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As mudanças recentemente divul-
gadas pela ANP atingem em cheio 
a nós, revendedores de combus-

tíveis. Assim como tem feito há tempo, o 
Governo passa a à sociedade a imagem 
que a ponta final é culpada pela elevação 
dos preços dos combustíveis.
Isso porque a justificativa quanto às re-
centes mudanças regulatórias (através 
das medidas provisórias 1063 e 1069, 
além do decreto 10792) é a redução do 
preço dos combustíveis para o consumi-
dor final. Porém, tais medidas se mos-
tram pouco efetivas para o alcance desse 
objetivo. 
Um deles é a questão da infraestrutura e 
logística para que o refino, a distribuição 
e a revenda concretizem seu potencial. 
Não é lógico reestruturar a última ativida-
de da cadeia sem antes concluir mudan-
ças que estão em curso em relação aos 
elos anteriores (sobretudo no refino) e 
que afetarão todo o sistema de abasteci-
mento. 
A Fecombustíveis e os sindicatos da 
revenda fizeram esse alerta quando par-
ticiparam das discussões do Programa 
Abastece Brasil em 2019; época em que 
a ANP lançou sua agenda regulatória 

2020-2021, sinalizando que colocaria em 
debate polêmicas propostas de mudan-
ças na revenda varejista e atacadista; e 
por ocasião da audiência pública 07/21. 
Todo esse trabalho foi atropelado pelas 
medidas provisórias em questão, tor-
nando o cenário incerto para todos. Por 
exemplo, em 25 de novembro, a Câmara 
dos Deputados votou a MP 1.063, repro-
vando a figura da "bomba branca", já em 
vigor por conta da citada medida provisó-
ria. O certo é que a bagunça está longe 
de acabar.
Por conta dessas mudanças, a edição 
de Postos & Serviços deste mês traz 
uma matéria especial sobre as alterações 
impostas pela ANP. Nunca foi tão impor-
tante estarmos atentos.
Talvez a medida mais controversa seja a 
permissão para o delivery de combustí-
veis: será que valerá a pena investir nes-
se novo formato de comercialização?
Algumas ações ainda estão sendo impe-
tradas diante da ANP para que sejam es-
clarecidas todas as dúvidas da revenda. 
Mais novidades virão. É preciso cautela 
neste momento.
Boa leitura e até mês que vem! 

EDITORIAL
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REGULAÇÃO
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O tempo de mu-
danças chegou 
para a revenda 

de combustíveis. Com 
novas regras feitas pela 

ANP, foi publicada no 
Diário Oficial da União, 
no início de novembro, 
a Resolução 858, que 
altera parte das normas 
vigentes hoje no setor de 
combustíveis, incluindo 
revenda, distribuição e 

Transportadores-Revende-
dores-Retalhistas (TRRs).
Segundo analistas, a 
expectativa do Gover-
no Federal é ampliar a 
competitividade entre 
os agentes, na tentativa 
de reduzir o preço dos 
combustíveis.
Através da Fecombus-
tíveis e de sindicatos 
filiados, a revenda vi-
nha solicitando que 
a agência reguladora 

As mudanças chegaram

Novas regras publicadas pela ANP alteraram resoluções até 
então vigentes para a revenda e permitem o delivery de 
combustíveis, a 'bomba branca' e  a precificação em duas 

casas decimais, dentre outras novidades. Saiba que muda.
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fizesse a abertura do 
setor de forma encade-
ada, a partir do refino 
(que ainda permanece 
sob monopólio da Pe-
trobras, mesmo com a 
venda de duas de suas 
refinarias), mas não 
teve jeito. 
As mudanças terão iní-
cio pelo final da cadeia. 
Com isso, a ANP alterou 
a Resolução 41/2013, 
implementando cinco 
mudanças, entre as 
principais a permissão 
do delivery de combus-
tíveis e o posto multi-
marcas (flexibilização 
da tutela regulatória de 
fidelidade à bandeira). 
Também foi alterada 
Resolução ANP 8/2007 
(que regulamenta a 
atividade de TRR) e a 
Resolução ANP 58/2014 
(que regulamenta a ati-
vidade de distribuidor de 
combustíveis). A nova 
resolução 858/2021 re-
mete a algumas dúvidas 
por parte da revenda, 
que deverão ser escla-
recidas junto à ANP. 
Confira a seguir o que 
muda para os postos de 
combustíveis.

