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Em breve, uma nova pesquisa de 
preços da ANP estará nas ruas. 
Com novo formato, o levanta-

mento feito pela agência reguladora 
terá mudanças na forma de coleta e di-
vulgação dos dados. Infelizmente, ape-
sar da resistência da Fecombustíveis e 
dos sindicatos ligados à revenda, deve 
remos ser prejudicados mais uma vez.
Uma das principais alterações, confor-
me noticiado pela ANP em agosto últi-
mo, é que o Levantamento de Preços e 
Margens de Comercialização de Com-
bustíveis (LPMCC) deixará de publicar 
os valores praticados pelas distribuido-
ras aos postos revendedores. Ou seja, 
constarão desse levantamento apenas 
os preços praticados pelos postos aos 
consumidores. E isso é preocupante, 
pois contribui diretamente para a falta 
de transparência de mercado.
A publicação dos preços de distribui-
ção, em conjunto com os preços das 
refinarias e os preços dos postos de 
forma coerente e concatenada, permi-
te que os revendedores e a sociedade 
como um todo fiscalizem o exercício do 
poder econômico das distribuidoras.

Caso a divulgação dos preços colhidos 
no LPMCC realmente fosse prejudicial 
à livre concorrência, por qual motivo 
então a ANP realizou a divulgação nos 
últimos 20 anos? 
O fato é que, ao conhecer os preços 
praticados pelas distribuidoras, nós re-
vendedores podemos negociar com as 
respectivas companhias melhores con-
dições de compra, barateando o preço 
dos combustíveis ao consumidor final. 
Ou seja, a transparência de mercado é 
fator decisivo para o legítimo exercício 
de negociação por preços mais compe-
titivos em toda a cadeia.
Além deste assunto, a edição deste 
mês da Revista Postos & Serviços traz 
uma matéria sobre o mercado de die-
sel. A demanda pelo combustível vem 
crescendo, mas, com a obrigatorieda-
de de incluir biodiesel na mistura, dis-
tribuidoras e postos agora sofrem com 
a falta de oferta do biocombustível e 
o consequente aumentos de custos. 
Em entrevista exclusiva, o especialista 
Elias Mota explica como funcionam os 
leilões e como isso pode impactar nas 
bombas.
Boa leitura e até mês que vem!

EDITORIAL
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MERCADO

Justamente neste 
momento em que 
os brasileiros ten-

tam se levantar após a 
crise econômica agra-
vada pela pandemia, 
o preço do biodiesel 
continua em alta no 
País, colocando pres-
são sobre os valores 
do diesel.

A obrigatoriedade de 
12% (hoje tempora-
riamente em 10%) de 
biodiesel na mistura 
do combustível e a 
retomada gradativa do 
consumo – em razão 
da maior flexibilização 
das regras de isola-
mento social – aumen-
tou a demanda por óleo 
diesel B nos últimos 
meses e a tendência é 

de crescimento. 
Segundo o consultor 
Elias Mota, diretor da 
Mota Assessoria Em-
presarial, a oferta de 
biodiesel para adição 
obrigatória na mistura, 
no entanto, não acom-
panhou o mercado, o 
que acarretou numa 
menor quantidade de 
biocombustível ofertada 
nos últimos leilões de 
biodiesel promovidos 
pela ANP e Petrobras.
“Se a demanda por 
óleo diesel aumentar 

Diesel
O mercado de 

Falta de oferta de biodiesel encarece o  
combustível mais vendido no País
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como se espera para os 
próximos meses e os 
custos de produção do 
biodiesel continuarem 
elevados em razão dos 
preços altos da soja e 
a oferta não for compa-
tível para garantia de 
atendimento do percen-
tual mínimo obrigatório, 
provavelmente continu-
aremos tendo preços 
elevados de biodiesel 
e esta situação refletirá 
no aumento do preço do 
óleo diesel B para toda 
a cadeia de comercia-
lização”, alerta o espe-
cialista. 
“Os postos revende-
dores, na condição de 
adquirentes do produto 
óleo diesel B das distri-
buidoras para revenda 
no varejo, assumem di-
retamente o preço maior 
na aquisição do produto 
acabado”, afirma Mota.
Para o consultor, não 

