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Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda (Extra Posto) I Jaboatão
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Alfredo Pinheiro Ramos,
Presidente do Sindicombustíveis-PE
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Nem sempre mudanças são sinônimos de inovação, de avanço. Algumas 

vezes elas representam atraso e retrocesso. O Sindicombustíveis-PE tem 

acompanhado com preocupação a emissão de notas técnicas por parte da 

Agência Nacional do Petróleo - ANP, muitas das quais motivadas pela 

pressão exercida pelo Conselho Administrativo de Atividade Econômica - 

CADE sobre o órgão. Novas regras para o setor podem ser impostas através 

dessas notas sem que haja as discussões devidas com o setor de revenda de 

combustíveis, talvez os elo dessa cadeia que sofrerá o maior impacto em sua 

atividade.  00000000000000000000000000000000000000000000000

Até o final do século passado, início dos anos 2000, o setor era pouco 

regulado, fato que foi corrigido nas décadas seguintes. Entendemos que a 

imposição de algumas dessas medidas que estão sendo discutidas podem 

causar uma reviravolta muito grande na revenda, fazendo com que o 

mercado passe sim por um retrocesso. Verticalização, venda direta de 

etanol, alterações relacionadas aos contratos de fidelização da bandeira e 

regime self-service são temas verdadeiramente intrínsecos à nossa 

atividade. Conceder o peso correto à opinião das entidades que 

representam a revenda sobre eles deveria ser imprenscindível para órgãos 

como a ANP, o CADE e ainda o Ministério de Minas e Energia.   000000000000000000

Um exemplo do forte impacto que essas mudanças vão acarretar está no caso da 

verticalização, com a emissão por parte da ANP de nota técnica criando arrumações 

societárias que permitam às distribuidoras se associarem aos postos através das 

modalidades dealer ou jobber. Ao contrário de promover uma maior concorrência no 

setor em toda a sua cadeia, os grande grupos econômicos responderiam por uma 

concentração ainda maior, agora em dois elos da cadeia: distribuição e revenda. 

Deste cenário, difícil surgir bons resultados não só para o pequeno revendedor como 

também para o consumidor final. 

EDITORIAL - INOVAÇÃO OU RETROCESSO?
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VAI DE MÚSICA AMBIENTE EM SEU POSTO?

CONFIRA AS REGRAS

JÁ INCLUIU NO SEU CONTAS A PAGAR?
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WWW.SRG.ADV.BR

TEL: 
Recife 55 81 3797.1771 - 
Brasília 55 61 3704.8000

AJUDA DE CUSTO SE INCORPORA

AO SALÁRIO?

LIMITE DA ADIÇÃO DO BIODISEL AO DIESEL

A dúvida sobre o limite da adição do biodiesel ao diesel (se 

seria de 11% ou de 11% até 15%), gerada pelo Despacho ANP 

621 e Resolução CNPE 16/2018, foi respondida. De acordo 

com a Agência Reguladora, a mistura do biocombustível ao 

diesel poderá ser de B11 a B15 tanto para grandes 

consumidores quanto para os postos revendedores, não 

sendo necessária autorização prévia do órgão. 

Para a Fecombustíveis a regra pode gerar riscos aos postos. 

A federação está buscando entendimento com a 

Superintendência de Qualidade da ANP, para a qual 

encaminhou suas considerações.

Em atenção às notificações do Escritório Central de Arrecadação e 

Distribuição - ECAD cobrando o pagamento da taxa para emissão de 

licença pela reprodução de música ambiente e/ou transmissão de sinais 

de TV (a cabo/ por assinatura), a assessoria jurídica do 

Sindicombustíveis-PE afirma que os valores são devidos. 

A obrigação do Licenciamento ECAD encontra-se prevista na Lei Federal 

9.610/98 e é respaldada pela Súmula nº 63 do Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) que estabelece: “São devidos direitos autorais pela 

retransmissão radiofônica de música em estabelecimentos comerciais.”

Sendo assim, ficam sujeitas à cobrança de direitos autorais pelo ECAD as 

empresas que optarem por fazer o uso de sonorização ambiental, bem 

como da transmissão de canais de TV, seja em rede aberta ou fechada, na 

suas dependências, no caso dos postos revendedores, nas lojas de 

conveniência.

A Taxa de Fiscalização Ambiental de Pernambuco – TFAPE é cobrada 

trimestralmente aos postos nos municípios do estado que ainda são 

regidos pela CPRH. Confira os valores de acordo com o porte do posto 

revendedor: pequeno porte: R$ 251,25 , médio porte: R$ 502,49  e  

grande porte: R$ 2.512,43. 

A Reforma Trabalhista trouxe nova redação ao 

parágrafo primeiro do artigo, 457 da CLT, 

estabelecendo que integram o salário a 

importância fixa estipulada, as gratificações 

legais e as comissões pagas pelo empregador. No 

entanto, o parágrafo segundo do mesmo artigo 

também foi alterado pela Lei 13.467/2017, 

dispondo que, ainda que habituais, não integram a 

remuneração do empregado as parcelas abaixo: 

ajuda de custo (sem limites), auxílio-alimentação 

(vedado seu pagamento em dinheiro), diárias para 

viagem (qualquer valor), prêmios e abonos.

Além de não integrarem a remuneração, as 

parcelas acima não se incorporam ao contrato de 

trabalho e não constituem base de incidência de 

qualquer encargo trabalhista e previdenciário.

Legislação
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Legislação

Os revendedores de combustíveis devem estar atentos às regras 

aplicadas para frentistas que exerçam também a função de caixa. Para a 

4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, o profissional enquadrado 

nessas atividades deve receber adicional. A 4ª Turma do TST manteve 

recentemente decisão nesse sentido proferida em Santa Catarina.  