A permissão para a venda 
de gasolina e etanol no 
formato delivery chegou. 
Enquanto isso, há quem 
apoie e tem quem discor-
de do tema. De fato, parte 
do setor acredita que o de-
livery de etanol e gasolina 
pode atrair novos clientes, 
trazendo oportunidades 
de negócios. Ocorre que, 
para atender a todos os 
requisitos impostos pela 
ANP para aderir a esse 
novo formato de venda, o 
empresário deverá estar 
disposto a investir finan-
ceiramente em algo com 
muitas restrições e riscos.
“Antes de investir no deli-
very, o empresário precisa 
analisar os riscos ineren-
tes a essa atividade: exis-
tem riscos com relação à 
segurança da população 
(acidentes pela venda 
de produto inflamável), 
à contaminação do meio 
ambiente e a possibilida-
de de elevação do não 
pagamento de impostos”, 
comenta o presidente do 
Sindicombustíveis Resan, 
José Camargo Hernan-
des. “Será que a ANP terá 

fiscalização suficiente para 
evitar a concorrência desle-
al, com práticas anticompe-
titivas como a sonegação 
fiscal?”, questiona.
“Além de investir em um 
caminhão, o empresário 
que optar pelo delivery terá 
que cumprir uma série de 
exigências para obter au-
torizações e certificações. 
Ele precisará providenciar 
também um aplicativo 

O delivery de combustí-
veis ou o abastecimento 
fora das instalações do 
estabelecimento está 
autorizado a partir do 

artigo 31-A da Resolução 
858/2021. De acordo com 
o artigo, a revenda poderá 

comercializar gasolina 
e etanol hidratado fora 
dos postos, mas a nova 
modalidade depende de 
autorização específica 

pela ANP. O revendedor 
só receberá a autorização 

da Agência se estiver 
adimplente com o Progra-
ma de Monitoramento de 
Qualidade de Combustí-

veis (PMQC).

DELIVERY DE COMBUSTÍVEIS
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próprio e ainda arcar com os custos do combustível para o transporte”, afirma a advoga-
da do Resan, Carolina Dutra. Em princípio, está autorizado o delivery apenas dentro do 
município em que o posto revendedor está localizado, mas há emendas parlamentares 
em discussão que preveem ampliar essa limitação.

- A autorização para abastecimento fora do estabelecimento (delivery) está vinculada à autoriza-
ção do posto revendedor (PR) e, caso concedida, será objeto de publicação adicional no DOU. 
Tal autorização será complementar e não substituta e permitirá o abastecimento delivery somente 
nos limites do município onde o posto está estabelecido.
- No caso do posto revendedor marítimo ou flutuante, é proibido vender e entregar em local diver-
so das áreas adjacentes ao estabelecimento.
- Requisitos da autorização para delivery: a) já estar autorizado a funcionar; b) atuar conforme 
regras da autorização; c) estar adimplente com PMQC;
- O posto revendedor só poderá entregar delivery se fizer a venda antecipada de produto ao con-
sumidor por sistema, plataforma eletrônica ou aplicativo digital, cujos dados possam ser fiscaliza-
dos pela ANP;
- Só poderá vender/entregar por delivery gasolina C e etanol;
- PR com tal autorização poderá abastecer embarcações que utilizem combustível automotivo.
- O veículo para delivery deverá ter capacidade máxima de 2m³ para armazenar um ou mais tipos 
de combustíveis, desde que sejam segregados
- Na entrega delivery, é proibido abastecer: a) em recipientes, fora do tanque de consumo dos 
veículos; b) em local com piso semipermeável ou permeável; c) em locais fechados, como ga-
ragens e galpões; d) em vias urbanas de trânsito rápido e arterial ou em filas duplas, obstruindo 
parcialmente o trânsito; e) nas proximidades de bueiros ou galerias pluviais; f) quando o abasteci-
mento implicar em descumprimento de regras de trânsito, como parada em fila dupla ou em área 
em que seja vedado o estacionamento.
- O veículo utilizado para delivery deverá dispor dos materiais e equipamentos para as análises 
do Regulamento Técnico da Resolução ANP nº 09/07.
Além da documentação exigida para obter a autorização principal, o PR que solicitar autorização 
para delivery deverá apresentar: - estudo e análise de gestão de riscos; registro da ANTT; licença 
ambiental de operação referente ao veículo que realizará o abastecimento; certificado de segurança 
veicular do DENATRAN; certificado de inspeção para o transporte de produtos perigosos – CIPP do 
INMETRO, referente aos tanques; além de outras documentações e exigências operacionais.
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De acordo com a nova re-
solução da ANP, em bre-
ve, os preços por litro de 
todos os combustíveis au-
tomotivos comercializados 
deverão ser expressos pe-
los postos revendedores 
com duas casas decimais, 
no painel de preços e nas 
bombas medidoras, ao 
invés de três casas, como 
é feito hoje. 
“A utilização de três ca-
sas decimais nos preços 
segue um padrão mun-
dial do setor de petróleo. 
Por isso, entendemos 
que tal medida pode tra-