SOJA
Hoje, segundo as associações do setor, cerca de 70% do 
biodiesel no Brasil têm como matéria-prima a soja, que 
vem registrando alta nas exportações e pressionando os 
preços da commodity. A expectativa é que a safra chegue 
a 125,5 milhões de toneladas neste ano, dos quais 80 mi-
lhões serão exportados, segundo a Associação Brasileira 
das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove).

há risco de desabaste-
cimento, mas o preço 
deve continuar elevado. 
“Apesar da retomada da 
economia e do aumen-
to do consumo de óleo 
diesel, considerando 
as medidas adotadas 
pela ANP de redução do 
percentual de mistura 
obrigatória para 10% no 
bimestre de setembro e 
outubro de 2020 e que 
poderá ser estendida 
para bimestre seguinte, 

caso a oferta de biodie-
sel não se demonstre 
suficiente para o aten-
dimento da demanda, 
entendemos que não 
haverá risco de desa-
bastecimento pelo fato 
da ANP ter mecanismos 
de regulação como foi 
o caso da decisão de 
redução do percentual 
de mistura.”
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"O aumento do custo de aquisição do  
biodiesel impactou diretamente no preço 

do óleo diesel B para o consumidor"

Especialista fala da relação entre os leilões de biodiesel e os postos

Nesta entrevista à 
Revista Postos & 
Serviços, o con-

sultor Elias Mota, dire-
tor da Mota Assessoria 
Empresarial, explica o 
funcionamento dos lei-
lões de biodiesel orga-
nizados pela ANP e por 
que isso pode impactar 
no preço do diesel ven-
dido nos postos.
Postos & Serviços - 
Como você analisa o 
mercado de diesel hoje, 
com a obrigatoriedade 
de 12% de biodiesel?
Elias Mota - Entende-
mos que a obrigato-
riedade de adição de 
12% de biodiesel ao 
óleo diesel é positiva 
sob o aspecto de in-
centivo ao crescimento 
da indústria nacional, 
geração de empregos e 
redução gradativamen-
te da dependência por 

combustíveis derivados 
de petróleo, no entan-
to, é fundamental que 
em razão do aumento 
gradativo do percentual 
de mistura, cuja meta 
é chegar em 2023 a 
15%, haja mecanismos 
regulatórios capazes 
de garantir a oferta 
de biodiesel suficiente 
para atendimento da 
demanda, assim como 
é essencial que os pre-
ços sejam compatíveis 
em comparação ao óleo 
diesel fóssil para não 
encarecer de forma in-

justificada o produto fi-
nal óleo diesel B. O que 
estamos presenciando 
nos últimos meses é o 
encarecimento da prin-
cipal matéria prima uti-
lizada na produção do 
biocombustível que é a 
soja, cujas exportações 
aumentaram muito em 
razão da maior deman-
da global, acarretando 
na diminuição da oferta 
interna e consequente-

Elias Mota,  
consultor
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mente no aumento dos 
custos de produção do 
biodiesel, motivando, 
inclusive, na decisão do 
Ministério de Minas e 
Energia através da ANP 
de reduzir o percentual 
de mistura do biocom-
bustível no óleo diesel 
para 10% no bimestre 
de setembro e outubro 
de 2020, com o objetivo 
de garantir o suprimen-
to do produto no mer-
cado nacional. Mesmo 
com a redução do per-
centual de mistura, o 
aumento significativo do 
custo de aquisição do 
biodiesel impactou di-
retamente no preço do 
produto final óleo diesel 
B para o consumidor, já 
que este último contem 
a mistura de 10% do 
biocombustível adicio-

nado na sua composi-
ção.
Postos & Serviços - 
Qual a solução para 
esse impasse?
Elias Mota - Em virtu-
de da soja representar 
mais de 70% da maté-
ria prima utilizada na 
produção de biodiesel, 
entendemos que além 
das medidas que já 
vem sendo adotadas 
pela ANP, não há mui-
to o que se fazer no 
curto prazo devido aos 
custos de aquisição da 
matéria prima que se-
gue em alta na cotação 
internacional e também 
em razão da aquisição 
de biodiesel exclusiva-
mente pela sistemática 
de leilão organizado 
pela ANP e realizado 
pela Petrobras, onde 

