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Como se não bastassem os problemas 
causados pela pandemia de covid-19, o 
setor de combustíveis se prepara para 

transpor novos obstáculos nos próximos meses.

É verdade que estamos vivendo um processo 
de aceleração da vacinação em todo o País, 
mas a pandemia ainda está longe de acabar 
e as vendas de combustíveis ainda não estão 
nos patamares registrados no início de 2020. 
Há ainda consumidores retraídos com a dimi-
nuição da renda, com o medo do desemprego, 
a alta da energia elétrica e da inflação des-
vairada que estamos testemunhando. Falta 
confiança no futuro.

E isso se agrava com o fato de que nós, re-
vendedores, somando a essas lutas diárias, 
teremos várias frentes a discutir com os ór-
gãos reguladores. Estão previstas mudanças 
que nos trarão mais trabalho e despesas.

Recentemente, o Inmetro publicou a Porta-
ria nº 264/2021, estabelecendo que todas as 
bombas de combustível fabricadas no Brasil 
deverão contar com assinatura digital das me-
dições. Isso certamente encarecerá os equipa-
mentos e aumentará nossos custos. Ademais, 
mudanças na gestão na saúde ocupacional de 
nossos colaboradores também ocorrerão no 
próximo semestre.

Além disso, no Estado de São Paulo, o reven-
dedor deverá estudar a adesão (ou não) ao 
Regime Optativo de Tributação. A Secretaria 
da Fazenda e Planejamento estadual discipli-
nou, por meio da Portaria CAT-25, o ROT-ST, 
que consiste na dispensa de pagamento do 

complemento do ICMS retido antecipadamen-
te por substituição tributária, na hipótese em 
que o valor da operação com a mercadoria for 
maior que a base de cálculo da retenção do 
imposto, compensando-se com a restituição 
do imposto quando o valor da operação for 
inferior a base de cálculo. Será fundamental 
consultar seu escritório de contabilidade para 
avaliar essa possibilidade.

E para as próximas semanas, temos que estar 
preparados para discutir com a ANP as mu-
danças propostas pela agência na Resolução 
41, que altera o marco regulatório da atividade 
da revenda varejista de combustíveis. São al-
terações que afetarão diretamente o dia a dia 
do revendedor, seja ele de grande, médio ou 
pequeno porte, e que precisam ser ajustadas. 

Uma audiência pública está marcada para 
o início de julho para discutir as sugestões 
feitas pela agência reguladora e, por isso, 
trabalharemos nas próximas semanas a fim 
de defendermos os legítimos interesses dos 
revendedores e apresentar novos argumentos, 
para que consumidores e as áreas tributárias 
da União e Estados sejam atendidas.

Por fim, esperamos bom senso por parte das 
autoridades, que precisam reforçar o combate 
à sonegação fiscal, notadamente com a apro-
vação do PLS 284/2017 (devedor contumaz) e 
acelerar a aprovação da Reforma Tributária. 

Mais do que nunca, é hora de os revendedo-
res atuarem junto aos seus sindicatos e estes, 
por sua vez, unidos à federação. Assim, sere-
mos ouvidos. Até mês que vem!

EDITORIAL
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MARKETING

A IMPORTÂNCIA 
DA IMAGEM

Como a comunicação visual pode ajudar  
no incremento das vendas no posto  

de combustíveis

Comunicação vi-
sual é um ponto 
alto de atenção 

para qualquer negócio. 
No caso de uma em-
presa ou estabeleci-
mento comercial, essa 
comunicação vai desde 

a identidade da marca, 
como o logotipo e co-
res, até as sinalizações 
de segurança, passan-
do por anúncios e mate-
riais gráficos.
Segundo especialistas 
ouvidos pela reporta-
gem de Postos & Ser-
viços, uma boa comu-
nicação visual no posto 
de combustível favorece 
a experiência do cliente 
e pode potencializar as 
vendas.