PREÇOS COM DUAS CASAS DECIMAIS
zer prejuízo para os re-
vendedores. Se o posto 
tiver que expor seu preço 
em duas casas decimais, 
as distribuidoras também 
teriam que excluir os 
terceiro e quarto dígitos 
e vender para a revenda 
em duas casas decimais, 
para não trazer perdas 
ao negócio”, afirma Her-
nandes.
A Fecombustíveis e o 
Resan já se posicionaram 
contrários à mudança. 
Na prática, no entanto, a 
mudança será simples: a 
empresa que faz a manu-

tenção das bombas poderá 
configurar a exibição de pre-
ços em duas casas decimais 
ou dependendo do conheci-
mento, um funcionário pode-
rá alterar o display. 

A mudança na forma de 
exposição dos preços nos 

postos está prevista no 
artigo 20 da Resolução 

858 de 8 de novembro de 
2021. De acordo com o 

texto, a nova regra passa 
a vigorar em 180 dias, 

ou seja, a partir de 06 de 
maio de 2022.

FIDELIDADE À BANDEIRA
Esta regra está alinhada 
com a Medida Provisória 

n°1.063, de agosto de 
2021. Ou seja, a revenda 

que mantém contrato 
deverá respeitá-lo para, 
depois de finalizado, ne-

gociar com a sua distribui-
dora a permissão de ter 
uma bomba “branca”. 

Segundo a MP 1.063 
e a Res. 858 da ANP, 
passou a ser mais uma 
possibilidade a revenda 
embandeirada ter bom-
bas distintas para comer-
cializar combustíveis de 
outros fornecedores, que 
não sejam da marca que 
ostenta. 
Ocorre que, no final de 
novembro, a Câmara dos 
Deputados aprovou tal 

medida provisória, mas reti-
rou do texto a permissão para 
a utilização da ‘bomba bran-
ca’ que estava na proposta 
inicial do governo federal e 
havia sido mantida pelo rela-
tor, deputado Augusto Couti-
nho (Solidariedade/PE).
Deste modo, apesar da Res. 
858 já ter sido publicada, é 
possível que haja alteração 
dessa regra. A matéria será 
enviada ao Senado e tem 

prazo de validade até dia 9 
de dezembro para ser ava-
liada pelo Congresso.



08   |  POSTOS & SERVIÇOS

A Resolução 858/2021 
alterou a regra até então 
em vigor para o Trans-
portador Revendedor 
Retalhista (TRR). Além 
de comercializarem o 
óleo diesel, agora os 
TRRs poderão vender 
gasolina e etanol hidra-
tado. 
"Apesar de a ANP argu-
mentar que seu objetivo 

ETANOL E GASOLINA NOS TRRs

é concretizar maior grau 
de liberdade e ampliar 
a concorrência, a Reso-
lução 858 na verdade 
tratou os agentes regula-
dos de forma desigual", 
argumenta a consultora 
jurídica do Sindicombus-
tíveis Resan, Carolina 
Dutra.
Segundo a advogada, 
não há motivos que jus-

tifiquem permitir ao TRR 
vender gasolina, diesel 
e etanol e proibir a re-
venda, por exemplo,de 
comercializar diesel no 
delivery.
Será encaminhado ofício 
à ANP reiterando ques-
tionamento apresentado 
na Audiência Pública 
07/21, sobre a não perti-
nência da medida.
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A partir da nova resolução, 
o revendedor passa a ter 
mais autonomia (e respon-
sabilidade) pela atualização 
de seus dados cadastrais.
De acordo com o texto, 
caso não haja pendências 
documentais, o empresário 
agora tem até 30 dias para 
comunicar à ANP qualquer 
alteração cadastral, inclu-
sive no que se refere à 
marca comercial do posto. 
Além disso, neste caso, tão 
logo a nova marca entre 
no site (dentro do prazo de 
30 dias), o posto terá até 
15 dias da data de altera-
ção indicada na ficha para 
retirar todas as referências 
visuais da marca comercial 
do distribuidor antigo e iden-

