveis no Brasil 
ainda não se recupera-
ram financeiramente do 
impacto causado nas 
vendas pela pandemia do 
novo coronavírus.
Segundo o estudo, di-
vulgado no início de 
agosto, a queda regis-
trada no faturamento 

dos postos brasileiros 
foi de 41,2% em abril, 
na comparação com o 
mesmo mês de 2019. O 
resultado  foi o mesmo 
registrado na pesquisa 
realizada pelo Sindi-
combustíveis Resan, 
que verificou uma redu-
ção de até 40% no fatu-
ramento dos estabeleci-
mentos associados.
Ainda de acordo com o 
levantamento feito pela 
Cielo, o cenário está 
melhorando gradativa-
mente (veja gráfico aci-

ma). Em em junho, de 
acordo com a empresa, 
a queda no faturamento 
foi de 22,9% em relação 
ao mesmo período do 
ano passado.
A pesquisa detalha ainda 
a forma de pagamen-
to mais utilizadas pelos 
clientes no último mês de 
junho, quando 56,4% das 
pessoas usaram o cartão 
de débito (com ticket mé-
dio de R$ 70,00), e outras  
37,5% utilizaram o crédito 
(com ticket médio de R$ 
75,00). 

Postos ainda sentem impacto no faturamento
Vendas melhoraram em junho, mas resultados ainda são negativos
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GESTÃO

Você sabe como está o seu estoque?!

Físico X Virtual – Esse cuidado com o controle 
de estoque é sentido quando, na hora da venda, 
ao passar o produto, o estoque está negativado 
no sistema. Como pode o produto existir fisica-
mente na loja e no sistema a quantidade está 
divergente ou até negativo? Essa é uma situação 
cada vez mais real e por vários motivos. 

Inventário – Com equipes cada vez mais enxu-
tas, o aumento das rotinas diárias no posto tem 
cada vez mais se avolumado. Fazer um inven-
tário de toda loja, seja da conveniência ou dos 
lubrificantes é bastante desafiador.  Uma saída, 
seria fazer a contagem por grupos de produtos, 
por semana, até que fosse possível chegar ao 
fim de cada mês, com todo estoque verificado. 

A falta de cuidado com o es-
toque pode custar caro para 
uma empresa. Mesmo com 

a correria do dia a dia e uma even-
tual redução no seu quadro de 
funcionários, não deixe que falhas 
e divergências no inventário e pro-
dutos avariados ou vencidos colo-
quem seu investimento em risco.

“O estoque é um dos principais 
investimentos de uma empresa, e 
trata-se de um investimento de alto 
risco”, afirma Zahra Adnan Kabba-
ra de Queiroz, professora de Ges-
tão de Suprimentos da Universida-
de Católica de Santos (UniSantos). 

Ela explica que a falta de controle 
do gestor pode parar uma produ-
ção. “Numa loja de conveniência, 
isso pode parar a produção de um 
alimento ou até impedir alguma 
venda, o sistema aponta que tem 
no estoque, mas quando você vai 
ver, não foi feito o registro, não tem 
o produto e você acaba perdendo 
a venda. Conciliar saldos (do esto-
que físico com o sistema informati-
zado) é extremamente importante 
e para isso é preciso fazer inventá-
rios. Com que frequência? Depen-

Importante!
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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 

CIPA (NR-05) / SIPAT 
LAUDOS DE INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 

LAUDOS AMBIENTAIS - AUDIOMETRIAS OCUPACIONAIS 
PCA - PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA 
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO

de do negócio”, explica a 
especialista.

Segundo a professora, o 
empresário ou gerente, 
com base na sua expe-
riência, precisa definir a 
frequência do inventário 
dos seus itens. “Você não 
precisa fazer um inven-
tário de todos os itens ao 
mesmo tempo. Você pode 
separar em três grupos de 
acordo com a importância 
para o seu processo pro-
dutivo: os mais importan-
tes em termos de venda 
e valor; aqueles de média 
importância; e os de pouca 
importância. O grupo de 
mais importância deve ter 
mais frequência no inven-
tário”, orienta Jahra, que 
continua: “É preciso que 
os gestores entendam que 
cada negócio exige uma 
gestão diferente”.

Para uma loja de conveni-
ência, ela recomenda um 
estoque rotativo, comprado 
no máximo a cada sema-
na, “principalmente para 
que ele não seja desviado, 
ou estrague, impedindo 
a empresa de produzir e 
vender”. Ela indica ainda 
que, nestes casos, seja 
feito um levantamento do 
estoque pelo menos uma 
vez por semana.

A especialista afirma que 
a gestão é bem diferente 
do estoque de um posto de 
gasolina, cuja combustível 
estocado tem alta rotati-
vidade e menor risco de 
desvio.

“Já os outros produtos 
vendidos pelo posto (óleo, 
lubrificantes, limpador 
de para-brisa, aromati-
zadores) não têm uma 

rotatividade alta e não 
é interessante fazer um 
grande estoque. Mas é 
necessário também fazer 
levantamento com frequ-
ência, pois são itens caros 
e, dependendo de como 
estiverem armazenados 
ou expostos, o inventário 
deve ser diário”.

