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Arevenda de combustíveis já viveu 
momentos melhores no Brasil. 
Como se não bastassem os estra-

gos (ainda não recuperados) da pandemia 
de covid-19 e a entrada em vigor de um 
novo marco regulatório para o setor (com 
a MP 1.069/2021), vivemos e trabalhamos 
como vilões da inflação.
De acordo com o Anuário Estatístico 2021 
da ANP publicado no final de outubro, so-
mos hoje 41.808 postos revendedores de 
derivados de petróleo operando no País, 
todos sentindo na pele os reflexos de uma 
política de preços da Petrobras que leva 
em conta a cotação do petróleo no mer-
cado internacional e a desvalorização do 
Real. 
É difícil não só para o dono do posto ex-
plicar, mas também para o consumidor 
aceitar que o preço que aparece na bom-
ba está elevado porque, ao mesmo tempo 
em que a moeda brasileira se desvalorizou 
fortemente frente ao dólar, o barril de Brent 
vem alcançando as máximas de preços 
dos últimos anos,chegando próximo aos 
90 dólares.
Como se isso não bastasse, há uma inse-
gurança jurídica e fiscal nunca vivida antes 
pelo setor.
Além das especulações sobre a Reforma 

Tributária, em São Paulo, por exemplo, 
ainda aguardamos definição da Secreta-
ria da Fazenda do Estado sobre a regu-
lamentação da venda direta de etanol. 
Há também alterações recentes na legis-
lação que trata do ICMS.
São tantas as mudanças e incertezas 
que empresários e consumidores estão 
perdendo as referências. E não temos 
culpa nenhuma quanto a isso.
Enquanto os governos (estaduais e 
federal) enchem os cofres com a alta da 
arrecadação provocada pelo aumento 
dos combustíveis (já que a base de cál-
culo mudou), os postos levam a bronca 
do consumidor.
Nosso papel, como entidade sindical, 
tem sido pautar a imprensa com os ver-
dadeiros motivos que levam aos au-
mentos nas bombas. A conta é simples: 
se os custos e as obrigações crescem, 
elevam-se também os preços.
Aliás, pensando na gestão financeira da 
sua empresa, esta edição da Revista 
Postos & Serviços traz uma matéria so-
bre a importância do capital de giro para 
a sobrevivência dos negócios. Hoje em 
dia, cada centavo conta. 
Boa leitura e até mês que vem! 

EDITORIAL
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GESTÃO

Mesmo sendo uma peça  
fundamental para a saúde 
financeira das empresas, 

alguns empreendedores ainda não 
conseguem manter o capital de giro 
para a expansão e até mesmo a 
sobrevivência dos negócios.
O capital de giro deve estar sem-
pre presente no planejamento fi-
nanceiro, pois ele está diretamente 
ligado ao fluxo de caixa, uma vez 
que o fluxo vai te dar a noção exata 
dos desembolsos de curto prazo 
que precisam ser feitos.
Saber o quanto de dinheiro é ne-
cessário  para que sua operação 
esteja sempre em dia vai te dar a 
visibilidade sobre o quanto sobra 
para investimentos, aplicações ou 
aquisições para seu negócio no final 
do mês.
"O capital de giro tem como objetivo 
manter a saúde financeira de um 
posto revendedor de combustível (e 
de outras atividades) e demais ope-
rações que o contemplam. O capital 

de giro determina o ritmo da revenda de 
combustível, podendo alavancar o cresci-
mento, nos casos em que os recursos em 
capital são bem alocados, ou se tornando 
escassos impedindo o crescimento, se o 
revendedor não alocar de maneira pre-
cisa", afirma o contabilista Carlos Bispo, 
consultor em gestão financeira no segmen-
to de postos de combustíveis.
Confira, a seguir, as dicas do Sebrae sobre 
o assunto e também a entrevista completa 
com o especialista.

Capital de giro
Por que ele é tão importante para a sobrevivência dos negócios?