CADASTRO E LOCALIZAÇÃO POR GEORREFERÊNCIA

tificar na bomba medidora 
a origem do combustível. 
Também deverá comprar e 
comercializar combustíveis 
do novo distribuidor já a 
partir da data da alteração 
indicada na referida ficha. 

A novidade é que o dono 
do posto não terá que ficar 
aguardando o deferimen-
to da ANP para só depois 
concretizar o processo de 
mudança de bandeira. 
Mas lembre-se: é importan-
te que a atualização cadas-
tral, independentemente 
da situação, somente seja 
solicitada pelo revendedor 
se o posto estiver com 
todos os documentos obri-
gatórios atualizados e com 
seus dados corretos, de 

acordo com os dados da 
Receita Federal. 
Outra obrigatoriedade é 
o envio das coordenadas 
georreferenciadas (GPS) 
do posto revendedor, quan-
do for realizado pedido de 
autorização da atividade de 
revenda à ANP. 

Na página da ANP na 
internet, está disponível 
gratuitamente um manual 
com o passo a passo para 
instalação do aplicativo 
ODK Collect, onde tam-
bém é ensinado como 
preencher a ficha cadas-
tral para enviar as infor-
mações com a localização 
geográfica. 

Frrepik
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Ações 
novembro/2021

18/11 Reunião 
Ordinária da direto-
ria  plena do Resan, 
realizada na sede do 
sindicato, em Santos;

16/11 Partici-
pação no Programa 
Edgar Boturão da TV 
Santa Cecília, em 
Santos/SP, 

01/11 Entrevista 
para o Programa Au-
toGP, da Santa Cecília 
TV;

11/11 Reunião do 
Conselho de Repre-
sentantes da Fecom-
bustíveis, em Brasília/
DF;

23/11 Reunião 
com a Labormed 
Saúde Ocupacional 
para tratar da im-
plantação do SST no 
e-social e o PGR, em 
Santos/SP;

CONTÁBIL

As empresas varejistas 
atuantes no Estado de 
São Paulo terão até o 

dia 30/11/21 para pedir ade-
são (retroativa com efeitos 
desde 15/01/21) ao novo Regi-
me Optativo de Tributação da 
Substituição Tributária – ROT-
-ST ou efetuar o pagamento 
de eventual complemento de 
ICMS-ST devido desde 15 de 
janeiro deste ano. 
Consultora jurídica do Resan, 
a advogada Carolina Dutra 
reforça que este novo regime 
é facultativo. "O objetivo deste 
novo regime é dispensar as 
empresas do pagamento do 
complemento devido referente 
a 2021, que em contrapartida 
assumirão o dever de não exi-
gir a restituição de ICMS a que 
tenham direito. Ou seja, a pro-
posta é compensar eventuais 
créditos e débitos de ICMS-ST 
com a SEFAZ, simplificando 
as obrigações fiscais."
Podem aderir ao ROT-ST os 
postos de serviços em rela-
ção à venda de combustíveis, 

GLP, lubrificantes e bebidas, 
dentre outras mercadorias.
"Os benefícios dessa adesão 
variam conforme a situação 
da empresa. Para aquelas 
que não pleitearam ressarci-
mento do imposto neste ano, 
a SEFAZ concederá a adesão 
retroativa desde 15/01/2021, 
liberando os revendedores de 
eventual passivo assumido 
no período em termos de 
complemento do imposto. Já 
as empresas que pediram 
ressarcimento entre janeiro e 
novembro de 2021 podem se 
credenciar neste regime até 
30/11/2021, porém a adesão 
valerá a partir 01/12/2021. 
A adesão também pode ser 
feita posteriormente, mas com 
efeitos somente a partir do 
primeiro dia do mês seguinte 
ao do pedido. A decisão de 
aderir ou não ao ROT-ST cabe 
ao empresário. As vantagens 
e desvantagens  precisam ser 
analisadas caso a caso, junto 
à contabilidade de cada em-
presa", orienta Carolina.

