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EDITORIAL

Após alguns meses de angústia e 
indefinições, o primeiro semestre 
do ano terminou com muita es-

perança para a revenda. Finalmente, as 
tentativas do Governo Federal de reduzir 
os preços se concretizaram após apro-
vação pelo Congresso Nacional do PLP 
18/2022 (publicado como Lei Complemen-
tar 194/2022), que zerou os tributos fede-
rais sobre a gasolina e o etanol, limitou a 
cobrança de ICMS nos Estados e passou 
a considerar os combustíveis, a energia 
elétrica, comunicação e transporte coletivo 
como bens e serviços essenciais.

Antes disso, os impostos federais (PIS, 
Cofins) sobre o óleo diesel já haviam sido 
zerados pela União, então os esforços fi-
nalmente mostraram resultados nas refina-
rias, distribuidoras e, consequentemente, 
nos postos. Na região da Baixada Santista 
e Vale do Ribeira, já observamos uma 
redução significativa nas bombas.

Mas talvez junho seja principalmente lem-
brado pela presença da revenda unida em 
Brasília, às  vésperas da votação do PLP, 
posicionando-se durante audiência com 
o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o 
presidente da República, Jair Bolsonaro. 
A Fecombustíveis e os sindicatos filiados 
puderam expor seus posicionamentos e 

apoio à redução dos tributos e, conse-
quentemente, dos preços.

Os constantes reajustes não beneficiam 
ninguém. O dono de posto perde capital 
de giro, pois passa a pagar mais caro 
pelo produto e demora a receber das 
administradoras de cartão de crédito 
(que é a forma majoritária de pagamen-
to hoje). Além disso, os consumido-
res reduzem o uso de seus veículos e 
afastam-se dos postos, pois não podem 
arcar com altas despesas. 

Trata-se, ainda, de uma oportunidade de 
mostrarmos a todos que realmente não 
somos os vilões da história. Se o imposto 
abaixa, o preço na bomba abaixa também.  
Enfim, aguardamos, uma queda no índice 
de inflação e a volta dos consumidores 
aos postos.

Na edição deste mês de Postos & Servi-
ços, além de um registro sobre as audiên-
cias na capital federal, apresentamos uma 
matéria sobre meio ambiente e como o 
empresário pode pensar de modo susten-
tável e ainda assim reduzir custos. 

Além disso, nossa edição falou com es-
pecialistas em varejo para saber como os 
pequenos empresários podem sobreviver 
em um ambiente de competição acirrada.

Boa leitura e até mês que vem!
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MEIO AMBIENTE
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Celebrado em 5 
de Junho, o Dia 
Mundial do Meio 

Ambiente é, sem dúvidas, 
uma oportunidade para 
ampliar a conscientiza-
ção da sociedade sobre 
o assunto. No entan-
to, quando esse tema 
é observado sob uma 
visão empresarial, além 
de ações concretas pela 
sustentabilidade, medidas 
implantadas na rotina das 
empresas podem resultar 
em redução de custos e 
empreendimentos am-

bientalmente mais eficientes.
 “Pensar em meio ambiente 
hoje pode ser uma grande 
oportunidade para os negó-
cios. Fazer além do que é 
exigido para o licenciamento 
ambiental, por exemplo, 
pode atrair clientes e ainda 
reduzir os custos”, aconse-
lha a advogada e consultora 
ambiental do Resan, Caroli-
na Dutra.
Gerir resíduos (sejam eles 
de embalagens, lubrifican-
tes, papelaria e de cozi-
nha) já são procedimentos 

Em 5 de junho, o planeta 
celebrou o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. A data foi designa-
da em 1972, pela Assembleia 
Geral da ONU, no primeiro dia 
da histórica Conferência de Es-
tocolmo sobre o Meio Ambiente 

Humano. Na ocasião, outra 
resolução levou à criação do 

Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNU-

MA), principal autoridade global 
que determina a agenda am-

biental e serve como autorida-
de defensora do meio ambiente 

no mundo.