Inicialmente, o caso havia sido julgado pela 3ª Vara do Trabalho de 

Florianópolis-SC. Embora houvesse a constatação de que além de operar 

as bombas de abastecimento, o frentista recebia pagamentos e fornecia 

troco aos clientes, o juiz indeferiu o pagamento do adicional por 

considerar que as duas atividades eram compatíveis. Nos termos da 

sentença, aplicou-se ao caso o parágrafo único do artigo 456 da CLT, que, 

em regra, obriga o empregado a fazer qualquer serviço compatível com a 

sua condição pessoal.000000000000000000000000000000000

Mas no julgamento de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho 

da 12ª Região (SC) entendeu que a atividade de caixa não teria relação 

com a de frentista e determinou o pagamento de gratificação de 10% 

sobre o salário, com repercussão sobre as demais parcelas. Segundo o 

TRT, o acúmulo ilegal se caracteriza pelo exercício habitual e 

concomitante de funções distintas e com tarefas incompatíveis sem 

remuneração adicional nem registro na carteira de trabalho.

Após análise do mérito do recurso de revista impetrado pela empresa 

junto ao TST, o relator do 

processo,  min ist ro  

Alexandre Luiz Ramos, 

votou no sentido de 

m a n t e r  o  

entendimento do 

TRT-12. 
Processo RR-449-

94.2015.5.12.002

6/ VIA CONJUR
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ADICIONAL PARA FRENTISTA QUE EXERCE FUNÇÃO DE CAIXA
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Capacitação

REVENDEDORES DE PETROLINA E MUNICÍPIOS PRÓXIMOS PARTICIPAM

DO CURSO DE GESTÃO  E GERENCIAMENTO PROMOVIDO PELO SINDICATO 
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Cerca de vinte revendedores e gerentes de postos de 

combustíveis atuantes em Petrolina e cidades da região 

participaram entre os dias 02 e 06 de setembro do Curso de 

Gestão e Gerenciamento, promovido pelo Sindicombustíveis-PE 

e ministrado pelo especialista em treinamento e orientação 

profissional,  Marcelo Borja.  0000000000000000000000000000

Nesse período, foram abordados junto aos revendedores 

participantes competências como gestão de pessoas, ações de 

segurança e manutenção, conhecimento da legislação, 

realização de inventário de produtos, gestão de custos, criação 

de metas e alvos para as equipes e avaliação de funcionários, 

entre muitas outros tópicos necessários para desenvolver uma 

boa gestão. «Levar a oportunidade para os revendedores do 

sertão foi mais uma ação de interiorização das ações do 

Sindicombustíveis-PE e uma resposta eficaz à demanda dos 

associados», explicou o presidente do Sindicombustíveis-PE, 

Alfredo Pinheiro Ramos.  0000000000000000000000000000000

Uma edição anterior do curso já havia sido realizada pelo 

sindicato em Recife. Para a agenda de cursos e eventos do 

Sindicombustíveis-PE em 2020, já está programada a realização 

de uma nova turma, provavelmente para março. A abertura das 

inscrições será informada através da redes sociais do sindicato, 

bem como por circulares para os associados. 

«Esse foi um momento importante, para o 

revendedor investir, se qualificar e se atualizar»

Marcelo Borja
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Política

PREFEITURA DE JABOATÃO DOS GUARARAPES LANÇA NOVO PORTAL COM 

PROMESSA DE DESBUROCRATIZAÇÃO DOS PROCESSOS

A Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes deu mais um importante 

passo para a desburocratização dos seus processos, ao lançar no 

dia 31 de outubro o seu Portal de Licenciamento Integrado.  

A novidade faz parte do programa Jaboatão Invest e vem se 

alinhar à MP da Liberdade Econômica, atraindo e facilitando a 

abertura de novos negócios e empresas. O presidente do 

Sindicombustíveis-PE, Alfredo Pinheiro Ramos, participou do 

evento  de apresentação do Portal e de outras medidas de 

incentivo elencadas na Lei municipal do Jaboatão Nº1426/2019.

Com a criação do Portal, os interessados em regularizar 

empresas junto ao município não precisarão mais se deslocar 

aos órgãos da prefeitura para entregar a documentação. A partir 

de agora, basta preencher os dados, escanear a documentação 

exigida e incluir tudo no sistema. Todo o processo pode ser 

acompanhado via online e a autorização pode ser impressa pelo 

próprio empreendedor. Outra novidade é a gratuidade para 

vários serviços relacionados ao licenciamento de atividades 

consideradas de baixo risco, e passam a ser oferecidos sem 

cobrança de tributos.
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Interior

REVENDEDORES DE PETROLINA, CARUARU E SURUBIM DISCUTEM

ENTRAVES E NECESSIDADES DO SETOR  

SETOR EM PAUTA NA TV GRANDE RIO 
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A fim de potencializar os resultados das visitas a municípios do 

interior, muitas vezes bem distantes da capital, o 

Sindicombustíveis-PE sempre se coloca à disposição da mídia 

local. Nessas ocasiões, retira dúvidas e posiciona o setor 

acerca de vários temas do dia a dia. Na foto ao lado, Alfredo 

Pinheiro Ramos é entrevistado pela TV Grande Rio, 

retransmissora de TV Globo em Petrolina. O repórter também 

buscou a opinião de gerente de posto atuante na cidade. 