Para eles, no entanto, 
é preciso que o atendi-
mento ao cliente esteja 
também alinhado com 
o posicionamento da 
marca para que os re-
sultados positivos acon-
teçam.
“Sabemos hoje que um 
ponto chave na esco-
lha do consumidor para 
abastecer o seu veí-
culo, além de local e 
preço, é a confiança no 
posto. Explorar a força 
da marca nas comuni-
cações é muito impor-
tante, além de ser um 
facilitador na conexão 
com os clientes. Uma 
comunicação visual 
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bem estruturada em um 
ambiente limpo e agra-
dável ajuda a transmitir 
os compromissos e va-
lores da marca, como a 
qualidade dos produtos 
e serviços oferecidos”, 
afirma Javier Alemandi, 
diretor de Marketing da 
Raízen, licenciada da 
marca Shell.  
Gerente de Trade Ma-
rketing da BR Distribui-
dora, Ana Paula Vieira 
Fernandes concorda 
sobre a importância da 
comunicação visual na 
revenda de combustí-
veis. “Nosso segmento 
é muito marcado pela 
identidade visual desde 
o reconhecimento da 
bandeira do posto, pas-
sando pela associação 
forte das cores e ele-
mentos fundamentais 
como o totem. Como é 
um consumo cuja deci-
são se dá muitas vezes 
no momento de apro-
ximação, em desloca-
mento, é fundamental 
sinalizar inclusive em 
locais próximos ao pon-
to de venda, como as 
placas de aproximação. 
É importante despertar 
a atenção e o interesse 

do automobilista para 
que ele tenha a confian-
ça e tranquilidade de 
entrar no posto e abas-
tecer”.
Também para Bárbara 
Miranda, diretora de 
Marketing e Desenvol-
vimento de Negócios da 
Ipiranga, a imagem tem 
sim impacto nos negó-
cios. “Todos os elemen-
tos de um posto passam 
uma mensagem ao con-
sumidor e a comunica-
ção visual é um pilar im-
portante de marketing, 
com impacto direto nas 
vendas. Afinal, a iden-
tidade visual dos pos-
tos é a embalagem do 
nosso principal produto 
comercializado, o com-
bustível. É com essa 
identidade visual que 
transmitimos confiança 
ao consumidor, que ao 
identificar a marca reco-
nhece a qualidade e a 
procedência do produto. 
O incremento de vendas 
se dá por meio da cons-
trução de uma experiên-
cia envolvente no ponto 
de venda. A comunica-
ção materializa a estra-
tégia da marca, acolhe 
e informa o consumidor, 

"A comunica-
ção visual é 
um pilar im-
portante de 
marketing, 
com impac-
to direto nas 
vendas."
 
Bárbara  
Miranda
Diretora de Marketing 
e Desenvolvimento de 
Negócios da Ipiranga
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facilitando o processo 
de venda”.
Dicas
Os especialistas de 
marketing são unânimes 
também em afirmar que 
só a comunicação visu-
al, todavia, não basta 
para fidelizar o cliente.
Para o diretor de Ma-
rketing da Raízen, a 
aposta na divulgação 
de um produto na pis-
ta depende de alguns 
fatores. “É importante 
que o revendedor ava-

lie as mensagens mais 
importantes para o seu 
público, considerando a 
região e perfil de seus 
clientes. Se o posto 
está localizado em uma 
região em que a procura 
por combustível aditi-
vado é grande, explore 
isso. Para que a comu-
nicação seja efetiva, o 
revendedor deve enten-
der quais mensagens 
estimulam o consumidor 
a entrar no posto, quais 
influenciam na escolha 
da bomba e produto e 

quais vão ajudá-lo na 
escolha da forma de pa-
gamento”, explica Javier 
Alemandi.
Além da comunicação 
visual, o atendimento é 
determinante para fideli-
zar o cliente. 
“É importante treinar 
a equipe de pista para 
que todos tenham, na 
ponta da língua, todos 
os produtos e serviços 
ofertados no posto. 
Além disso, caso haja 
uma promoção vigente 