Uso de fontes renováveis ajuda a preservar a natureza 
e ainda reduz custos

Bom  
para todos



“Nos dias  
de hoje,  
qualquer eco-
nomia é bem-
-vinda. Assinei 
o contrato 
para três pos-
tos, então 
acredito que o 
total economi-
zado ao longo 
de um ano  
poderá ser 
bem significa-
tivo." 

Vilmar Gavazzoni 
Proprietário da Rede 
Gavazzoni, franque-
ado da Raízen
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conhecidos e adotados pela 
maioria das empresas do 
setor automotivo. Por isso, é 
preciso observar e analisar 
novas oportunidades.  
A utilização de energia re-
novável, por exemplo, tem 
se mostrado em ascensão. 
No setor de postos, além da 
possibilidade de instalar siste-
mas fotovoltaicos (com pai-
néis solares), hoje é possível 
adquirir energia elétrica limpa 
através de outras formas, por 
exemplo geração compartilha-
da ou painel solar na própria 
empresa/residência. Algumas 
distribuidoras de combustíveis 
estão lançando iniciativas nes-
se sentido.
A Raízen, licenciada da marca 
Shell, já fornece energia limpa 
para mais de 500 postos por 
meio de Geração Distribuída, 
oferecendo uma solução para 
redução das emissões de 
gases de efeito estufa e dimi-
nuição de até 20% dos custos 
de energia.
“Nós geramos a nossa própria 
energia por meio de fontes 
renováveis oriundas da cana-
-de-açúcar, como a biomas-
sa, biogás e biometano. Mas 
também complementamos o 
portfólio com energia solar, 
pequenas hidrelétricas e ater-

ros urbanos para aten-
der os consumidores de 
Geração Distribuída em 
território nacional”, explica 
Rafael Rebello, diretor de 
Soluções de Energia e 
Renováveis da Raízen.
"Oferecemos soluções 
em energia renovável 
para nossos revendedo-
res de diversas formas, 
seja para clientes do 

mercado cativo ou livre de 
energia, baixa ou alta ten-
são, ou através de serviços 
de gestão e eficiência ener-
gética", afirma ele.  
 Proprietário da Rede Ga-
vazzoni, no Vale do Ribeira, 
Vilmar Gavazzoni assinou 
recentemente esse serviço 
com a Raízen. “Nos dias de 
hoje, qualquer economia é 
bem-vinda. Assinei o con-
trato para três postos, então 
acredito que o total econo-
mizado ao longo de um ano 
poderá ser significativo”, 
comenta o empresário.
“Estamos estimando uma 
economia de aproximada-
mente 10% no valor pago 
na conta de energia elétrica. 
Eu hesitei inicialmente, pois 
achei que daria muito traba-
lho, mas não. Não tive ne-
nhum custo, apenas assinei 
o contrato, que vale por cin-
co anos, mas que pode ser 
rescindido a qualquer mo-
mento”, conta Gavazzoni.
Diretor vice-presidente exe-
cutivo de Comercial, Varejo 
e Inteligência de Mercado 
da Vibra Energia, Flavio 
Coelho Dantas, também 
confirma a aposta da distri-
buidora nesse mercado. 
“Neste sentido, em 2021, 
fizemos parcerias, joint 
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venture e aquisições, 
como a compra de quase 
50% da Comerc, para o 
fornecimento de energia 
elétrica renovável; a Joint 
Venture com a Copersu-
car, para disponibilizar 
uma comercializadora 
de etanol; parceria com 
a ZEG Biogás, para a 
produção de biometano 
a partir da vinhaça; com 
a BBF, onde somos off-
taker de toda a produção 
da primeira biorrefinaria 
de diesel verde e com-
bustível sustentável da 
aviação do país; com a 
EZVolt, para o avanço do 
mercado de eletromobili-
dade”. conta o executivo 
da Vibra.
“Já existe a oferta para 
que os postos possam 
adquirir energia elétrica 
do mercado livre, via 
Comerc, o que traz um 

custo mais competitivo, 
além de garantir que a 
energia é originada de 
fontes renováveis. Há, 
ainda, projetos de Gera-
ção Distribuída, que é a 
geração de energia so-
lar nos próprios postos”, 
acrescenta Dantas.
“Para o futuro, penso 
em investir em algum 
projeto com painéis 
solares para produzir 
minha própria energia. 
Ainda é algo caro, mas 
acredito que haverá um 
barateamento (desses 
projetos), então penso 
nisso a longo prazo”, 
planeja o empresário 
Vilmar Gavazzoni.
Painéis solares 
Proprietário da Rede 
Portal de Santos, Ricar-
do Lopez também faz 
uso da energia limpa 
para reduzir os custos 