Neste segundo semestre, o Sindicombustíveis-PE 

promoveu três Encontros do Revendedor em cidades do 

interior pernambucano. As ações possibilitaram aos 

revendedores atuantes em Surubim, Petrolina e Caruaru, 

além de cidades próximas, discutirem o cenário do setor 

junto à comitiva do sindicato, liderada pelo presidente 

Alfredo Pinheiro Ramos.  0000000000000000000

Surubim foi a primeira a sediar o evento,  no Reserve 

Hotel, dia 22 de agosto. Em seguida foi a vez de Petrolina, 

no dia 04 de setembro, no Nobili Suítes Del Rio. Já o 

último encontro ocorreu em Caruaru, no dia 17 de 

outubro, no Caruaru Pallace Hotel. 
Participam dos encontros revendedores associados e 

também não associados. «A revenda se atualiza e recebe 

orientações do sindicato quanto às normas técnicas, 

legislações que regem o setor tanto na esfera trabalhista 

quanto administrativa», explica Alfredo. «É um momento 

em que os revendedores e gerentes presentes podem 

discutir sobre os entraves encontrados nas suas 

localidades e sinalizam ao sindicato quanto às suas 

necessidades para alcançar um desempenho mais 

positivo no seu posto», completa ele.  

Imagens - Na foto acima, o Encontro em 

Petrolina. Ao lado, o público no evento em 

Surubim. 
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Nos três Encontros do Revendedor, sete temas nortearam as 

palestras e os debates: Fiscalização, Atualização dos 

Documentos de Outorga, Regularização dos Cadastros  CPRH 

e Ibama, Tendências do Mercado de Combustíveis, 

Verticalização, Venda Direta de Etanol, e Benzeno. 

O consultor jurídico do Sindicombustíveis-PE, Luiz Ricardo 

Guerra, proferiu nas três ocasiões a palestra «Importância das 

Ações Preventivas», na qual abordou as regras, a dinâmica na 

atualização dos documentos requeridos pelos principais 

órgãos de regulação e fiscalização do setor, bem como as 

multas por descumprimento. «Algumas dessas informações 

são únicas para todo o estado. Outras, no entanto, são mais 

específicas por envolverem órgãos municipais e mesmo a 

logística para o combustível chegar na região», diz o 

advogado, que sempre abre espaço para a retirada de 

dúvidas. 
Após a palestra jurídica, Alfredo Pinheiro Ramos aborda desde 

as ações do sindicato e os resultados alcançados em favor do 

revendedor, até o posicionamento do Sindicombustíveis-PE 

sobre os temais mais 

atuais em debate, que 

podem trazer grande 

impacto para o setor, 

como a verticalização, 

venda direta e fim da 

tutela da ANP quanto à 

fidelidade da bandeira.  

Imagens - Na sequência: 

Alfredo Pinheiro Ramos dá 

as boas vindas aos 

revendedores. O advogado 

Luiz Ricardo Guerra ministra 

palestra sobre ações 

preventivas.  Em Petrolina, a 

revendedora Karoline 

Medeiros fala sobre sua 

experiência com o sindicato 

e motiva os revendedores a 

se associarem.
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AUTOCONHECIMENTO, AUTOGESTÃO E AUTOLIDERANÇA 

PARA ALCANÇAR MELHORES RESULTADOS
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Autoconhecimento e Autoliderança. Esse foi o tema do oitavo 

módulo do Programa de Desenvolvimento Empresarial 

Sindicombustíveis-PE / Fundação Dom Cabral, ministrado nos 

dias 25 e 26 de outubro, na sede do sindicato. À frente do 

módulo, a mestre em Psicologia, Izabela Mioto, que tem ainda 

MBA em Desenvolvimento do Potencial Humano pela Franklin 

Covey, mostrou como somos influenciados pelo contexto em 

que vivemos e como podemos influenciar, mesmo sem 

perceber, nossos liderados. O determinante para uma 

influência positiva ou negativa, poderá ser justamente a 

habilidade, o autoconhecimento, autocontrole e inteligência 

emocional de cada um. 
"Acredito ser muito importante o autocontrole e o 

autoconhecimento. De acordo com autores de vanguarda, 

70% da liderança está no autoconhecimento. No curso, 

abordamos as três habilidades da inteligência intrapessoal, 

que é a capacidade de ter uma boa relação comigo mesmo. 

Falamos muito sobre autoconhecimento, fizemos um 

mapeamento de esti lo comportamental e sobre 

automotivação", conta ela. "Entender as nossas intenções 

para conduzir bem as nossas ações é extremamente 

importante. Outra coisa, você pode ter muita experiência, 

muito conhecimento, mas se não tiver autocontrole, pode 

colocar tudo a perder», orientou Izabela.  000000000000

Durante os dois dias de curso, os revendedores e gerentes 

inscritos participaram de várias dinâmicas onde puderam 

colocar em prática tanto os seus perfis quanto a 
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SE O LÍDER NÃO EXERCER O AUTOCONTROLE, MESMO

QUE TENHA MUITA EXPERIÊNCIA NO MERCADO, PODE 

COLOCAR TUDO A PERDER
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abordagem ideal para cada tipo de personalidade 

interlocutora.  O alto grau de envolvimento de todos ficou 

evidente, potencializando a interação e o índice de 

produtividade deste módulo do programa.  00000000000000

Em pesquisa apresentada por Izabela Mioto foi destacado que 

a intel igência emocional  dos executivos -  seu 

autoconhecimento, empatia, relacionamento com os outros - 

tem ligações claras com seus desempenhos.  «Uma pessoa 

que se torna consciente de si mesma, por meio de perguntas 

que lhe forem feitas, está em melhor posição de prever e 

controlar seu próprio comportamento», explica. 

Outra dinâmica que trouxe bastante reflexão para os 

participantes foi o teste de Âncoras de Carreiras, que 

classificou sete competências predominantes, desde o 

«técnico e funcional», até «criatividade empreendedora». «A 

vantagem de conhecer perfis é criar um relacionamento 

ganha ganha, não manipular e, sobretudo, nunca rotular», 

ressalva, lembrando que testes como os aplicados não 

medem performances, e sim dão uma ideia do potencial de 

cada indivíduo. 
Para a revendedora atuante no Piaui, Tatiana Valença, que 

e stá  p a r t i c i p a n d o  d o  P ro g ra m a  at ravé s  d o  

Sindicombustíveis-PE, este módulo em especial causou 

uma experiência muito positiva. «Descobri com as 

enquetes feitas pela professora Izabela que eu tinha 

algumas habilidades na área de vendas que ainda não 

estavam afloradas, e eu trabalho muito mais na 

retaguarda. Hoje descobri esse talento», comemora ela. 