Pexels
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Tudo começa com um bom planejamento, detalhando gastos a 
curto e longo prazo e as possíveis entradas de dinheiro. Confira 

as dicas do Sebrae e veja como calcular:

1. Identifique e corte gastos
Descubra custos que podem ser diminuídos e faça o que for necessário para cortá-los. Fique sempre 
atento ao fluxo de caixa para manter as finanças em dia, pois empresas muitas vezes fecham as 
portas pela má administração do capital de giro.
2. Tenha muita disciplina
Não use seu capital de giro para cobrir alguma despesa e deixe de repor a mesma quantia quando 
entra dinheiro em caixa, isso pode ser o começo da sua ruína. Seja “chato” com o seu controle finan-
ceiro, reduzindo possíveis riscos no futuro.
3. Saiba negociar com fornecedores e clientes
Em relação aos fornecedores, procure as formas de pagamento mais confortáveis, com um aumento 
de prazo ou, se à vista o preço ficar mais barato, verifique se esse desconto cabe no seu planejamen-
to de capital de giro. Para os clientes, tente sempre que possível reduzir os prazos de financiamento. 
4. Antecipe pagamentos a receber
Para ter mais dinheiro em caixa, você pode procurar instituições financeiras e receber delas os 
valores que teria somente no futuro. Mas, tome cuidado! Fique atento às taxas de juros cobrados por 
esse serviço e veja se realmente vale a pena para o seu negócio.
5. Faça um empréstimo
Se a sua empresa precisa pagar dívidas e não tem dinheiro em caixa, o empréstimo é uma alterna-
tiva. Contudo, aqui entra novamente o planejamento. Não procure esse serviço se sua empresa não 
possui garantias futuras para quitá-lo. Pesquise os menores juros do mercado e não faça dessa alter-
nativa um hábito. Corrija os procedimentos de compra e venda para conseguir ficar no azul com seu 
capital de giro, sem precisar recorrer a meios que podem fazer suas dívidas aumentarem mais ainda.

Fonte: Sebrae

COMO 
FAZER
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Para falar um pouco 
mais sobre a im-
portância do capital 

de giro para os postos de 
gasolina, entrevistamos o 
contabilista Carlos Bispo. 
Empresário e Especialista 
no Segmento de Postos de 
Combustíveis, ele é hoje 
um dos principais Empre-
endedores Digitais para o 
Segmento da Revenda.
Postos & Serviços - Qual 
a importância do capital 
de giro especialmente 
para um posto de com-
bustíveis?
Carlos Bispo - Costumo 
fazer uma analogia à ideia 
de que o capital de giro re-
presenta para um revende-
dor de combustível, assim 
como o que um cilindro de 
oxigênio representa para 

um mergulhador. O ca-
pital de giro tem como 
objetivo manter a saúde 
financeira de um posto 
revendedor de combustí-
vel e demais operações 

que o contemplam. O 
capital de giro determina 
o ritmo da revenda de 
combustível, podendo 
alavancar o crescimen-
to, nos casos em que 

Divulgação

ENTREVISTA

"Um dos maiores desafios do empresário 
é manter o equilíbrio do capital  

de giro nos dias atuais"

A Revista Postos & Serviços ouviu o contabilista Carlos Bispo, um dos 
principais empreendedores digitais para o segmento da revenda
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os recursos em capital 
são bem alocados, ou se 
tornando escassos impe-
dindo o crescimento, se o 
revendedor não alocar de 
maneira precisa.
Postos & Serviços - 
Como prever qual o 
valor de capital de giro 
ideal? Como compor o 
capital de giro?
Carlos Bispo - Um dos 
maiores desafios do re-
vendedor de combustíveis 
é manter o equilíbrio do 
capital de giro nos dias 
atuais, qualquer previsão 

que se tem para hoje, 
pode mudar rapidamente 
amanhã. Isso em razão 
de fatores econômicos 
que influenciam na for-
mação de preços, como 
câmbio, petróleo, oferta 
disponível, enfim, fatores 
que não estão no controle 
do revendedor. Como se 
sabe, o combustível re-
presenta um seleto grupo 
de mercadorias com alto 
valor agregado em sua 
cadeia, sofrendo grandes 
impactos na sua formação 
de preços até chegar no 
posto revendedor. Portan-

