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Redes
sociais
A proximidade com o
cliente e o acesso à informação nunca foi tão
fácil, rápido e difundido
como atualmente. Isso
abre espaço para novas
formas de trabalhar e
aproveitar as ferramentas existentes para incrementar as vendas .
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As redes sociais podem ser grandes aliadas
para o setor de postos e conveniências.

Veja as dicas do Sebrae para destacar sua empresa nas
mídias sociais.

Cursos da CIPA e Benzeno serão realizados em outubro.

Postos da Vibra continuarão utilizando marca Petrobras.

Confira as notícias do nosso mural.
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Inflação e opinião pública

otícias recentes apontam que a prévia da inflação no Brasil ultrapassou
a marca dos 10% por ano, puxada
(adivinhem?!) pela alta nos preços dos
combustíveis. Mais uma vez, a revenda,
que é o elo mais próximo do consumidor,
fica com o papel de vilão neste cenário
que só tende a piorar com o acirramento
da disputa política no Brasil

ta os demais combustíveis de consumo
padrão dos cidadãos.

Enquanto o Governo Federal coloca a
culpa nos governadores e nos impostos
estaduais, as unidades federativas ponderam que a política de preços da Petrobras
é a principal responsável pelos aumentos.

E o câmbio é peça-chave nessa história,
já que o petróleo, sendo uma commodity,
tem preço definido em dólar pelo vai e
vem do mercado internacional.

O IPCA-15, uma espécie de prévia da
inflação oficial, foi divulgado no final de
setembro pelo IBGE e teve um salto de
0,89% para 1,14% em relação ao mês
anterior. Esse é o maior indicador para
um mês de setembro desde o início do
Plano Real. Só em 2021, o IPCA-15 acumula uma alta de 7,02% e, nos últimos 12
meses, 10,05%. Essa taxa é praticamente duas vezes a meta estabelecida pelo
governo federal: de 3,75%.
Ocorre que revendedores e consumidores
já têm sentido esses aumentos há tempos.
De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP), até agosto de 2021,
o consumidor brasileiro já pagava, em
média, 26,25% a mais por litro de diesel
em comparação a janeiro do mesmo ano.
Segundo o levantamento, a escalada do
aumento de preço do diesel também afe-

O fato é que a instabilidade política no
Brasil e a retomada das atividades mundo
afora com o avanço da vacinação contra
a covid-19 trazem uma perspectiva pessimista para o brasileiro. Segundo projeções
macroeconômicos, o preço dos combustíveis não deve reduzir a médio prazo.

A crise institucional interna, protagonizada
pelo presidente Jair Bolsonaro, interfere na
credibilidade do país e, consequentemente, no valor da moeda brasileira. Assim,
quanto mais esquenta a guerra entre os
poderes, mais sobe o dólar e mais cara
fica a gasolina.
Pensando nisso, a internet, através das
redes sociais, pode ser uma aliada potente. Trabalhar conteúdo verdadeiros, que
corroborem a importância e a credibilidade do nosso setor contra as fake news é
fundamental.
O poder das redes sociais para os negócios, aliás, é assunto desta edição de
Postos & Serviços. Como podemos utilizar
as mídias digitais para fortalecer não só os
nossos negócios, mas também a imagem
do setor? Vale a reflexão. Um abraço e até
mês que vem!
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COMUNICAÇÃO

A rede
como
aliada
Como as mídias sociais podem ajudar postos e lojas a
divulgar produtos e serviços, impulsionando os negócios