Fotos Divulgação

Ipiranga: identidade visual para 7 mil postos em todo o País.
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na pista, é imprescin-
dível que, durante a 
abordagem da equipe, o 
profissional explique so-
bre a mecânica da ação 
para incentivar o con-
sumidor a participar”, 
afirma Manabi Garzon, 
gerente de Marketing 
e Comunicação da Ale 
Combustíveis. 
De acordo com Manabi, 
para conquistar clien-
tes e obter os melhores 
resultados, o revende-
dor precisa destacar a 
qualidade dos produtos, 
focar em um atendi-

mento de excelência e 
manter o padrão visual, 
limpeza e organização 
do posto em dia. “Além 
disso, é muito importan-
te se manter próximo 
do cliente, procurando 
entender o que ele va-
loriza e estar antenado 
com as tendências de 
mercado”.  
“Há alguns anos, nome-
amos o nosso modelo 
de atendimento aos 
clientes de Humano-
logia e adotamos este 
conceito em nossas 
campanhas. Ele norteia 

"Explorar a 
força da mar-
ca nas comu-
nicações é 
muito impor-
tante, além 
de ser um fa-
cilitador na 
conexão com 
os clientes."
 
Javier Alemandi
Diretor de Marketing 
da Raízen

Forma de comunicação de ideias por meio de 
elementos visuais, tais como gráficos, dese-
nhos, fotografias e vídeos: a arquiteta sugere 
utilizar cores e outros elementos de comunica-
ção visual.
Área do conhecimento que estuda a transmis-
são e recepção de mensagens por meio de ele-
mentos visuais: o curso de comunicação visual 
está ficando mais concorrido a cada ano.

Fonte: Dicionário Online de Português

O que é Comunicação Visual?
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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

a forma de nos rela-
cionarmos com nossos 
parceiros e revende-
dores, que estendem 
o conceito para suas 
equipes e clientes.  A 
Humanologia é nos-
sa aposta na união de 
tecnologia, inovação e 
o atendimento humani-
zado, possibilitando que 
o cliente saia do posto 
sempre melhor do que 
entrou”, conta o espe-
cialista da Raízen.
“Divulgar sempre as 
promoções vigentes, 
que conferem algum 
benefício imediato ao 
cliente ou participação 
em sorteios e demais 
ações. Não adianta 
investir em promoção 
para atrair o consumi-
dor se ele não sabe que 
ela existe!”, acrescenta BR Distribuidora: nova imagem da rede foi lançada há cerca de um ano.



POSTOS & SERVIÇOS  |  09

Ana Paula Vieira Fer-
nandes, da BR Distri-
buidora. 

Segundo ela, a comu-
nicação no ponto de 
venda tem que estar 
associada - e cada vez 
mais - à comunicação 
que está fora dele. 
“Quando o consumidor 
vê uma peça no posto 
que está alinhada ao 
comercial que assistiu 
na TV ou o post pelo 
qual foi impactado nas 
redes sociais gera em-
patia e compreensão 

mais rápida e eficaz 
daquela mensagem. 
Tem muito mais chan-
ces de que o consu-
midor assimile aquela 
comunicação e con-
cretize o consumo. Ele 
pode estar vendo algo 
no celular, já lá dentro 
do posto, e receber um 
push (mensagem en-
viada por aplicativos ou 
sites que podem apare-
cer na tela dos usuários 
de celulares) de alguma 
promoção cujo cartaz 
está bem na sua fren-
te. E, para completar a 

"Explorar a 
força da mar-
ca nas comu-
nicações é 
muito impor-
tante, além 
de ser um fa-
cilitador na 
conexão com 
os clientes."
 
Javier Alemandi
Diretor de Marketing 
da Raízen

Há mais de 100 anos, a palavra Shell, a 
concha e as cores vermelha e amarela 

representam a marca Shell.
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experiência, o fren-
tista pode oferecer 
aquela promoção. 
Assim, antes de 
mais nada, o reven-
dedor tem que se 
comunicar com sua 
própria equipe, pois 
eles são os seus 
principais ‘comuni-
cadores’”, conclui 
Ana Paula.