«Cada módulo que acontece é uma surpresa. Venho do 

Piauí para cá e está sendo de grande valia, porque nos faz 

reciclar nossos conhecimentos e nos dá ferramenta para 

aprimorar nossos relacionamentos com nossos 

colaboradores e também com nossos clientes. Quando 

voltar para o Piauí depois desse módulo, certamente terei 

mais empatia com o outro, uma vez que ao aprender a 

olhar as minhas sombras, aprendi também a entender 

outras  «sombras». considera.
Para o gerente de postos Ricardo Souza, por sua vez, o 

curso tem sido uma peça fundamental. «Todos que estão 

aqui tem as suas experiências no mercado. Mas nós vamos 

juntando os fatores, as informações, e quando chegamos 

de volta no postos, percebemos que já vamos trabalhando 

um pouco diferente do que fazíamos. Vamos agregando os 

valores aprendidos e colocamos em prática. O curso te 

sido espetacular», considera.
Diante de tantas avaliações positivas, o Sindicombustíveis-

PE já está estudando a viabilidade de abrir uma nova 

turma em 2020. 
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VENDA DIRETA DE ETANOL AINDA LONGE

DE UM ENTENDIMENTO ENTRE TODOS OS ELOS ENVOLVIDOS
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A Comissão de Minas e Energia da Câmara Federal agendou 

para o dia 20 de novembro a votação final do Projeto de 

Decreto Legislativo (PDC 978/18) sobre a não exclusividade da 

venda de etanol por distribuidoras. A votação chegou a ser 

prorrogada por dez sessões, apesar da maioria dos deputados 

presentes se posicionarem contra essa prorrogação, 

defendida pelos parlamentares opositores à venda do etanol 

por usinas. A fim de buscar melhor entendimento, os 

deputados que compõem a Comissão estão se reunindo com 

representantes da Agência Nacional do Petróleo - ANP e do 

Ministério da Economia  para discutir uma forma de viabilizar a 

venda direta de etanol dos produtores para os postos, mas 

levando em consideração a questão da tributação do 

combustível, o que pode gerar um novo projeto de lei.000000

A Federação dos Plantadores de Cana do Brasil tem defendido 

na mídia o entendimento de que distribuidoras não teriam 

prejuízos com a aprovação do projeto, e que a opção só iria 

facilitar a venda do etanol diretamente aos postos, 

simplificando o processo. «As usinas vão ter o direito de 

vender diretamente aos postos, acabando com aquela 

logística da usina vender pra distribuidora, às vezes, anda mais 

de 300 km e ainda tem a margem da distribuidora, colocada 

nesse processo, que encarece o etanol para o consumidor. Se 

essa relação puder acontecer, se a venda for opcional e poder 

vender diretamente aos postos, com certeza, essa venda vai 

ser benéfica para quem produz e para quem consome, porque 

vai sair um elo dessa cadeia”,  comunicou o presidente da 

Federação dos Plantadores de Cana do Brasil, Alexandre Lima, 

em reportagem do Portal CBN publicada no dia 07 de 

n o v e m b r o . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Já o  Sindicombustíveis-PE se posiciona a favor, desde que os 

impostos sejam pagos pelo sistema de monofasia,  para não 

gerar disparidades no mercado, e ainda melhorando as 

condições de fiscalização da Fazenda. «Da forma como está 

sendo apresentada, a venda direta parece ser um instrumento 

facilitador para a sonegação de impostos, o que pode provocar 

um desequilíbrio através de uma competição desleal», 

considera o presidente do sindicato, Alfredo Pinheiro Ramos. 

Na visão do Sindicombustíveis-PE, a usina que desejar atuar na 

venda direta do etanol para os postos revendedores deveria 

abrir um novo CNPJ com esta finalidade, atendendo assim as 

normas e leis inerentes à essa atividade. 
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VICE-PRESIDENTE DO RECAP, SEDIADO EM CAMPINAS

 FALA SOBRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS DO SEGMENTO 

Com o objetivo de ouvir também as opiniões de 

representantes da revenda de combustíveis de 

outros estados, a revista Postos Pernambuco 

convidou o vice-presidente do Recap,  Emílio 

Chierighini Martins, para expressar a sua visão 

sobre os principais desafios do setor para a 

atualidade. Confira:

Qual é a sua visão diante das mudanças 

propostas através das notas técnicas da ANP 

emitidas em fevereiro, bem como as mais 

recentes, com relação à regulação do mercado, 

do Ministério da Justiça? 

Emílio Martins - São assuntos diferentes, mas 

tem tudo a ver com a regulamentação do setor à 

frente. Primeiro, a ANP, depois de muitos anos, 

reconhece que o mercado de combustíveis tem 

um defeito grave: a falta de competição no atacado. Segundo, a 

nota técnica do Ministério da Justiça tem ligação direta com 

sistemas mais importantes com os quais vamos nos deparar dalí 

para frente. As distribuidoras hoje tem na sua legislação atual 

uma «mãozinha» do órgão regulador, que faz com que elas 

fiquem um pouco relaxadas e abandonem a forma mais 

adequada para se bandeirar um posto de gasolina. Essa 

«mãozinha» é a tutela da ANP sobre a fidelidade da bandeira. 