to, o preço de reposição 
para a revenda de hoje, 
pode não ser o mesmo de 
amanhã. E isso significa 
que quando sobe o preço 
para reposição, requer 
que o revendedor invista 
mais capital de giro para 
financiar sua operação. 
Por isso, a necessidade 
de capital de giro pode va-
riar dia a dia. O capital de 
giro podemos reconhecê-
-lo como dinâmico, assim 
como um mercado de 
commodities.
Postos & Serviços - 
Como calcular o capital 
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"Para que tudo 
funcione, o re-
vendedor deve 
manter o fluxo 
de caixa devi-
damente atu-
alizado. Isso 
dará previsibi-
lidade para o 
empresário evi-
tar desencaixe 
de caixa."

de giro necessário?
Carlos Bispo - A me-
cânica é simples: prazo 
médio do recebimento 
das vendas do combustí-
vel, convertido em reais, 
adicionados as despe-
sas fixas operacionais. 
Por exemplo: se o posto 
tem o comportamento de 
receber 50% das suas 
vendas à vista e os ou-
tros 50% no prazo de 30 
dias, logo o prazo médio 
de recebimento se dá 
em 15 dias, certo? Esse 
prazo de 15 dias multipli-
cados pelos volumes em 
média vendidos por dia, 
valorizados a preço de 
custo, vão representar o 
montante necessário para 
financiar sua operação. 
Além disso, soma-se a 
esse montante o valor 
das despesas fixas. Por 
se tratar de uma média, 
o valor não será preciso, 
mas já será um grande 
norte para o revendedor 
calcular sua necessida-
de de capital em giro. 
Acrescento ainda uma 
ressalva: para que todo 
esse mecanismo funcio-
ne, o revendedor deve 
manter o fluxo de caixa 

devidamente atualizado, 
isso dará previsibilidade 
para o revendedor evitar 
o desencaixe de caixa. 
Mas basicamente, essa é 
uma fórmula que funciona 
e gera segurança para o 
empresário da revenda.
Postos & Serviços -  O 
que o posto não pode 
deixar de avaliar?
Carlos Bispo - Por fi-
nalidade, o capital de 
giro representa quanto 
dinheiro está girando no 

posto, assegurando capa-
cidade financeira desde 
o período da compra até 
o momento do recebi-
mento, contemplando 
também a capacidade em 
pagar as despesas ope-
racionais que a operação 
exige para o bom funcio-
namento. Isso também 
poderia ser chamado, 
tecnicamente, de ciclo 
operacional da revenda. 
Então imagina uma linha 
do tempo com as fases: 
Compra do Combustível, 
Pagamento do Combus-
tível, Venda desse Com-
bustível e terminando em 
Recebimento desse Com-
bustível. Bom, se uma 
dessas fases não forem 
avaliadas atentamente, 
esse ciclo pode sofrer 
uma ruptura e isso causar 
um desencaixe indesejá-
vel para o fluxo de caixa 
da revenda. Resumindo, 
os prazos de entradas e 
saídas de dinheiro na re-
venda, devem ser acom-
panhados dia a dia
Postos & Serviços - O 
que o revendedor deve 
fazer para equilibrar o 
capital de giro?
Carlos Bispo - Objetiva-



POSTOS & SERVIÇOS  |  09

mente falando: As entra-
das de dinheiro no caixa 
ocorrerem mais rápido 
que as saídas. Anote 
isso: Caixa é rei! Quanto 
mais próximo o dinheiro 
para capital estiver do 
posto, maior a resistência 
contra as surpresas ou 
emergências. Ou seja, 
manter o ciclo financeiro 
bem encaixado e fluxo 
de caixa em dia. Outro 
aliado será a revisão 
constante das despesas 
fixas operacionais, pois 
posso vender com uma 
excelente margem, mas 
se tiver um péssimo con-
trole sobre as despesas, 
simplesmente o trabalho 
de controle de caixa será 
em vão.
Postos & Serviços 
-  Como deve ser a polí-
tica de compra e venda 
de produtos? 
Carlos Bispo - Deve ser 
exercida com maestria. 
Como disse anterior-
mente, o combustível 
tem alto valor agregado 
para o revendedor na 
hora de comprar, ou seja, 
coloca-se muito dinheiro 
na frente para operar a 
venda desse combustí-
vel, para depois vender 