C

om o crescimento das
redes sociais,
cada dia mais a internet domina os meios
de comunicação em
todo o mundo. A proximidade com o cliente e
o acesso à informação
nunca foi tão fácil, rápido e difundido como
atualmente. Toda essa
rede de possibilidades abre espaço para
novas formas de trabalhar e aproveitar as
ferramentas existentes
para incrementar suas
vendas.
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Hoje, as redes sociais
fazem parte de um segmento importante na
estratégia qualquer negócio. Dentre os canais
de marketing digital, as
redes sociais oferecem
oportunidades diferenciadas para atrair e
fidelizar clientes.
“As redes sociais hoje
são fundamentais e
funcionam em substituição aos sites. Agora
é mais fácil para uma
empresa expor seus
produtos e a diferença é que você abre um
canal de comunicação

com o consumidor. Não
é mais uma via de mão
única. Isso é bom, pois
você consegue conhecer seu consumidor,
consegue entender o
que ele está buscando
e deseja, quais os interesses dele”, afirma
Isabela Wippich Jorge,
professora de Mídia no
curso de Publicidade e
Propaganda e Universidade Católica de Santos (UniSantos).
“As redes sociais aumentam não só a visibilidade, mas também
podem elevar as ven-

das, porque através
delas conseguimos criar
um contato direto com
o cliente, com um link
direto, eliminando intermediários”, acrescenta a
especialista.
De acordo com Isabela,
certamente as mídias
sociais são também
vantajosas para os postos de combustíveis e
lojas de conveniência.
“Nas redes, o posto de
gasolina pode entrar
nesse conceito de que
faz parte da vida das
pessoas, criar uma rede
de fidelidade, gerar desconto, e sempre lembrar
a questão da qualidade
do combustível, da credibilidade da marca, e
nos serviços oferecidos
pela empresa”, sugere
ela.

"Não é mais
uma via de
mão única. Isso
é bom, pois
você consegue
conhecer seu
cliente, entender o que ele
deseja e está
buscando"
Isabela Wippich
Professora e gerente de
Marketing da UniSantos

Santos, sócio-proprietário de posto da Rede
Portal de Santos. O empresário diz utilizar os
perfis da empresa para
divulgar lançamentos,
“Começamos a trabalhar promoções e fotos reais
há uns 10 anos com o
dos produtos vendidos
Facebook e migramos
nos postos e nas lojas
para o Instagram há uns de conveniência.
quatro anos. A rede social é uma modernidade “Os clientes gostam
e fortalece a comunica- muito quando nossos
funcionários participam
ção com nossos clientes. Recebemos muitos e apresentam as promoções e novidades da
feedbacks através das
rede. Os clientes gosmídias sociais”, avatam e os funcionários
lia Thiago Ferreira dos

se sentem valorizados”,
conta Thiago.
“É importante olhar para
dentro do seu negócio e
identificar o diferencial
do seu posto e trabalhar
em cima disso (nas postagens das redes sociais)”, aconselha o publicitário Diego Nunes.
“O Portal de Santos, por
exemplo, é conhecido
pelo atendimento dentro
das lojas e nas pistas.
Então há funcionários
que são quase celebridades no posto. Os funcionários são a alma da
empresa”, destaca ele,
que administra a conta
do posto no Instagram,
hoje com 10 mil seguidores.
O publicitário afirma,
ainda, que é preciso ter
um conjunto de ações
para alavancar os perfis
das redes. “É necessário realizar para divulgar. Hoje utilizamos
influenciadores também
para divulgar o lançamento de novos produtos, por exemplo, com o
objetivo de aumentar o
nosso público de seguidores e crescer a nossa
rede. Essa é uma maPOSTOS & SERVIÇOS | 05

neira saudável de crescer. Não adianta nada
uma empresa investir na
“compra de seguidores”,
que não irão te acompanhar e não refletirão em
resultados para seu negócio. O ideal é crescer
através de ações, assim
as pessoas (seguidores)
vão querer estar ali no
seu perfil”, acrescenta
Diego.

tos de atenção que uma
empresa deve ter quando cria um perfil nas
redes sociais.