"É fundamental que 
em razão do aumen-
to gradativo do per-
centual de mistura, 
cuja meta é chegar em 
2023 a 15%, haja me-
canismos regulatórios 
capazes de garantir a 
oferta de biodiesel su-
ficiente para atendi-
mento da demanda" 
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as distribuidoras não 
são livres para nego-
ciação e aquisição di-
reta do biocombustível 
dos produtores ou até 
mesmo do mercado 
internacional. Entende-
mos que é importante a 
continuidade do moni-
toramento do mercado 
pela ANP no sentido de 
identificar problemas na 
produção ou na oferta 
de biodiesel pelos pro-
dutores, visando tomar 
as medidas regulató-
rias necessárias e com 
maior antecedência 
para evitar problemas 
como os que ocorreram 
no último leilão (L75) 
devido a oferta insufi-
ciente de biodiesel para 
atendimento da deman-
da, onde as distribuido-
ras foram obrigadas a 
"recomprar", através de 
novos lances, o mesmo 
produto várias vezes 
dentro do leilão para 
atendimento do percen-
tual mínimo obrigatório 
de mistura que, inclusi-
ve, já havia sido redu-
zido de 12% para 10% 
pela ANP e mesmo com 
esta medida, ainda não 

houve biodiesel sufi-
ciente para aquisição 
por todas as distribuido-
ras no leilão, ensejan-
do novas atitudes por 
parte da ANP no senti-
do de organizar Leilão 
Complementar para 
atendimento das distri-
buidoras que não con-
seguiram adquirir todo o 
volume de biodiesel no 
Leilão Regular.
Postos & Serviços - 
Como funcionam os 

leilões de biodiesel e 
por que eles viraram 
notícia?
Elias Mota - Desde o 
início da obrigatorieda-
de em todo o território 
nacional de adição de 
biodiesel ao óleo diesel 
rodoviário, a regula-
mentação foi pensada e 
direcionada para a aqui-
sição do biocombustí-
vel pelos distribuidores 
exclusivamente através 
de Leilões Públicos 

PERCENTUAL DE 12%
No início de março, o percentual mínimo obrigatório de 
12% de biodiesel ao óleo diesel vendido ao consumidor 
final (B12) entrou em vigor. A medida cumpre o cronograma 
aprovado pelo Conselho Nacional de Política Energética 
(CNPE).
Em agosto, no entanto, para dar continuidade ao abaste-
cimento nacional, uma vez que a oferta de biodiesel para 
o período citado poderia não ser suficiente para atender 
à mistura de 12% ao diesel B, a Diretoria Colegiada da 
ANP, com a concordância do Ministério de Minas e Energia 
(MME), aprovou a redução excepcional e temporária do 
percentual de mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel 
dos atuais 12% para 10% no bimestre de setembro e outu-
bro de 2020. 
De acordo com a Resolução do Conselho, as próximas 
evoluções da adição obrigatória deve ser em 1/3/2021 para 
13%; em 1/3/2022 para 14%; em 1/3/2023 para 15% (limite 
máximo).
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organizados pela ANP e 
operacionalizados pela 
Petrobras, cujos editais 
e regras são disponibili-
zados antecipadamente 
pela ANP e divididas em 
6 etapas que consis-
tem resumidamente no 
seguinte: As duas pri-
meiras etapas são para 
habilitação dos forne-
cedores, seleção das 
ofertas de biodiesel com 
selo social e precifica-
ção mínima. A partir da 
etapa 3 as distribuidoras 
habilitadas participam 
do leilão nas datas esta-
belecidas pela ANP para 
que possam dar os seus 
lances visando adquirir 
os volumes necessários 
de acordo com a oferta 
e localidades de interes-
se pelo carregamento do 
produto. Na etapa 4 são 
reapresentadas ofertas 
excedentes de biodie-
sel pelos fornecedores, 
desta vez com ou sem 
o selo social e com os 
preços mínimos estabe-
lecidos para que que as 
distribuidoras que parti-
ciparam da etapa 3 pos-
sam adquirir na etapa 
5 volumes excedentes, 