e mais a frente receber. 
Sendo que apenas cen-
tavos acabam ficando 
como remuneração desta 
operação. Logo, quanto 
menos exposto a eventos 
que impactam o preço, 
melhor e assim o reven-
dedor garante uma mar-
gem previsível.
Postos & Serviços - 
Qual a importância da 
gestão de estoque, nes-
te caso?
Carlos Bispo - Quanto 
à gestão dos estoques, 
está aí uma prática que 
o revendedor deve se 
especializar. Existem 
momentos previsíveis 
em que o revendedor 
pode investir mais em 
estoques, mas já em 
outros, o revendedor 
deve trabalhar com a 
margem de segurança, 
o que considero entre 
dois e três dias de ven-
das. O importante é que 
o revendedor não tente 
apostar em preços pre-
vistos, sem qualquer 
base, ou ajuda de espe-
cialistas no assunto. Vejo 
revendedores compra-
rem volume para estocar 
ao máximo e ocorrer o 
revés de preços e ele 

chegar em margens 
negativas. Outros casos, 
ainda, de revendedores 
que apostaram na pre-
visão de preços, aguar-
dando um maior apro-
veitamento de margem, 
se comprometeram com 
prazos de pagamento do 
combustível em ques-
tão, porém na data do 
vencimento, o estoque 
está parado no tanque 
e o revendedor não tem 
caixa para quitar esses 
compromissos com a 
distribuidora.
Postos & Serviços - 
Quais ferramentas de 
gestão financeira o re-
vendedor deve seguir 
para manter um fluxo 
de caixa em benefício 
do capital de giro?
Carlos Bispo - Começa 
por um bom sistema de 
gestão empresarial, em 
que o revendedor utilize 
todos os recursos de en-
tradas de dados, proces-
samentos desses dados 
e a saída desses dados 
através de informações 
e relatórios que possam 
ser medidos e geren-
ciados. Agora tem fer-
ramentas que apoiam a 
gestão financeira, como 



a DRE (Demonstração do 
Resultado do Exercício) ou 
um simples demonstrativo 
de resultados que apre-
sentem todos aspectos 
de informação que pos-
sam ser utilizadas para 
tomar decisões. Uma fer-
ramenta muito boa para 
o revendedor manter a 
saúde financeira de um 
fluxo de caixa é montar 
um bom orçamento das 
despesas fixas operacio-
nais. Acompanhando dia 
a dia e mês a mês. Não 
permitindo variações mui-
to acima do previsto ou 
desejável. E como dica, 
estar certo que as despe-
sas variáveis estejam de 
acordo com a realidade 
da operação, como taxas 
de cartões de débito e 
crédito, em especial para 
taxas de cartões frotis-
tas, que impulsionam as 
vendas do posto, porém 
sua precificação deve ser 
acompanhada de manei-
ra inteligente pelo reven-
dedor.
Postos & Serviços -  Fa-
lando agora em lucro, 
para conseguir o lucro 
desejado e possível 
num posto de serviços, 
é necessário ter metas? 

"Uma ferra-
menta muito 
boa para o  
revendedor 
manter a  
saúde finan-
ceira de um 
fluxo de cai-
xa é montar 
um bom or-
çamento das 
despesas fixas 
operacionai. 
Acompanhan-
do dia a dia, 
mês a mês."