“Contratar uma agência
é fundamental para esse
tipo de trabalho, porque
ela vai trabalhar de forma diferenciada. Criar
um perfil (nas redes sociais) é fácil, mas a empresa deve estar sempre
presente. Não é uma
coisa para se fazer só no
Atenção
fim de semana, é preciso
Professora e gerente de
ter gestão, requer agiliMarketing da Unisantos,
dade, respostas rápidas.
Isabela Wippich Jorge
A gestão é tão importanlembra também dos ponte quanto a criação. Não

pode ser feita por qualquer um”, orienta Isabela. “É ruim você só abrir
um canal (de comunicação)e não dar satisfação
para o cliente. Não pode
criar uma rede social e
achar que basta publicar
e não fazer mais nada.
É preciso ter uma gestão
nas redes sociais. Um
trabalho bem feito impacta sim nas vendas”.
Segundo a professora,
outra opção também é
contratar uma pessoa
que fique no posto, mas
destacada exclusivamente para trabalhar

Redes sociais
no Brasil e no mundo
O Brasil é o 3º país que mais usa redes sociais no mundo, com uma média de 3 horas e 42 minutos por dia. Ao considerar todos os países, o território fica atrás somente da Filipinas e Colômbia, que gastam em média 4 horas e 15 minutos e 3 horas e 45 minutos, respectivamente.
É o que releva um estudo divulgado pela plataforma de descontos CupomValido.com.br. O site
reuniu dados da Hootsuite e WeAreSocial, sobre o uso de redes sociais no Brasil e no mundo.
No Brasil, são mais de 150 milhões de usuários de redes sociais. A taxa, pelo total de habitantes, é de 70,3%, um dos maiores dentre todos os países. O Sudeste é a região do Brasil
com a maior porcentagem, cerca de 78% das pessoas utilizam redes sociais.
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com isso. “A frequência
de postagem depende
muito do negócio. Não é
necessário postar todo
dia, isso depende do
perfil da sua empresa,
mas é preciso ter planejamento.”

possível falar de serviços de uma forma mais
leve.”