com energia elétrica e ainda 
contribuir para o meio ambien-
te. O empresário instalou o 
sistema há cerca de três anos 
em sua residência.
“Antes de decidir pela instalação 
das placas solares, é preciso 
avaliar bem a localização. Ge-
ralmente os postos urbanos 
estão localizados em áreas com 
muitos prédios, cujas sombras 
acabam atrapalhando. Optei por 
instalar na minha residência, 
onde tenho as placas e produzo 
minha própria energia”, conta 
Lopez, cujo sistema instalado 
ocupa 200 metros quadrados e 
produz energia para abastecer 
outros dois imóveis cadastrados 
pelo empresário. 
Além disso, ele conta que a 
energia excedente produzida 
entra como crédito em sua 
conta. Segundo o empresário, 
o retorno do investimento deve 
ocorrer em no máximo dois 
anos.



POSTOS & SERVIÇOS  |  07

Apesar ainda de 
exigir um inves-
timento muitas 

vezes alto, o sistema 
fotovoltaico (com o uso 
de painéis solares) é 
um modelo de geração 
de energia viável finan-
ceiramente, com baixo 
custo de manutenção, 
montagem rápida sem a 
necessidade de muitas 
adequações, vida útil alta 
(aproximadamente 25 
anos) e com retorno de 
investimento em curto 
prazo.
“Cada vez mais os pos-
tos de combustíveis 
estão aderindo à imple-
mentação da tecnologia, 
pois é possível reduzir 
os custos com energia 

elétrica em até 95%, fa-
zendo com que o negócio 
se torne mais competiti-
vo, além de anexar um 
selo verde (ambiental) ao 
posto”, afirma Diogo Oli-
veira, diretor comercial da 
Segundo Sol Engenharia, 
empresa especializada 
na instalação de sistemas 
fotovoltaicos.
Segundo Oliveira, dados 
da CCEE (Câmara de 
Comercialização de Ener-
gia Elétrica) apontam que, 
para 2022, acredita-se em 
números ainda maiores 
do que os apresentados 
neste ano, já que desde 
2020, só a GD (geração 
distribuída) fotovoltaica 
vem crescendo cerca de 
230% ao ano no Brasil.

Relacionamento com  
concessionária
As tratativas com a conces-
sionária são regulamentadas 
pela ANEEL (REN482/12 e 
REN687/15), todas as tratati-
vas são padronizadas con-
forme as premissas normati-
vas de cada concessionária, 
é muito importante que a 
empresa que está prestando 
o serviço execute os projetos 
e emitam toda a documenta-
ção técnica e homologatória 
de acordo com as exigên-
cias normativas para evitar 
reprovações, além de ser 
necessário estudo preliminar 
de engenharia e em alguns 
casos consulta de acesso a 
rede da concessionária.

Cresce 
interesse 

por  
painéis 
solares 

Divulgação Segundo Sol
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Neste mês de ju-
nho, as distribui-
doras Raízen e 

Vibra Energia estão in-
vestindo também na ins-
talação de eletropostos 
para veículos elétricos. 
Licenciada da marca 
Shell, a Raízen inaugu-
rou o primeiro eletroposto 
(posto com estação de 
recarga para veículos 
elétricos) com a solução 
Shell Recharge em São 
Paulo, na zona norte da 
cidade. A Raízen prevê a 
implantação de uma am-
pla rede com 35 eletro-
postos de recarga rápida 
que utilizam energia reno-
vável até o final do ano-
-safra (mar/23).
Segundo a empresa, as 
estações têm carregado-
res de 50kW e 150kW e 
podem abastecer veícu-
los elétricos em até 35 
minutos, com energia de 

fonte renovável certifi-
cada. 
Já a Vibra prevê a insta-
lação de um total de 70 
eletropostos até o fim de 
2023 (50 em rodovias), 
criando o maior corredor 
elétrico do Brasil, com 
quase nove mil quilôme-
tros de extensão. 
O primeiro Posto Petro-
bras a receber o Eletro-
posto Vibra é o Posto 