ficando estas limitadas a 
comprar adicionalmen-
te, no máximo, 25% do 
volume arrematado na 
etapa 3. Já a etapa 6 
consiste basicamente na 
consolidação e divulga-
ção do resultado final do 
leilão público pela ANP. 
Postos & Serviços - O 
que deu errado no L75?
Elias Mota - Apesar da 
organização do leilão 
ser de competência da 
ANP, toda a operaciona-
lização é realizada pela 
Petrobras através de 
um sistema denominado 
Petronect que gerencia 
todas as ofertas e os 
lances propostos por 
cada distribuidora. O 
que ocorreu no L75 foi 
a insuficiência de oferta 
de biodiesel para aqui-
sição no Leilão pelos 
distribuidores e a falha 
do sistema de Leilão 
que aceitou lances após 
o horário regulamentar 
estabelecido para en-
cerramento do certame, 
fazendo com que muitas 
empresas perdessem 
todo o volume arrema-
tado de biodiesel dentro 
do horário regular. Após 

a constatação da irregu-
laridade, a ANP optou 
por cancelar a etapa 
3 do Leilão e refaze-la 
novamente, fato este 
que motivou descon-
tentamento de parte 
do mercado produtor e 
motivou ações judiciais 
no sentido de tentar im-
pedir o cancelamento do 
certame. Mesmo com a 
decisão da ANP de re-
dução do percentual de 
mistura obrigatória para 
10% visando garantir o 
suprimento e a obtenção 
de decisão favorável na 
justiça para reinício da 
etapa 3, o volume de 
biodiesel ofertado ainda 
se demonstrou insufi-
ciente e se estendeu por 
vários dias com as dis-
tribuidoras disputando o 
mesmo produto devido a 
obrigatoriedade de adi-
ção do percentual míni-
mo obrigatório na mistu-
ra, acarretando com isso 
na elevação expressiva 
do preço do biodiesel 
para todo o mercado, 
sem que os distribuido-
res pudessem adquirir 
o volume necessário, já 
que não houve aumento 
da oferta.
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Variação percentual do volume de diesel vendido na comparação anual

O consumo de 
diesel no Brasil 
atingiu o fundo 

do poço em abril, mas 
vem dando sinais de re-
cuperação desde então. 
O setor foi o primeiro a 
se recuperar da redução 
de demanda provocada 
pela pandemia da co-
vid-19. Segundo dados 
divulgados pela ANP, 

julho foi o segundo mês 
seguido de crescimento 
da demanda pelo com-
bustível, na comparação 
anual. 
Em julho, as distribui-
doras movimentaram 
5,23 bilhões de litros do 
derivado. Esse volume 
é cerca de 0,8% maior 
do que o apurado no 
mesmo período de 2019. 

Essa tendência já havia 
sido destacada em ju-
nho, quando as vendas 
do derivado mais con-
sumido pelos brasileiros 
tiveram uma expansão 
de 0,9%. Embora modes-
ta, ela vinha depois de 
duas contrações relevan-
tes – -13,9% e -9,1% – 
verificadas na esteira da 
chegada da pandemia da 
Covid-19 ao país.

Consumo de diesel cresce e mostra sinais 
de recuperação

Vendas aumentaram pelo segundo mês consecutivo, segundo ANP
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Até o fim do ano, um novo biocombustível 
deverá estar regulamentado pela ANP. A 
proposta do Diesel Verde está em linha com 

a Política Nacional de Biocombustíveis (Renova-
Bio), de que trata a Lei nº 13.576, de 26/12/2017, 
que visa à expansão do uso de biocombustíveis na 
matriz energética brasileira.
"O objetivo inicial da ANP com a regulamentação 
do óleo diesel verde é proporcionar a adição dos 
três tipos de combustíveis na composição do Diesel 
B, ou seja, o produto acabado seria composto por 
Óleo Diesel derivado de petróleo, Biodiesel e Óleo 
Diesel Verde, no entanto, é necessária a evolução 
da regulamentação para que seja possível avaliar 
de forma mais precisa quais seriam as diferenças 
práticas em relação aos dois produtos, uma vez 
que numa primeira análise o diesel verde tem um 
papel muito parecido com o que já é desempenha-
do pelo biodiesel na composição do Óleo Diesel B", 
analisa o consultor Elias Mota, diretor da Mota As-
sessoria Empresarial.
Em julho, a Petrobras anunciou que concluiu com 
sucesso testes em escala industrial para a produ-
ção do diesel verde. Os experimentos foram reali-
zados na Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Re-
par), no Paraná, onde foram processados 2 milhões 
de litros de óleo de soja, que resultaram na produ-
ção de cerca de 40 milhões de litros de óleo diesel 
com conteúdo renovável.

