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Abrir portas é o principal desafio do 

sindicato este ano, com o objetivo de 

discutir de forma mais efetiva as leis 

e obrigações legais dos postos 

revendedores. Espera-se, diante 

desta conduta,  conquistar  a  

valorização do revendedor que 

procura conduzir seu negócio 

atendendo suas obrigações, bem 

como colocá-lo em melhores 

condições de competitividade no 

mercado.  0000000000000000000

Entre outras estratégias para atingir 

e s s e  f i m ,  a  d i r e t o r i a  d o  

Sindicombustíveis seguirá, em 2013, 

lançando mão das visitas por cidades do interior do estado, 

sempre na companhia de palestrantes convidados com o 

objetivo de atualizar os revendedores. 

A primeira cidade pernambucana a receber 

a comitiva do Sindicombustíveis-PE será 

Garanhus, no mês  de Julho.000000000000

A continuidade das parcerias também é 

outra ferramenta importante para o 

Sindicombustíveis-PE. No dia 04 de Abril, a 

entidade realiza, em parceria com o 

Sindicombustiveis-BA,  o 3º Encontro de 

Revendedores de Pernambuco e Bahia e 

Seminário BPCC de Gerentes, Chefes de 

Pistas e Frentistas.000000000000000000 

Ainda no primeiro semestre do ano, teremos 

a nossa Festa do Revendedor, agendada para 

o dia 20 de Julho. Com a dedicação da 

diretoria e dos funcionários do Sindicombustíveis-PE, faremos 

uma festa à altura dos nossos revendedores e parceiros.



Jurídico
Janeiro I Fevereiro 2012
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O Departamento Jurídico do Sindicombustíveis-

PE vem trabalhando no sentido de buscar 

esclarecimento sobre as fiscalizações exercidas 

pelo Procon com relação à etiquetagem de 

produtos nas pistas e nas lojas de conveniência. 

Informa que já existem algumas autuações nesse 

sentido. Quanto à elas, o corpo jurídico pleiteia  

algumas adequações perante as  solicitações e 

exigências do Procon .

Mais atenção às exigências

Etiquetagem de produtosPercentual de etanol 

será de 25%

A partir do dia 1º de maio, o percentual de adição de 

etanol anidro à gasolina será de 25%  e não mais de 

20%. Quem não estiver atento à mudança será 

multado, caso seja fiscalizado. A nova regra pode 

ser conferida na Portaria nº 105 e na Resolução nº 1 

disponível no site. Os dois documentos são datados 

de 28 de fevereiro de 2013, e foram publicados no 

publicadas no DOU - Seção 1 - Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Estamos à 

disposição para outros esclarecimentos.

Os revendedores de combustíveis em Pernambuco 

deverão buscar se familiarizar com as novas exigências 

criadas pelas Secretarias da Prefeitura do Recife, nesta 

gestão iniciada em 01º de Janeiro. Algumas delas referem-

se diretamente às adequações de postos quanto à  

legalização dos seus alvarás de funcionamento junto à 

Diretoria de Controle Urbano da Prefeitura do Recife - 

DIRCON-PCR. Os postos fora da capital, por sua vez, devem 

estar atentos às exigências da CPRH.  000000000000000

Tais orientações foram detalhadas durante encontro 

promovido pelo Sindicombustíveis-PE, no dia 28 de  

Fevereiro, reunindo revendedores associados, no Hotel 

Marante, no Recife. Na ocasião, o consultor Jurídico, Luís 

Ricardo Guerra, apontou também para a adequação dos 

postos ao PAF-ECF, programa de automação fiscal da 

Secretaria da Fazenda do Estado -SEFAZ-PE.  «Em 2012 

foram necessários diversos trabalhos relativos aos órgãos 

citados. Procuraremos em 2013  estarmos ainda mais junto 

desses órgãos, colocando o ponto de vista do sindicato e os 

entraves enfrentados pelo setor», disse o jurista. «A cada 

novidade, informaremos os nossos parceiros e associados 

através de comunicados e de reuniões de esclarecimento», 

adiantou ele. 
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Aumento do Diesel deve gerar mais impacto

Combustíveis

No início do mês de março, os revendedores de 

combustíveis foram pegos de surpresa pelo novo aumento 

do diesel divulgado pela Petrobras. Diante do impacto 

negativo que a novidade trará não só ao setor de 

combustíveis, mas também a outros segmentos 

econômicos, o Sindicombustíveis-PE publicou no Jornal do 

Commercio um alerta à sociedade para o risco inflacionário 

que o acréscimo  de 5% no valor do litro do  óleo diesel irá 

provocar no país.00000000000000000000000000000000 

«O Diesel exerce influência direta no preço dos fretes. 