a parceria com os donos
é fundamental, pois precisamos ter liberdade
para criar o conteúdo.
“A rede social é uma moO dono ‘topar’ as ideias
dernidade na comunicaé parte fundamental no
ção com os clientes. Nós
apostamos em falar com o processo de criação, ascliente de uma forma bem sim fugimos do resultado
tradicional. Se formos ouBom humor
humorada, através de
brincadeiras, aproveitando sados, teremos resultaIsabela Wippich explica
dos positivos”, conclui o
que as redes sociais dão o que é assunto no mopublicitário Diego Nunes.
mento”, concorda Thiago
espaço também para
A seguir, veja algumas
uma linguagem mais in- Ferreira dos Santos.
formal, permitindo brin“A linguagem da rede so- dicas do Sebrae para
destacar sua empresa
cadeiras nas interações
cial não precisa ser encom os seguidores. “É
gessada. Neste sentido, nas redes sociais.
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12 dicas para destacar sua
empresa nas redes sociais
Como gerenciar suas seus perfis gastando pouco e alcançando resultados?
Diversas ações e investimentos podem ser realizados nas plataformas das redes sociais,
mas algumas dicas podem ser úteis para os empresários que querem começar ou aprimorar
o que já estão fazendo no meio digital.
1 – Saiba quem é seu público e quais redes sociais ele usa mais
Para começar, pesquise, analise e conheça quem de fato é o seu público. Mesmo que para
isso você precise definir diferentes perfis de clientes para o seu negócio. Essa é uma boa
forma de analisar o que cada um desses públicos consome nas redes sociais, que tipo de
conteúdo os atrai e quais plataformas eles preferem utilizar.
2 – Defina onde você quer estar
Após analisar onde está seu público, defina com quais redes sua empresa vai trabalhar.
Lembre-se, você não precisa estar em todas as plataformas sociais, porém onde sua marca
estiver, tente mantê-la o mais atualizada e bem feita possível.
3 – Pense em conteúdo relevante para o seu público
Algumas redes sociais possuem foco em fotos ou vídeos, outras ainda podem ter textos e
conteúdos. O importante é você estar adequado à plataforma que está utilizando e com o
que o seu público espera. Crie material que seja interessante e relevante, que faça seu público lembrar-se da sua marca.
4 – Seja constante
Dependendo do seu tipo negócio, pode ser que a postagem diária seja interessante. Porém,
para outras empresas, algumas postagens semanais são suficientes. O importante é ser
coerente, ficar muito tempo sem aparecer nas redes não causa uma boa impressão (além de
prejudicar o alcance das suas postagens), bem como postar demasiadamente. A dica é criar
planejamentos mensais das postagens e conteúdos, para que você não se perca na frequência de posts.
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5 – Forneça muitas informações ao seu cliente, o máximo possível!
Coloque tudo que pode ser relevante para o cliente nas suas redes sociais. Informe telefone, e-mail, número do WhatsApp se a empresa tiver, endereço, horário de funcionamento,
website, se o seu local oferece estacionamento. Informe também sobre horários especiais
em feriados e férias. Há também espaços para colocar o histórico da empresa, quem é a sua
marca, fotos, se você aceita reservas e assim por diante. Imagine que clientes novos podem
olhar essas informações diariamente.
6 – Invista em boas fotos ou vídeos dos seus produtos ou serviços
Lembre-se, hoje em dia as pessoas buscam o que é real. Imagens prontas nem sempre
podem ser uma boa ideia, mas se precisar usar algumas imagens da internet procure os
bancos de imagens gratuitas (livres de direitos autorais) ou bancos de imagem em que você
pode comprar as imagens. Aproveite também fotos dos fornecedores dos produtos que você
vende, muitas vezes eles possuem boas fotos para que você as use também.
Melhor que isso? Crie suas próprias imagens! Na hora de fazer suas próprias fotos, vale a
criatividade e disponibilidade financeira da empresa. Há quem faça boas fotos com equipamento próprio ou uso de um celular com uma câmera de boa qualidade. Atenção ao uso da
luz, de preferência natural e ao cenário. Há ainda quem chame profissionais para fazer as
fotos da sua empresa ou produtos. Pense sempre na realidade do seu negócio, quem você
quer atingir e o que seu público procura.
7 – Valorize as pessoas
Mesmo que o uso das redes sociais com fins comerciais esteja cada vez mais comum, lembre-se que quem se cadastra nessas plataformas procura conectar-se com pessoas. Valorize
as pessoas com quem sua empresa se envolve. Ações com funcionários, clientes, projetos e
ações sociais podem ser conteúdos que mostram a essência do seu negócio e valorizam os
seres humanos.
8 – Crie engajamento
O cliente não quer ser só mais um expectador. Isso já acontece na publicidade tradicional,
como na TV ou revistas, nas redes sociais o público busca interação com as marcas que
ele consome! Mostre para seus clientes o que ele quer ver, promova conversas. Deixe os
canais abertos para que o cliente pergunte, comente, marque os amigos. Esse é o objetivo!
Não adianta usar a rede social e demorar dois dias para responder o cliente. Entenda que os
clientes querem agilidade. Não precisa estar on-line 24h por dia, as redes colocam à disposição
mensagens automáticas pelas quais você pode informar aos clientes que entrarem em contato
sobre os horários que a empresa está disponível. Porém, tenha em mente que alguém sempre
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deve estar pronto para responder ao cliente o antes possível, de forma clara e gentil.
9 – Patrocine suas postagens
Não tem mais como alcançar seu público sem patrocinar, ou seja, sem investir dinheiro nas redes. O alcance orgânico (que é o alcance não pago) é muito baixo, quase nada. Se você já está
investindo recursos para criar as postagens, suas fotos e conteúdos, pense e planeje quanto
você quer e pode gastar por mês com impulsionamentos nas redes sociais. Analise esse valor
como parte da sua verba de marketing mensal, coloque-a no seu planejamento financeiro. O
valor que você gastará dependerá muito da sua disponibilidade de caixa, do público que você
deseja atingir (é um público local, regional, para todo o Brasil?). Plataformas como Instagram e
Facebook possuem um gerenciador unificado – chamado Gerenciador de Negócios – para que
você possa patrocinar e controlar suas postagens, além de analisar os resultados.
10 – Utilize perfis comerciais nas plataformas
Usar perfis pessoais nas redes sociais não é uma boa ideia. Primeiramente, porque as plataformas buscam bloquear usuários que utilizam as redes dessa forma. Segundo porque com
perfis pessoais você não pode patrocinar suas páginas para alcançar mais clientes. Utilize
os perfis comerciais e usufrua das ferramentas que eles oferecem, como impulsionamentos,
relatórios e informações de contato da sua empresa que você pode deixar disponíveis.
11 – Analise e compare os seus resultados
No momento que você estiver trabalhando com as redes, utilize os relatórios que elas fornecem sobre seu negócio e suas postagens. Tanto o Facebook como o Instagram fornecem
muitos gráficos sobre o desempenho das postagens, como alcance, reações, cliques ou outros dados conforme o objetivo da sua campanha. Compare-as, veja quais deram resultados
melhores, quais alcançaram mais pessoas? Se possível, pergunte aos clientes como ficaram
sabendo da sua empresa ou sobre um produto. Essa também é uma forma de criar uma
percepção sobre o alcance das redes sociais. Somente analisando os dados e resultados do
seu negócio você poderá melhorar e aprimorar suas campanhas.
12 – Utilize as novidades das redes sociais
Novas formas de interação e divulgação normalmente conseguem um alcance melhor que
as demais, já que as plataformas lançam as novidades para que os usuários as utilizem.
Aproveite-as! Os stories, que não são mais tão novos, ainda são uma forma muito boa de
interação e alcance com custo zero ou muito baixo. Os vídeos e as publicações em formatos
diferentes também são exemplos dessas postagens.
Fonte: Sebrae
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MERCADO