Como o capital de giro 
entra nesse planeja-
mento?
Carlos Bispo - Antes 
das metas, o revende-
dor tem que ter clareza 
da situação atual, ou 
seja, meu controle fi-
nanceiro está certo? 
Minhas margens, cus-
tos, despesas, tributa-
ção estão em ordem? 
Depois dessa clareza, o 
empresário da revenda 
deve construir um obje-

tivo estratégico, no caso 
um lucro que satisfaça a 
rentabilidade do negócio, 
ou um lucro desejado 
pelo revendedor, desde 
que alcançável. A partir 
desse lucro estratégico, 
o revendedor planeja 
sua operação baseada 
em resultados chaves, 
como volume de vendas, 
margem de contribuição, 
ticket médio de produtos 
agregados e demais indi-
cadores que permitem o 
revendedor acompanhar 
a performance e criar as 
estratégias certas. E para 
que esse bom desem-
penho ocorra, um bom 
planejamento de vendas, 
com os produtos certos 
e bem precificados, além 
da criação de metas e 
plano de bonificação 
serão necessários. Alia-
do a isso, o revendedor 
precisa entender que não 
é somente vender mais, 
mas é preciso vender 
bem, para que não im-
pacte negativamente no 
capital. Sem esquecer 
que quanto mais vende, 
mais capital de giro se 
torna necessário e já vi 
revendedores suspen-
derem vendas por não 
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ter capital de giro para 
bancar a operação. Por-
tanto, o planejamento de 
vendas deve contemplar 
como as mesmas serão 
financiadas.
Postos & Serviços - 
Um alto percentual de 
postos está hoje sob 
risco de fechar as por-
tas. Como evitar isso? 
Na sua opinião, a que 
isso se deve?
Carlos Bispo - Desde 
2018, na crise de de-
sabastecimento que vi 
muitos revendedores 
não conseguirem manter 
a operação e simples-
mente venderem seu 
posto ou até mesmo 
encerrarem a operação. 
Quando os revendedo-
res conseguiram sobre-
viver empresarialmente, 
entramos em outra crise 

muito triste e sem prece-
dentes. Obviamente que 
isso, guardadas as de-
vidas proporções, oca-
sionou uma instabilidade 
na economia e impactou 
diretamente na oferta do 
combustível, levando os 
preços dos combustíveis 
para patamares jamais 
vistos. Isso resultou em 
necessidades de manter 
o negócio, com entra-
das de caixa suficientes 
para bancar as despe-
sas, além é claro, da 
necessidade constante 
de injetar capital de giro 
na operação para poder 
repor o preço de aquisi-
ção. Dito isso, um olhar 
para as finanças do pos-
to deve estar a 200% 
de sua atenção. Vendas 
não estão acima da ges-
tão financeira, assim 

como a gestão financei-
ra não está acima das 
vendas, ou seja, requer 
ações certas na hora 
certa. Hoje o empresário 
da revenda deve assumir 
um papel de empreende-
dor financeiro, ou seja, 
unir estratégias comer-
ciais e vendas alinhadas 
com a geração e manu-
tenção de caixa. Portan-
to, minha recomendação 
é que o revendedor in-
vista em gestão financei-
ra, crie controles, man-
tenha sempre a retirada 
mínima, sem entender 
que salário representa o 
lucro que ele estima que 
sua revenda está ge-
rando, além é claro, dos 
controles incansáveis 
dos prazos de vendas e 
das despesas fixas ope-
racionais. 
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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
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A Revista Postos & 
Serviços traz aos 
leitores o Ranking 

de Bandeiras de postos 
revendedores na Bai-
xada Santista e Vale do 
Ribeira. O levantamento, 
feito através de números 
divulgados pela Agência 
Nacional do Petróleo, 
Gás Natural, e Biocom-
bustíveis (ANP) tem 
como objetivo fornecer 
aos revendedores dados 
que expressem o relacio-
namento com as distribui-
doras na nossa região. 
Hoje, 301 postos de com-
bustíveis estão instalados 
na Baixada Santista e 
Vale do Ribeira. O núme-
ro é 0,99% menor que o 
registrado em abril des-
te ano, há seis meses, 
quando haviam 304 esta-
belecimentos revendendo 
combustíveis na região.