Sendo assim, seu custo provoca um impacto igualmente 

direto nos preços de outros produtos, entre eles, a própria 

gasolina e o etanol», opinou o presidente do 

Sindicombustíveis-PE, Fernando Cavalcanti. « A sociedade 

deve estar atenta à essas questões e deve cobrar mais 

explicações de quem de fato é responsável por estes 

aumentos», considerou na publicação. Em Janeiro, a 

Petrobrás já havia editado um aumento de 5,4%.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o consumo 

de diesel em Pernambuco cresceu 13,2% em 2012, com 

relação à 2011. No Brasil esse crescimento foi de 7%. De 

Janeiro à Dezembro de 2012, foram comercializados em 

Pernambuco 156 milhões e 240 mil litros desse tipo de  

combustível. 

E por falar em diesel, vale lembrar 

que também os utensílios 

utilizados para coletar a amostra 

testemunha do diesel S10 devem 

ser diferenciados, á exemplo das 

bombas e tanques e caminhões 

para transporte. Quem precisar de 

mais informações sobre o tema 

poderá conferir material no site do 

Sindicombustíveis-PE.

DIESEL S10 FROTA PODE CRESCER

De acordo com a Federação 

Nacional de Distribuição de Veículos 

Automotores - FENABRAVE, a venda 

de caminhões poderá crescer até 

16% em 2013, em comparação 

com o ano anterior. A novidade não 

soa tão promissora quando 

colocado que em 2012 houve uma 

retração nas vendas de nada menos 

que 20,22% com relação a 2011. 



Quantum Soluções
Soluções integradas para sua empresa.

Laudo Compressor de Ar - NR-13

PPRA - PCMSO - LTCAT - PPP
Implantação e Treinamento CIPA
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Avalição de Passivo/Remediação

Estanqueidade Eletrônica - SASC

www.quantumsolucoes.com.br

Fone: 81-3223-0967 Fax: 81-3231-4128

Certificada
pelo
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Estanqueidade

A comercialização de lubrificantes tem sido percebida 

pelos proprietários de postos revendedores de 

combustíveis como seguimento promissor, pronto para 

ser melhor explorado.  «Os revendedores que possuem 

em seu estabelecimento a estrutura necessária para 

prestar o serviço deve estar mais atenta à essa 

oportunidade», considera o diretor do Sinduscon-PE, 

Américo Barbosa. De acordo com ele, alguns 

revendedores podem estar deixando de agregar mais essa 

receita ao seu posto, perdendo lucratividade. «Ainda no 

posto, diversos de pista como aditivos, filtros, palhetas 

limpadoras também podem ser melhor exploradas», 

acredita ele. Quanto à uma possível resistência do 

consumidor, ele lembra que os produtos ofertados na 

pista possuem em suas embalagens o descritivo e sua 

Mercado de Lubrificantes

Combustíveis

finalidade e orientações da forma correta e adequada do 

seu uso. 
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O que você ganha com práticas sustentáveis?

ambiente

O conceito de logística reversa foi introduzido pela Lei 

Federal nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. A logística reversa é um 

instrumento de desenvolvimento econômico e social 

caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a 

coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada. O transporte desses 

resíduos só pode ser feito por transportadora 

licenciada pelos órgãos ambientais, além da licença 

estadual para transporte.  

Logística Reversa

Embora já seja lugar comum em revistas e palestras, o 

conceito de sustentabilidade ainda precisa ser melhor 

difundido entre o meio empresarial, a fim de que seja 

adotado de forma mais plena. Um dos principais 

argumentos de convencimento passa justamente pelo de 

benefício ações dessa natureza trariam para a empresa.  00

"A sustentabilidade ambiental é hoje uma realidade no 

mercado devido a inúmeras exigências feitas pelos órgãos 

competentes relacionadas à preservação do meio 

ambiente", destaca o diretor do Sindicombustíveis-PE, 

Américo Barbosa. "Os postos revendedores estão cada 

vez mais atentos à coleta seletiva de resíduos oleosos por 

empresas credenciadas", exemplifica o diretor, que 

concorda ainda com o conceito de que a preocupação 

com aspectos ambientalmente e socialmente 

responsáveis fortalecem uma imagem positiva do  

estabelecimento comercial.  00000000000000000000000

O diretor ressalta que, para resultados melhores, é 

indispensável a criação entre a sociedade de uma 

consciência ambiental solidificada. "Elas precisam estar 

dispostas a dar preferência a um estabelecimento 

ecologicamente correto", diz.  000000000000000000000

De acordo com pesquisa do Sebrae, já existe um vasto 

público que pauta as suas compras nesse princípio. «Para 

conquistá-lo, é preciso levar ao seu conhecimento através 

de estratégias de marketing que o seu posto já está 

adequado às normas de sustentabilidade, apontando-as 

de forma que as mudanças sejam percebidas por este 

consumidor», sugere Américo.000000000000000000000 

Para se ter uma ideia desse mercado, ainda de acordo com 

o Sebrae, as vendas de produtos sustentáveis das micro e 

pequenas empresas para o governo federal cresceram em 

2012, mais de 115%.00000000000000000000000000000

Nos postos revendedores de combustíveis, a prática 

sustentável não se encerra na adequação à norma, mas 

também na observação das novas regras de logística 

reversa e destinação de resíduos, bem como no respeito 

às leis trabalhistas e fiscais. 
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Dia a Dia dos combustíveis em PE