Empresas podem aderir 
ao ROT-ST

Escolha deve ser feita até dia 30/11
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De 13 a 15 de de-
zembro, acontecerá 
mais uma edição 

do curso de Higiene e 
Manipulação de Alimentos 
promovido pelo Sindicato 
de Hotéis, Restaurantes, 
Bares e Similares da Bai-
xada Santista e Vale do 
Ribeira (SINHORES), que 
retornou com os cursos 
presenciais em novembro 
e oferece valores especiais 
aos nossos associados.
Trata-se de uma boa opor-
tunidade para os associa-
dos que possuem lojas de 
conveniência e/ou restau-
rantes atenderem à legis-
lação. As inscrições podem 
ser feitas através do Sindi-
combustíveis Resan, pelo 
e-mail atendimento@re-
san.com.br  ou pelo What-
sApp (13) 99794-5704.
O curso atende a Lei Com-
plementar nº 408 de 31 de 
agosto de 2000, modifica-

da pela Lei Complemen-
tar Municipal nº. 527 de 
06/04/2005 da Prefeitura 
Municipal de Santos, e é 
obrigatório para os esta-
belecimentos que comer-
cializam e manuseiam 
gêneros alimentícios. 
Valor para associado Re-
san: R$ 100,00 (por fun-
cionário).

PARCERIA

Curso de Higiene e Manipulação de Alimentos terá 
nova turma em dezembro

Treinamento é obrigatório para estebelecimentos que comercializam 
gêneros alimentícios 

P
exels

Data:13, 14 e 15 de  
dezembro de 2021
Horário: das 14h30 às 18 
horas
Os cursos serão realizados 
na sede do SINHORES – Av. 
Conselheiro Nébias nº 365 – 
Santos
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ENTREVISTA

A Vibra Energia (ex-
-BR Distribuidora) 
é uma das maio-

res empresas de ener-
gia do Brasil e celebrou 
50 anos de história em 
novembro. Nesta edição 
de Postos & Serviços, 
apresentamos uma 
entrevista com o diretor-
-executivo Comercial, 
Varejo e Inteligência de 
Mercado da companhia, 
Flávio Coelho Dantas. 
Postos & Serviços - A 
Vibra é atualmente a 
maior distribuidora de 
combustíveis do País. 
Como vocês analisam 
esse mercado hoje? 
Dantas - O mercado 
de distribuição é funda-
mental para a economia 
brasileira. E o mercado 
de distribuição de com-
bustíveis, em particular, 
também é. Além disso, 

é um mercado altamente 
competitivo e responsá-
vel por levar o combustí-
vel de um número redu-
zido de pontos para uma 

ampla rede de comer-
cialização que abastece 
e movimenta o país. A 
atividade de distribuição 
também ajuda, indireta-

Fotos D
ivulgação/Vibra

"Temos a obrigação de garantir o abastecimento 
dos consumidores e das empresas"

A Revista Postos & Serviços conversou com Flávio Coelho Dantas, 
diretor-executivo Comercial, Varejo e Inteligência da Vibra Energia
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mente, a criar empregos 
(a força de trabalho dos 
postos), movimentando 
negócios em cidades 
pequenas e médias do 
interior do país.
Postos & Serviços - 
Quais os principais de-
safios e metas para os 
próximos anos (curto, 
médio e longo prazos)?
Dantas - Temos a obri-
gação de garantir o 
abastecimento dos con-
sumidores e das empre-
sas. No caso da Vibra, 
isso só é possível graças 
à nossa capilaridade. Te-
mos uma enorme capa-
cidade logística, com ins-
talações que recebem, 
armazenam e distribuem 
combustível e outros 
derivados nas cinco regi-
ões do Brasil. Pensando 
nos próximos anos, uma 
vez que a companhia 
está consolidada como 
uma Corporation, esta-
mos focados em temas 
ligados à agenda ESG 
(ambiental, social e go-
vernança, pela sigla em 
inglês), rumo à transição 
energética e na evolução 
de nossa cultura corpo-
rativa. Continuaremos 
avançando em termos 