O que é isso? Nada mais é do que a ANP autuar o posto 

bandeirado quando este compra de outra distribuidora, não 

importa o motivo. Dizendo isso não estou concordando com 

esse revendedor que procede dessa forma. O que a gente 

precisa entender são as razões que o levam a fazer isso. 

Então como a Nota Técnica do Ministério da Justiça pode 

interferir no mercado? 

Emílio Martins - O Ministério da Justiça entendeu que a tutela 

não é papel da agência reguladora. Essa prática faz com que as 

distribuidoras não escolham direito quem elas colocam debaixo 

das redes delas, e acaba estimulando uma discriminação de 

preços dentro da rede muito grande. Pior: o maior e o menor 

preço podem ter uma diferença enorme para revendedores 

iguais, da mesma bandeira, da mesma rede, 

que pagam preços muito diferentes sem 

motivo algum. Aos olhos do consumidor é o 

mesmo posto, mesmo produto, mesma 

marca, mesma tecnologia, com preços 

diferentes. Mais do que isso: as mesmas 

distribuidoras que atuam dessa forma 

também vendem para os postos bandeira 

branca. Não estou achando isso ruim. 

O mercado está aí. O que não dá para 

entender é como uma distribuidora que tem 

uma rede, vai lá e vende para o posto 

bandeira branca vizinho de um bandeirado 

seu, vinte centavos mais barato. Não dá para 

entender. Isso é uma coisa que desequilibra 

o mercado, faz com que o consumidor e as 

autoridades fiquem perdidos e acaba 

desgastando a imagem do único elo que aparece para o 

público, que é o revendedor. 

Porque estão surgindo agora essas novas regulações?

Emílio Martins - O Conselho Nacional de Politicas 

Energéticas editou uma portaria em junho dando prazos 

para a ANP, Ministério da Economia e Ministério das Minas e 

Energia apresentarem novas regulações em relação à 

determinados assuntos. Tudo o que o governo quer em 

relação à isso, com o objetivo de incentivar a competição no 

mercado, está nessa Resolução Nº12. 

Como a maioria dos sindicatos estão se posicionando 

quanto a essas mudanças? 

Emílio Martins - Infelizmente não estou vendo a 

representação sindical dos revendedores muito preocupada 

com isso. Quem olhar atentamente essa resolução, vai ver 

em alguns artigos, que ela muda radicalmente algumas 

situações de mercado. Por exemplo: o transportador 

revendedor retalhista - TRR. Ao mesmo passo que o governo 

quer que a usina venda direto etanol para o posto, não quer 

TRR comprando na fonte, e libera o TRR para vender todos 
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os produtos para todo mundo, inclusive para a revenda. 

Mantém o TRR escravizado à distribuidora.  Se você pegar 

esse novo TRR que estão tentando criar e combinar com o 

artigo 2º da mesma resolução, que fala de novos modelos de 

negócios e arranjos societários, no meu ponto de vista, está 

criado aí um jober americano, que nada mais é do que a 

verticalização, modelo hoje dominante nos Estados Unidos: 

as grandes redes à serviço das grandes marcas. E aqui a 

novidade: certamente as distribuidoras sócias disso aí. 

Eu não vejo o setor revendedor combater isso e fazer uma 

gestão para entender melhor o que o governo federal quer. 

Isso vai mudar profundamente a relação da revenda com a 

distribuição. Muito provavelmente vamos levar para a 

revenda uma concentração que atrapalha e pode até 

aniquilar a competição. 

VENDA DE COMBUSTÍVEL POR «DELIVERY» É ILEGAL

Apresentada para a mídia e para o 

consumidor final como uma 

novidade, a prática da venda de 

combustíveis para o abastecimento de 

veículos foi considerada ilegal pela Agência 

Nacional do Petróleo - ANP. 
No final de outubro, a agência convidou as 

empresas que ofertaram esse serviço para 

prestar esclarecimentos, por se tratar de 

uma atividade submetida à regulação e até 

então não há norma específica definindo 

regras para esse tipo de negócio que 

ganhou notoriedade no Rio de Janeiro, com 

o aplicativo para celular GOfit, de entrega 

de combustíveis à domicílio, vinculado à 

Refinaria Refit.

De acordo com o comunicado da ANP, o 

objetivo do esclarecimento é preservar os 

interesses dos consumidores, mas sem 

desincentivar ou impor óbices ao 

surgimento de inovações por parte do 

mercado.  

No dia 06 de novembro, a 45ª Vara Cível do 

Rio de Janeiro, afirmou que o GOfit poderá 

voltar a funcionar quando seu serviço for 

regulamentado e autorizado pela ANP.
As entidades representantes do setor 

revendedor de combustíveis vem 

destacando para os órgãos competentes a 

quantidade de licenças exigidas para o 

funcionamento de um posto, a fim de 

garantir a qualidade do produto e evitar 

acidentes, inclusive ambientais. 
Defendem que sem essas exigências, como 

uma entrega «delivery» pode salvaguardar 

os consumidores, seus vizinhos e todos no 

seu percurso de qualquer intercorrência. 

Aplicativo é ilegal e não 
possui licenças que 
garantem qualidade 
nem segurança

Como o pequeno revendedor poderá se reposicionar no 

mercado? 

Emílio Martins - Já não vejo tantos sindicatos com esperança 

de salvar esse pequeno revendedor. Acho que o foco do 

movimento sindical hoje deveria ser esse. É ele que dá a 

competitividade ao segmento. É esse revendedor que faz 

com que o preço chegue competitivo no interior dos estados, 

nas cidades mais longínquas, porque certamente, quando o 

mercado estiver verticalizado, essas grandes empresas terão 

interesse nos grandes centros. Não sei como se comporta o 

mercado em Pernambuco, mas nesses rincões do Brasil são 

poucos os postos bandeirados. No interior de Goiás, por 

exemplo, em cidades que tem até 15 postos, você não 

encontra nenhum bandeirado. São empresários que estão 

abastecendo aquela comunidade e a impressão que a gente 

tem é que a distribuidora se desinteressou daquele negócio. 