Postos continuarão usando marca Petrobras

E

m comunicado à
imprensa, a Vibra
afirmou recentemente que manterá sua
parceria com a Petrobras
para o uso de marcas
em seus postos de combustíveis. Mais de 8 mil
pontos de venda pelo
Brasil seguirão usando o
nome Postos Petrobras, e
continuarão vendendo as
marcas GRID e Podium,
que são de propriedade
da estatal.
A Vibra mantém um contrato de licenciamento
que tem validade de dez
anos, podendo ser renovado por mais dez. "Con-
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tinuaremos oferecendo
nosso mix de produtos e
serviços de alta qualidade,
chancelados pela marca
Petrobra (...) Além disso,
estamos mudando a imagem de toda a nossa rede
de postos, incluindo as lojas BR Mania e os centros
automotivos Lubrax+. Até
o momento, já reformamos mais de 500 postos
e a previsão é de fechar o
ano com mais de 700 com
a nova imagem. Por outro
lado, um dos planos para
a nossa rede de postos
é aumentar essa rede de
forma seletiva e investir na
manutenção e infraestru-

tura já existente", afirmou
na nota Léo Burgos, diretor de Desenvolvimento
de Negócios e Marketing
da Vibra.
"O sistema de marcas que
abrange os Postos Petrobras, a loja BR Mania e os
combustíveis é algo reconhecido, de valor e muito
próximo ao consumidor.
Nós não temos nenhum
interesse em mudar a
marca Petrobras nos
postos, pois entendemos
que essa é uma marca
reconhecida pelos consumidores’", afirma Wilson
Ferreira Júnior, presidente
da Vibra.
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FISCALIZAÇÃO

Assinatura digital em SST
já está em vigor
Para empresas de médio e grande porte, exigência passou
a valer em abril

P

ublicada em abril de
2019 pelo Ministério
da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho/Secretaria de
Previdência, a Portaria 211
estabeleceu a exigência de
assinatura digital em todos
os documentos de Saúde
e Segurança do Trabalho
(SST) e definiu prazos para
sua implantação nas empresas (veja quadro ao lado).