de produtividade, refor-
çando a transformação 
digital dentro da empre-
sa, entrando em novos 
mercados energéticos e 
investindo na melhoria 
dos nossos padrões de 
governança.
Postos & Serviços - 
Como está sendo a 
transição da marca 
BR para Vibra? Haverá 
alguma mudança na 
imagem dos postos já 
existentes?
Dantas - A Vibra man-
tém, por meio de um 
contrato de licenciamen-
to e de longa duração, a 
bandeira Petrobras em 
sua rede de mais de oito 
mil postos espalhados 
pelo território nacional. 
Da mesma forma, conti-
nuará vendendo as mar-
cas GRID e Podium, que 
são de propriedade da 
estatal. Continuaremos 
oferecendo nosso mix de 
produtos e serviços de 
alta qualidade, chance-
lados pela marca Petro-
bras, top of mind no seg-
mento e que é sinônimo 
de tradição, tecnologia 
e liderança de mercado.  
Além disso, estamos mu-
dando a imagem de toda 

"Pensando nos 
próximos anos, 
uma vez que a 
companhia está 
consolidada 
como uma Cor-
poration, esta-
mos focados em 
temas ligados à 
agenda ESG."
 
Flávio Coelho 
Dantas
Diretor-executivo Comer-
cial, Varejo e Inteligên-
cia da Vibra Energia
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a nossa rede de postos, 
incluindo as lojas BR 
Mania e os centros auto-
motivos Lubrax+. Até o 
momento, já reformamos 
mais de 700 postos e a 
previsão é de fechar o 
ano com aproximada-
mente 850 postos com 
a nova imagem. Entre 
os planos, está o cres-
cimento contínuo dessa 
rede, claro, investindo 
cada vez em melhorias 
na infraestrutura existen-
te.
Postos & Serviços 
- A vigência da MP 
1.063/2021 trará mu-
danças ao setor de 
combustíveis, dentre 
eles a venda direta de 
etanol para os postos. 
Como a Vibra irá tra-
tar esse assunto com 
seus franqueados? 
Será permitida essa 
compra direta? Vocês 
pretendem mudar algo 
na comercialização de 
etanol com os postos 
franqueados?
Dantas - A Medida Pro-
visória 1.069 mantém, 
de forma bastante clara, 
o respeito aos contratos 
vigentes entre distribui-

doras e revendas e a 
livre vontade das partes 
em pactos futuros pre-
vistos expressamente 
pela Medida Provisória 
1.063. Assim, todos os 
contratos firmados com 
cláusula expressa de 
exclusividade de forne-
cimento de combustível 
seguem devendo ser 
cumpridos em sua in-
tegralidade. Com isso, 
as parcerias comerciais 
estabelecidas entre o re-
vendedor e a distribuido-
ra estão mantidas, asse-
gurando ao consumidor 
a qualidade do produto 
comprado.

Postos & Serviços - 
Ainda falando da MP 
1.063, como a Vibra 
enxerga a possibili-
dade de o revendedor 
vender combustível 
de outra marca em um 
posto franqueado? 
Como vocês tratarão 
esse assunto nos no-
vos contratos? Será 
permitido?
Dantas - A Vibra Energia 
tem como missão primar 
pela qualidade dos seus 
produtos e serviços. De-
fendemos a regra atual 
de funcionamento do 
mercado de revenda de 
derivados, que permite 
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a convivência entre os 
modelos com e sem ex-
clusividade de marca. É 
a parceria comercial do 
revendedor com a dis-
tribuidora que assegura 
a qualidade do produto 
comprado pelo consu-
midor. Este ponto é uma 
premissa para uma con-
corrência transparente 
e justa. Sendo assim, 
acreditamos que a medi-
da não traz benefícios à 
revenda e tampouco ao 
consumidor. Ela aumen-
ta os custos regulatórios 
e fiscais, além de criar 
uma desestruturação em 
um mercado bastante 
maduro e complexo. Tra-
balhamos para garantir o 
abastecimento do terri-
tório nacional e levar ao 
consumidor não apenas 
a qualidade e a seguran-
ça do combustível, mas 
também dos serviços 
oferecidos, conveniência 
e outros benefícios dis-
poníveis em seus postos 
revendedores.
Postos & Serviços - 
Como funcionará a 
joint venture com a 
Copersucar? Haverá 
mudanças/melhorias 

para os postos reven-
dedores?
Dantas - Através desta 
joint venture, a Vibra e 
a Copersucar se unem 
para a formação da 
maior comercializadora 
de etanol do Brasil. O 
foco desta nova empre-
sa será a comercializa-
ção de etanol anidro e 
hidratado, tendo como 
objetivo criar uma plata-
forma integrada de co-
mercialização de etanol, 
aberta a todos os pro-
dutores, distribuidores 
e brokers que queiram 
realizar negócios com a 
joint venture, para tornar 
as operações neste seg-
mento ainda mais produ-
tivas. Ambas as compa-
nhias possuem grande 
similaridade e comple-
mentaridade em suas 
operações, apoiadas em 
um sistema integrado 
de logística, transporte, 
armazenamento e co-
mercialização em gran-
de escala. O negócio vai 
ampliar esse sistema, 
aumentando ainda mais 
a capilaridade e a pre-
sença territorial com o 
intuito de otimizar toda 