Posto da Ale Combustíveis: DNA da empresa une simplicidade, agilidade e 
proximidade.
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Além da fachada, logotipo, cores e outros aspectos da 
identidade visual (que vão depender se o posto é bandeira-
do ou não), alguns detalhes devem ser considerados para 
que a comunicação seja atrativa.  
Preços e formas de pagamento visíveis
Além de ser item obrigatório, deixar a precificação eviden-
te, com placas e totens em excelentes condições, facilita 
a compreensão dos consumidores, transmitindo confiabi-
lidade. As formas de pagamento aceitas no local também 
devem ser informadas de maneira clara. 
Indicação de fluxo de veículos
Essa é uma comunicação que interfere diretamente na 
experiência dos clientes nos postos. Uma boa indicação do 
fluxo de entrada e saída dos veículos, bem como da dispo-
sição das bombas e da circulação interna, evita confusões, 
além de possibilitar que os usuários identifiquem outros 
serviços ofertados.
Serviços adicionais
Os serviços oferecidos pelo seu posto precisam ser apre-
sentados com uma comunicação visual que realmente 
estimule a curiosidade dos consumidores.
Iluminação
Investir em iluminação de qualidade potencializa os atri-
butos positivos da comunicação visual no posto de com-
bustível. É importante que os elementos estejam bem 
posicionados para gerar o efeito desejado e direcionar a 
iluminação nas informações prioritárias.
Uniforme da equipe
A apresentação da sua equipe também deve estar alinha-
da com a comunicação visual do seu posto. 

Fonte: Ruff

Fique ligado nessas dicas:
"Não adian-
ta investir 
em promoção 
para atrair o 
consumidor se 
ele não sabe 
que ela exis-
te!"
 
Ana Paula Vieira 
Fernandes
Gerente de Trade  
Marketing da BR  
Distribuidora
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TRABALHISTA

Para o início do próxi-
mo ano, o Governo 
Federal irá colocar em 

prática algumas mudanças na 
área de saúde ocupacional 
para as empresas brasilei-
ras (com exceção de MEIS). 
Postos de combustíveis, lojas 
de conveniência, empresas 
de troca-de-óleo, lava-rápido e 
estacionamentos devem estar 
atentos para o fim do PPRA 
(Programa de Prevenção de 
Riscos Ambientais) diante da 
sua substituição pelo PGR 
(Programa de Gerenciamento 
de Riscos).

A previsão é que a mudan-
ça entre em vigor no dia 03 
de janeiro e possibilite um 
programa ocupacional mais 
completo e dinâmico, uma 
vez que o PGR passará a en-
globar e gerir todos os riscos 
ocupacionais existentes no 
ambiente de trabalho. 

“A principal diferença do 
PPRA para o PGR é que este 
vai englobar todos os riscos 
ocupacionais (físicos, quími-
cos, biológicos, ergonômicos 
e de acidentes) e não somen-
te os riscos físicos, químicos 
e biológicos com ocorre no 
PPRA”, explica o médico 
José Eduardo Dias Cardoso, 
diretor técnico da Labormed 
Saúde Ocupacional, empresa 
conveniada ao Resan. 

De acordo com o especialis-
ta, o PGR precisará conter 
um inventário de riscos ocu-
pacionais ( inquérito prelimi-
nar de riscos), apresentando 
uma metodologia de gestão 
desses riscos existentes no 
ambiente de trabalhando, 
atribuindo uma gravidade a 
eles. Além disso, será neces-
sário apresentar um plano de 
ação. Os documentos inte-

grantes do programa deve-
rão estar sempre disponíveis 
aos trabalhadores ou a seus 
representantes e a fiscais de 
órgãos da área trabalhista.

Cada empresa deverá no-
mear um gestor que ficará 
responsável por essas infor-
mações e, em casos de fis-
calização ou quando solicita-
do, será necessário mostrar 
as evidências de que o plano 
vem sendo executado. Em 
resumo, o PGR será um pro-
grama contínuo de gestão.