PGR, PCMAT, certificados
de treinamentos e todos os
demais documentos, laudos e programas de SST
sejam natos digitais. Ou
seja, sejam elaborados em
meio eletrônico e assinados
eletronicamente.

Para empresas de pequeno
porte, a nova norma entrará
em vigor a partir de abril de
2022, mas, se o seu negócio não é uma EPP ou microempresa, essa exigência
já está em vigor, informou
em comunicado a Labormed Saúde Ocupacional,
conveniada ao Resan

Exige ainda parâmetros de
segurança para os documentos e certificados (PDF
A1; NBR ISO 19005-1 para
os documentos; padrão
ICP Brasil para os certificados). Os documentos que
atendam a esses padrões
serão considerados como
originais e serão os exigidos
pela fiscalização in loco ou a
distância (quando o auditor
fiscal solicita o envio dos documentos pela web ou sua
entrega em mídia).

A Portaria determina que
ASO, PCMSO, PPRA, PPP,

Para o período anterior à
portaria, os documentos em
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PRAZOS:
- Microempresas e empreendedores individuais (MEI): abril de 2024;
- EPP (empresas de
pequeno porte): abril de
2022;
- Todas as demais empresas: abril de 2021.
papel podem ser digitalizados e arquivados eletronicamente, mas o original em
papel tem que permanecer
arquivado e pode ser exigido pela fiscalização do
Ministério do Trabalho, Previdência, Fazenda.
Fique atento! A portaria já
está vigorando e sua empresa pode ser compelida a
apresentar essa documentação a qualquer momento.

Ações de representatividade do Resan
agosto e setembro/2021

16/08 Participação no
03/08 Reunião virtual

da ANP sobre proposta de
revisão das especificações
do biodiesel.

05/08 Reunião Virtual

Extraordinária do Conselho
de Representantes da Fecombustíveis.

11/08 7ª Reunião Vir-

tual ABNT da Comissão
de Estudo de Máquinas e
Equipamentos para Distribuição e Armazenamento
de Combustíveis (ABNT/CE004:028.001).

Programa Edgar Boturão da TV
Santa Cecília, em Santos/SP.

16/08 Reunião da Diretoria
da Fecombustíveis, realizada
por videoconferência.

20/09 Webinar de Lança-

mento da UniCNC de novos
conteúdos e escolas para aprimorar o desenvolvimento das
entidades sindicais participantes
do SEGS.

20/09 Reunião da ANP

21/09 Reunião com Sem-

09/09 Entrevista do presi-

30/09 Reunião de Diretoria

sobre proposta de revisão da
Resolução ANP nº 50, de 2013,
que dispõe sobre as especificações e controles de qualidade
de óleo diesel de uso rodoviário,
realizada por videoconferência.

pospetro/Santos para tratar da
pauta de reivindicações da categoria de lava-rápido para renovação da Convenção Coletiva,
em Santos/SP

dente José Camargo Hernandes do Sindicombustíveis Resan,
para o portal de notícias BS9.
realizada na sede do sindicato.

REVENDA DE GLP

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

AV. ANA COSTA, 136 - VILA MATHIAS - SANTOS - TEL: (013) 3226-6116
www.labormed-sso.com.br - e-mail: labormed@labormed-sso.com.br
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Um brinde
a você!
OUTUBRO

05

Auto Posto Viaduto -Cubatão
Marielli de Oliveira
Dosher
Auto Posto Pedro de Toledo
- Pedro de Toledo

Carlos Zabeu Guedes
Auto Posto Ipê de Itanhaém - Itanhaém
Auto Posto Pinheiro do Caiçara
- Praia Grande

08

Bruno Luiz Dias
dos Santos
Auto Posto São José de
Santos - Santos

Fernando Quintas
Jorge
Auto Posto Glicério Santista Santos

14

Dilermano do Nascimento
Auto Posto Ponto de Encontro - Iguape
Auto Posto Postal de Iguape - Iguape