O QUE É
O diesel verde ou Renewable 
Diesel, Hydrotreated Vegetable 
Oil (HVO) é um combustível 
renovável para motores a com-
bustão de ciclo diesel, produzi-
do a partir de matérias-primas 
renováveis, como gorduras de 
origem vegetal e animal, cana-
-de-açúcar, álcool e biomassa.
O novo combustível será adicio-
nado ao diesel de origem fóssil, 
que, atualmente, tem obriga-
toriamente 12% de biodiesel, 
resultando em uma mistura ter-
nária, ou seja, um combustível 
composto pelos três produtos.
O novo biocombustível é cons-
tituído predominantemente de 
hidrocarbonetos parafínicos, 
possuindo propriedades simi-
lares ao do diesel proveniente 
de fontes fósseis e difere-se do 
biodiesel, que é uma mistura de 
ésteres de ácidos graxos com 
propriedades semelhantes.
Fonte: ANP

Diesel Verde
Novo biocombustível será  

regulamentado até o fim do ano
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COMBUSTÍVEIS

Utilizado pela socie-
dade como refe-
rência para diver-

sos fins, o Levantamento 
de Preços e Margens 
de Comercialização de 
Combustíveis (LPMCC) 
realizado pela ANP sofre-
rá alterações a partir de 
setembro deste ano.
Elaborado há mais de 
20 anos pela ANP, o 
LPMCC, mais conhecido 
como “pesquisa de pre-
ços”, passará a ser cha-
mado de Levantamento 
de Preços de Combustí-

veis (LPC) e continuará a 
ser semanalmente publi-
cado na página eletrônica 
da Agência.
Segundo a agência re-
guladora, uma das prin-
cipais alterações diz res-
peito à forma de coleta 
das informações, o que 
será realizado por uma 
nova empresa contrata-
da. Os dados coletados 
serão complementados 
por dados de georrefe-
renciamento dos postos e 
por fotografias das res-
pectivas placas de pre-

ços. Até aqui, a categoria 
entende como positivas 
tais mudanças, afinal o 
próprio Sindicombustíveis 
Resan já havia em mea-
dos de 2019 comunicado 
a Agência sobre a ocor-
rência de falhas na divul-
gação de preços, alvo de 
reclamação por parte de 
empresas associadas. 
Porém, a principal altera-
ção do novo LPC refere-
-se à opção da ANP por 
não mais publicar con-
juntamente os preços 
de compra (“preço de 

ANP altera metodolgia de pesquisa semanal

Mudanças à vista!
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distribuição”) e de venda 
(“preço de bomba”), le-
vantados junto aos pos-
tos pesquisados, de acor-
do com as notas fiscais 
apresentadas. Ou seja, 
constarão dessa pesqui-
sa apenas os preços pra-
ticados pelos postos aos 
consumidores. E isso é 
preocupante, pois prejudi-
cará o controle de toda a 
sociedade sobre a atua-
ção de todos os agentes 
do mercado, especial-
mente das distribuidoras, 
afinal a produção e a 
revenda varejista continu-
arão a ter os seus preços 
divulgados publicamente. 
Segundo a advogada do 
Resan, Carolina Dutra, tão 
logo essa notícia foi veicu-
lada, a revenda varejista 
questionou a Agência so-
bre o alcance dessas alte-
rações, por meio de ofício 
assinado pela Fecombus-
tíveis e pelos sindicatos 
filiados. Em resposta, a 
ANP informou que tal novi-
dade consistiria em simples 
mudança “metodológica” 
na coleta de dados. Como 
as dúvidas da categoria 
não foram suficientemente 
respondidas, a agência foi 