Zahra alerta ainda que a 
falta de algum item im-
portante no estoque pode 
elevar os custos da em-
presa. “Quando você deixa 
faltar um item importante 
para o seu processo pro-
dutivo, você vai precisar 
comprar em emergência e 
isso aumenta os custos do 
negócio, pois vai precisar 
comprar do fornecedor que 
entregar de forma rápida. 
Isso aumenta o custo de 
estoque”, completa a pro-
fessora. 
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SAIBA MAIS EM 
WWW.RESAN.COM.BR
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Um brinde a você!

23 Reunião Ordinária da Direto-
ria do Resan, por videoconferência.

21 Larissa Pontes  
Ribeiro

Posto Laridany - Miracatu

29 Francisco Cinese 
Leone

Auto Posto Cinese - Guarujá

AGOSTO
2ª QUINZENA

SETEMBRO
1ª QUINZENA

01 Arnaldo Rafael Si-
queira

Auto Posto Intermares - 
Praia Grande

30 Reunião Ordinária 
de Diretoria do Resan, 
na sede do sindicato, em 
Santos/SP.

15 Videoconferência com 
representantes da ANP.

01 Rayner Patrick Pontes 
Imanobu

Posto de Combustíveis Vale - 
Miracatu

03 Emir Michalichen
Auto Posto Cubatão - 

Cubatão 
   

07 Jair Antônio Ongarato 
 

Posto 4 Irmãos JL - Jacupiranga
Posto Ongarato - Jacupiranga

08 Robson do Carmo Bar-
ros

Auto Posto Tio Beba - Registro
Auto Posto Vale do Ribeira de 
Miracatu - Miracatu

09 Luciana Fogarolli Costa
AP Flosi - São Vicente

10Felippe Loubeh Camargo 
Hernandes

Auto Posto Arrastão - Santos
AP Jardim Anchieta - Santos

10 Gisele Jordão C. Rigo
AP São Vitor - Santos

10 Vinícius Loubeh Camargo 
Hernandes

Auto Posto Arrastão - Santos 
Auto Posto Jardim Anchieta - Santos
Conveniência Arrastão - Santos

13 Fernando César Martins
Portal 500 Anos Serviços 

Automotivos - São Vicente

Ações Resan/julho

10 Reunião com Sindimi-
nérios/Santos para tratar da 
renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho da 
categoria “Troca de Óleo” 
de diretoria por videoconfe-
rência.

10 Reunião Extraordiná-
ria da Diretoria do Resan, 
por videoconferência.

29 Reunião de Negociação para 
renovação da Convenção Coletiva 
de Trabalho da categoria “Postos 
de Serviços” entre os sindicatos 
patronais e dos empregados do 
estado de São Paulo, por video-
conferência.

30 Assembleia Geral 
Extraordinária para 
apresentação das pau-
tas de reivindicações 
das categorias de “Es-
tacionamentos” e “Lava-
-Rápidos”, em Santos/
SP.



EXCLUSIVIDADE

  

1
A partir de 3 de agosto, 100% da 
gasolina comprada pelas distri-
buidoras precisarão atender às no-

vas especificações da ANP, que incluem 
mudanças na massa e na ocatanagem do 
combustível. Essas empresas terão 60 
dias para vender os produtos que foram 
comprados antes e não atendem às ex-
igências. Da mesma forma, os postos 
de gasolina terão 90 dias, a partir de 3 
de agosto, para vender os produtos que 
receberam antes de as especificações se 
tornarem obrigatórias.

GASOLINA

PESQUISA

4 Um grupo de pesquisa bra-
sileiro obteve resultados que 
prometem ampliar o acesso 

da indústria nacional ao chamado 
E2G (etanol de segunda geração), 
obtido a partir de subprodutos da ca-
na-de-açúcar e que pode aumentar 
a produtividade por área plantada 
em até 50%. As matérias-primas são 
o bagaço e a palha da cana, normal-
mente aproveitados para produzir 
energia termelétrica por meio de sua 
queima. reesei de modo a forçar sua 
colaboração nesse processo.

3 As vendas de combustíveis pelas 
distribuidoras do Brasil tiveram nova 
melhora mensal em junho, mas 

ainda assim terminaram o primeiro semestre 
de 2020 com queda acumulada de 8,7% em 
relação a igual período do ano passado, se-
gundo dados divulgados pela ANP no início 
de agosto. A comercialização total dos pro-
dutos em junho atingiu 10,2 bilhões de litros, 
alta de 7,17% na comparação com o mês 
anterior, mas queda de cerca de 8% ante 
mesmo mês de 2019. O resultado mensal 
é o mais alto desde março. Em abril, o país 
teve o pior resultado do ano em vendas, com 
8,87 bilhões de litros.

FIQUE LIGADO

NOVA GASOLINA
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2 
As micro e pequenas em-
presas inadimplentes com o 
Simples Nacional não serão 

excluídas do regime especial em 
2020, informou a Receita Federal. O 
Fisco atendeu a pedido do Sebrae 
e decidiu suspender o processo de 
notificação e de expulsão do regime 
como forma de ajudar os pequenos 
negócios afetados pela pandemia 
do novo coronavírus. Em 2019, 
mais de 730 mil empresas foram no-
tificadas para exclusão do Simples 
por débitos tributários. Desse total, 
cerca de 224 mil quitaram os débi-
tos e 506 mil empresas acabaram 
excluídas do regime.

SIMPLES NACIONAL