Nelson Ricardo Ribeiro
F. da Silva
Bomba Campo Grande - Santos
Pantera Troca de Óleo - Santos

Maria Alice Ferreira Ribeiro
Auto Posto Montana Vila
Tupi - Registro
Posto do Rocio - Iguape
Posto Triângulo de Cajati
- Cajati
Kátia Roberta C.
Fernandes
Lanches e Conveniência
Xixová
Praia Grande
Eduardo Zaninetti
Auto Posto Mundial de
Peruíbe - Peruíbe
Centro Automotivo Viamar
- Cubatão

15

Alessandra Martins Dantas
Auto Posto Miraldo -Cubatão
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16
18
19
21

Carolina Ferramenta Malta Ferrari
Auto Posto Vila São Paulo Itanhaém

Posto Fazenda Caribó - Itariri

22
25

28
30

João Giovanella
Comércio de Combustíveis Giovanella - Barra do
Turvo

FIQUE LIGADO
PETROBRAS

1

A Petrobras aprovou novos modelos contratuais para venda de gasolina A e de óleo
diesel rodoviário e marítimo para as distribuidoras de combustíveis. Segundo a companhia,
os novos modelos contratuais visam "simplificar
alguns processos, aumentar a competitividade e
trazer flexibilidade para a Petrobras na adoção
de novas estratégias comerciais". "No cenário
atual do mercado, caracterizado pela entrada de
produto importado por terceiros e pelo processo
de desinvestimento de ativos de refino, torna-se
necessário promover aperfeiçoamentos em algumas cláusulas comerciais e operacionais." A
estatal afirmou que os novos contratos darão mais
flexibilidade, sendo possível ajustar condições
comerciais de acordo com o mercado.

ETANOL

2

Os preços do etanol no Brasil devem
seguir firmes pelo menos até abril ou
maio de 2022, segundo projeções
do Rabobank divulgadas em relatório no
último dia 16/09, na ausência de uma queda
no preço internacional do petróleo ou uma
valorização relevante do real. “Os preços
de etanol já ficam em níveis de entressafra
— nas bombas no estado de São Paulo, o
preço de etanol hidratado está, em média,
77% do preço da gasolina”, disse o banco.
Com uma safra 2021/22 de cana-de-açúcar
menor, a entressafra neste ano deve ser
prolongada. Até o final de agosto, a moagem
de cana no Centro-Sul do país estava em
393 milhões de toneladas, ou seja, restam
apenas cerca de 130 milhões de toneladas
a serem colhidas, tomando como base uma
estimativa total de moagem de 520 milhões
de toneladas no ciclo 2021/22.

ICMS

3

Pressionado pelo aumento dos
preços de gasolina e diesel, o
governo entrou com ação no
Supremo Tribunal Federal (STF), no dia
09 de setembro, para obrigar os Estados
a adotar alíquota única de ICMS sobre os
combustíveis. O documento é assinado
pelo próprio presidente Jair Bolsonaro
e pelo advogado-geral da União, Bruno
Bianco, e pede que o Supremo fixe prazo
de 120 dias para que o Congresso aprove uma nova lei sobre o tema. A petição
encaminhada ao Supremo é uma Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO).

PIX

4

O Banco Central anunciou, no
início do mês, que as novas
modalidades do Pix, o Pix Saque (que permitirá o saque em dinheiro
em estabelecimentos comerciais) e
o Pix Troco (que também permitirá o
saque, mas associado a uma compra
ou à prestação de um serviço), estarão
disponíveis a partir do dia 29 de novembro. Segundo o BC, estabelecimentos
comerciais e redes de caixas 24 horas
compartilhados poderão oferecer o Pix
Saque, além de participantes do Pix, por
meio de seus terminais próprios.
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de 2022, no São Paulo Expo.
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