novamente oficiada. En-
tão, a ANP confirmou que 
o novo LPC deixará de 
contemplar os preços pra-
ticados pelas distribuidoras 
aos postos, pois segundo 
a Nota Técnica nº 43/2020/
SDR/ANP-RJ essas infor-
mações seriam concor-
rencialmente sensíveis e 
sua divulgação poderia ter 
efeitos anticompetitivos. 
Os preços dos agentes 
distribuidores passarão a 
ser coletados pela ANP via 
Sistema de Informações de 
Movimentação de Produtos 
(SIMP) e, após tratamento 
estatístico, gerarão pre-
ços médios por município 
que serão publicados pela 
Agência.
“A inovação em questão 
baseia-se em controversa 
visão de que a divulgação 
do preço de distribuição 
pode causar efeitos anti-
concorrenciais. O que a 
revenda está buscando é 
demonstrar para a Agên-
cia é que a transparência 
sobre tal dado gera efeito 
inverso, pró-competição, 
permitindo que os postos 
revendedores possam legi-
timamente negociar melho-
res condições de compra, 

barateando o preço ao con-
sumidor. O acesso público 
a tal informação possibilita 
ainda que a sociedade em 
geral exerça seu papel 
de controle sobre um elo 
do mercado notoriamente 
oligopolístico, bem como 
que órgãos como Procons, 
Prefeituras, Ministério Pú-
blico, Tribunais de Contas, 
dentre outros, possam se 
valer de dados completos 
de distribuição e revenda, 
alinhados no tempo e no 
espaço, para fiscalizar 
condutas potencialmente 
lesivas  ao consumidor”, 
explica Carolina. 
Diante dessa grave situa-
ção, após reunião realizada 
pelas entidades sindicais 
com a ANP, um novo ofício 
da Fecombustíveis - assi-
nado conjuntamente pelo 
Sincopetro - foi encaminha-
do à agência solicitando 
a suspensão dessa refor-
mulação do LPMCC e a 
chance de manifestação de 
todos os agentes regulados 
e de terceiros que possam 
ser afetados com a citada 
exclusão, informa José 
Hernandes, Presidente do 
Resan e Vice-Presidente 
da Fecombustíveis. 
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Mesmo com a 
pandemia de 
covid-19, as 

empresas de revenda de 
combustíveis precisam 
estar em dia com a Nor-
ma Regulamentadora 
(NR)-20, que estabelece 
a realização de treina-
mento para funcionários 
que lidam com o proces-
so de abastecimento, 
como frentistas e gerente 
de pista, e também para 
os que trabalham em 

lojas de conveniência ou 
no setor administrativo.

O curso, que antes era 
realizado presencialmen-
te na sede do Resan em 
Santos e eventualmente 
em Bertioga e Registro, 
agora pode ser feito de 
forma virtual. A Labor-
med Saúde Ocupacio-
nal e a Fecombustíveis 
oferecem atualmente o 
curso teórico da NR-20 
nessa modalidade.

“Com a pandemia, não 
podemos colocar os 
alunos numa sala de 
aula, mas precisamos 
continuar atendendo à 
legislação. Por isso es-
tamos ministrando aulas 
através da plataforma 
Microsoft Teams, que é 
fácil de acessar. O aluno 
inscrito recebe um link 
para participar da sala 
de aula e lá é possível 
uma boa interação com 
nossos professores”, 

NR-20
a distância

CURSO
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explica Luiz Eduardo 
Gimênes, diretor admi-
nistrativo da Labormed, 
que está promovendo 
cursos online para até 30 
pessoas.
O curso é estruturado 
em módulos: iniciação 
(com carga horário de 3 
horas), intermediário (12 
horas) e atualização (4 
horas). Mais informações 
pelo telefone (13) 3226-
6116.

Fecombustíveis
Para atender essa de-
manda gerada durante a 
pandemia, a Fecombus-
tíveis também está ofe-
recendo novos cursos de 
atualização da NR-20 a 
distância.
O curso é realizado pela 
Phorte Educacional e 
também está estruturado 
em módulos: Integração 
teórico (com carga horá-
ria de 4 horas), Básico 

teórico (6 horas), Bási-
co teórico atualização 
(4 horas), Intermediário 
teórico (14 horas) e Inter-
mediário Atualização (4 
horas). Mais informações 
pelo site www.nr20ead.
com.br.
Vale destacar que a re-
alização desses cursos 
não dispensa a realiza-
ção do curso prático, 
cuja realização está 
paralisada por conta da 
pandemia.
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O transporte de com-
bustíveis pode 
ser feito de forma 

tranquila e ambientalmente 
responsável pela própria 
frota de caminhões dos 
postos de gasolina. Hoje, 
há seguro com cobertura 
especial para riscos causa-
dos por vazamento ou der-
ramamento da carga, que 
podem causar contami-
nação do solo, das águas 
de superfície e lençóis 
freáticos e outros impactos 
ambientais.
“Trata-se de um seguro de 
responsabilidade civil am-
biental em caso de aciden-
te com carga transportada”, 