A boa notícia é que a altera-
ção pode trazer redução nos 
custos. Diferentemente do 
PPRA, que pressupõe reno-
vação anual, o PGR possui 
validade de dois anos e, 
para empresas que possuí-
rem certificações em sistema 
de gestão de SST, o prazo 
poderá ser de até três anos. 

O fim do PPRA e a chegada do PGR

Empresas precisam se preparar para mudanças na gestão de riscos ocupacionais. 
Nova norma deve entrar em vigor em janeiro.
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Em janeiro, entrarão em vigor a Portaria 6.730, de 09/03/20, que aprova a nova redação da NR-1 e a 
Portaria 6.735, de 10/03/20, com a nova redação da NR-9. 

Requisitos do novo PGR: De acordo com a nova norma, o PGR deverá conter, no mínimo, os 
seguintes documentos (i) inventário de riscos ocupacionais e (ii) plano de ação. Os documentos inte-
grantes do programa deverão estar sempre disponíveis aos trabalhadores ou a seus representantes 
e à Inspeção do Trabalho.

Classificação dos riscos: No PPRA geralmente era feita a identificação, o reconhecimento e a 
avaliação dos riscos. Contudo, não era realizada a sua classificação. No PGR, para cada risco deve 
ser indicado o nível de risco ocupacional, determinado pela combinação da severidade das possíveis 
lesões ou agravo à saúde com a probabilidade ou chance de sua ocorrência.

Inventário de riscos ocupacionais. O documento, que deve ser mantido atualizado, deverá con-
templar minimamente as seguintes informações (i) caracterização dos processos e ambientes de 
trabalho; (ii) caracterização das atividades; (iii) descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos 
à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos 
gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descri-
ção de medidas de prevenção implementadas; (iv) dados da análise preliminar ou do monitoramento 
das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia 
nos termos da NR-172; (v) avaliação dos riscos, incluindo a classificação para fins de elaboração do 
plano de ação e (vi) critérios adotados para avaliação dos riscos e tomada de decisão.

Plano de ação. As empresas deverão elaborar plano de ação a indicar as medidas a serem introdu-
zidas, aprimoradas ou mantidas. Para as medidas de prevenção, devem ser definidos cronograma, 
formas de acompanhamento e aferição de resultados.

Prestação de informação digital. De acordo com as alterações normativas, as organizações deve-
rão prestar informações de segurança e saúde no formato digital. Os documentos físicos, assinados 
manualmente, podem ser arquivados em meio digital pelo período correspondente exigido por legis-
lação própria, mediante processo de digitalização. 

Dispensa: As microempresas e empresas de pequeno porte, graus de risco 1 e 2, que no levanta-
mento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e 
biológicos, em conformidade com a NR-9, e declararem as informações digitais na forma do subitem 
1.6.1 da NR-1, ficam dispensadas da elaboração do PGR.

Principais novidades

Com informações do site Migalhas
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Ações de representatividade do Resan - maio/2021

04 Reunião virtual de Negociação Coletiva 
com os Sindicatos Patronais do estado de São 
Paulo (Presidentes e Advogados), para alinha-
mento de assuntos a serem tratados na reno-
vação da CCT de Postos.

11 e 18 Reunião virtual de Negociação 
Coletiva dos Sindicatos Patronais do estado 
de São Paulo (Presidentes e Advogados) com 
a Federação e os Sindicatos dos Empregados 
para a renovação da CCT de Postos.

No último mês de 
maio, 122 pessoas 
participaram dos 

treinamentos de NR-20, 
NR-9 (benzeno) e NR-35 
(trabalho em altura) rea-
lizados de forma virtual 
pelo Sindicombustíveis 
Resan em parceria com a 
Labormed Saúde Ocupa-
cional. 
Os cursos apresentavam 
como conteúdo os proce-
dimentos relacionados à 
segurança e medicina do 
trabalho e são obrigatórios 
para todos os empregados 
em postos revendedores. 