Arco-Íris Roseira, em 30 
de junho, um empreendi-
mento estrategicamente 
localizado na Rodovia 
Presidente Dutra, KM 
82, em Roseira (SP), no 
sentido Rio de Janeiro. 
O espaço está equipa-
do com um carregador 
ultrarrápido com três 
pontos de recarga, com 
plugues dos padrões 
CCS-2, CHAdeMO e 
conector Tipo 2, com 

Divulgação/Raízen

Distribuidoras iniciam 
aposta em eletropostos
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potência máxima de sa-
ída de 150 kW em cor-
rente contínua e 43 kW 
em corrente alternada, 
o que proporcionará aos 
usuários, dependendo da 
capacidade do veículo, o 
carregamento de 80% da 
bateria em até 20 minu-
tos - o que permite, por 
exemplo, que a maioria 
dos veículos chegue ao 
Rio de Janeiro sem a ne-
cessidade de uma nova 
recarga.

Divulgação/Vibra
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GESTÃO

I novação, atendi-
mento diferenciado 
e prontidão para 

as mudanças podem 
ser os diferenciais 
dos pequenos e mé-
dios empresários 
diante do crescimento 
das grandes redes 
varejistas.
Essas empresas não 
estão para brincadeira, 
avançando na eco-
nomia com represen-
tatividade em todos 

os setores do comércio, 
incluindo o mercado de 
combustíveis. Pesquisa 
divulgada em 2021 pelo 
Instituto Brasileiro de Exe-
cutivos de Varejo & Mer-
cado de Consumo (Ibe-
var) indica que, no ano da 
pandemia, o faturamento 
bruto das 120 maiores 
empresas varejistas do 
País cresceu 20%, de R$ 
526 bilhões para R$ 632 
bilhões. 
As vendas das 120 empre-

sas representaram 13,6% 
do consumo das famílias 
brasileiras no ano passado. 
No período anterior foi de 
11,6%. 
Mas o que então o pequeno 
empresário deve fazer para 
sobreviver diante dessas 
gigantes?
“Num ambiente de mudan-
ças, incentivar a cultura de 
inovação é chave e a condi-
ção para se manter e cres-
cer num mercado cada vez 
mais competitivo”, afirma o 

Grandes, médios e pequenos
Saiba quais diferenciais podem garantir a saúde da sua empresa 

Freepik
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gerente regional do Se-
brae na Baixada Santista, 
Marco Aurélio Rosas.
Segundo ele, mesmo em 
setores considerados 
tradicionais, a inovação 
é possível e necessá-
ria. “Muitas vezes as-
sociamos inovação a 
tecnologias, softwares, 
aplicativos e afins. Consi-
deramos que eles fazem 
parte do processo inova-
tivo, mas não são únicos. 
Inovar em processos, 
agregar valor a produtos 
e serviços também fazem 
parte deste rol de inova-
ção”, explica Rosas.
A opinião é compartilhada 
pelo especialista em va-
rejo Marcelo Ermini, pro-
fessor de Trade Marketing 
e Canais de Marketing 
na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing 
(ESPM) e na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV).
“Existem vários desafios 
hoje para o pequeno em-
presário: acesso à capi-
tal, capital de giro, atrair 
e reter talentos, burocra-
cia, segurança... mas do 
ponto de vista das ven-
das, o grande desafio do 

empresário é a capacida-
de de se reinventar.  Hoje 
é preciso estar constante-
mente atento às mudan-
ças do mercado, pois o 
consumidor está ficando 
acostumado a viver expe-
riências em outros canais 
e, quando ele frequenta 
canais (de compra) que 
ainda não se inovaram, 
ele fica decepcionado”, 
alerta Ermini.
De acordo com o especia-
lista, inovação não é ape-
nas entregar um produto 
novo, mas mudar a forma 
de atendimento, de se 
relacionar com os clientes, 
a forma de criar mecanis-
mos de fidelidade, a forma 
de interagir com esses 
consumidores exigentes, 
principalmente os mille-
nials, que buscam veloci-
dade no atendimento. 
“É importante visitar esses 
outros canais e observar o 
comportamento dos clien-
tes. É preciso hoje manter 
olhos e ouvidos abertos, 
observando o que está 
acontecendo em outros 
mercados, não só em ou-
tros postos (de combustí-
veis), por exemplo”.