Conforme infográfico 
nesta página, a maioria 
dos postos não possui 
vínculo com distribuido-
ras, ou seja, 36,88% de-
les são bandeira branca. 
Em segundo lugar, estão 
os postos ligados à BR 
Distribuidora (25,91%), 
Ipiranga (20,26%), Ra-
ízen (14,28%) e Ale 

(2,65%). 
Os percentuais tiveram 
leve alteração na com-
paração com abril deste 
ano, quando os postos 
bandeira branca repre-
sentavam 35,6%, os 
revendedores Petrobras 
eram 27,9%, Ipiranga 
19,8%, Raízen 14,10% 
e Ale 2,69%.

ANP registra 301 postos na região

MERCADO

Segundo a agência reguladora, desde abril, três revendedores 
fecharam as portas na Baixada Santista e Vale do Ribeira
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Veja como estão distribuídos os postos revendedores de  
combustíveis na Baixada Santista e Vale do Ribeira. 

A pesquisa foi feita no site da ANP em 08 de outubro de 2021.
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CAPACITAÇÃO

Cerca de 100 
pessoas parti-
ciparam, neste 

mês de outubro, dos 
cursos de CIPA (NR-5) 
e de Benzeno (NR-9), 
promovidos pelo Sin-
dicombustíveis Resan 
em parceria com a 
Labormed Saúde Ocu-
pacional.
Devido aos procolos 
sanitários (principal-
mente de distancia-
mento social) impos-
tos pelas autoridades 
durante a pandemia 
de covid-19, as aulas 
aconteceram entre os 
dias 21 e 29 de outu-
bro de forma virtual.
Obrigatórios para os 
empregados em postos 
revendedores, esses 
treinamentos apre-
sentaram os procedi-
mentos relacionados à 

segurança e à medicina 
do trabalho.
As empresas devem 
ficar atentas à validade 
dos cursos para os seus 
funcionários. No caso 

da CIPA, o treinamento 
deve ser renovado anu-
almente.
Novas turmas estão 
previstas para o primei-
ro semestre de 2022.

Treinamento em dia!

Cursos de CIPA e Benzeno foram realizados em outubro
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Os problemas de 
qualidade do bio-
diesel na mistura 

com o diesel, com os au-
mentos anuais da mistura 
obrigatória, e os impactos 
junto aos consumidores 
foram abordados durante o 
Workshop Projeto Biodie-
sel, promovido pela ANP, 
por representantes do setor 
automotivo, distribuidoras 
de combustíveis, Trans-
portadores-Revendedores-
-Retalhistas e revenda de 
combustíveis, em 15 de 
outubro.
A ANP apresentou resulta-
dos das análises realizadas 
no Centro de de Pesquisas 
e Análises Tecnológicas 
da primeira fase do Projeto 
Biodiesel, que representa a 
antecipação do novo Pro-
grama de Monitoramento 
da Qualidade do Biodiesel 
(PMQBio), que irá acompa-
nhar a qualidade do biodie-
sel e do diesel A antes da 

QUALIDADE

mistura.
Paulo Miranda Soares, 
presidente da Fecom-
bustíveis, relatou as difi-
culdades no dia a dia da 
revenda em virtude da 
deterioração do biodiesel 
que compromete a quali-
dade do diesel. Segundo 
ele, desde que o teor da 
mistura obrigatória passou 
dos 7%, os problemas 
aumentaram, mesmo com 
todos os cuidados e boas 
práticas de manutenção e 
limpeza."A troca de filtros 
que antigamente era men-

sal, passou a ser semanal. 
Fazemos uma rotina diária 
os postos para checa-
gem de água nos tan-
ques e quem não segue 
as boas práticas, fecha", 
destacou."O consumidor 
tem problemas com o bico 
injetor entupido, as máqui-
nas ficam paradas e até 
as bombas de diesel estão 
travando porque forma 
uma laca nas engrena-
gens até o equipamento 
parar", complementou.
Além de todos os pro-
blemas relatados, Paulo 

Paulo Miranda, 
presidente da 
Fecombustí-
veis, durante 

workshop 
promovido 

pela ANP em 
outubro 

Reprodução Youtube

Biodiesel volta ao debate

Presidente da Fecombustíveis relatou para ANP as  
dificuldades no dia a dia da revenda
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Ações de representatividade do Resan 
outubro/2021

15/10 Representando a 
Fecombustíveis, Reunião On-
line com o Ministério da Infra-
estrutura para debate sobre o 
biodiesel;

15/10 Workshop Projeto 
Biodiesel, promovido pela ANP, 
pelos representantes do setor 
automotivo, distribuidoras de 
combustíveis, Transportadores-
-Revendedores-Retalhistas e 
revenda de combustíveis, por 
videoconferência.