Vantagens

1Atendimento 24 horas para emergências 
ambientais;

2 Cobertura para poluição decorrente do tan-
que de combustível e fluídos automotivos do 

meio de transporte;

3 Pagamento facilitado (à vista; seis vezes sem 
juros ou em até 10 vezes com juros);

4 Parceria com empresa de atendimento emer-
gencial;

5 Plano de Ação de Emergência – PAE.

Ambientalmente 
seguro

TRANSPORTE
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26 Reunião da Câmara 
Brasileira do Comércio de 
Combustíveis (CBCC), por 
videoconferência.

25 Reunião de Negociação 
para renovação da Conven-
ção Coletiva de Trabalho 
da categoria “Postos de 
Serviços” entre os sindicatos 
patronais e dos empregados 
do estado de São Paulo, por 
videoconferência.

Ações Resan/
agosto

20 Reunião Ordinária da 
Diretoria do Resan, realizada 
em Santos/SP.

24 Entrevista para TV Re-
cord Litoral, em Santos/SP, 
sobre a comercialização da 
nova gasolina.

26 Reunião de Negociação 
para renovação da Convenção 
Coletiva de Trabalho da ca-
tegoria de “Lava-Rápido”, em 
Santos/SP.

Coberturas básicas
- Danos Pessoais e Danos Materiais causados a 
terceiros;
- Custos de monitoramento, de remoção de con-
taminação do solo, águas de superfície e lençóis 
freáticos;
- Despesas de limpeza resultantes de Condições 
de Poluição da carga transportada
.

Cobertura adicional
Condições de poluição decorrentes de eventos 
não acidentais durante o transporte de carga 
- Cobre danos causados por fluídos e combustí-
veis dos veículos transportadores;

explica Danielle Costa, 
proprietária da CostaMar 
Seguradora, empresa par-
ceira do Sindicombustíveis 
Resan.
“Esse tipo de seguro cobre 
riscos causados por vaza-
mentos ou tombamento de 
carga, seja ela poluente ou 
perigosa. Acidentes com 
caminhões-tanque acon-
tecem também e o com-
bustível transportado pode 
causar dano ambiental, 
seja como consequência 
de uma batida e vazamento 
próximo de um rio ou uma 
encosta, por exemplo.
Danielle explica que o pro-
duto é da Porto Seguro e a 
cotação é feita de acordo 

com o perfil da empresa, 
e calculado através de um 
questionário enviado ao 
proprietário do caminhão.
“Cada proprietário indica o 
valor da carga transportada 
e quantos embarques são 
realizados mensalmente. 
Esse seguro conta com as-
sistência 24 horas e temos 
parceria com empresas que 
fazem o serviço de limpeza 
(em casos de vazamen-
tos ou derramamentos da 
carga). Certamente, esse 
seguro pode evitar prejuízo 
de milhões.” 
Mais informações com a 
Costamar Seguros pelo 
telefone (13) 3235-2678.

21 Reunião da Fecombustí-
veis e entidades sindicais com 
a ANP, realizada por videonfe-
rência.
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Um brinde a você!

17 Vladimir Gena-
dy Ignatovitch

Auto Posto Mathias - 
Cubatão

18 José Maria 
Gonçalves Fer-

nandes
Posto de Serviço Pa-
dre Anchieta - Praia 
Grande
Posto de Serviços Al-
batroz - Praia Grande
Posto de Serviços 
Jardim Indaiá - Praia 
Grande

20 Elbert Jacinto 
P. Carvantes

Auto Posto Pôr do Sol 
- Itanhaém
Auto Posto Porto Se-
guro - Itanhaém
Auto Posto Praias do 
Sul - Itanhaém

23 Laura Helena 
L. de Moraes

Pantera Troca de Óleo 
- Santos

SETEMBRO
2ª QUINZENA

OUTUBRO
1ª QUINZENA

05 Maria Alice Ferrei-
ra Ribeiro

Auto Posto Montana Vila 
Tupi - Registro
Posto do Rocio - Iguape
Posto Triângulo de Cajati - 
Cajati