CURSOS

"Capacitar o trabalhador 
significa não só dar uma 
habilidade a ele, mas tam-
bém ensiná-lo uma forma 
segura de trabalhar", afir-
ma o diretor-administrativo 
da Labormed, Luís Eduar-
do Gimenes.
"E isso se reflete tam-
bém na empresa, mel-
lhorando a produtividade 
do funcionário, que esta-
rá mais seguro sabendo, 
por exemplo, como usar 
o EPI e evitando atitu-
des inseguras", completa 
ele.
As empresas devem ficar 

atentas à validade dos 
cursos para os seus fun-
cionários. 
No caso da NR-20, o 
curso intermediário, que 
antes exigia atualização 
a cada dois anos, agora 
passou a ser de três anos 
para as instalações classe 
I. No caso do curso Avan-
çado I, que era anual, ag-
ora pode ser bienal para 
as instalações classe I.
Neste segundo semestre 
de 2021, estão previstos 
pelo Resan treinamentos 
em NR-9 e também para a 
CIPA.

Treinamentos online reuniram mais de 120 participantes

NR em dia!
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Conforme noticia-
mos na edição de 
maio da Revista 

Postos & Serviços, a 
partir de 1º de julho de 
2022, todas as bombas 
de combustível fabrica-
das no Brasil deverão 
contar com assinatura 
digital das medições. O 
novo prazo foi estabe-
lecido pela Portaria nº 
264/2021, publicada em 
16 de junho pelo Inme-
tro.
O documento também 
estabeleceu requisitos 
complementares de sof-
tware e hardware para 
os instrumentos, além 
do que já estava deter-
minado na Portaria nº 
559/2016.

“Foi preciso estender 
esse prazo para ade-
quação dos fabricantes, 
por mais que a indústria 
já estivesse se movi-
mentando neste sentido. 
Além disso, o Inmetro se 
tornou autoridade certi-
ficadora (AC) de primei-
ro nível, o que também 
culminou em pequenos 
ajustes no regulamen-
to, fazendo com que os 
fabricantes necessitem 
de um pouco mais de 
tempo”, explicou Bruno 
Couto, chefe da Divi-
são de Gestão Técnica 
(DGTEC) da Diretoria de 
Metrologia Legal (Dimel) 
do Inmetro, em comuni-
cado divulgado no site 
do instituto. Somente 

como AC de primeiro 
nível o Inmetro pode 
estabelecer regras para 
credenciar certificado-
res de segundo nível 
que emitirão certificados 
utilizados para a assina-
tura digital das bombas 
medidoras.
Ainda de acordo com a 
nota publicada pelo In-
metro, 30 de junho de 
2022 é o prazo final para 
fabricantes comercializa-
rem bombas de modelo 
aprovado de acordo com 
o regulamento anterior. 
Os fabricantes, porém, 
poderão vender bom-
bas novas antes desse 
prazo, conforme a sua 
capacidade de desenvol-
vimento.

PORTARIA

Assinatura digital deverá estar presente em todas as bombas 
de combustível fabricadas no Brasil a partir de julho de 2022

Tecnologia  
antifraude
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Um brinde  
a você!