"É a parceria 
comercial do 
revendedor 
com a distribui-
dora que asse-
gura a qualida-
de do produto 
comprado pelo 
consumidor."
 
Flávio Coelho 
Dantas
Diretor-executivo Comer-
cial, Varejo e Inteligên-
cia da Vibra Energia
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a cadeia de etanol. A ini-
ciativa está alinhada com 
a pauta ESG (Ambiental, 
Social e Governança, na 
sigla em inglês) da Vibra 
Energia, uma vez que a 
joint venture deve desem-
penhar papel relevante no 
apoio à transição energé-
tica e à descarbonização 
da frota nacional de veícu-
los leves.
Postos & Serviços - 
Como funcionará o fun-
do imobiliário para os 
postos de combustíveis? 
(Qual será a abrangên-
cia, início da operação, 
características dos imó-
veis aportados?)
Dantas - O fundo de in-
vestimento imobiliário, 
mais uma iniciativa ino-
vadora da Vibra para sua 
rede de postos, receberá 
o aporte de uma carteira 

de até 238 imóveis pró-
prios da Vibra e contará 
com a gestão profissio-
nal da Prisma. A mone-
tização ocorrerá em três 
etapas: primeiro, com o 
aporte dos imóveis pela 
Vibra no fundo e aqui-
sição de 15% das cotas 
pela Prisma, que além de 
gestora do fundo também 

será investidora minori-
tária; depois, com venda 
direta de alguns imóveis 
aos atuais operadores 
dos postos; e por fim, 
com a listagem do fundo 
no mercado e oferta a 
investidores e público em 
geral. A previsão é que o 
fundo seja constituído em 
2022 .

REVENDA DE GLP

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

ESTACIONAMENTO PARA CLIENTES NO LOCAL

PCMSO (NR-07) - PPRA (NR-09) - PCMAT (NR-18) 
TREINAMENTOS EM SEGURANÇA 

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

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

Fundo imobiliário terá aporte de até 238 imóveis próprios.



Estudo realizado pela 
Nielsen e Zebra 
Technologies apon-

tou que o número de lojas 
de conveniência cresceu 
11,9% em 2020 se compa-
rado a 2019, impulsionado, 
sobretudo, pela pandemia 
de Covid-19. Nesse seg-
mento, a distribuidora de 
combustíveis ALE desen-
volveu um novo conceito 
para a rede e inaugurou, 
em novembro, em Alpha-
ville, a primeira franquia 
A Esquina. Para os pró-
ximos cinco anos, a meta 
da companhia é abrir 150 
novas lojas no país.
O modelo de conveniên-
cia A Esquina conta com 
três tipos diferentes: Self 
Service (de 25m² a 35m²), 
Café (entre 60m² e 70m²) e 
Padaria, com áreas acima 
de 70m². 
A taxa de franquia pre-
vista é de R$ 15 mil e os 

royalties mensais vão de 
3% a 5%, crescendo por 
percentual de faturamento 
das unidades e com um 
teto máximo de R$ 15 
mil por mês (para lojas 
que faturem R$ 300 mil 
por mês ou mais), além 
de 1,5% de taxa de pro-
paganda. Em todos os 
formatos, o varejista pode 
acrescentar à operação 
um carrinho de pista, que 

“leva a loja e os principais 
produtos” até os clientes 
dentro dos carros na pista 
de abastecimento.
Desconsiderando a obra 
civil, elencando os cus-
tos de mobiliário e equi-
pamentos, uma loja Self 
Service tem um investi-
mento aproximado de R$ 
120 mil; a Café, de R$ 
250 mil; e a Padaria, de 
R$ 350 mil. 