07 Nilcen Martins 
Dantas

Auto Posto Shalon da 
Nove de Abril - Cubatão

08 Kátia Roberta Can-
delaria Fernandes 

Lanches e Conveniência 
Xixová - Praia Grande 
   

14 Eduardo Zaninetti 
Auto Posto Mundial 

de Peruíbe - Peruibe
Centro Automotivo Viamar 
- Cubatão

15 Alessandra Mar-
tins Dantas 

Auto Posto Shalon da 
Nove de Abril - Cubatão
Auto Posto Viaduto - Cuba-
tão

23 Vanessa Maria 
Batista Lopes

Auto Posto Leãovip - San-
tos

25Aderson Neves 
Sanches

Auto Posto Estrela Azul - 
Juquiá

26 Ronaldo Freitas 
Dias

Auto Posto Stop Car- 
Santos

27 Laerte Alves de 
Oliveira 

Posto Dom Pedro de Mi-
racatu Rota Sul - Miracatu
Rede Dom Pedro de Pos-
tos - Miracatu

28 Margarete Rocha 
de Paula Solino

Auto Posto Filadélfia de 
Peruíbe - Peruíbe

30 Eduardo César 
Lima Tomé

Auto Posto Bertioga - Ber-
tioga



PIX

  

1 Foi publicada no início de setembro 
a Resolução ANP nº 827/2020, que 
retoma a contagem dos prazos nos 

processos administrativos sancionadores 
em virtude da perda de eficácia da Me-
dida Provisória nº 928/2020. O processo 
administrativo sancionador é o procedi-
mento de aplicação de penalidades no 
âmbito da fiscalização das atividades 
reguladas pela ANP. A nova resolução 
revoga dispositivos das Resoluções da 
ANP nº 812/2020 e nº 816/2020, ambas 
baseadas nas determinações da MP nº 
928/2020, que suspendia diversos prazos 
e alterava definições de procedimentos 
administrativos em virtude da pandemia 
de Covid-19 para toda a administração 
pública.

PRONAMPE 4 O presidente do Banco Central, 
Roberto Campos Neto, afirmou que 
o novo sistema de pagamentos ins-

tantâneos, o Pix, vai reduzir os custos para 
as empresas e proporcionará mais eficiência 
no fluxo de caixa. “É muito importante enten-
der essa mudança que estamos passando e 
como isso tem sido intensificado pela crise, 
pela pandemia. A gente vê o número de 
pagamentos digitais crescendo”, afirmou. 
Segundo ele, o custo operacional para as 
empresas será reduzido e terão facilidade 
no recebimento de pagamentos e redução 
de gastos com transporte de dinheiro. O Pix 
entrará em funcionamento em 16 de novem-
bro deste ano.

3 A segunda etapa do Pronampe 
vai ofertar R$ 12 bilhões em 
financiamentos para atender 

aos pequenos negócios que enfrentam 
dificuldades por conta da Covid-19. A 
liberação do recurso foi oficializada em 
Medida Provisória publicada no Diário 
Oficial da União. Os recursos estão 
disponíveis para microempresas com 
faturamento de até R$ 360 mil por ano 
e empresas de pequeno porte com até 
R$ 4,8 milhões de faturamento anual, 
considerando a receita bruta de 2019. 

FIQUE LIGADO

ANP
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2 
Em agosto, foi publicada a Lei n° 
14.043, que institui o Programa 
Emergencial de Suporte a Empre-

gos. O programa é destinado à realização 
de operações de crédito, cuja finalidade seja 
o pagamento de folha salarial de seus em-
pregados ou de verbas trabalhistas. Podem 
aderir: empresários, sociedades simples, 
sociedades empresárias e sociedades coo-
perativas, organizações da sociedade civil e 
empregadores rurais. A receita bruta anual 
desses agentes deverá ser superior a R$ 
360 mil e igual ou inferior a R$ 50 milhões, 
calculada com base no exercício de 2019. 
As linhas de crédito poderão abranger até 
100% da folha de pagamento do contratante, 
pelo período de 04 meses, limitadas ao valor 
equivalente a até 02 vezes o salário-mínimo 
por empregado.

SUPORTE EMERGENCIAL