13/10 9ª Reunião Online 
ABNT da Comissão de Estudo 
de Máquinas e Equipamentos 
para Distribuição e Armazena-
mento de Combustíveis.

Miranda destacou que o 
índice de reclamação do 
consumidor sobre a quali-
dade do diesel é muito alto. 
Segundo ele, são os postos 
que estão face a face com o 
cliente e precisam dar uma 
satisfação sobre a qualida-
de do combustível, e não é 
incomum os questionamen-
tos acabarem na Justiça.
Paulo Miranda defendeu 
que o limite máximo do bio-
diesel mistura não deveria 
passar de 10% , bem como 
a necessidade da abertura 
de novas rotas tecnológicas, 
como alternativas ao biodie-
sel, como o diesel verde.
Redução para 10%
Durante os meses de no-
vembro e dezembro, a taxa 
de biodiesel na mistura 
deverá ser de 10%. Atual-

mente, o valor em exercício 
é de 12%. A Resolução nº 
16/2021 foi aprovada pelo 
Conselho Nacional de Po-
lítica Energética (CNPE) e 
publicada no Diário Oficial 
da União no início de se-
tembro.
Recentemente, integrantes 
da Frente Parlamentar Mista 
do Biodiesel prepararam um 
ofício ao governo  
federal pedindo uma re-
união para tratar das suces-
sivas reduções do percen-
tual obrigatório da mistura 
de biodiesel no óleo diesel.
As mudanças vêm sendo 
anunciadas desde maio 
pelo CNPE, cujo presidente 
é Bento Albuquerque  
(ministro de Minas e Ener-
gia). A intenção é conter o 
preço do diesel diante da 
alta nos custos do óleo de 

soja, usado na produção do 
biodiesel.
Para os deputados e sena-
dores ligados ao setor de 
combustíveis e que inte-
gram a frente, o governo 
não deve tratar do tema a 
portas fechadas. Eles que-
rem que o debate passe a 
ser feito em comissões do 
Congresso.
Na avaliação do grupo, no 
modelo atual, a discussão 
não tem a transparência 
que merece e acaba sujeita 
a pressões externas,  
interessadas em manter o 
fluxo de reduções na por-
centagem.
Ainda não há definições 
sobre mudanças no percen-
tual de mistura obrigatória 
para 2022. Aguardemos as 
cenas dos próximos capítu-
los.

11/10 Entrevistal para o 
jornal A Tribuna de Santos;

29/10 Participação no pro-
grama Painel Regional.
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Um brinde  
a você!

01 Neiva Maria Pasini 
Ongaratto Nunes  

Auto Posto de Serviços Ja-
cupiranga - Jacupiranga

05 Reginaldo Seiji 
Monma  

Auto Posto Cajati - Cajati

06 Juliana Rocha A. 
Dias  

Auto Posto Stop Car - Santos

06Maria Del Mar Per-
petua Eiras Rodri-

guez 
Auto Posto Itanhaém  - Ita-
nhaém

07Marlon Enriquez 
Dominguez  

Mafadi Comércio de Produ-
tos Automotivos  - Santos

11 Cristiano Henrique 
Pinto  

Auto Posto Tamburello - 
Santos 
Tamburello Conveniência - 
Santos

13Alzira Pontes 
Posto de Combustíveis 

Vale - Jacupiranga 
Posto Laridany - Miracatu

13Eliseu Braga Chagas 
Auto Posto Pôr do Sol 

- Itanhaém 
Auto Posto Porto Seguro - 
Itanhaém 
Auto Posto Praias do Sul 
Itanhaém