Economia
Janeiro I Fevereiro de 2013

Gasolina

Etanol

GNV

Após um período de dificuldades no final do segundo 

semestre de 2012, verificou-se nos postos 

revendedores a normalização do abastecimento. As 

distribuidoras  conseguiram regularizar seus 

estoques,  e consequentemente, o fornecimento do 

combustível no Recife e no Estado. Em 2012, de 

acordo com o Ministério da Fazenda, a importação 

de gasolina cresceu 102% em comparação com o 

ano anterior. O picos de importação foram 

marcados em outubro e novembro. 

A previsão do Sindicombustíveis-PE é de que o 

etanol continue sem competitividade no mercado 

em 2013, uma vez que o combustível verde 

encontra-se muito  muito caro junto às 

distribuidoras. E como se trata de um produto que 

depende de condições climáticas,  o futuro ainda é 

incerto. De acordo com informações colhidas pela 

Agência Nacional do Petróleo - ANP, em 16 de março, 

apenas em Goiás e no Mato Grosso o etanol 

permanece competitivo, com o litro custando 68,2% 

e 67,50% do preço do litro da gasolina. Nos demais 

estados, a gasolina ainda é mais vantajosa.

Acredita-se que o ano de 2013 será bastante 

promissor para os postos que revendem o GNV, haja 

vista que já existe interesse no governo do estado 

em estimular o consumo deste produto tornando-o 

mais competitivo ainda no mercado.  00000000000

Recentemente, a  Agência de Regulação de 

Pernambuco (Arpe) autorizou uma redução no 

tamanho do aumento do gás natural veicular (GNV) 

proposto pela Companhia Pernambucana de Gás 

Natural (Copergás). O aumento que seria de 11,25%, 

segundo os  cálculos da companhia com base no 

repasse feito pela Petrobras,  passa a ser de 6,5%.  

Com isso, o preço na bomba deverá subir em média 

R$ 0,07 o metro cúbico. O reajuste já está em vigor. 

Atualmente,  Pernambuco tem uma frota de 41 mil 

veículos convertidos para usar GNV. Segundo a 

Copergás, as vendas do combustível chegam a 170 

mil m³ por dia.  000000000000000000000000000000

Ainda de acordo com  a companhia, mesmo com a 

alta, o gás veicular permanecerá mais competitivo na 

comparação com o álcool e a gasolina, em função de 

ter um rendimento maior por quilômetro rodado. 

Está em estudo na Secretaria Estadual da Fazenda  

um projeto prevendo a isenção da cobrança do ICMS 

sobre o GNV, o que poderá reduzir em até R$ 0,20 o 

preço final do combustível.
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Mercado
Janeiro I Fevereiro 2013

Fique atento ao aumento

da Compesa

Qualidade em Gestão

O revendedor de combustíveis deve incluir em sua 

sua contabilidade o aumento de 5,19% na fatura 

da água, praticado pela Compesa a partir de 

março. O aumento seria de 7,98%, mas a Arpe 

homologou um desconto de 2,79%. Embora não 

seja um insumo de peso na atividade, alguns 

postos contam com serviço de lava à jato, o que 

pode provocar um impacto maior. Os postos 

localizados em rodovias, que possuem banheiros 

com chuveiros, devem estar atentos à vazamentos 

e mau uso dos equipamentos. 

O Sindicombustíveis-PE alerta mais uma vez para a 

importância dos revendedores realizarem os testes 

cabíveis no recebimento dos combustíveis, bem como 

de guardarem a amostra testemunha como forma de se 

resguardarem.  0000000000000000000000000000000

Um bom exemplo dessa necessidade foi a interdição, 

por parte da Agência Nacional do Petróleo - ANP, de dois 

terminais de armazenamento de combustíveis 

localizados no Complexo de Suape. Motivo pelo qual 

orientamos para que os revendedores exijam dos seus 

subordinados a coleta da amostra testemunha, embora 

no momento ela não seja obrigado pela ANP. Ela é a 

segurança do revendedor. 

"Só após avaliar o lucro 
real e o lucro presumido,
além dos seus custos
operacionais, é que cada 
revendedor poderá
reformular os seus preços 
de forma adequada ao 
seu negócio» 

Pense nisso...