São mercados de pouco volume, e talvez mais competitivos. 
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SINDICOMBUSTÍVEIS-PE CAPACITA QUASE 800 FUNCIONÁRIOS

DE POSTOS DE COMBUSTÍVEIS ATÉ OUTUBRO

De janeiro até a primeira quinzena de outubro deste 

ano, o Sindicombustíveis-PE capacitou um total de 736 

funcionários de combustíveis através do curso de 

NR20, exigido para os trabalhadores que atuam em 

atividades de extração, produção, armazenamento, 

transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis 

e líquidos combustíveis. 
O curso é ministrado por Ione Gama, do 

Sindicombustíveis-PE, mediante demanda dos postos 

associados tanto na Região Metropolitana do Recife - 

RMR quanto nos estabelecimentos do Agreste e 

Sertão. O mês no qual foi registrado o maior número de 

participantes foi agosto, com 276 treinados, em uma ação que 

envolveu Cabrobó, Salgueiro e outros municípios do Sertão. Em 

setembro, mais 120 trabalhadores foram capacitados em 

Pombos. 
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Mercado

Variação anual 18/19

Outubro:

Variação anual 18/19

Outubro:

Variação anual 18/19

Outubro:

etanol hidratado

gasolina c

diesel

106.936m³

78.723 m³

65.725 m³

-2%

27.063 m³

3,6%

3,6%

132.701 m³

121.957 m³335.139 m³

350.203 m³

318.422 m³

324.571m³

328.773 m³

349.162 m³

Evolução da venda de combustíveis em Pernambuco  pela distribuidoras conforme site da ANP
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Total em 2019:

Total em 2019:

Total em 2019:

1º Trimestre 2019:

2º Trimestre 2019:

2º Trimestre 2019:

2º Trimestre 2019:

3º Trimestre 2019:

3º Trimestre 2019:

3º Trimestre 2019:

1º Trimestre 2019:

1º Trimestre 2019:

278.446 m³

1.125.720 m³

1.135.206 m³ 

APÓS SEIS MESES DE QUEDA, VOLUME COMERCIALIZADO DA 

GASOLINA COMEÇA A CRESCER

De acordo com a pesquisa mensal da Agência Nacional do 

Petróleo - ANP, que acompanha as vendas, pelas 

distribuidoras, dos derivados combus�veis de petróleo 

mais etanol, por Unidade da Federação e produto, após 

seis meses seguidos de queda, em 2019, o volume 

comercializado de gasolina em Pernambuco começou a 

registrar crescimentos também sucessivos, de julho até 

outubro, dado mais recente. Com isso, a variação anual no 

compara�vo com o mesmo período de 2018 ficou em 

3,6%. O mesmo não aconteceu no cenário nacional, no 

qual a gasolina tem amargado mês a mês quedas em sua 

venda por parte das distribuidoras. De acordo com a ANP, 

de janeiro até outubro de 2019, foram comercializados 

pelas distribuidoras por todo o país 31.382.168 m³ desse 

�po de combus�vel, contra 31.876.535 m³ em 2018.  00

Diferente da gasolina, o etanol em Pernambuco teve 

crescimento em seu volume de vendas de janeiro até 

setembro. Apenas em outubro rompeu essa trajetória 

em sua variação anual, marcando queda de 2%. 

No Brasil, o combus�vel verde fechou outubro com um 

total de 18.424.534 m³ vendidos no ano, e variação 

posi�va de 19,8% no compara�vo com 2018. 

Ainda no recorte nacional, o diesel acompanhou a 

tendência de alta, com variação posi�va de 3,7% e 

volume total comercializado de 48.203.052 m³. 

A variação foi bem próxima à registrada no estado.
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UMA BOA COMUNICAÇÃO É AQUELA QUE ENTREGA A SUA MENSAGEM COM 

EFICÁCIA E ESTABELECE UMA CONEXÃO DE MÃO DUPLA COM O SEU 

CLIENTE / ASSOCIADO

Com o obje�vo de capacitar e atualizar os assessores de 

comunicação dos sindicatos estaduais da revenda de 

combus�veis, a Fecombus�veis-PE realizou no dia 14 de agosto, 

durante a ExpoPostos, em São Paulo, um evento com os 

jornalistas tendo como atração principal a palestra orienta�va da 

co m u n i ca d o ra  e  co a c h  d i g i ta l  Ve rô n i ca  M a c h a d o . 

Durante o encontro que durou toda a tarde, cerca de vinte 

assessores de comunicação e gestores de sindicatos 

par�ciparam das a�vidades desenvolvidas por Verônica sobre 

planejamento de mídias sociais, administração de crises nas 

redes e como lidar com as fake News.0000000000000000000

O primeiro passo da conversa foi no sen�do de idealizar tanto o 

público alvo, ou a "persona" com a qual a en�dade deseja se 

comunicar. Foram iden�ficados pelo menos dois públicos 

dis�ntos: o revendedor, para quem o sindicato precisa informar 

sobre ações, legislação e outras orientações que refletem nos 

seus negócios, e a sociedade em geral, com a qual o setor deve 

manter um diálogo permanente, claro e obje�vo sobre sua 

dinâmica e a relevância dos serviços prestados pelo posto de 

combus�vel no dia a dia das pessoas. 
A fim de ampliar o suporte  técnico para a conquista desses 

obje�vos, foram apresentados diversos aplica�vos e 

ferramentas que podem auxiliar não só o assessor de 

comunicação a estabelecer o relacionamento com os dois 

públicos alvo determinados, como também podem ser úteis para 

o revendedor na gestão do seu negócio ou mesmo na 

manutenção de um bom canal de comunicação com o seu corpo 

funcional (ver box).  00000000000000000000000000000

«Ficou bastante claro, do ponto de vista da eficiência da 

comunicação, a importância de se usar a linguagem ideal para 

cada �po de plataforma e ouvinte, de forma a promover uma 

iden�ficação e melhor assimilação do conteúdo a ser informado. 