15Antônio F. Ribeiro 
Posto de Serviços 

Albatroz - Bertioga

15Basílio Eiras Rodri-
guez 

Auto Posto Itanhaém -  
Itanhaém

15Floripes da Concei-
ção Nunes Mendes 

Bombinha Canal 5 - Santos

16Adelino da Concei-
ção Padeiro  

Auto Posto Glicério Santista -  
Santos

NOVEMBRO

18Josué Leite de Paula 
Júnior 

Auto Posto Filadélfia de Peruíbe - 
Peruíbe

19Márcia Mendes Gavazzoni 
Auto Posto Lambari - Miracatu 

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

22Filipe Ongaratto Camargo 
Auto Posto de Serviços Ilse 

- Cajati

22Maria Odete Cecília Gon-
çalves Pinto 

Auto Posto Ponto de Encontro - Iguape 
Auto Posto Postal de Iguape 

24Rosa Maria Dutra de 
Almeida 

Auto Posto Agenor de Campos - 
Mongaguá 
Auto Posto Flórida Mirim - Monga-
guá 
Auto Posto Reobote - Itanhaém

27Fabiana Tasca 
Auto Posto Búfalo do Vale - 

Pariquera-açu



  

1 O Sistema de Excelência em Gestão Sindi-
cal (Segs) está realizando o processo de 
planejamento das ações junto às  

federações e aos sindicatos que participam do 
programa, como o Resan. Após a avaliação 
completa da gestão das entidades (realizada até 
junho), o momento é de traçar caminhos para 
reparar pontos fracos e aprimorar as habilidades 
das organizações do comércio de bens, serviços 
e turismo. Para isso, foi realizado o "Aulão do 
Segs", que reuniu 176 pessoas on-line. O Sindi-
combustíveis Resan foi uma das entidades par-
ticipantes. A programação do Segs vai até 17 de 
dezembro.

TRANSPORTE DE CARGAS

3  Foi publicada no Diário Oficial da União a Lei 14.206/21, que cria o Documento 
Eletrônico de Transporte (DT-e). A intenção da nova lei é reunir em um único 
documento dados, obrigações administrativas, informações sobre licenças, 

registros, condições contratuais, sanitárias, de segurança, ambientais, comerciais e 
de pagamento, incluindo o valor do frete e dos seguros contratados. A implantação do 
DT-e seguirá um cronograma a ser proposto pelo governo federal. A unificação de do-
cumentos e demais obrigações no DT-e deverá dispensar o transportador ou o condu-
tor do veículo de portar versão física dos mesmos documentos durante o transporte. 
Segundo a nova lei, o serviço de emissão do DT-e será de competência da União, que 
poderá delegá-lo usando concessão ou permissão por meio do Ministério da Infraes-
trutura. A lei permite que um regulamento fixe os casos de dispensa do DT-e segundo 
características, tipo, peso ou volume total da carga; se a origem e destino são na 
mesma cidade ou cidade contígua; se o transporte for de produtos agropecuários pe-
recíveis diretamente do produtor rural; ou se o transporte se referir apenas à coleta de 
mercadorias a serem transportadas para o destino final de forma conjunta.

FIQUE LIGADO

SEGS
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2   O Confaz (Conselho Nacional de 
Política Fazendária), colegiado 
formado pelos secretários de Fa-

zenda dos Estados e do Distrito Federal, 
aprovou no final de outubro o congela-
mento do valor do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) 
cobrado nas vendas de combustíveis 
por 90 dias. O objetivo é tentar controlar 
os aumentos frequentes dos preços dos 
combustíveis. Hoje, o preço médio ao 
consumidor é calculado de 15 em 15 dias 
pelos estados com base nos preços dos 
combustíveis praticados no varejo. Com 
a decisão, o cálculo do ICMS, que é feito 
com base no Preço Médio Ponderado ao 
Consumidor Final (PMPF), ficará congela-
do até 31 de janeiro de 2022.

ICMS 
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