Atendimento
Para Marcelo Ermini, um 
grande diferencial da pe-
quena empresa em relação 
às grandes redes é o aten-
dimento. 
“O atendimento é que faz 
a diferença. As grandes 
redes muitas vezes não 
conseguem manter essa 
relação de proximidade do 
empresário e funcionários 
com os consumidores. 
Aquele conceito de chamar 
pelo nome e de entender 
a jornada de compra dos 
consumidores. Quando 
você se aproxima de um 
cliente, tentando oferecer 
uma experiência diferen-
ciada, a expectativa dessa 
pessoa é retornar, pois che-
ga um momento em que 
a diferença de preço não 
será o mais importante e as 
pessoas preferem voltar a 
locais em que elas tenham 
um atendimento diferen-
ciado, o que geralmente 
não acontece nas grandes 
redes e que o empresário 
próximo consegue fazer, 
inclusive capacitando seu 
pessoal para esse atendi-
mento”, orienta Ermini.
Agilidade
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Outro ponto destacado 
pelos especialistas como 
um diferencial positivo 
das pequenas empresas 
é a agilidade para mu-
danças, ou seja, é mais 
fácil implantar novida-
des no dia a dia das 
empresas locais do que 
em grandes redes.
“Uma das maiores van-
tagens competitivas 
das micro e pequenas 
empresas está na agili-
dade, essa competência 
deve ser utilizada pelos 
gestores a fim de man-
ter-se e crescer neste 
mercado de grandes 
empresas e, portanto, 
extremamente competi-
tivo. Os cenários atuais  
exigem mudanças e es-
sas ocorrem, comumen-
te, de forma mais lenta 
em grandes corpora-
ções. Ao contrário, nas 
MPEs, as mudanças e 
inovações tendem a se-
rem implementadas de 
forma mais ágil, porém 
neste caso a inovação 
deve ser perene e coti-
diana”, completa o ge-
rente do Sebrae, Marco 
Aurélio Rosas. Confira 
algumas dicas no info-
gráfico ao lado.
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MERCADO

A Revista Postos 
& Serviços traz 
aos leitores o 

Ranking de Bandeiras 
de postos revendedo-
res na Baixada San-
tista e Vale do Ribeira. 
O levantamento, feito 
através de números di-
vulgados pela Agência 
Nacional do Petróleo, 
Gás Natural, e Biocom-
bustíveis (ANP) tem 
como objetivo fornecer 
aos revendedores da-
dos que expressem o 
relacionamento com as 
distribuidoras na nossa 
região. 
Hoje, 309 postos de 
combustíveis estão 
instalados na Baixa-
da Santista e Vale do 
Ribeira. O número é 
2,65% maior que o 
registrado em outubro 
de 2021, há oito meses, 

quando havia 301 esta-
belecimentos revendendo 
combustíveis na região.
Conforme infográfico ao 
lado, a maioria dos pos-
tos não possui vínculo 
com distribuidoras, ou 
seja, 31,71% deles são 
bandeira branca. Em 
segundo lugar, estão os 
postos ligados à Vibra 
Energia (25,56%), Ipi-

ranga (23,95%), Raízen 
(15,21%) e Ale (3,56%). 
Os percentuais tiveram 
leve alteração na com-
paração com abril deste 
ano, quando os postos 
bandeira branca repre-
sentavam 36,88%, os 
revendedores Petrobras 
eram 25,91%, Ipiranga 
20,26%, Raízen 14,28% 
e Ale 2,65%.