01 Alberto de Carvalho 
Neto  

Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá

01 José Camargo Her-
nandes 

Auto Posto Arrastão - Santos 
Auto Posto Jardim Anchieta - 
Santos

01Marcos Martins 
Manssini 

Auto Posto Porto Guarujá - 
Guarujá

03 Artur Schor  
Auto Posto Vila Nova 

- Cubatão 

08Vanessa P. Rocha 
Miyata  

Auto Posto São José de San-
tos - Santos

09 Dulce Antunes 
Amado 

 Auto Posto Ferreira 
Amado - São Vicente

09 Vilmar Gavazzoni 
Auto Posto Lambari - 

Miracatu 

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

10Josué Leite de Paula 
Auto Posto Filadelfia de 

Peruibe - Peruibe

10Ronald da Silva Diogo 
Auto Posto Di Mônaco - 

Praia Grande

12 Maria Esther Eiras 
Rodriguez 

Auto Posto Itanhaém - Itanhaém

15Armando Augusto 
Ribeiro 

Super Posto 200 Milhas - San-
tos

16Sigueco Hashimoto 
Auto Posto Ouro Verde 

Sete Barras - Sete Barras

17Roberto Salgado 
Antunes 

Auto Posto Portal do Gonzaga - 
Santos

19Rodrigo Ferramenta 
Malta Ferrari 

Auto Posto Vila São Paulo - 

JULHO

Itanhaém 
Posto Fazenda Caribó - Itariri

20 Daniel de Sousa e Vilhena 
Auto Posto Linda Iguape - 

Iguape

22José Luiz Villamarim 
Gomez 

Auto Posto Espumas - Santos

25Edna Benissi Fernandes 
Fase Quattro Comércio de 

Combustiveis - Juquiá

26Khalil T. Cezare Brunelli 
Santos Abdalla 

Comercial Alvorada Center - Santos

Klareando Loja de Conveniência 
 - Santos

28Sueli Rodriguez Lopez 
Auto Posto Pariquera-açu 

Pariquera-açu

28Maria Fernanda N. Estevez 
Estevez & Estevez Comér-

cio Serviços Automotivos - Santos

31Maria Goretti Domingues 
Lopez 

Auto Posto Lunar - Santos 
Auto Posto Santour - Santos 
Posto Gaivota - Santos



  

1 Foi publicada no início deste mês de junho, 
no Diário Oficial da União, a Resolução 
ANTT Nº 5.947, de 1º de junho de 2021, 

que atualiza o Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos e aprova as 
suas Instruções Complementares, e dá outras 
providências que entra em vigor em 01 de julho de 
2021.O motivo da publicação dessa Resolução foi 
a unificação do Regulamento para o Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos (Resolução 
ANTT nº 5848/2019) e as instruções comple-
mentares (Resolução ANTT nº 5232/2016 e suas 
atualizações) em uma só Resolução como esta-
belecido no Decreto nº 10.139/2019, que prevê a 
revisão e a consolidação dos atos normativos in-
feriores a decreto. Não houve nenhuma alteração 
nos procedimentos, apenas uma consolidação em 
uma única resolução.

BIODIESEL

3 A ANP lançou no final deste mês o Painel Dinâmico da Qualidade da Produção de 
Biodiesel, ferramenta interativa que consolida dados de certificados da qualidade 
enviados por produtores para a ANP. O certificado da qualidade é o documento 

emitido pelo produtor de biodiesel, de acordo com a Resolução ANP n° 828, de 2020, que 
deve conter todos os resultados das análises físico-químicas do biodiesel analisado, conforme 
estabelecido na Resolução ANP n° 45, de 2014. Com o painel dinâmico é possível extrair in-
formações enviadas desde 2016, bem como avaliar a influência da composição das matérias-
-primas utilizados na produção do biodiesel nas características físico-químicas especificadas 
pela ANP. Além disso, é possível acompanhar os níveis de conformidade destas característi-
cas ao longo do tempo. O painel está disponível no site da ANP.

FIQUE LIGADO

ANTT
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2   O setor de serviços teve desem-
penho positivo em abril. Na com-
paração com março, o volume de 

negócios avançou 0,7% no país. Mesmo 
com o avanço, o setor se encontra 1,5% 
abaixo do patamar pré-pandemia, de feverei-
ro de 2020. Em relação a abril de 2020, fase 
inicial da pandemia, houve alta de 19,8%. 
No quarto mês do ano passado, diversos 
serviços desabaram com os impactos iniciais 
da crise sanitária, que paralisou a operação 
de empresas. Conforme o IBGE, o setor 
acumulou baixa de 5,4% em 12 meses até 
abril de 2021. No acumulado deste ano, o 
segmento registra variação positiva de 3,7%. 
A prestação de serviços foi atingida em cheio 
pela pandemia porque reúne atividades que 
dependem da circulação de clientes. Entre 
elas, estão operações de hotéis, bares e 
restaurantes.

SERVIÇOS



08 a 10 de março
de 2022, no São Paulo Expo.
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