CONVENIÊNCIA

ALE desenvolve novo conceito de loja para postos

Desconsiderando obras, investimento em modelo self-service  
começa a partir de R$ 120 mil 

D
ivulgação/A

le
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Um brinde  
a você!

01 Manuel Enriquez 
Casal 

Rede Clean Car - Santos

03 Aurélio Lopes 
Rodrigues  

Super Posto 200 Milhas - 
Santos

03 Mariana Martins 
Rodriguez   

Portal de Santos Serviços e 
Transportes - Santos

04Bruno Domingues 
Rodriguez 

Rede Postos Portal de San-
tos - Santos

07Fernando Luiz 
Tasca  

Auto Posto Búfalo do 
Vale - Pariquera-açu

11Antônio Samar-
tins 

Auto Posto Vale do Itariri 
- Itariri

12Alexandre Ribei-
ro Goldoni 

Comércio e Serviços 
Automotivos Tropical - 
Santos 
Conveniência Tropical - 
Santos

15Cristiane Chinelli 
Ignatovitch 

Auto Posto Mathias - 
Cubatão

15Renato Monteiro 
Diogo  

Auto Posto Di Mônaco - 
Praia Grande

DEZEMBRO

16Reinaldo K. Monma 
Auto Posto Cajati

20Vinícius Castanheira 
Diniz  

Auto Posto Super 1000 de 
Peruíbe - Peruíbe 
Auto Posto Vila Antártica - 
Praia Grande

22Fábio Enriquez Do-
minguez  

Mafadi Comércio de Produtos 
Automotivos - Santos

22Oriente Minella 
Renascer de Peruíbe 

Posto de Abastecimento e 
Serviço - Peruíbe

23Luciana Vilela de 
Cavalho 

Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis -Juquiá



  

1 O aumento no preço da conta de energia 
elétrica não dará trégua ao consumidor no 
ano que vem. O reajuste que documentos 

oficiais do governo e do próprio setor elétrico 
prevê é superior a 20% em 2022, uma alta que 
vai turbinar ainda mais a inflação e corroer a 
renda do cidadão. Documento interno da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), emitido no 
início de novembro prevê: “Nossas estimativas 
apontam para um cenário de impacto tarifário 
médio em 2022 da ordem de 21,04%”, diz o 
texto. Considerando dados da própria Aneel, o 
reajuste acumulado neste ano só para o consu-
midor residencial já chega a 7,04% 

GNV

3  O gás natural veicular (GNV) bateu recorde histórico neste mês de novembro, 
sendo vendido a R$ 4,256 o metro cúbico, 39% acima da média histórica (em 
valores reais), de R$ 3,06. Os dados são do Monitor dos Preços do Observa-

tório Social da Petrobras (OSP) e mostram que o GNV começou a bater recordes em 
termos reais no mês de maio deste ano, a partir do aumento de 39% promovido pela 
Petrobras, chegando ao custo de R$ 4,02. A escalada foi interrompida em outubro, 
porque a inflação ultrapassou o aumento nominal. No início de novembro, a associa-
ção que representa as distribuidoras de gás natural canalizado, Abegás, anunciou que 
a Petrobras fez ofertas com alta de até 200% no preço do insumo para novos contra-
tos no ano que vem, o que pode elevar ainda mais o combustível utilizado principal-
mente por motoristas de táxi e de aplicativos. Ao longo de 2020, os preços do gás na-
tural da Petrobras chegaram a cair 35%, mas voltaram a subir no fim do ano passado, 
acompanhando a recuperação do barril do petróleo (Brent) e a desvalorização do real. 

FIQUE LIGADO

ENERGIA ELÉTRICA
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2   A ANP lançou em novembro o Bole-
tim de Biocombustíveis e Qualidade 
de Produtos, publicação periódica 

que tratará de temas relacionados à quali-
dade dos combustíveis, biocombustíveis e 
demais produtos regulados pela Agência, 
com ênfase no Programa de Monitoramento 
da Qualidade de Combustíveis (PMQC). A 
nova publicação, com periodicidade semes-
tral, vem substituir os boletins mensais do 
PMQC. Esses boletins traziam mensalmente 
os resultados do Programa, função que, 
desde outubro de 2020, é cumprida também 
pelo Painel Dinâmico do PMQC. Acesse o 
conteúdo em https://www.gov.br/anp/pt-
-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/
boletins-anp/boletim-de-biocombustiveis-
-e-qualidade-de-produtos .

QUALIDADE 
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