Entre esses apps estão o Canva, já u�lizado pelo sindicato, o 

Mlabs, Pictochart, Inshot e Traktor», considera a assessora de 

comunicação do Sindicombus�veis-PE, Gabriela Vasconcelos.

ADMINISTRAÇÃO DE CRISES - Quanto a administração de crises 

em redes sociais, a orientação  da coach digital foi no sen�do de 

avaliar o post e ver se é realmente necessário dar uma resposta. 

No tocante às fake news, a palestrante orientou às en�dades a se 

aproximarem cada vez mais dos portais de fact-checking, (Serviço 

de checagem de fatos através do confrontamento de histórias com 

dados, pesquisas e registros). «Manter esses portais informados, 

assim como a mídia de forma geral, pode reduzir a credibilidade de 

fake News e sua disseminação», explicou.  0000000000000000000

Verônica Machado foi repórter da Câmara dos Deputados e do 

Correio Braziliense e trabalha há 5 anos com Marke�ng Digital, 

tendo fundado o canal digital Vidas Contadas e o curso on line 

Realize, de educação em Jornalismo 3.0. 

BENCH MARKING  - Após a palestra, os assessores par�ciparam de 

um bate-papo sobre o trabalho de comunicação nos sindicatos e a 

inserção das mídias sociais, além de outras inovações na área de 

comunicação visando chegar cada vez mais perto do público alvo de 

forma eficiente e agregadora. Ao final do evento, o assessor saiu 

com a certeza de que já não é mais contratado apenas para escrever 

textos e sim para entregar soluções através da comunicação. 

Aplicativos que podem auxiliar a
comunicação no seu posto

Canva

Mlabs

Trello

SKEDit

Xmind

InSHOT
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ROGÉRIO MARINHO SEMPRE NA AGENDA DO SETOR

COPERGÁS REFORÇA PARCERIA

CANAL ABERTO COM AS DISTRIBUIDORAS

Ao longo do segundo semestre de 2019, o 

Sindicombus�veis-PE buscou fortalecer o seu 

relacionamento com as distribuidoras que atuam no 

estado, mantendo sempre aberto o canal de 

comunicação entre os players. 
Logo no início de agosto, o presidente do sindicato, 

Alfredo Pinheiro Ramos, junto com outros diretores e 

associados atualmente com contrato com a Raízen, 

recebeu na sede da en�dade uma comi�va da 

distribuidora, liderada pelo vice-presidente execu�vo 

Comercial Léo Pontes. Entre os membros da 

distribuidora, também esteve o gerente de Relações 

Setoriais, James Assis. 
O roteiro de visitas teve con�nuidade com a ida de 

Alfredo Pinheiro Ramos, e do diretor de Integração 

Social, Público Ramalho, à sede da Dislub Equador, onde 

foram recebidos pelos diretores Humberto Carrilho e 

Sérgio Pichilau.
Outro momento registrado ocorreu na Se�a 

Combus�veis, onde se reuniram com o diretor Cláudio 

Uchoa. 
Em todos os encontros man�veram-se na pauta temas 

como ver�calização, relação com os revendedores, 

venda direta de etanol e tributação dos combus�veis.

No dia 03 de dezembro, o presidente do Sindicombus�veis-PE, 

Alfredo Pinheiro Ramos, par�cipou em Brasília, no Ministério da 

Economia, de audiência com o secretário Especial de Previdência e 

Trabalho, Rogério Marinho, para discu�r entre outros temas a 

revisão das Normas Regulamentadoras 09 e 15. Também foi 

pleiteado mais celeridade na revisão de autuações da Receita 

Federal rela�vas à cobrança do adicional de 6% sobre a folha de 

pagamento a ser recolhido no GFIP. A reunião foi agendada pelo 

deputado federal Daniel Coelho e teve também as par�cipações do 

presidente da Fecombus�veis, Paulo Miranda, além de presidentes 

de sindicatos estaduais da revenda de combus�veis, à exemplo do 

Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Distrito Federal.

Outra parceria que também tem sido bastante reforçada este ano é 

a estabelecida com a Copergás. A companhia tem trabalhado na 

expansão da distribuição do gás natural veicular - GNV. Atualmente, 

Pernambuco conta com 69 postos ofertando o combus�vel 

considerado o mais econômico para automóveis. Em novembro, o 

Posto Petrocal Rosarinho foi o primeiro da Zona Norte do Recife a 

receber o produto,  marcando o iníc io da expansão e 

descentralização do GNV, que prevê a ligação de mais 28 postos até 

fevereiro de 2021. Na foto acima, comi�va do Sindicombus�veis-PE 

pres�giando evento da Copergás durante a Casa Cor. 





ANP - www.anp.gov.br - Fone: 0800 2851244

COPERGÁS - www.copergas.com.br

Fone: 0800 281  2002 /  81 3184 2000

Gerência de Comercialização Veicular - Fone: 81 3184 2016

IBAMA  - www.ibama.gov.br - Superintendência do Ibama em 

Pernambuco - Fone: 81 3201 3800 / 3802 / 3803.

Escritório Regional Salgueiro: 81 3871 0006.

IPEM - www.ipem.pe.gov.br - Fone: 81 3184 4700

SEMAM - PCR - Fone: 81 3355 5817 -   08007204444  

Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano da PCR 

Fone: 81 3355 8123

SEFAZ-PE - www.sefaz.pe.gov.br. 