ANP registra 309 postos na região

Segundo a agência reguladora, em oito meses, número de  
estabelecimentos cresceu 2,65% na Baixada Santista e Vale do Ribeira
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SINDICAL

Fotos D
ivulgação/Fecom

bustíveis

O presidente do 
Sindicombustí-
veis Resan, José 

Camargo Hernandes, 
participou, junto com a 
Fecombustíveis e demais 
sindicatos representantes 
da revenda, de uma reu-
nião com o presidente da 
Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira, em Brasília. 
Ocorrida em 14 de junho, 
a audiência representou 
uma vitória para a cate-
goria, que foi ouvida pelo 
Poder Legislativo.
Durante o encontro, os 
revendedores manifesta-
ram apoio às mudanças 

tributárias propostas pelo 
então Projeto de Lei Com-
plementar 18/2022 - que 
alterou a Lei 5.172 - e 
resultou na Lei Comple-
mentar 194/2022.
A nova legislação foi 
aprovada, sancionada e 
publicada menos de dez 

Revenda  
participa de 
audiências 

em Brasília e 
mostra apoio 
a mudanças

Representantes da Fecombustíveis e de sindicatos filiados  
foram ouvidos durante reuniões com Arthur Lira e Bolsonaro
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Ações 
junho/2022

14/06  Encontro da 
Fecombustíveis e sindicatos 
filiados com o Presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira, para apoiar a 
redução de impostos sobre 
os combustíveis, em Brasí-
lia/DF.

23/06 Participação no 
Programa Ponto de Vista 
na TV Santa Cecília, em 
Santos/SP.

27/06 Entrevista para o 
jornal A Tribuna de Santos 
sobre alterações tributárias 
nos combustíveis.

17/06  Entrevista para 
o jornal A Tribuna de San-
tos sobre reajuste do preço 
do diesel e gasolina.

23/06 Assembleia Geral 
Ordinária do Resan para 
aprovação de contas do exer-
cício de 2021, em Santos/SP.

29/06 Entrevista para a 
TV Tribuna de Santos sobre a 
redução da alíquota de ICMS 
sobre a gasolina no Estado de 
SP.

29/06 Participação no 
Programa ZR News da  
Rádio Santa Cecília FM.

29/06 Reunião da Câ-
mara Brasileira do Comércio 
de Combustíveis (CBCC) da 
CNC, via videoconferência.

dias após o encontro e 
passou a considerar com-
bustíveis, energia elétrica, 
comunicações e transpor-
te coletivo, como bens e 
serviços essenciais, além 
de limitar a fixação de 
alíquotas de ICMS para 
esses produtos e serviços 
superiores às das opera-
ções em geral (17% na 
maior parte dos estados), 
mas permitindo reduzi-las 
abaixo desse patamar.
"A audiência com o presi-
dente da Câmara, Arthur 
Lira, foi muito proveitosa, 
pois resultou em uma reu-
nião entre a Fecombus-
tíveis e o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
oportunidade em que o 
posicionamento da reven-
da em apoio às mudanças 
pode ser ouvido também 
pelo poder Executivo", 
comemorou o presidente 
do Resan, José Camargo 
Hernandes. 
"A revenda apoia essas 
mudanças e entende que 
a redução da carga tribu-
tária é benéfica ao país e 
a toda a sociedade, por 
minimizar os efeitos da 
inflação", acrescentou 
Hernandes.
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Um brinde  
a você!