Amostra testemunha é fundamental

O Sistema de Excelência em Gestão Sindical 

(SEGS), programa da Confederação Nacional 

do Comércio -  CNC voltado para o 

desenvolvimento dos sindicatos, fechou 2012 

com o maior nível de certificações desde sua 

criação, em 2008, totalizando mais de 470 

entidades. O Sindicombustíveis-PE também é 

detentor da certificação SEGS. 
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Set I Out 2011Set I Out 2011Janeiro I Fevereiro 2013

Documentos em ordem...

...Contabilidade em dia

Gestão

Nem sempre é dada a atenção adequada ao 

arquivamento de documentos por parte dos gestores de 

negócios em diferentes segmentos. No setor de 

combustíveis não é diferente. Acontece que existe um 

prazo legal para o arquivamento de determinados 

comprovantes. São documentos que atestam que 

obrigações legais, trabalhistas, contábeis e fiscais foram 

cumpridas à risca. Entre esses documentos, os de 

aspecto trabalhista são considerados os mais importantes. 

Em alguns casos, como o de depósito do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, os comprovantes 

devem ser guardados por trinta anos. Outros com o 

mesmo prazo são a GFIP, o Perfil Profissiográfico 

Previdenciário - PPP e a Guia de Recolhimento Rescisório 

do FGTS. Documentos como Comunicações de Acidentes 

de Trabalho - CAT, comprovantes de pagamentos de 

benefícios reembolsados pelo INSS, GPS, PIS/PASEP e 

outros devem ser mantidos por dez anos. Fichas de ponto 

e Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical, por sua 

vez, devem ser guardadas por cinco anos. 
Para efeito de fiscalização, é indicado que esses 

documentos sejam guardados na própria empresa.

Empreender não e fácil, sobretudo com a carga tributária 

existente no Brasil. Ainda assim, alguns empresários 

desconhecem os riscos de não dispor de um bom 

contador. Além de deixar de cumprir determinações 

legais, esses empresários perdem em estratégia de 

negócios com a falta de um acompanhamento técnico 

dos indicadores de desempenho mensais.  00000000000

Quem abriu os olhos para essa realidade e conta com 

esse profissional no seu dia a dia deve estar atento ao 

repasse das informações necessárias dentro dos prazos 

legais. Caso contrário, poderão ser penalizados com 

multas desnecessárias.  000000000000000000000

O controle das contas também é um diferencial para o 

bom andamento do negócio. Sendo assim, o revendedor 

deve solicitar ao seu contador periodicamente certidões 

negativas em todas as esferas - federal, estadual e 

municipal - para se certificar que todas as obrigações 

estão sendo cumpridas. 

A grande maioria dos 

revendedores 

de combustíveis são hoje 

optantes do lucro real, 

em detrimento 

do lucro presumido.
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Alto do Moura

Seu Estado

Sustento através da cultura, da arte

 e do turismo é a marca 

principal da comunidade 

do Alto do Moura, em

Caruaru, no Agreste de Pernambuco

A uma distância de 131km do Recife, está Caruaru, 

cidade agrestina que guarda em seu território um dos 

bairros mais culturais de Pernambuco - o Alto do Moura. 

Por lá, a comunidade é conhecida por manter as 

tradições culturais do estado por meio da arte e do 

artesanato, de onde retiram também o seu sustento. 

Entre os artesão mais celebrados está o Mestre Vitalino, 

cuja pequena casa ainda é preservada, agora 

transformada em museu em homenagem ao Mestre. 

No local,  estão expostos desde objetos de uso pessoal 

do artista, suas ferramentas de trabalho, móveis, 

utensílios e fotos retratando sua trajetória humilde e 

talentosa. 

Atualmente o bairro oferece ao visitante mais de 18 bares 

e restaurantes com a autêntica comida regional em seus 

cardápios, além de diversos ateliês.  Enquanto alguns 

seguem o estilo consolidado por Vitalino, outros 

desenvolvem conceitos próprios. A figura do compositor 

Luiz Gonzaga, no entanto, é um ponto em comum, como 

em um tributo coletivo ao Rei do Baião.  0000000000000

É durante as festas Juninas, no entanto, que o Alto do 

Moura recebe seu maior número de visitantes no ano, 

atraídos pelo bom e velho forró pé de serra. 



Financeiro

Relatório Financeiro do Sindicombustíveis-PE
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ATO COTEPE

Especialmente para esta 

edição, o Ato Cotepe poderá 

ser conferido no site do 

Sindicombustíveis-PE. 

Nas próximas edições o 

mesmo voltará a ser 

publicado em seu espaço 

habitual. 

www.sindicombustiveis-pe.org.br



Olinda&Recife
Irmãs, vizinhas e parceiras.

Parabéns por mais esse aniversário!

Uma homenagem

do Sindicato dos

Revendedores

de Combustíveis,

neste mês de março
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