Fone: 08002851244

CPRH - ww.cprh.pe.gov.br

Fone: 81 3182-8800

Polícia Militar de Pernambuco I Bombeiros - 190

SAMU - 192
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ATO COTEPE/PMPF Nº26, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2019.

Preço médio poderado a consumidor final

UF      Gasolina C  R$ / l   Diesel S10 R$ / l      Diesel R$/l      QAV   R$ / l              AEHC  R$ / l        GNV  R$ / m3       

AL

BA

CE

MA

PB

PE

PI

RN

SE

4,6665

4,5900

4,6000

4,3980

4,4277

4,6011

4,6800

4,4570

4,3860

4,0053

 3,8000

3,6578

3,7950

3,7376

3,6001

3,8600

3,7970

3,7870

3,9942

3,7000

3,5822

3,7050

3,6844

3,6001

3,7900

3,5920

3,7160

2,7998

    -

    -

    -

2,8098

 -

3,5543

       -

3,0890

3,6308

3,5000

3,5345

3,5700

3,2284

3,4910

3,5543

3,6590

3,2330

3,6038

2,4400

     -

     -

3,7427

-

      -

3,5120

3,7130

     -

     -

     -

     -

2,9500

      -

      -

1,6900

     -

Recorte Nordeste

Óleo Comb. 
R$ / l

Telefones e sites úteis

Nos dias 28 e 29 de novembro, foi realizado no Piauí o XIV Encontro de 

Revendedores de Combus�veis do Nordeste do Brasil. O evento foi promovido 

pelo Sindipostos-PI em parceria com a Fecombus�veis. No dia 28, às 14h, teve 

início a visitação da feira montada no local. Às 17h, foi realizada  a solenidade de 

abertura, com a par�cipação de autoridades, seguida da palestra "Perspec�vas 

Polí�co-econômicas do Brasil", ministrada pela jornalista Cris�ana Lobo. O dia foi 

encerrado com coquetel de boas vindas no hall da feira.  000000000000000000

No dia 29, a programação começou às 9h, com a úl�ma palestra programada para 

às 18h. "Cenário Econômico Brasileiro", "Legislação Trabalhista", "Liderança em 

Postos de Serviços com Foco em Vendas" e "A Magia de Encantar Clientes no jeito 

Disney" foram alguns dos temas apresentados. Par�ciparam do evento desde 

empresários, proprietários de postos de combus�veis de toda a Região 

Nordeste, até diretores e gerentes de empresas ligadas ao setor.

http://www.sindicombustiveis-pe.org.br
http://www.sindicombustiveis-pe.org.br
http://sar.pe@ibama.gov.br,


Carro da Qualidade

Circulares

Ações junto aos Órgãos Federais,

Estaduais e Municipais

Seguros

Cursos

Assistência Jurídica

Dissídio Coletivo

Assessoria de Comunicação

Fecombustíveis

Assessoria Comercial

- Realização de treinamento nos postos para fren�stas, gerentes e 

proprietários, instruindo os mesmos a observarem a lesgislação 

que disciplina a a�vidade, minimizando a aplicação de autuações 

e multas.

 - Orientação e direcionamento à empresa para adotar uma 

padronização no atendimento, buscando a sa�sfação dos clientes 

e sua fidelização.

- Através de um check list, levantamento e verificação de todos os 

procedimentos adotados nos postos, tanques, bombas, etc, 

iden�ficando e corrigindo falhas e pendências.

Buscando uma maior interação com o revendedor associado, o 

Sindicombus�veis-PE pesquisa diariamente informações rela�vas 

à classe e orienta sobre ações proa�vas ou procedimentos 

corretos que devem ser adotados pelos postos revendedores.

O Sindicombus�veis-PE par�cipa a�vamente de ações, visando 

preservar a categoria, mantendo a imagem do revendedor e 

buscando formas que permitam ao mesmo manter as obrigações 

legais em dia 

O Sindicombus�veis-PE mantém contrato com escritório jurídico 

para a execução de serviços na área trabalhista, com profissionais 

treinados e experientes com a finalidade de proporcionar aos 

revendedores associados melhores resultados nos processos 

trabalhistas envolvendo os seus postos.

Para o revendedor associado, também é disponibilizada assistência 

jurídica, defesa e orientação administra�va rela�vas ao MEIO 

AMBIENTE, CPRH, SEMAS, IBAMA, ANP, INMETRO, PROCON e 

Juizados. A a�vidade jurídica presta ainda a assessoria ao 

revendedor associado junto aos órgãos municipais, estaduais e 

federais. 

É o Sindicombus�veis-PE que anualmente representa a categoria 

nas negociações com o sindicato laboral, buscando o equilíbrio e 

o interesse dos revendedores. 

Nossos serviços

Seguro de Vida em Grupo

Seguro Contra Incêndio e Roubo, Patrimonial, Meio Ambiente e 

Veículos

Curso NR 20, ministrado por instrutores do sindicato

Cursos de nível gerencial e diretoria com instrutores nacionais

Programa de Desenvolvimento Empresarial em parceria com o 

Ins�tuto Dom Cabral
Curso de Gestão e Gerenciamento

O Sindicombus�veis-PE possui um representante na Federação 

Nacional dos Combus�veis, com sede no Rio de Janeiro, 

par�cipando de reuniões e ações conjuntas em defesa dos 

interesses da revenda. 

Comercialização de produtos 
necessários aos Postos de 
Combustíveis

O Sindicombus�veis-PE, em parceria com vários fornecedores, 

oferece ao associado vários produtos necessários para a revenda: 

LMC, provetas, densímetros, termômetros, etc.

Compra e venda de Postos e Assessoria na implantação

de Novos Postos

Contato permanente com os veículos de comunicação ( impresso, 

rádio, televisão e mídia digital)

Revista Postos Pernambuco
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