01 Alberto de Carva-
lho Neto  

Fase Quattro Comércio de 
Combustíveis - Juquiá

01José Camargo Her-
nandes 

Auto Posto Arrastão - San-
tos 
Auto Posto Jardim Anchieta 
- Santos

03Artur Schor 
Auto Posto Vila 

Nova - Cubatão

08 Vanessa P. Rocha 
Miyata 

Auto Posto São José de 
Santos - Santos

09 Dulce Antunes 
Amado 

Auto Posto Ferreira Amado 
- São Vicente

09Vilmar Gavazzoni 
Auto Posto Lambari 

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

10 Josué Leite de Paula 
Auto Posto Filadélfia 

de Peruíbe - Peruíbe

10Ronald da Silva 
Diogo 

Auto Posto Di Mônaco - Praia 
Grande

12Maria Esther Eiras 
Rodriguez 

Auto Posto Itanhaém - Itanha-
ém  

15Armando Augusto 
Ribeiro 

Super Posto 200 Milhas - 
Santos

16Sigueco Hashimoto 
Auto Posto Ouro Ver-

de Sete Barras - Sete Barras

17 Roberto Salgado 
Antunes 

Auto Posto Portal do Gonza-
ga - Santos

19Rodrigo Ferramenta 
Malta Ferrari 

Auto Posto Vila São Paulo - 
Itanhaém 
Posto Fazenda Caribó - Itariri

JULHO

20 Daniel de Sousa e 
Vilhena 

Auto Posto Linda Iguape -Iguape

22 José Luiz Villamarim 
Gomez 

Auto Posto Espumas - Santos

25 Edna Benissi Fernan-
des 

Fase Quattro Comércio de Com-
bustíveis - Juquiá

26 Khalil T. Cezare Brunelli 
Santos Abdalla 

Comercial Alvorada Center - 
Santos 
Klareando Loja de Conveniência 
- Santos 

28 Sueli Rodriguez Lopez 
Auto Posto Pariquera-

-açu - Pariquera-açu 

28 Maria Fernanda N. 
Estevez 

Estevez & Estevez Comércio 
Serviços Automotivos - Santos

31Maria Goretti Domin-
gues Lopez 

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



  

1 Se o corte de impostos alivia a in-
flação neste ano, a mudança deve 
significar uma alta em 2023. Quando 

o governo federal zerou o PIS e o Cofins 
sobre o etanol e a gasolina, o Itaú Uniban-
co já elevou sua estimativa para o IPCA no 
próximo ano de 4,2% para 5,6%. A revisão 
foi feita porque a cobrança dos impostos 
será retomada a partir de janeiro, puxando 
os preços para cima. (Fonte: OESP) 

   
BIOGÁS

3  A Vibra Energia assinou um 
contrato para aquisição de 50% 
do capital social da ZEG Biogás 

e Energia, empresa dedicada a soluções 
de biogás e biometano para substituição 
do uso do gás natural convencional e ou-
tros combustíveis fósseis, como óleo die-
sel e GLP. A operação envolve um aporte 
primário de R$ 30 milhões, no fechamen-
to da operação, e uma parcela secundá-
ria de 129,5 milhões de reais, segundo 
comunicado. A companhia também disse 
que se comprometeu com aporte de até 
412 milhões no negócio nos próximos 
anos para execução de novos projetos de 
biogás e biometano, dos quais 206 mi-
lhões de reais seriam referentes à parti-
cipação de 50% da Vibra e os outros 206 
milhões de reais seriam aportados em 
nome dos demais sócios. (Fonte: Istoé 
Dinheiro)

FIQUE LIGADO

INFLAÇÃO 
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2Apesar de ressaltar que o abasteci-
mento de combustíveis está regular 
em todo o país, a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) anunciou que vai intensificar o monito-
ramento das importações de óleo diesel S10. 
Chamado de Sobreaviso no Abastecimento 
de Combustíveis, este é o segundo comu-
nicado do tipo em menos de quatro meses. 
Segundo a ANP, a medida tem como pano 
de fundo “a situação geopolítica mundial 
atual”. O sobreaviso foi aprovado em 30 de 
junho. Com ele, os produtores e distribuidores 
listados vão precisar informar os contratos fir-
mados para importações do diesel que ainda 
não chegaram ao país, com detalhamento 
do itinerário completo e previsões das opera-
ções. (Fonte: Istoé Dinheiro)

DIESEL 

   
EUROPA

4  O Parlamento Europeu aprovou em 
junho uma proposta da Comissão Euro-
peia que prevê a proibição das vendas 

de veículos novos com motores a combustão 
no bloco, a partir de 2035. O plano inserido no 
chamado “Pacto Verde”, que visa a neutralidade 
de carbono em 2050, recebeu 339 votos a favor, 
249 contra e 24 abstenções. A iniciativa ainda 
precisa ser negociada com os Estados-membros 
da UE, mas os eurodeputados apoiaram um 
caminho para reduzir as emissões das frotas de 
utilitários de 15% em 2025 em relação a 2021, 
55% em 2030 e 100% em 2035, enquanto a 
redução exigida para vans no final da década é 
de 50%. (Fonte: ANSA)



 ESTÁ CHEGANDO!!


